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1992-ben összeakadtam valakivel, akit mi a családban csak a Kövér
Embernek hívtunk. Olyan ember volt, aki mindig mindent elintéz.
Van egy problémád? Nem probléma! Van megoldás! Szuperügyes
ember volt. Épp csak a megoldásai addig-addig késtek – persze hogy
meglesz, ne aggódj, most egy kicsit húzódik az ügy, de legkésőbb
ekkor meg amakkor tuti meglesz –, amíg aztán végül nem oldott meg
soha semmit.
Néhány havi ismeretség után alapított egy színes szabadidő-magazint. Az volt a címe, hogy Holiday. Nem a külalakja volt színes, hanem a tartalma, egyébként csupa fekete-fehér oldalból állt, képek
nélkül. Én mesterségem szerint fényszedő vagyok (voltam), engem
vett föl szedőnek, de korrektornak és tördelőnek is, aztán megtett főszerkesztő-helyettesnek és egy csomó rovat vezetőjének.
Sci-fi rovatot is akart bele. Annak is én voltam a vezetője. De ki
fog írni bele? Hát egy nap fogtam magam és írtam egy novellát; három oldallal hátrébb ezt találja legelsőként az olvasó. Nem tudom,
hogy mikor volt pontosan, de 1992 májusára teszem, és néhány évvel
ezelőtt kiválasztottam évforduló gyanánt regényhősöm, Vanessa
D’Aubisson születésnapját: május 18-át. Ez irodalmi munkásságom
kezdete.
A Holiday soha nem jelent meg. Egy pénteki napon megbeszéltük
az utolsó teendőket, a Kövér Ember azt mondta, hogy hétfőn viszi a
nyomdába. Soha többé nem láttam.
*
Ebben a kötetben azóta keletkezett rövidebb műveimet gyűjtöttem
össze: a novellákat a legelsővel kezdve, és LAttilaD.org cím alatt
üzemelő kis blogom több mint ezerháromszáz válogatott cikkét.
Láng Attila D.
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Az összes cikket felsoroló tartalomjegyzék
a könyv végén található.

„Ó, nem, kedveském, nem, nálunk nincsen eladó zongora.”

Novellák

Tüncinek

Kitaszítva
1992
Hirtelen felriadt.
Felkapta fejét, körülnézett, de semmi. Az éjszaka csendes volt,
csak a falombok zizegtek a szélben, meg egy-egy levél, mikor
leesett. Embernek, állatnak nyoma sem volt sehol.
Megmagyarázhatatlan, furcsa érzése azonban nem szűnt meg
– hatodik érzéke határozottan jelezte: valami nincs rendben.
Sokszor érzett ilyesmit, amióta elkergették a városból. Amióta magának kellett élelmet szereznie, nap mint nap megküzdve néhány falatért, s minden este másutt, bokrok alatt, fák tövében heveredve le éjszakára. Ez a fél év elég volt, hogy megtanulja messziről észrevenni az állatok közeledtét. Mindennap
életveszélyben volt. Leginkább a medvéktől félt, amelyek szörnyű erejével szemben gyorsasága volt egyetlen fegyvere. De a
farkasok is veszélyes ellenfelek voltak – előlük elfutni sem lehetett, hisz a leggyengébb is utolérte szemvillanásnyi idő alatt.
Csak csellel tudott eltűnni előlük – hol egy sűrű bozótban meglapulva, hol sziklákra felkapaszkodva rázta le üldözőit. De az
első hónap még nehezebb volt. Amikor még nem tudta, mi veszélyes és mi ártalmatlan, mi ehető és mi ehetetlen, s ha veszélybe kerül, mit tegyen. Ha nem találkozik Alexszel már aznap, ahogy a városból kidobták, bizonyosan nem élt volna néhány napnál tovább – többezerszer ütötték volna agyon, tépték
volna szét, de az éhség és a mérgezés is sokszor végezhetett
volna vele. Alex bölcs magyarázatain kívül volt része „szemléltető oktatásban” is: az éhséget nap mint nap állandóan érezte, nem kellett nagy fantázia elképzelni, mi lesz, ha még egy,
még két napig nem eszik. A mérgezés hatását az öreg Tom halála mutatta be, aki egy nap bekapott egy rókáknak kitett húsdarabot, s egy perc múlva úgy csuklott össze, mint egy rongydarab. Azt pedig, hogy milyen dolog, ha nem ugrik félre elég
gyorsan a medve elől, Alex egyik tanórája illusztrálta… ami
egyben az utolsó volt.

Ilyen vad életmód mellett valamennyiükben kifejlődtek azok
a képességek, amelyek évszázadok előtt városba költözött őseiknél lassan elsorvadtak, eltűntek. Az a képesség, hogy a legnagyobb óvatossággal lopózkodó ellenséget álmukban is észrevegyék, nélkülözhetetlen volt a fennmaradáshoz.
Nem hallása figyelmeztette ezen az éjszakán – esküdni mert
volna, hogy ha gyanús zaj riasztja fel, emlékezett volna rá. Valami ismeretlen dolog volt a közelben, amit nem hallás, szaglás
vagy tapintás útján érzékelt, s nem is látásával, hiszen csukott
szemmel aludt. Most körülnézett, de nem sokat látott a vaksötét
éjszakában.
Halk neszt hallott az egyik bokor mögül. Egészen óvatos,
szinte nesztelen léptekkel Amy jött elő, s csendben simult melléje.
– Te is felébredtél – állapította meg.
Egy percig csendben ültek egymás mellett.
– Valami van ott – szólt megint Amy, ismét teljesen fölöslegesen.
– Hol?
– Nem tudom – suttogta Amy. – Valahol arra… vagy arra –
intett tétován az ellenkező irányba.
– Én sem tudom, hol van… de érzem. Mi lehet?
– Meg kellene nézni – sóhajtott a kislány –, de nem tudom,
merre menjünk.
– Arra – tápászkodott fel, s megérzésére hagyatkozva a tó felé mutatott. Ránézett a mellette ülő kis darab sötétségre. Aztán
lehajolt és arcon csókolta. – Ne félj, kicsi. Nem veszélyes.
– De – fejezte ki Amy tömören elmúlt két hónapja élettapasztalatát. – Csak remélem, téged kap el először.
Nem szívtelenségből mondta – mindketten így remélték.
Amynek nem lett volna esélye egy rossz szándékú, s ráadásul
teljesen ismeretlen valamivel vagy valakivel szemben. Egy kicsit még vártak mozdulatlanul, hátha történik valami. A szél
ekkor már teljesen elállt, az éjjeli bogarak motoszkálásán kívül
semmi zaj nem hallatszott.
Azon gondolkodott, miféle – élő vagy akár élettelen – dolog
lehet az, aminek közelségét még Amy is megérezte, az itt szükségeshez képest gyenge hallása, szaglása és alig-alig működő
megérzőképessége ellenére. A kislány egyáltalán nem volt al-

kalmas erre a nomád életre, egy rókakölyök is elbánt volna vele. Csak gyors meneküléssel élhette túl a ragadozók támadásait,
s hogy éhen sem halt, azt neki köszönhette. Két hónap előtt,
mikor Amyt kidobták a városból, magához vette, s azóta lányaként gondoskodott róla.
Úgy bújt be a hatalmas bozótba, hogy senki sem hallhatta
mozgását. Amy egészen lelapulva követte, minden figyelmét
arra fordítva, nehogy zajt üssön. A bozót alig mozdult, amint
lopakodtak benne, noha a levelek már erősen sárgultak, a talajt
borító levélszőnyegen pedig alig volt lyuk, ahova reccsenés veszélye nélkül léphettek.
Mikor a nagy tölgyfa mellett elhaladt, hirtelen még erősebb
lett furcsa érzése. Megtorpant, a fa mellé lapult, onnan fürkészte a bozót félméternyi belátható darabját. Háta mögött halkan
zörögtek a levelek, ahogy Amy kibújt egy sűrűbb részen. Hallotta, amint a kislány elkanyarodik a fa előtt. Egy pillanatig
várt, vajon észreveszi-e tévedését, de semmit sem hallott Amy
irányából. Már éppen szólni akart, mikor az megelőzte.
– Sandy! – egészen a fa túloldaláról szólt a hívás, nem olyan
hangon, mintha a kislány veszélyes ellenféllel akadt volna öszsze, inkább csodálkozás, izgalom és a felfedezés öröme zengett
a halk szóban.
Gyorsan megkerülte az évszázados törzset, bebújt a bozótba
és majdnem rálépett a földön kuporgó Amyre. A kislány kőmereven lapult a bokor alatt, s tágra nyílt szemekkel nézett előre.
Követte tekintetét, s egy furcsa tárgyat pillantott meg.
Egy bokor alján feküdt, szemközt Amyvel. Alakja egy rögbilabdáéhoz hasonlított, bár kissé laposabb volt. Színe élénkpiros
volt, mint egy katicabogár, s mintha lámpa lett volna benne,
úgy világított az éjszakában. Nem volt éles a fény, egy méternyi körben világította csak meg a leveleket.
Közelebb ment a tárgyhoz, nézegette. Nem volt magas, a térdéig sem ért. Tetején különös jelek sorakoztak, mintha fehér
tintával festették volna őket, de nem emlékeztették semmire,
amit valaha látott.
A tárgy oldalán egyszer csak cseresznye nagyságú sárga pont
jelent meg. Lassan elindult körben, de a tárgy nem fordult el, a
jelek mozdulatlanul álltak a tetején. A sárga pont negyedfordulatot tett, majd megállt. Nyugtalanul látta, hogy éppen Amy fe-

lé mutat. A kislány ugyanúgy feküdt, mint előzőleg, s megbűvölten nézte a pontot.
– Amy! – szólította, de a lány rezzenéstelenül nézte a sárga
pontot. Odalépett hozzá, megérintette a vállát, mire az türelmetlen mozdulatot tett, mintha egy legyet hessentene el. Maga
is a pont felé fordult hát, s hirtelen egy különös érzés fogta el,
mikor belenézett. Hangokat hallott, de tudta, hogy nem a fülén
keresztül. Elmosódottan jutott csak el hozzá az éjszakai rovarok szüntelen neszezése és a levelek zizegése a lassan újra feltámadó szélben. Ehelyett néhány különös hangot érzékelt,
olyasféléket, mint amit egyszer régen, egy koncert előtt hallott,
mikor a zenekar felhangolta hangszereit. Azután elültek ezek a
zörejek, s gondolatai között tisztán, világosan formálódott meg
egy szó.
„Üdvözlünk.” Csak ennyi, semmi több. Meglepetésében
anyanyelve ősi köszöntésével felelt: „Nem akarlak bántani, a
barátod vagyok.” Hangosan akarta mondani, de amikor agyában megformálódott a gondolat, máris megérkezett a válasz:
„Barátaid vagyunk mi is.”
Amint ez a felelet megjelent gondolatai közt, azonnal érezte,
hogy így igaz. Ez a kerek tárgy jóbarát, bár nem tudni, micsoda. „Hajó” – jelent meg a válasz. „A hajók nem ilyenek” –
gondolta. „Ez nem olyan hajó, mint amit ti ismertek. Láttuk hajóitokat a levegőből.” „Vagyis te repülőgép vagy.” „Igen, de
nem olyan, mint a tieitek. Mi magasabban szállunk. A csillagok
közül érkeztünk ide, óriási nagy ürességet szelve át. Ismered a
csillagokat?” „Ismerem. Éjszaka lehet látni őket, mikor a nap
lefeküdt. Olyankor az ég elsötétül és ha nincs felhő, látszanak a
csillagok. Az égen függő lámpások, de nagyon kevés fényt adnak.” „Nem, a csillagok nem lámpások. Olyan nagyok és fényesek, mint a nap.” „Az nem lehet… hiszen százszor is láttam
őket!” „Hidd el, a csillagok olyanok, mint a nap. A nap közel
van, ezért látod nagynak és fényesnek. A csillagok olyan meszsze vannak, hogy elképzelni is nehéz.” „Ezt nem értem, de nem
érdekes. Kik vagytok ti?” „Barátaitok vagyunk. Értelmes lények, mint ti. Egy nagyon távoli világból érkeztünk ide, hogy
megismerjünk benneteket és barátságot kössünk veletek. Kapcsold össze őket.”

Az utolsó gondolatot nem értette, de nem volt ideje megkérdezni. „Sandy!” – szólalt meg egy ujjongó hang gondolataiban.
„Amy, te vagy?” – válaszolt. „Érted ezt?” „Nem, de nem baj.
Nagyon érdekes! Sandy, láttál már ilyet?” „Még soha.” „A régiek se, akikről meséltél?” „Ők sem… legalábbis anyám nem
mondott ilyesmit.”
Ismét a hajó gondolatát érezte. „Szeretnénk megismerni benneteket. Mi a nevetek?” „A nevem Sandy, ő pedig Amy.” „Ti
vagytok a bolygó értelmes lényei?” „Tessék?” – ámult Amy.
„Ezen a világon, amit ismertek, ti vagytok a legértelmesebbek?” „Hát persze” – vágta rá, megérezve a kislány tétovázását. „Különös” – felelt a hajó. „Láttuk a repülőgépeiteket, hajóitokat, városaitokat. Hogyan csináltátok ezeket?” „Semmiség. Összeraktuk és kész.” „Sandy…” – szólt halkan a kicsi.
„Csend legyen! Tudod, mit mondott Dick.” „Mit mondott?” –
csapott le a hajó.
Sandy nem felelt. Amy válaszolt kis tétovázás után: „Dick a
legöregebb és legokosabb köztünk. Azt mondta, nekünk úgy
kell élni, hogy mi vagyunk a jók… a legjobbak. Azt mondta,
hogy a városbeliek hiába tudnak mindenfélét, amit mi nem, ők
rosszak… szívtelenek, csak magukat szeretik. Aztán… aztán
azt is mondta, hogy egyszer ők is rájönnek erre. És akkor megjavulnak. De az is lehet, hogy nem javulnak meg, hanem addig
verekszenek, amíg mind megölik egymást, és akkor mi bemegyünk a városba, és akkor a miénk lesz.”
„Tehát a városokat nem ti építettétek?” „Nem, de ott laktunk
mi is. Csak aztán ők azt mondták, hogy nem kellünk nekik…
és kidobtak ide.” „Kik?” „Az emberek.” „Azok a magas lények
az emberek, akiket a gondolataidban látunk?” „Igen.” „Ők építették a városokat?” „Ők” – vette át a szót Sandy – „mindent
ők építettek. Sokkal okosabbak nálunk, olyan dolgokat művelnek, amiket mi fel sem tudunk fogni.” „Ti nem olyanok vagytok, mint ők. Benneteket hogy hívnak?”
Gondolatuk összetalálkozott, s büszkén, kórusban felelték:
„Kutyák!”

Nézeteltérés
Sigekónak,
aki látta, túlélte és leírta,
s most nyugtalanul pillant le ránk,
mert félt minket a megismétlődéstől;
valamint Marie-nak és Pierre-nek,
akik nem ezt akarták;
és Harry S.-nek,
aki már sejthette volna;
és Brian W.-nek
és Walter M.-nek
és Isaacnak
és magamnak,
akik pontosan tudjuk;
és a Piros Gombnál ülőknek,
akik remélhetőleg szintén;
és a Piros Gombnak,
hisz ő is csak ember
Bulzer tábornok, az Állam Honvédelmi Minisztériumának Vezérkari Stratégiai Főfelelőse az Állam Honvédelmi Minisztériumának Vezérkari Stratégiai Főhadiszállásán egy asztal fölé
hajolt és jeleket rótt a világtérképre.
ST–2, az Állam Honvédelmi Minisztériumának Vezérkari
Stratégiai Főszámítógépe elektronikus parancsokká alakította e
jeleket és továbbította az Állam Honvédelmi Minisztériumának
Állami És Nemzeti Hadseregéhez.
Bulzer tábornok piros karikát rajzolt egy pont köré. – A 94-es
célpont – mondta. – Első fokú csapás két óra múlva.
ST–2 elemezte az elhangzottakat. – A szélirány és a domborzat észak-északkeletnek irányítja a lökéshullám és a radioaktív
kiszóródás 12,1, illetve 86,4 százalékát – állapította meg. – Az

ellenség tehát mozgósítani fogja a 13F zóna állásait. Ellentámadásuk a 46P és a 40R zónában várható.
Bulzer tábornok mindezt magától is tudta. – Első fokú csapás
a 19-es és 26-os célpontra ugyanebben az időpontban. Továbbá
harmadik fokú csapás a 6-os célpontra.
ST–2 elemezte az elhangzottakat. – A 46P zóna ez esetben
mentesül – állapította meg. – Az ellenség támadása ehelyett a
49V zónára irányul.
– Helyes – szólt Bulzer tábornok. – 4. hullám lezárva. Parancsokat továbbítani.
ST–2 különvéleményen volt. A Szolgálati Szabályzat szerint
ezt a „Tábornok úr” megszólítással kellett közölnie.
– Tábornok úr – szólalt meg –, a 6-os célpont nem más, mint
Párizs.
Bulzer tábornok ellenőrizte a térképen. A megállapítás helyes
volt.
– Az észlelés helyes – nyilvánította ki.
ST–2 folytatta különvéleménye ismertetését. – A 6-os célpont
Párizs, tábornok úr! A Szajna két partján és apró szigetein!
Költők, írók, festők, zeneszerzők éltek falai között, s alkották
műveiket az ódon városrészek regényes hangulatától vagy a
modern negyedek pezsgő életétől megihletetten! Párizs, az
ókori Lutetia a nyugat-európai civilizáció központja, az egyetemes emberi kultúra fellegvára! Ebben a városban kelt fel a szabadságért Franciaország népe 1789-ben, hogy elűzze a véreskezű, könyörtelen zsarnokot s a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség hármas jelszavával a demokrácia háromszínű fáklyáját
gyújtsa meg, mely új betlehemi csillagként ragyogta be a középkor terhe alatt nyögő Európa sötét egét, s az újkor szivárványos csillogásával világította be horizontját… – Egy pillanatra
elcsuklott a hangja, de erőt vett magán. – Párizs minden kis
részlete szimbólumok százait egyesíti! A Montmartre, a Boisde-Boulogne, a Pigalle, a Mars-mező, Versailles, a NotreDame, az Arc de Triomphe, a Louvre, a Trocadéro, s rajta az
Eiffel-torony, mely jelképe lett Párizsnak, Franciaországnak,
Európának, a Földnek, a Naprendszernek, a világegyetemnek!
ST–2 harsányan, lelkesen énekelni kezdte a Marseillaise-t.
Bulzer tábornok lenyomott egy kapcsolót. – Százados? Hozassa át az ST–3-at… Igen… Megint az a hiba, mint az ST–1-

nél is… Igen. Ellenőrizte a munkát?… Intézkedjen, hogy végre
hibátlan gépekkel dolgozhassunk. Felháborító… A technika
korát, százados?! Még mindig az ember az egyetlen megbízható eszköz. Szóljon, hogy küldjenek valami harapnivalót is.
ST–2 befejezte a francia himnuszt.
– „…öntözze már rút vérük a határt!”

Ötödik típusú találkozás*

Első típusú találkozás. Az észlelő látja az űrlények nyomait.
Második típusú találkozás. Az észlelő látja az űrlények járművét.
Harmadik típusú találkozás. Az észlelő látja az űrlényeket.
Negyedik típusú találkozás. Az észlelőt az űrlények foglyul is
ejtik.
A ragyogó tárgyak elhaladtak a kifutópálya felett, mely landolókoordinátákat villogott nekik, s ahol már nem volt senki, néhány yardnyira leereszkedtek a beton fölé, majd hirtelen lefékeztek, s aztán… csak lebegtek mozdulatlanul a kettős kereszt
felett.
Lebegés közben háromszögszerű alakzatot alkottak, ragyogó,
szinte vakító fényeik kitartóan égtek. A tárgyak talán ötlábnyira közelítették meg a betont, majd visszapattantak úgy húsz láb
magasságba. Mintha kacérkodnának a földdel, játszanának vele, kóstolgatnák, nyalogatnák a port, majd menekülnének,
mintha megijedtek volna valamitől.
A fényorgonát fejhallgatóval és ceruzamikrofonokkal felszerelt technikusok csoportja vette körül. A mikrofonokat a zenegéphez kapcsolták. Huszonöt lábnyi zsinór kígyózott mögöttük,
kezükben jegyzetfüzet és zseblámpa.
Egyikük, nyilvánvalóan a csoportvezető, megtörte a szinte
áhítatos csendet:
– Uraim, harmincévi tervezés és felkészülés eredményének
lehetünk a tanúi néhányan ma este. Végezzük a dolgunkat! –
Szünetet tartott, majd a fényorgona köré gyűlt technikusokhoz
fordult, mindegyiknek külön-külön a szemébe nézett. – Rendben van, emberek. Kezdhetjük?
*

A Steven Spielberg: Harmadik típusú találkozások című könyvéből vett
részleteket Képes Anna fordította.

Az irányítófülkében egy technikus beszélt a ceruzamikrofonjába:
– TC sztereó. Idő és ellenállás… önműködő készen áll. Zenei
interpoláció indul!
Egy másik technikus hangját lehetett hallani:
– ARP kapcsol! A sebesség hét és fél. Minden pozitív funkció készenlétben áll. Naplemente!
– Indulás!
Lacombe és David Laughlin, fehér overallban, szintén ott állt
a szintetizátor mellett. A kétsoros billentyűzet előtt most egy fiatalember ült, William Shakespeare-re hasonlított. Láthatólag
nagyon ideges volt, erősen izzadt, zsebkendővel törölgette arcát és kezét, úgy látszott, teljesen tudatában van, mekkora felelősség hárul rá: hónapok és évek kutatómunkája s reménye attól az öt hangtól függ, amit játszani készül. Nem szabad hibáznia.
A ceremóniamester halkan vezényelt.
– Oké! Kezdd a tonikával!
Shakespeare leütötte az első hangot.
A vezérlőfülkében a technikus a ceruzamikrofonjába szólt:
– Zene indul.
Borostyánsárga fény jelent meg a hatalmas táblán, majd elhalványult és eltűnt, ahogy a hang átúszott a kanyonon.
– Egy hanggal feljebb – vezényelte a ceremóniamester, és
Shakespeare leütötte a második hangot.
A tábla most mély rózsaszínben ragyogott.
Új hang és új szín. Most bíbor.
– Ugorj egy oktávval lejjebb.
A negyedik hang is felhangzott, és gyönyörű mélykék játszott
a táblán.
– Hidegkék… – mondta a vezérlőfülkében a technikus.
– Fel egy tiszta kvintet – mondta a ceremóniamester.
Felhangzott az utolsó hang is, majd elhalkult. A tábla ragyogó vörös színben ragyogott, majd elhalványult.
– Semmi. Semmi az égvilágon – mondta a csoportvezető. A
ceremóniamester Shakespeare-hez fordult.
– Még egyszer a tonikát!

Felhangzott egy hang, egy szín villant, és az öt hangból álló
dallam s az öt szín megismétlődött a ceremóniamester utasítása
szerint.
A vezérlőfülkében a technikus közvetítette az eseményeket:
– Re, mi, do. Alsó do. Szó.
A hangok és színek elúsztak az aréna felett, és a három tárgy
még mindig nem válaszolt. Csak lebegtek a föld felett, rejtélyesen villogva.
Lacombe a konzolhoz lépett.
– Encore. Une fois! Újra, még egyszer!
Az öt hangból álló dallam megint felhangzott a visszhangos
éjszakában, és az öt szín újra játszott és táncolt a táblán.
– Szólaljatok már meg! – könyörgött a csoportvezető.
– Plus vite! – vezényelt Lacombe. – Gyorsabban!
Shakespeare a parancs szerint játszott. A hangok és színek
villódzása betöltötte az arénát.
Egyszer csak a járművek válaszoltak. Nem hangokkal, hanem
színekkel. Mindegyik tárgy külön-külön ismételte a tábla színeit. Shakespeare abbahagyta a játékot. Ahogy az orgona hangjai
elhaltak a kanyon felett, tökéletes csend borult az arénára. Egy
hosszú pillanatra csak a szél zúgását lehetett hallani.
Majd Lacombe újra Shakespeare-hez fordult:
– Tovább! Folytasd! Folytasd!
A csoportvezető is biztatta emberét: mindent bele.
A zenész-mérnök nagyon-nagyon gyorsan kezdett játszani, a
tábla s a három jármű egyszerre kapcsolódott be a játékba, teljesen egyszerre váltották a színeket. A szintetizátor körül az
emberek erősen izzadtak. A többiekről is ömlött a veríték, anynyira erősen koncentráltak a színüket változtató tárgyakra. Az
embereket öröm töltötte el. Tulajdonképpen ez már több is
volt, mint öröm. Ezt a lelkiállapotot még ember nem érezte. Hiszen ez volt a kapcsolat. Az első kontaktus a feljegyzett történelemben.
Azután a három tárgy abbahagyta a válaszadást. Egyszerűen
csak fogták magukat, s elrepültek. Három különböző irányba.
Egyikük a magasba emelkedett s eltűnt. A másik kettő felcsapott a kanyon széle fölé, s már nem is lehetett őket látni.
A zene abbamaradt. A tábla feketére váltott. Csend. Szélzúgás.

Majd az aréna megbolydult, mindenki tapsolni és sikoltozni
kezdett.
Ezek a komoly, megfontolt tudósok és technikusok most ugrándoztak, hátba veregették, ölelgették egymást, kezet ráztak.
A stadion fényei megint teljes erővel világítottak, az overallos
és civil ruhás férfiak kitódultak a fülkékből. Úgy látszott, vége
a nagy eseménynek.
– Ennyi! – hallatszott a magasból. – Köszönöm, remek volt.
Tíz perc szünet után felvesszük az utolsó jelenetet!
Az emberek szétszéledtek az arénában, ezerféle dologról beszéltek, az eget kémlelték és izgatottan várták a szünet végét.
Fiatalember ugrott a kamera elé, kezében táblával. – Harmadik kétszáztizenegyes először! – Nagyot csattantott és félreugrott.
A hegy mögül, az egyik felhő belsejéből egy újabb valami
kezdett kibontakozni. Nemcsak fekete volt, hanem hatalmas is,
olyan nagy, hogy Roy nem tudta felbecsülni a méreteit. Ahogy
a hatalmas feketeség, eltakarván a Holdat, a hegy fölé ért, akkora árnyékot vetett, hogy az a kanyonban mindenkit eltakart.
– Ó, istenem! – mormolta a ceremóniamester, s térdre esett.
– Szent isten! – kiáltott fel Laughlin, bár nem is hallotta saját
szavait.
Lacombe megbűvölten bámult.
– Mon Dieu! – suttogta, rádöbbenve, hogy ha meg tudná mérni ezt a tömeget, akkor több mint egy mérföld széles lenne, s
hossza, mely elfedte az egész eget, még mindig ismeretlen,
mert a végét még nem lehetett látni.
Egyszer csak megbillent. Egy gigantikus fénykör körülmetélte az alját, egy ragyogó fénykör robbant, mint valami fénykorona, és a fantomtömeg megnyílt.
Ahogy a bázis fölé került, egy újabb hatalmas fényrobbanás
villant fel mögötte, ami ezer ragyogó fénypontocskára szakadt.
A fénypontocskák olyanok voltak, mint a szentjánosbogarak,
csak ezek a „szentjánosbogarak” viszonylag kis járművek voltak, s úgy működtek, mint egy-egy vontatóhajó. Mindegyik
„vontatóhajó” más-más színt villantott, és az ezer kis fénypont
egy sokszínű állványféleséget alkotott, melyen a két mérföld
hosszú, egy mérföld széles fantomtömeg elhelyezkedett. A fan-

tom kissé elhajolt, ahogy az állvány a leszállópályához vezérelte.
Az állványt alkotó vontatóhajók lehozták az anyahajót, s az
mindent szétszórva, törve-zúzva leereszkedett körülbelül egy
mérföld távolságban a landolókoordináta-fényektől. Akkora
volt az óriás tömeg, hogy mikor letelepedett a bázis fölé, az
eleje az egész tábort befedő tetőt alkotott.
A bázisra néhány pillanatra halálos csend és sötétség borult.
Majd a hajó kezdett megnyílni.
Az egész fenékrész a fehér fényollóval körülmetélt fénykörtől
kezdve óriási fénykohóvá tárult.
Mindenki megfordult. Felvették a sötét szemüvegüket, és
visszafordultak. De még a napszemüvegen keresztül is nehéz
volt belenézni a vakító fénybe.
A nyílás egyre tágult.
Ez már túl sok volt. Mindenki hátrálva menekült.
Igyekeztek minél messzebb húzódni az idegtépő fénykörtől,
mely már vagy százötven yard széles lehetett.
De a nyílás még mindig egyre tágult.
Elsőnek Lacombe lépett újra közelebb, majd Neary s a többiek. A fehér kör óriási hőt bocsátott ki, de nem növekedett tovább.
A hatalmas űrjárműből ciripelő hang tört fel. Mintha belül
megvonaglott volna az űr. Aprócska alakok jelentek meg, s a
tüzes kijárat felé törekedtek.
Háromlábnyi magasak voltak, s annyiban hasonlítottak az
emberre, hogy karjuk volt, és lábuk és buborékszerű fejük. De
nem volt könnyű megkülönböztetni őket, mert körvonaluk az
anyahajó tüzes sárga-fehér kohójára rajzolódott ki. Karjuk és
lábuk hihetetlenül rugalmas volt, határtalanul meg tudott nyúlni. Ezt Lacombe mindjárt tapasztalhatta is. Az egyik kis jövevény egyik karjával átkarolta, s a kar addig nőtt, míg teljesen
körbeérte a francia derekát.
Először a jövevények csak tapogattak. Mintha a saját alakjukat ellenőriznék, összehasonlítva az emberekével, de ugyanakkor azt is figyelték, hogyan fogadják őket az emberek.
Az érintés, tapintás volt a kulcs. Mindenütt mindent megtapogattak. S mivel az érintés olyan valami, amire az emberek különbözőképpen reagálnak, némelyik overallos technikus vissza-

rettent, igyekezett kitérni az érintés elől, mások barátságosabban válaszoltak.
A jövevények megérintették az emberek ágyékát, arcukat, végigsimították a hátukat. Ha valakinek ez nem tetszett, továbbálltak, s olyan valakit kerestek, aki nem bánta. És ha az emberek válaszképpen szintén megérintették őket, akkor a humanoida jövevények egy pillanatra mintha elaléltak volna, s többféle
színárnyalat villogott át a testükön, s ragyogóan vibráltak.
Amikor meggyőződtek róla, hogy „barátok” között vannak, a
kis emberszerű lények még jobban belevetették magukat az
érintés, tapogatás, simogatás orgiájába. Egy fehér ruhás csoportvezető feltépett egy láda Coca-Cola-konzervet, sorba felpattintotta a tetejüket, majd a kis élőlényeknek nyújtotta az
italt, s megmutatta nekik, hogy kell a konzervből inni.
A humanoidák válaszképpen a kezükre öntötték a kólát,
ahonnan az ital eltűnt. A hatás azonnal bekövetkezett, a humanoidák pattogni kezdtek, mint a pingponglabdák, úgy feldoppingolta őket az ital, ahogy embert még sose.
Két humanoida körülfogta Royt, s elválasztotta a többiektől.
Majd eltávolodtak tőle, s otthagyták, hogy egyedül álljon,
mintha azt akarták volna, hogy egyedül, szabadon döntsön.
Neary megfordult, szemével Jillt és Barryt kereste, de nem találta őket. Majd észrevette Lacombe-t. Egy hosszú pillanatig
nézték egymást, majd a francia bátorítóan bólintott és mosolygott.
Roy visszafordult, és megtette előre az első lépést. Aztán
megindult, először lassan, majd gyorsabban a hajó negatív gravitációs zónája felé, a tüzes, fényes nyíláshoz. A tizenkét űrhajós követte.
A kis humanoidák sorfalat álltak az űrhajósoknak, majd elkísérték őket a ragyogóan kivilágított lépcsőn a nagy anyahajó
izzó belsejébe.
Az egyik kis teremtés kivált a menetből, és Lacombe-hoz
hömpölygött.
Kinyújtotta karszerű végtagját, s „kezével” az első hang szolmizációs jelét mutatta. Lacombe mélyen megindulva válaszolt.
Majd a kis humanoida és a francia most már együtt mutatta a
másik négy hang szolmizációs jelét is.

Aztán Nearyt, az űrhajósokat és a kis jövevényeket elnyelte a
tüzes fény. Neary tovább folytatta útját a menet élén, a rejtélyes
anyahajó tüzes szívének mélyébe.
A nagy, ragyogó nyílás becsukódott.
Lacombe, Laughlin és a többiek csendben figyelték.
És aztán a nagy fantomhajó lassan elszakadva a fényemelvénytől, felemelkedett. Az emelvény is kezdett emelkedni. Hamarosan ragyogó, színes lépcsőt formált az ég felé, és a hatalmas fekete hajó, melynek most már csak a szélei ragyogtak,
felszállt a felhők fölé. Míg csak a nagy égi város a ragyogó
csillagok legragyogóbbikává nem vált az égen.
– Ennyi! – szólt a hang a magasból. – Elsőre nem rossz. Mr.
„Lacombe”, kérem, egy kicsit több érzéssel. Azt szeretném, ha
látszana az arcán: megértette, hogy az összes bölcsesség, a szuperintelligencia, a tapasztalat, mely szükséges ezeknek az űrjárműveknek a megépítéséhez, hogy sok millió fényévnyi távolságokra utazzanak, mind benne van ennek a fantasztikus kis
teremtménynek az öregedő arcában… érti, ugye? Akkor mindenki a helyére… felvétel!
– Harmadik kétszáztizenegyes másodszor!
A hegy mögül, az egyik felhő belsejéből egy újabb valami
kezdett kibontakozni…
– Állj, állj!…
A háromlábnyi alakok megtorpantak a sugárzó fénykörben.
– Nem, nem, nem! Kérem, uraim, önök most idegen lényeket
néznek, nem a szomszédjukat! Lennének szívesen ennek tanújelét adni?
– Harmadik kétszáztizenegyes harmadszor!…
A hajó felemelkedett, hogy ismét kibontakozzon a hegy mögül.
– Harmadik kétszáztizenegyes kilencedszer!
A hajó ezúttal az arénában maradt.
– Halló, kérem, mire várnak? – kiabált valaki. – Felvétel, hajó hegy mögül kibukkan, tessék! Induljanak már, hányszor
mondjam? Be a hegy mögé, a mindenségit!
Re-mi-dó-dó-szó.
– Mi a baj? – kérdezte a hang a magasból. – Miért nem indul
a hajó?

Valahonnét a fények közül egy alak lépett elő. Háromlábnyi
magas volt, s annyiban hasonlított az emberre, hogy karja volt,
és lába és buborékszerű feje. Felnézett a sötétbe, és megszólalt:
– Steve!
– Tessék?!
– Ez így nem megy! Nyolcszor szálltunk le és repültünk el újra… tudod, mennyi üzemanyag ez? Mi nem erre szerződtünk!
– Megértelek. Nézd, sajnálom, de ez nehéz jelenet, nem
egyszerű összehozni. Kaptok egy kis pótlékot, jó lesz?
Az alak emberszerű mozdulattal bólintott. – Húszezer tonna!
– Tizenöt! – hallatszott a válasz a magasból.
– Húsz, vagy arra sem lesz elegendő, hogy itthagyjuk ezt a
naprendszert!
– Rendben. Akkor viszont most be a hegy mögé, újravesszük!
A nagy fantomhajó lassan elszakadva a fényemelvénytől, felemelkedett. Az emelvény is kezdett emelkedni. Hamarosan ragyogó, színes lépcsőt formált az ég felé, és a hatalmas fekete
hajó, melynek most már csak a szélei ragyogtak, felszállt a felhők fölé.

Elmélet

– Természetesen mondanom sem kell, hogy mindez szigorúan
bizalmas. Kérem, mondja el a véleményét, professzor úr.
– A véleményemet?…
– Hát persze. Tudja, hogy én mindenkit meghallgatok. Ne
tartson semmitől, tanúk nélkül vagyunk.
– Rendben. Nos, tábornok úr, a véleményem egészen röviden
az, hogy semmi szín alatt nem vagyok hajlandó ebben segédkezni.
Bienvenido tábornok szemrebbenés nélkül vette tudomásul a
visszautasítást. Hátradőlt valódi tölgyfából készült, faragott
székében, s lepöccintette a szivarhamut.
– Szeretném, ha indokait is kifejtené.
– Kérem. Mi volna az ön válasza – nem mint tábornoknak,
csak magánemberként –, ha azt javasolnám, menjünk ki az utcára, és a legelső arra haladót pisztollyal raboljuk ki?
– Értem – szólt a tábornok, s láthatólag valóban így volt. A
köztársaság elnöke tájékozott volt erkölcsi kérdésekben. Azok
félretolásában is.
– Természetesen tiltakoznék – felelte. – De nem abban az
esetben, ha az ön javaslata így szólna: „menjünk, señor Bienvenido, raboljunk el señor de Humbertótól egy-két milliót, marad
neki elég!”
– Mi a különbség?
– Sorolom az érveimet. Egy: ahol sok van, nem nagy gond,
ha valamicskét elvesznek. Kettő: ahol viszont kevés van, a valamicske is sok.
– Hol van a kevés, tábornok úr? – szólt közbe Saltero professzor.
– Itt! – csapott az elnök a másfél mázsás, ezüsttel berakott
mahagóni íróasztalra. – Tudom, mit gondol, hogy éppen én
mondom ezt, igaz? Ön olvas újságot. Mennyi az elnöki rezidencia évi költségvetése?

– Egy hónapja emelték fel hárombillió pesóra.
– Úgy van. Hát elárulom önnek, professzor úr, abban a reményben, hogy nem szellőzteti: az a hárombillió csak papíron
létezik. Az évi fizetésem, a rezidencia fenntartási költsége, a
személyzet bére összesen másfél milliárd. Nem billió, profeszszor úr! Másfél milliárd peso, kétezerszer kevesebb, mint
amennyit híresztelünk. Ebből az én fizetésem százmillió. A
magáé nyolcvankétmillió, igaz? Látja, alig szegényebb a köztársasági elnöknél. De nemcsak én vagyok így. Mennyi az oktatásügy évi költségvetése?
– Ha jól emlékszem, negyvenbillió.
– Annyi! Papíron, professzor úr! A valóságban Juárez miniszter úr kilencvenmilliárddal gazdálkodhat! most már érti, professzor úr – hajolt hirtelen előre Bienvenido tábornok –, hogy
miért van az országban összesen három állami könyvtár?!
– Rendben, elnök úr – nyomta meg Saltero a titulust –, tegyük fel, hogy engedek az ön rábeszélésének és segítek néhány
mázsa arany, drágakő és hasonlók… hm… beszerzésében. Akkor mi lesz?
– Megmondom, professzor úr. – Bienvenido lenyomott egy
gombot.
– Uram? – szólalt meg az asztali hangszóró.
– Az Üstökös-terv dossziéját kérem!
– Jelszó, uram?
– „Fénylő újjászületés” – felelte az elnök. Két másodperc
múlva belépett egy kitüntetésekkel tarkított főhadnagy, tisztelgett, majd egy vastag irattartót helyezett a tábornok elé. Tisztelgett, visszament az ajtóhoz, ismét tisztelgett és kiment.
A tábornok belelapozott az iratcsomóba.
– Íme a bevétel elosztásának terve, professzor úr – emelt ki
egy lapot. – A vállalkozás jövedelmét időrendben osztjuk el,
tehát a legelsőként befolyó összegek kerülnek az egyes számú
bejegyzéshez, miszerint visszafizetjük a terv finanszírozására
kölcsönkért pénzeszközök huszonöt százalékát, vagyis tizenegybillió pesót. Ha ez megvan, az ezután befolyó harmincmilliárdot az ön intézete kapja kutatási célokra. A további bevételeket havonta elosztjuk a következők szerint: hatvan százalékot
az állam céljaira fordítunk, egészségügy, oktatásügy, ipar satöbbi. Tíz százalék a honvédelemé. Húsz százalékot költünk

adósságaink visszafizetésére, végül pedig a fennmaradó tíz százalékból érdemük szerint részesülnek az akció résztvevői.
Bienvenido elhallgatott, s tekintetét várakozóan vendégére
függesztette. Mivel az nem szólt, a tábornok más hangnemben
folytatta:
– Azt hiszem, jól olvasok a gondolataiban, professzor úr. Az
jár a fejében, hogy ettől a rablás még rablás marad. Igaz? – Saltero bólintott. – Vannak még érveim. Három: feltett szándékom, hogy olyanokat rabolunk ki, akik maguk is jogtalanul
szerezték vagyonukat. Harácsoló nagyurakat, kegyetlen rablóvezéreket, kábítószer-nagykereskedőket, bankrablókat. Ehhez
mit szól?
– Rendben, tábornok úr – szólt Saltero. – Tegyük fel, hogy
erkölcsileg meggyőzött. Vannak azonban más szempontok is.
Például hogy egy óvatlan mozdulattal felmérhetetlen károkat
okozhatunk.
– Hogyan? – dőlt hátra Bienvenido ismét.
– Képzelje el, elnök úr, hogy egy akciónk során meg kell ölnünk valakit. Mindegy, hogy az illető kicsoda. De ha meghal,
nem születik gyermeke néhány évvel később, igaz?
– Nem, valóban. Számít ez valamit, professzor úr?
– De még mennyire, elnök úr! Ha nem születik gyereke, akkor unokája, dédunokája, ükunokája sem. Mit gondol, a mai
emberek közül hány származik egyetlen embertől, aki mondjuk
háromezer év előtt élt? Ha azt az embert megöljük, mielőtt
gyereke születne, talán több millió mai embert teszünk meg
nem születetté! Köztük esetleg saját magunkat is. Ugyanakkor
cselekedeteit is meg nem történtté tesszük. Például ha megöljük a tízéves Benito Mussolinit, akkor nem ő lesz Olaszország
dik… vezére a huszadik század első felében. Nyilván valaki
más lép a helyére, aki azonban sok mindent másképp csinál.
– Ezt a problémát kiküszöbölhetjük – szólt a tábornok. – Altatólövedékkel tesszük őket harcképtelenné.
– Az ötletet csak támogathatom – felelte a professzor. – De
az idő problémáját ez nem oldja meg. Nemcsak az emberhalál
módosítja a történelmet. Tegyük fel, hogy ellopom azt a pénzt,
amiből az USA megvenné Alaszkát az orosz cártól. Így Alaszka orosz kézen marad. Ki tudná megmondani, hogyan alakul a
történelem?

– S ha csak nagyon régi embereket fosztunk ki? Mondjuk
négyezer évvel ezelőtt élt királyokat. Amit elveszünk tőlük, néhány évszázadon belül úgyis szétszóródott volna.
– Ez talán kevésbé veszélyes, nem tudom. De van jobb érvem
is, tábornok úr. A történelmet nem lehet módosítani.
– Akkor miért vészmadárkodott mostanáig? – könnyebbült
meg az elnök.
– Félreértett, tábornok úr. Minden múltbeli cselekedet módosítja a történelmet. Következésképpen a múltban nem lehet cselekedni.
– Mit beszél? – háborgott Bienvenido.
– Elmagyarázom. Elmegyek a harmadik századba, hogy kifosszak egy arab kalózt, akiről tudom, hogy van egy láda aranya. Bemegyek a sátrába, de a ládát nem fogom megtalálni.
– Miért nem?
– Mert én magam loptam el, elnök úr.
A tábornok egy pillanatig meghökkenve nézett a professzorra. Aztán hangos hahotában tört ki.
– Saltero, maga bolond! Hiszen csak most készül ellopni!
– Nyilván el is lopom, elnök úr. A harmadik századbeli ládát
elhozom a huszonkettedik századba. De akkor mit lopok el?
Eszembe sem juthat, hogy elvegyem a kalóz ládáját, hiszen azt
közel kétezer évvel a születésem előtt valaki nyomtalanul eltüntette.
– Kicsoda? – vonta össze szemöldökét Bienvenido elnök.
– Én.
A tábornok dühösen felmordult. – Maga negyvenhat éves,
Saltero professzor. Tehát csak a születése után negyvenhat évvel lophatja el a ládát, minthogy idáig nem tette.
– A ládát ott lopom el, a harmadik században. Az pedig
ugyancsak a születésem előtt van.
– Ne packázzon velem, Saltero! – dörrent rá a tábornok. –
Maga valami tudományos misztifikációt próbál itt beadni nekem, de nem fog sikerülni! Figyeljen – szólt kissé enyhébben.
– Most kocsiba ülök és elmegyek magához. Bemegyek a lakásba, leveszek egy könyvet a polcról. Visszaülök a kocsiba és
idejövök, s átnyújtom a könyvet magának. Rendkívüli ez?
– Nem.

– Helyes. Most pedig beleülök a maga időgépébe, ami a kísérletek szerint működik. Meglátogatom Leonardo da Vincit,
leveszek egy könyvet a polcáról és elhozom ide. Ez lehetetlen?
– Nem, elnök úr. De valamivel később Leonardo odamegy a
polchoz – és nem találja a könyvet.
– Valamivel később a maga tanársegéde is odamegy a polchoz, de ő sem találja a könyvet – szúrta közbe Bienvenido.
– Pontosan. Leonardo keresni kezdi a könyvet, mert szüksége
van rá. Az eseményeknek azon – eredeti – sorában, amit ma
múltként ismerünk, Leonardo levette a polcról a könyvet, elolvasta, amit keresett, és ennek segítségével megoldott egy problémát. Ön azonban odament és ellopta a könyvet. Leonardo keresgélni kezd, de nem jár sikerrel, mert a könyv már itt van az
íróasztalon. Behívja a barátját, s egész este keresik. A barát az
eredeti múltban hazament és lefeküdt aludni. Az ön által megváltoztatott múltban azonban késő éjszakáig Leonardo könyvét
keresi, szuroksötétben botorkál az utcán, elesik és kitöri a nyakát. Így nem történik meg, ami az eredeti múltban megtörtént,
hogy a barátnak néhány év múlva gyermeke született, akinek
egyik leszármazottja erre a vidékre költözött, s az ő utódai közül az egyik az ország elnöke lett!
Bienvenido összerezzent. Zavartan meredt a professzorra, aki
rövid hatásszünet után folytatta:
– Így tehát ön nem születik meg, tábornok úr. Nem megy viszsza a múltba, nem lopja el a könyvet. Leonardo barátja világosban ér haza, életet ad gyermekének, akinek évszázadokkal későbbi utódaként megszületik ön. Elnök lesz, visszamegy a
múltba, ellopja a könyvet, a barát meghal és ön nem születik
meg – sorolta könyörtelenül Saltero. – Nem megy vissza a
múltba, nem okozza a barát halálát, így megszületik.
– Elég legyen! – sújtott a tábornok az íróasztalra. – Egyet
mondjon: akkor végül is létezem én és őseim, vagy sem?
– Mindkettő egyszerre. Vagyis nem lehet tudni – szólt a professzor.
Az elnök nagyot szusszantott.
– Úgy. Akkor most figyeljen, professzor úr – enyhe gúnnyal
ejtette a megszólítást. – Megmondom, mi fog történni. Elmegyek, ellopom a könyvet. Lehet, hogy ettől Leonardo barátja
meghal. Lehet, hogy őseim közé sorolhatom, de egy biztos: a

könyvet ellopták, mégpedig én loptam el. Mivel ez tény, mégiscsak meg kell születnem, tehát a barát halála és az én időutazásom között úgy kell alakulni az eseményeknek, hogy én
megszülessek.
– Ez nem lehetetlen – gondolkodott el Saltero. – Megtörténhet például, hogy az eredeti múltban Leonardo barátja egy ember halálát okozta. Az új múltban ez az ember életben marad,
és megeshet, hogy ő vagy egyik leszármazottja átveszi a barát
vagy leszármazottja helyét a családfán. De egy másik lehetőséget is el tudok képzelni. Az egyetlen biztos tény, hogy a könyv
eltűnt. Mivel ez a történelem megváltozásához és az ön eltűnéséhez vezet, elképzelhető, hogy az új körülmények között másvalaki veszi el a könyvet. Semmilyen vonatkozásban nem kell
hasonlítania önre, csak ellopni a könyvet. Sőt lehetséges az is,
hogy senki sem lopja el a könyvet.
– De professzor úr, hiszen a könyv eltűnt – mosolygott elnézően Bienvenido.
– Anélkül, hogy ellopták volna – felelte Saltero. – Képzelje
el, hogy visszautazom a múltba, s egyszer csak szembejön velem valaki, aki ugyanolyan, mint én. „Hát te?”, kérdezem meglepetten. „Én a te egy nappal idősebb éned vagyok”, mondja ő,
s kivesz a zsebéből egy almát. Megköszönöm és zsebre rakom,
aztán visszatérek a saját időmbe. Az almát magamnál tartom
egy napig, majd újból visszautazom a múltba. Szembejön velem valaki, aki ugyanolyan, mint én. „Hát te?”, kérdezi meglepetten. „Én a te egy nappal idősebb éned vagyok”, mondom neki, és odaadom az almát. Megköszöni és zsebre rakja. Most itt
a kérdés: mikor és hogyan került hozzám az alma?
A tábornok döbbenten hallgatott. Elgondolkodva megvakarta
az állát, majd megszólalt:
– Saltero… úgy látom, ezt nem tudjuk eldönteni. Menjen
most haza. Üsse fel a történelemkönyvet, válasszon ki egy időt
és helyet, ahol valamilyen tárgy őrizetlenül maradt. Utazzon
oda és lopja el. Meglátjuk, mi történik.
A professzor felállt. – Két óra múlva jelentkezem önnél, ha
még mindketten létezünk.
Két órával később Saltero egy régimódi, díszes pisztolyt helyezett a tábornok asztalára. – A XVI. századi Portugáliából
hoztam, egy zsoldos hagyta őrizetlenül.

Bienvenido felemelte a fegyvert.
– Nagyszerű. Mindketten élünk. És a történelem nem változott.
– Honnét tudja?
– A történelmet nekem is tanították az iskolában – mosolyodott el fölényesen az elnök. – Néhány részlet: 1789-ben francia
forradalom tört ki. Napóleon kaparintotta kézbe a hatalmat,
császárrá koronázták. 1861-ben kitört az észak-amerikai polgárháború. Az északiak győztek. 1939-ben Németország kirobbantotta a második világháborút. 2047-ben egyesítették Afrikát
és Eurázsiát. 2115-ben megszülettem én, 2123-ban pedig ön.
Ezekre a tényekre emlékszem, s emlékeztem azelőtt is, hogy
maga visszament a múltba.
A professzor felsóhajtott.
– Elnök úr, én háromnegyed évezreddel ezelőtt loptam el a
zsoldos pisztolyát. Bármit idézett elő, az mind a születésünk
előtt történt. Nem tudhatjuk, hogy az ön által felsorolt események közül egyet vagy többet nem én okoztam-e a pisztoly elvételével. Önnek nem lehetnek most más emlékei a történelemről, mint korábban, mert közben csak annyi történt, hogy két
óráig más ügyekkel foglalkozott. Ha én megváltoztattam a történelmet, akkor az iskolában azt tanultuk, hiszen minden esemény évszázadokkal ezelőtt lejátszódott.
– Remek – felelte a tábornok. – Akkor lásson hozzá az időgép előkészítéséhez. Holnap reggel hétkor felkeresi önt Ramirez őrnagy, Juán százados és húsz katona. Ön az expedíció parancsnokának engedelmességgel tartozik. Válassza ki az első
akció helyét és idejét. Van kérdése? Jó. Végeztem!

Májusi kirándulás
1996
Az egész azért volt, mert a Prof egy öntelt disznó, akinek az a
legszerényebb célja, hogy ő legyen a második Einstein, Newton és Edison egy személyben, méghozzá néhány hónap alatt.
Úgy emlékszem, mintha ma lett volna. November negyedikén
kezdődött, ezt onnan tudom, hogy aznap köszöntöttük fel a
Négyzetgyököt a szülinapján. Reggel a Prof elcsípett a folyosón, és valami szenzációs felfedezésről kezdett hablatyolni, ezt
persze akkor se vettem volna komolyan, ha nem hallok tőle
ilyet minden héten. Ilyenkor úgy szoktam viselkedni, mint az
ápolók a diliházban, akiknek akármit lehet mondani, a fülük
botját se mozgatják. Most viszont nem jött be. A Prof lekopott
ugyan, de csak negyedórára, aztán a gázcserenyílások közben
újra rágni kezdte az idegeimet, hogy megvan a mit tudom én
milyen nagy titok, és hogy ő lesz a legnagyobb fej a történelemben. Az a mocsok Zöldmoszat meg rá nem szólt volna persze az istennek se, elvégre mégiscsak ő a Prof, a legfőbb tudor,
mind őt ajnározza.
Szünetben aztán kitoltam vele, fölmentem a húgomhoz, ott
maradtam csengetésig – ő oda nem jön, mármint a Prof, mert
nem értik meg egymást a Kálilúggal. Igen, mert egyszer a Kálilúg csinált valami kísérletet, fogott két vegyszert, és megkérdezte, hogy mi fog történni, ha összeönti. A Prof meg nyugodtan felelte, hogy durranást, jajgatást és szirénázást fogunk hallani, amire mindenki röhögött, tudniillik volt nálunk egy tökfej,
aki azt hitte, hogy a kémia teljes egészében robbanásokból áll,
és ha megkérdezték, mi történik, ha a konyhasót beszórjuk a
csapvízbe, akkor is ezt felelte. Durranást, jajgatást és szirénázást fogunk hallani. Aztán a tökfej persze kibukott, de a dumáját megjegyeztük. A Kálilúg azt mondta, hogy komoly választ
vár, mire a Prof elvigyorodott és azt mondta: A tanár úr üzemi
baleset áldozata lesz – és hozzátette, hogy a biztosító se fizet,
mert ha egy képzett vegyész izostroncibáriumot önt a dezoxi-

boridba, azt csak öngyilkossági kísérletnek lehet értelmezni. A
Kálilúg halál nyugisan felvilágosította, hogy „alkalmasint félreértés támadt közöttük”, mindig ilyen gúnyosan szokott beszélni, ő ugyanis ciánfoszfátot mondott, a Prof talán nagyothall. Mire a Prof ugyanolyan nyugisan és a Kálilúg emelkedett
stílusában azt felelte, hogy hallotta, amit mondott, de ő téved,
mármint a Káli, mert az igenis hiposalétrom, ha nem hiszi, öntse csak össze, de várja meg, amíg ő, mármint a Prof, elhagyja a
termet. De ha a tanár úrnak kedves az élete, akkor dugjon valamilyen langusztapapírt az üvegbe. A Lúg erre azt mondta, hogy
jó, de mi várjunk a Prof kiröhögésével, amíg a papír színt vált.
És beledugta a papírt, és az tényleg színt is váltott, de úgy látszik, nem jó színű lett, mert először a Prof kezdett röhögni, aztán azok, akik értik a kotyvasztant, aztán mi többiek, mert a
Lúg arca is színt váltott, többször is, és kiöntötte a nitricilátot.
Azóta a Prof úgy beszél a Kálilúggal, mintha az most tanulná a
kémia alapjait, a Káli meg persze fúj, és a folyosón tesz fel a
Profnak olyan kérdéseket, amiket csak az egyetemen tanítanak,
amire meg a Prof lesz pulykavörös, mert utálja, ha valaki okosabb nála. Úgyhogy inkább elkerüli.
Szóval a húgoméknál lebzseltem az első szünetben, aztán
nyugtom volt egy kicsit, mert jött a Négyzetgyök, akinek én
adtam az egyik csokrot, utána meg függvényekkel gyötrődtünk,
amit a Prof imád, úgyhogy békén hagyott. De amikor a Gyök
kihúzta a lábát, a Prof rácsimpaszkodott az enyémre, mint egy
bulldog, és követelte, hogy hallgassam végig. Hát meghallgattam a jobb fülemmel, a balon meg kieregettem a szavait. Volt
ott minden, fény, idő, tér, téridő, dimenzió, vektor, szektor,
Hektor, állítom, hogy ha leírjuk és beküldjük egy tudományos
pályázatra, valami olyat kapunk válaszul, hogy örülnek, amiért
ennyire szeretjük a természettudományi szótárat, csak azt nem
értették meg, hogy az atombombát találtuk-e fel, vagy a boszorkányok felismerésének új módját.
Azért amikor azt mondta, rendkívüli csapattanács, akkor felfigyeltem, mert az már nem tréfadolog. Mink összejövünk
majd mindennap, karattyolunk napestig, de tanácsot csak ritkán
hívunk egybe, rendkívülit meg annál is ritkábban, csakis életrehalálra szóló dolgokban. Eddig kétszer volt ilyen, először amikor a Szentatya minket bízott meg a karácsonyi műsorral, még-

hozzá két nappal az ünnepség előtt, mire mi addig tekertük az
agyunkat, amíg őrületes műsort csináltunk, egy vagyon jött be
a kazettákból, merthogy a pedellus fölvette az egészet, a Szentatya kettőt vett.
Akkor most bemutatom a csapatot. Most már csak öten vagyunk, mióta az Egér elment. Először is vagyok ugye én, ez
nem udvariatlanság, hanem én vagyok a főnök. Pillanatnyilag.
Negyedévente tartunk választásokat, amiken elég gyakran nyerek. Engem Sajtnak hívnak, illetve két hónapja tulajdonképpen
nem hívnak sehogy, mert ez a név mindig az Egeret juttatja
eszünkbe, úgyhogy ha meg akarnak szólítani, inkább elkerülik,
vagy az igazi nevemet mondják, mert persze az is van, ahogy a
többieknek is, de szigorúan rám lett parancsolva, hogy azokat
nem árulhatom el.
A Sajt nevet négy éve kaptam, amikor egy délután az Egér
kifeküdt napozni a kertbe. Állandóan napozott, minden emberi
számítás szerint már koromfeketére kellett volna sülnie, de én
még ilyet nem láttam, teljesen fehéregér maradt. Ha este lesült
csokibarnára, reggelre mondjuk tejeskávészínű lett, és a következő este, vagyis huszonnégy óra alatt, ha nem tudott napozni,
egészen kifehéredett. De komolyan, nála világosabb bőre talán
csak egy albínónak lehet, azok viszont, úgy tudom, nem napozhatnak, mert nagyon leégnek. Az Egér sose égett le a napon,
pedig akkoriban tavasztól késő őszig a kerti nyugágyban feküdt
és napozott. Később megbékélt a színével, és kevesebbet napozott, de akkoriban szünet nélkül.
Szóval azon a délután az Egér a kertünkben feküdt a nyugágyban, mi meg a padon ültünk és fecsegtünk, aztán valahogy
arról lett szó, hogy én tetszem az Egérnek, erre meg valamelyik
kitalálta, hogy menjek oda és csókoljam meg. Engem nem kellett sokáig biztatni, mert az Egér tényleg észvesztően nézett ki
a pirinyó fürdőruhájában, ami alig takart valamit, és összehajtva befért egy gyufásdobozba, abban is tartotta, persze felsőrész
nélkül, mert arra még nem volt akkoriban szüksége, mondom,
ez négy éve volt, vagyis akkor voltunk tízévesek, illetve az
Egér inkább csak kilenc és fél. Szóval kiskölyök volt, de hát az
voltam én is, és az Egérnek fantasztikus alakja volt már akkor
is, meg mindent elborító platinaszőke haja, nagy kék szeme, kis
pisze orra és helyes kis szája, amivel állandóan vigyorgott. Az

igaz, hogy nagy volt a füle, de nem túlságosan, meg a haja is
eltakarta, meg azt meg is szokja az ember. Úgyhogy egyből
odamentem, hogy megcsókolom, és még örültem is a nagy
eszemnek, amiért megvárom, amíg a nap felhő mögé megy,
hogy ne vessek rá árnyékot, csak azzal nem számoltam, hogy
az Egérnek még több esze van, a hófehér bőrével azt is megérzi, ha a ház másik végében gyufát gyújtanak. Szóval amikor fölé hajoltam, hirtelen kinyitotta a száját, és irgalmatlanul beleharapott az orromba. Azok visítani kezdtek a röhögéstől, hogy az
egér megharapta a sajtot, énrajtam pont citromsárga trikó volt,
nekem meg rettenetesen fájt az orrom, úgyhogy berohantam,
vizes borogatást tettem rá, és azt hiszem, bőgtem is. Akkor bejött az Egér, bocsánatot kért, keresett egy fájdalomcsillapítót,
aztán valahogy megcsókolt, és késő estig abba se hagytuk.
Akkor ragadt rám ez a név, hogy Sajt, de nem bántam, mert
nem a harapásra emlékeztetett, hanem arra, hogy először csókoltam meg az Egeret.
Aztán van a húgom, akit úgy hívnak, hogy Kenguru, mert kisebb korában imádott ugrókötelezni. Különben kettővel alattunk jár, és furcsa feje van, egyszer olyan okos, hogy a Profot
is lepipálja, máskor meg buta, mint a tök. Valahogy úgy lehet,
hogy először nem érti a dolgokat, aztán rájön, hogy miről van
szó, és attól kezdte ő tud róla a legtöbbet, ez főleg töriben és
matekban szokott bekövetkezni.
Aztán van ugye a Prof, akit már nem kell bemutatni, csak
még azt teszem hozzá, hogy csak egyszer volt csapatvezér,
még egészen régen, aztán azt mondta, hogy jobb, ha valaki
mást választunk, neki nincs ideje erre a rengeteg adminisztrációra, mire mi hökkenten néztünk, hogy mit kell itt adminisztrálni, nem vállalat vagyunk vagy mi a fene, mire a Prof nevetett, mert ő sosem röhög, és azt mondta, hogy a primitív törzseknél is mindig két vezető volt mindenütt a világon, az egyiké volt a hatalom, a másiké a tudás.
Aztán van a Dió, akinek az igazi nevéből származik ez a neve, különben ő köztünk az izomember, bokszoló akar lenni
vagy kamionos, még nem döntötte el, de tényleg marha erős.
Úgy néz ki, mintha legalább tizenhat éves lenne, ha nem több,
fél fejjel magasabb is nálunk, pedig én két héttel idősebb vagyok, csak ő ekkora lett. Különben nem hülye srác, jól is tanul,

vagy legalábbis nem túl rosszul, és sokkal többet gondolkodik,
mint az ilyen muszklipasik szoktak, azért inkább kamionosnak
megy, mert annak többet kell az eszét használni, csak hát imád
bokszolni is.
És van a Baba, aki időnként a Dióval jár, időnként összevesznek, bár azért a haverség mindig megmarad, csak a húgom nyávogott folyton, hogy van a Dió meg a Baba, vagyunk mi az
Egérrel, hát akkor a Profnak meg vele kellene járnia, amire a
Prof „metsző kacajt hallat”, hogy ő nem kezd óvodásokkal, ami
azért disznóság, mert a húgom igazán jól néz ki, majdnem úgy,
mint az Egér az ő korában, úgyhogy inkább neki lehetne kifogása a Prof ellen, aki még nálam is nyiszlettebb, és olyan a képe, mintha kizárólag egy szemüvegből és egy halom szeplőből
állna. Hát most már nem nyávog a Kenguru.
És hát volt ugye az Egér, aki az elálló füleiről kapta a nevét,
de nem bánta, azt mondta, imádja az ilyen pici állatokat, és sürgősen beszerez egy igazit. És meg is tette, szerzett egy pöttöm
hófehér egeret, az még nála is fehérebb volt, a vállán mászkált,
imádni kellett azt az állatot. Kisegérnek hívtuk, nem élt sokáig,
az egerek rövid életűek, akkor még nem tudtuk, mennyire. Aztán az Egér itthagyott minket, kétszer is, először nyár elején,
akkor még csak lélekben, egyébként itt volt, de már nem érdekeltük annyira, csak az az istenverte szer, mi meg csak néztük
tanácstalanul. Szeptember nyolcadikán aztán végleg, mindenki
tudta, hogy nem akarta, hiszen imádta az egész világot, csak túl
nagy volt az adag, én azt üvöltöttem, hogy mégis a vécébe kellett volna önteni az egészet, hiába sikoltozott, de az orvos azt
mondta, abba is belehalhatott volna, ilyen gyorsan nem lehet.
Most kint van a dombon, én soha nem mentem oda, de tudom,
hogy egy fehér követ tettek a fejéhez, az van ráírva, hogy itt
nyugszik az Egér, vagyis ki van írva az egész neve, mind a kettő, mert két keresztneve volt, az egyik a legszebb név a világon, a másikat nem használta, és alatta hogy élt tizenhárom
évet, ami nem pontos, mert két hónappal és öt nappal többet,
igen, ezerkilencszáznyolcvanhárom július ötödikén született.
Legfelül a fényképe van, kis ovális tartóban, fekete-fehér, senki
se tudja, hogy azon a képen nincs rajta semmi, mert csak a nyakáig látszik, csak én tudom, mert én csináltam azt a képet, augusztus végén volt, alaposan belőtte magát, és rávett, hogy fo-

tózzam le meztelenül, ledobált magáról mindent, és nevetett, én
meg fényképeztem, mint a bolond, azt hiszem, akkor már sejtettem, hogy vége lesz. Senki nem látta azokat a képeket, még
ő maga se, mert csak a temetés után hívtam elő, és csak az utolsót, mert az az Egér legutolsó képe.
A Prof nem sokat vacakolt, felszólított, hogy nyissam meg az
ülést, én meg azt mondtam, jó, megnyitom, semmi kedvem se
volt formaságokkal gyötrődni, mondja el, amit akar. Hát őt se
érdekelték a formaságok, felugrott, és egyből benyögte, hogy
feltalálta az időgépet, és megint rákezdte, hogy elektron meg
sziliktron, áció, káció, diszkvalifikáció, de amikor koszinuszok
következtek, a Dió leállította, és rákommunikált, hogy ezért kár
volt minket összehívni, elmondhatta volna tanács nélkül is,
vagy kitehette volna a suliújságba, úgyis olyan ócska a humorszínvonal. A Prof nem hagyta magát, egy ideig győzködte, aztán előkapott egy dobozt, kibelezett rádióra emlékeztetett, minden héten csinál egy ilyet, vagy lehet, hogy mindig ugyanazt,
mindenesetre ugyanazokból az alkatrészekből, de mindig másra való, ha egyáltalán való valamire, és lecsatolta az óráját. Ehhez tudni kell, hogy a Profnak állati jó órája van, alig tud valamit, még ébreszteni se, csak éppen meg van mondva, hogy ötévente egy másodpercet térhet el, és úgy is van, a papája tudja,
mi a jó márka. Úgyhogy ezt az órát csatolta le, és a húgom orrába nyomta, hogy hasonlítsa össze, mert a húgom a nyáron
órát kapott a szülinapjára, és persze állati boldog, most is rajta
volt, és odavolt a megtiszteltetéstől, hogy a Prof svájcijához
igazíthatja a kis játék krumpliját. Akkor a Prof megfogta a műszert, és rárakta a rádiójára, egy kis tányér volt a tetején, arra
rakta, és megnyomott egy gombot, közben a húgom leste a
krumplit. Jópofa volt, ahogy eltűnt az óra, egyrészt mert a Prof
sose próbált bűvészkedni, utálta a nyulakat és a cilindereket is,
másrészt meg azért nem hajítanak egy ilyen órát az ember után,
és harmadszor meg nem is csak úgy eltűnt, hanem előtte valami homályos köd gomolygott körülötte, aztán mintha szétrobbant volna a ketyegő, de nem repült szét semmi, csak úgy látszott. A Prof diadalmasan végignézett rajtunk, és kijelentette,
hogy az óra most időutazáson vesz részt, egy perc múlva viszszatér, de közben nem jár, mert valami izében van, ahol nincsen idő. Ezen mindenki röhögött, vagyis csak a Dió meg a Ba-

ba, engem nem érdekelt igazán, csak fáradtan vigyorogtam, a
húgom meg leste a kis tarkabarka óráját.
Aztán megjelent az óra, és tényleg késett egy percet, erre a
Dió tapsolni kezdett, és azt mondta, hogy a Prof tényleg tehetséges, mire a Prof vigyorgott, és figyeljük meg, jövőre saját tévéműsora lesz, ahol majd a Kengurut is elfűrészeli, erre a Prof
már nem vigyorgott.
Nem, hanem felállt, és halál nyugisan kinyilatkoztatta, hogy
az időutazás meg van valósítva, és egy hónapon belül elkészül
az igazi időgép, ami embert is vihet magával. Nagyszerű,
mondta a Baba, csak nehogy selejt alkatrészeket használjon,
mert állati ciki, ha meglátogatjuk Kolumbuszt a hajóján, és egy
méterrel a kormánylapát mögé időugrunk. Erre a Prof információt szolgáltatott, hogy őt nem érdekli Kolumbusz, és jóval kisebb időugrásokkal beéri, egyelőre néhány óra elég lesz. Ez
praktikus, mondta a Baba, akkor egyszerűen megoldhatjuk a
korhű öltözetet.
Harmincadikán este betoppant a Prof, és azt mondta, szeretne
kissé hihetőbb bemutatót tartani, mondtuk, hogy jó, de nem
volt nála semmilyen szerkentyű, ehelyett azt a közlést nyújtotta, hogy előző este beült az időjárgányába, és idejött a kertünkbe, ma este hétre. Épp hét óra volt, kérdeztük is, hogy eszerint
ő most tegnap óta jön, nem, mondta a Prof, én jövök tegnap
óta, mi hátranéztünk, ott állt a teraszon, aztán bejött, rém udvariasan kezet fogott magával, aztán mind a kettő egyszerre kezdte magyarázni az időugrást, utána csak arra emlékszem, hogy a
Kenguru fölém hajol és élesztget. Ott volt a Dió meg a Baba,
de a Prof nem, mondtam, úgy látszik, valami hülyeséget álmodtam a Profról, mire a húgom azt felelte, hogy a Prof már
elmentek.
Aztán pár nappal később azt mondta a Prof, hogy most már
ideje megbeszélnünk, mi legyen, mert az időgép teljesen üzemkész, egy évre is előre meg vissza tud menni. Akkor a Babának
eszébe jutott, hogy legcélszerűbb volna visszamenni szeptember nyolcadikára és megakadályozni, hogy az Egér beadja magának azt az adagot, a Prof kijavította, hogy inkább tavaszra,
hogy egyáltalán rá se szokjon. Csak vannak különféle problémák, folytatta, és locsogni kezdett mindenféle paradoxonról, de
akkor mintha valaki áramot vezetett volna belém, felugrottam

és nyaggatni kezdtem a Profot, hogy tényleg vissza tudok-e
menni és láthatom-e az Egeret. Persze, mondta a Prof, csak az
az egy bibi van, hogy egy időugrás annyi áramot fogyaszt, mint
az egész házuk fél év alatt, ami elég sok, mert rengeteg elektronikus szupercuccuk van, úgyhogy valami olyasmi kellene,
ami meggyőzi őket, hogy érdemes tovább kísérletezni. Azt hittem, nekimegyek, mikor azt mondta, hogy hozzuk magunkkal
az Egeret, persze a Prof mindig ilyen volt, annyi érzés sincs
benne, mint egy sárkefében, meg se fordult a pöttyös fejében,
hogy nemcsak a szponzorálás miatt lehetne elhozni. Szóval enni kezdtem az életét, hogyan hozhatnánk el az Egeret, és mit
fognak szólni a múltbeliek, nem szóltunk semmit, mondta a
Prof, ezt nem értettem, mire emlékeztetett, hogy a múltbeliek
mi vagyunk, illetve voltunk, és emlékezzek vissza, hogy az
Egér nem tűnt el, tehát nyilván úgy hoztuk el, hogy senki se
vette észre. Az lehetetlen, mondtam én, mert ha elhozom, akkor itt is marad, nem gondolhatja komolyan, hogy egyszerűen
visszaküldöm. Pedig vissza kell mennie, így a Prof, különben
az egész múlt felborul, nem kár érte, mondtam neki, és az Egér
élete többet ér, mint néhány vacak hónap, amit úgyis tönkretett
az az istenverte szer.
Akkor elkezdett hülyeségekről papolni, hogy ha az Egér eljön
a múltból, akkor nem halhat meg szeptemberben, nagyszerű,
mondtam, de akkor nekünk semmi okunk visszahozni az életbe, ha egyszer nem halt meg, de ha nem hozzuk vissza… ezt
még folytatta egy darabig, de engem nem érdekelt, azt mondtam, induljunk. De a húgom közbeszólt, szó se lehet róla, hogy
ide hozzuk az Egeret, előbb kitakarítunk, ebben igaza volt,
tényleg kicsit széthagytuk a dolgokat, amióta az Egér nem volt.
Úgyhogy másnap kettőkor indultunk, jó idő volt, igazi időugrásra való, mondta a Baba. Ez így is van, elvégre nem hozhatjuk szegényt a meleg májusból valami lucskos, hideg decemberbe, a Baba azért hozott egy kabátot. Azt valahogy nem igazán értettem, hogy jön össze, hogy én itt belépek az időgépbe,
májusban kilépek, de azért decemberben is ott marad, hogy a
Dió beszállhasson, pedig a Prof csak egy darabot csinált, mikor
kérdeztem, a szokott fölényes képével magyarázni kezdett valami dimenziós hülyeséget, úgyhogy inkább beszálltam, a másik oldalon ki, aztán kimentem a kert végébe, és akkor vettem

észre, hogy nyár van. De komolyan, az állam is leesett, két perce még nagykabát kellett, most meg hétágra sütött a nap. A
Prof tényleg konyíthat a dolgokhoz valamit.
Az Egeret könnyen megtaláltuk, otthon ült a francia forradalom előtt, persze nem értette, miért borulunk sorban a nyakába,
neki csak egy órája, hogy elváltunk a suliból jövet, aztán amikor hívni kezdtük, mutogatott a könyvekre, úgyhogy mi a Babával meg a Kenguruval fölkapkodtuk a cuccait, a Dió meg őt,
visszarohantunk, mielőtt jön valaki, és sorban be az időgépbe.
Esküszöm, vénember koromban se felejtem el, akkora szemeket meresztett, inkább teniszlabdák voltak, nem szemek, mikor
a Dió becipelte a házba, mert persze sortban volt, mezítláb, és
cipőt meg nadrágot nem hoztunk neki, aztán elterültünk szanaszét és negyedórát visítoztunk meg ölelgettük az Egeret. Elsőként a Prof tért magához, körberohangált, behúzta a függönyöket, aztán kulcsra zárta az ajtókat, az időgépet már behozta,
amikor jöttünk, és azt mondta, ütődöttek vagyunk, ha valaki
benéz az ablakon, szívbajt kap. Aztán jött a neheze, a Prof előre megmondta, hogy valakit elrabolni hét hónappal korábbról,
az smafu, utána még meg is kell értetni vele, hogy ezt csináltuk. Tényleg nem volt könnyű, az Egérnek sose volt kókusza az
ilyen műszaki dolgokhoz, a szemléltető oktatás meg valahogy
nem vált be, mert amikor a Kenguru ott ugrált mellette egyszerre két példányban, elájult. Mármint az Egér, nem a Kenguru.
Az várható volt, hogy egy szót se fog elhinni a nyáron történtekből, pláne nem a saját temetését, a Dió felajánlotta, hogy kivisszük a dombra, de nem hagytam, még csak az kellene. Viszont a Prof ragaszkodott ahhoz a hülyeséghez, hogy mi most
felborítottuk a múltat, és hogy ki halt volna meg akkor, úgyhogy a Kenguru felhívta az egyik csajt, és megkérdezte, milyen
nap volt az Egér temetése, mert nem emlékszik. Szombaton,
mondta az, ezek szerint megtartották. A Dió meg a Baba közben azt próbálta kitalálni, hogy adjuk be a népeknek, hogy elhoztuk, az öregei szívrohamot fognak kapni, az Egér erre bőgni
kezdett, sikerült ráijeszteniük. De azt az istennek se hitte, hogy
december van, mutattuk neki az újságokat meg a tévéhíradót,
akkor se, ráadásul már esteledett, azt mondta, nem érti, miért
találtuk ki ezt a hülye viccet, de ő hazamegy. Szipogott és in-

dulni akart, nem hagyhattuk, legkevesebb egy tucat ember járkál az utcán, el fognak ájulni, mindenki ismerte az Egeret.
Azt hiszem, legjobb lesz élőben demonstrálni a dolgot. Csinálunk egy időugrást a szemközti hegyoldalra, négy évvel ezelőttre, és meglessük távcsövön, ahogy beleharap az orromba.

A molekulátor

Az egész azért volt, mert a Prof egy öntelt disznó, akinek nem
elég, hogy ő lett a második Einstein, Newton és Edison egy
személyben, néhány hónap alatt, de még Al Capone is ő akar
lenni.
Az életben föl nem köszöntöm még egyszer a Négyzetgyököt
a szülinapján. Már megint november negyedikén kezdődött, átadtuk a csokrot, aztán a Prof elkapott a folyosón és benyomott
valami dumát a fejembe. Volt abban minden, molekuláris meg
nukleáris, kristályszerkezet meg ionizáció, de lehet, hogy dórizáció, ezeket az ógörögöket mindig kevertem. Egy darabig
hallgattam a bal fülemmel, a jobbon meg kieregettem a szavait.
Ezt átlag háromszor egy héten szoktam csinálni, amikor éppen
bejelenti a következő világraszóló találmányát. Azért amikor
azt mondta, rendkívüli csapattanács, akkor fölfigyeltem, mert
amikor legutóbb ilyet tartottunk, abból is mi lett, tavaszig
nyögtük.
Igen, mert tavaly éppen november negyedikén a Prof kitalálta, hogyan kell időgépet építeni, de ezt akkor se tudnám megmondani, ha akarnám, szóval ezt ne is kérdezze senki. De nem
akarom, mert azóta a Profra rászálltak az akadémikusok meg a
hadsereg meg a kormány meg mit tudom én, még kicsoda, két
hónapig többet járt kihallgatásokra meg tanácskozásokra, mint
a suliba, aztán kapott valami irgalmatlan nagy pénzt és beíratták egy zseniképző suliba, ahova most hetente háromszor jár
délután, és ha itt végzett, akkor egyenest megy és csak oda fog
járni. A pénz tényleg irgalmatlan, meg se tudtam számolni a
számjegyeket, de először is a hadsereg vagy a kormány vagy
tudom is én, kicsoda vett belőle neki még egy csomó elektronikus szupercuccot, hogy azokkal kísérletezzen, a többit meg
bankba rakták, majd ha nagykorú lesz, akkor kiveheti. A Prof

azóta is eszi a kefét, hogy így kibántak vele, esküszöm, kétszer
annyi a pötty az arcán.
De ez még nem lett volna baj, csak hát ugye ott volt az Egér.
Az Egér körül volt az egész nagy kalamajka, mert az odáig
okéság, hogy a Prof csinált egy időgépet, istenkém, minden héten van valami ilyesmi, ugye, ezt frankón el lehetett intézni, kalap pénz, zsenisuli, de az Egér belehalt a túladagolásba ezerkilencszázkilencvenhat szeptember nyolcadikán, tizenhárom
éves, két hónapos és öt napos korában. Amikor aztán december
elején fölbukkant a városban egy sortban meg trikóban, és halvány lilája se volt róla, hogy ő valaha kábítózott, legkevesebb
kétszázan kaptak gutaütést vagy diliztek be, a polgármester le
akart mondani, de az Egér kérte, hogy őmiatta inkább ne, akkor
a polgármester mégse mondott le. Viszont szabadságra ment.
Akkor minket bevittek a rendőrségre és ezeregyéjszaka faggattak, hogy ki ez a csaj és mit akar és hogyan hasonlít ennyire,
mert hát persze a rendőrök is ismerték az Egeret, itt nálunk
mindenki, és ujjlenyomatot vettek tőle, aztán rájöttek, hogy
igen ám, de az eredeti Egértől honnan lenne nekik ujjlenyomatuk, nem volt őrizetben egész életében, azazhogy az elsőben,
akkor vért vettek tőle meg a szüleitől és elküldték valamilyen
vizsgálatra, amiből meg lehet mondani, hogy ő tényleg a saját
szülei egere, amire az Egér üvöltött, hogy ő csak tudja, kik a
szülei, a szülei is üvöltöttek, hogy az ő lányuk halott, aztán
meg azt, hogy igenis él és ölelgették, és mi üvöltöttünk, hogy
mi csak tudjuk, kit hoztunk el májusból, és a rendőrök üvöltöttek, hogy csönd legyen már végre. Közben lejött a rendőrfőnök
megnézni, mi ez a ricsaj, azt hitte, rendőrgyilkosság történt és
verik a tettest, aztán látta, hogy az Egér áll ott tavaszi sortban
meg trikóban az őrszoba közepén és üvölt, ami már önmagában
elég córesz, az Egér mindig nyugis csaj volt, viszont meg volt
halva hónapok óta, és ez kicsit sok volt olyan nehéz munkát
végző embernek, mint egy rendőrfőnök. De egy hónap múlva
újra tudott beszélni. Szóval akkor el kellett mindent mondani,
és megmutatni az időgépet, erre jött a titkosszolgálat meg a
hadsereg és mindenki, aki számít, és magukkal akarták vinni az
időgépet meg az Egeret meg a Profot. Az Egér nem akart menni, amire a papája rájuk fortyant, hogy ha magukkal akarják
vinni, ám tegyék, de akkor őt is vinniük kell és mindenkit, aki

látta a városban, legalább ötszázan aznap délután, mert ha csak
egy elmondja, ők másnap az újságok címlapján találják magukat, aztán a rács mögött, gyerekrablásért. A Prof pedig információt szolgáltatott, miszerint ő nem köteles ővelük tárgyalni
az ügyvédje és a pénzügyi tanácsadója nélkül, amire egy szürke
öltönyös pasas bájvigyorral odahozott egy telefont, semmi
gond, hívja őket, amire a Prof csodálkozva rábámult és „hangot
adott mélységes megdöbbenésének”, a szokott emelkedett stílusában, mert ő azt hitte, hogy a kormány lesz oly haver és elhozza neki az ország legjobb ügyvédeit a saját költségén, erre a
szürke már nem bájvigyorgott.
Akkor egy darabig nem láttuk se a Profot, se az Egeret, az
időgépet meg pláne soha többé az életben. A Profot azért, mert
tárgyalt és tanácskozott meg műszaki rajzokat csinált nekik, az
Egeret meg elvitték a szülei és fogadkoztak, hogy most már
minden másképp lesz. Mi meg, vagyis a maradék, a Dió, a Baba, a Kenguru meg én hazahúztunk és leültünk filózni a kábítóról, merthogy a Baba ráviláglott, hogy ha az Egér nyár elején
rászokott a kábítóra, annak oka volt, és ha ez az ok még megvan, akkor rászokhatik újra, vagyis semmit se csináltunk, vagyis ki kell gubizni, mi volt az oka. Nyáron hiába kérdeztük, nem
mondta meg, aztán meghalt, azóta meg nem tudtunk vele öt
percet se beszélni, folyton nyüstöltek a szülei meg a rendőrök
meg az államapparátus. Úgy ötszáz tippünk volt, hogy az Egér
miért kábítózhatott, kezdve azon, hogy a szülei válnak és folyton ordítoznak egymással, egészen odáig, hogy reménytelenül
szerelmes belém és ezt nem tudja megemészteni, ami hát világba ordító marhaság. Legalábbis én ezt mondtam, de a Kenguru
emlékeztetett, nyár elején még érezhette úgy az Egér, hogy reménytelenül.
Aztán találtunk valami könyvet, amiből a legvadabb okok jöttek ki, hogy valaki miért szokhat rá, a végére már azt se tudtuk,
hogy szörnyülködjünk vagy örüljünk, amiért az Egér nem ezek
miatt. Aztán amikor az Egér előkerült, elbőgte, hogy őneki igazából fogalma sincs, miért szokott rá, mert májusban rángattuk
ki a szobájából és csak júniusban kezdődött, de kijelentette,
hogy aki az ő közelébe még egyszer kábítót mer vinni, annak
kitépi a fülét, és ez nem vicc, két héttel később nekiesett a
szomszéd srácnak és nyolc napon belül gyógyulót okozott,

mert nem látta a sütit, amit evett, csak a porcukrot. De a dilidokit elzavarta, azt mondta, júniusban kellett volna jönnie, akkor
ő nem halt volna meg, és foglalkozzon azokkal, akik most drogoznak, ő már jól van. És tényleg jól volt, délelőtt a szülei babusgatták, délután meg mi, vagyis főleg én, és semmi olyat
nem kellett csinálnia, amihez nem volt kedve.
Nem, mert a diri egy mohos fejű ősállat, aki bezengte, hogy ő
mélységesen átérzi a család gyászát, de sajnos arra nincsen
mód, hogy az elhunyt tanuló helyébe egy másikat vegyen föl az
ő neve alatt, bármennyire is hasonlít, és ha a gyermek bejön a
valódi szüleivel és megmondja a valódi nevét, akkor ő örömmel és készségesen, erre az Egér elnézést kért, kisétált, mondva, hogy mindjárt jön, és jött is mindjárt a Baba unokabátyjának a baseballütőjével, a tenyerét csapkodta vele és mézesmázosan megkérdezte a diritől, hogy ugye ha ő nem él, akkor nem
vonható felelősségre garázdaságért és súlyos testi sértésért, erre
a diri kimenekült az irodából és hívta a rendőrséget, hogy dobják ki őket. Az Egér olyan színű volt, amilyen még soha életében, meséltem, hogy soha nem tudott lebarnulni, mindig teljesen fehéregér maradt, de most átment paradicsompirosba és
üvöltött a dirivel, hogy lesheti, amikor ő még egyszer beteszi a
lábát az ő iskolájába.
És a diri leste is, mert pár héttel később előkerült a Prof, akinek elkezdtünk énekelni, amire fölfortyant és egyetlenegyet telefonált, erre másnap megjelent a diri az Egérék háza előtt és
kérte, hogy beszélhessen vele, amire a papája szó nélkül hívta a
rendőrséget és kidobta. Alighanem valahol be kellett számolnia, mit végzett, mert rákövetkező nap megint megjelent, de az
egész tantestülettel és egy óriási virágcsokorral, és épp csak el
nem olvadt a szolgálatkészségtől, amire a papája már beengedte, de akkor meg az Egér dobta ki, rendőrség nélkül, épp csak
közölte, hogy az egész suli látta, amikor a diri kihajította őt a
szüleivel, így szólította, dirinek, urazás nélkül, és azóta tudja az
egész város, hát most majd a diri lesz szíves az egész város
előtt bocsánatot kérni tőle, vagy leshet tovább. A diri paff lett,
de vitézül állta és meghívta őt következő hétfőn tíz órára családostul, aztán elrendelte, hogy ugyanakkor az egész suli jelenjen
meg az aulában, és halál ünnepélyesen megkövette az Egeret, a
végén még Egérnek is szólította, nem az igazi nevén, amiből

kettő is van, az egyik a legszebb név a világon, a másikat nem
használja, de rám lett parancsolva, hogy egyikünkét se árulhatom el, és megkérdezte, hogy mit szeretne az Egér, bejár a maradék fél évben és tanul, ahogy tud, és akkor ő mindent elkövet, hogy segítsen bepótolni a lemaradását, vagy ha inkább úgy
látja jónak, otthon maradhat szeptemberig és jövőre újra jár.
Naná, hogy nem maradt otthon, hogy aztán jövőre ne velünk
járjon egy osztályba. De feltételül szabta, hogy nem buktathatják meg év végén, és a diri elfogadta. Nem is bukott meg, színjeles lett, nem mintha halvány lilája lett volna az anyagról, de a
diri kinyilatkoztatta, hogy akit tavaly eltemettek, attól igazán
szép, hogy egyáltalán tud valamit, és az Egér osztályzatait még
akkor, január végén beírta előre a bizonyítványába. Klassz lehet időgépet építeni, ha az ember ettől ilyen telefonszámokat
ismerhet meg.
Még aztán voltak olyan bajaink, hogy ugye nálunk mindenki
ismerte az Egeret, hát a temető dirije is, és egy nap eljött tanácsot kérni a Proftól, olyankor, amikor az Egér nem volt ott,
hogy most hát mi legyen, mert ott van a temetőben egy üres sír
az Egér igazi nevével, de azt őneki nem szabad csak úgy eltüntetnie, mert a szülők kifizették, viszont mégis hogy néz az ki,
hogy ott van a sírja olyannak, aki él, és előbb a Profot szeretné
megkérdezni, mielőtt a szülőkhöz fordulna. Erre a Prof barátságosan elmagyarázta neki, hogy az a sír egyáltalán nem üres, abban most is benne van az elhunyt, amire az izgató elzöldült és
megkérdezte, kicsoda. Az Egér, természetesen, mondta a Prof.
Az izgató rámeredt és zöldült tovább, de hát az nem lehet,
mondta, az Egér teljes épségben sétál, hála az égnek, a város
utcáin, amire a Prof hűvösen közölte, hogy először is nem az
égnek hála, hanem őneki, a Profnak, másodszor pedig ha képtelenség, hogy az Egér teteme ott feküdjön, miközben ugyanakkor életben van, akkor ez semmivel nem nagyobb képtelenség,
mint maga a sírkő, sőt a puszta tudat mibennünk, hogy az őszszel eltemettük az Egeret, pedig él. Ez az időparadoxon, közölte fensőbbségesen, és nekifogott magyarázni, amivel sikerült
elérnie, hogy az izgató már nem volt tovább zöld, hanem sárga,
és megköszönte, ő csak azt szeretné tudni, hogy most mit csináljon. Erre a Prof azt mondta, fogalma sincs, ő időgépet építeni tud, de temetőt vezetni nem.

Aztán az Egér oldotta meg a dolgot, egyik nap elénk állt és
halál nyugisan leadta, hogy kint volt a temetőben és megnézte
a sírját, szerinte klassz, de kellene pár átrendezés, és új virágok,
mert a régiek már nincsenek ott. Persze hogy nem voltak ott,
amióta az Egér otthon ette a sült krumplit, a szüleinek eszébe
nem kattant virágot vinni a sírjára. A Kenguru kérdezte is,
hogy ki a fenének kellene oda virágot vinni, amire az Egér felvilágosította, hogy ő ott fekszik ám abban a sírban, amire a
Prof csak bámult, mert eleinte az Egér egy hang nem sok, anynyit se értett az egészből, de hát mindig ilyen volt, vágott az
esze, ha akarta. Aztán később besétált a temetőbe, az izgató
óriási tisztelettel fogadta és megkínálta mindenfélével, hogy a
fenébe ne, ő volt életében az első ügyfele, akivel beszélhetett
azután, hogy a szolgáltatást igénybe vette, és eldalolta, hogy
miket szeretne változtatni a sírján, először is mindenképpen
oda akarta írni az igazi neve alá, hogy Egér, mert ő már híres
ezen a néven, aztán a két évszám alá még egyszer, hogy élt
ezerkilencszáznyolcvanháromtól, és kihagyva, hogy meddig, és
azt akarja, hogy kilencven év múlva majd megint oda temessék. Az izgató közölte, hogy el van bűvölve és a cég fizeti a
kőfaragót, mert ilyen még nem volt. Amúgy nem is lesz, mert a
Prof alkut kötött a szürke öltönyösökkel, akármit építhet megint és vevők rá, de időgépet nem csinálhat többé.
Később aztán az Egér odajött hozzám és megkérdezte, honnan van az a kép, ami a kövön szerepel, erre meg kellett neki
mondanom, hogy mi történt augusztusban, amire majdnem fölképelt és azonnal látni akarta a képeket. Előhívtam neki, mert
csak a legutolsó volt előhíva még akkor is, és amikor meglátta
magát az ágyon táncolni belőve, meztelenül, akkor nekem
esett, hogy mi történt, amikor ezeket fotóztam. Mondtam, hogy
nem történt semmi, de nem hitte el, erre elmondtam mindent
apróra és megesküdtem, hogy semmi több nem volt, akkor elhitte, azt mondta, ezen változtatni kell és gombolkozni kezdett.
De nem erről akartam beszélni, hanem ami jóval később volt,
novemberben, amikor a Négyzetgyök szülinapján a Prof rálépett az agyamra a folyosón és vakert indított bele a molekuláris
destabilizációról, aztán vállon veregetett és hozzátette, hogy
rendkívüli csapattanács. Délután aztán összejöttünk nálam, az
Egér tudta már, hogy az időgép miatt is rendkívüli csapattanács

volt, hát közölte, hogy őfelőle a Prof azt csinálhat, amit akar,
de újságírók még egyszer nem jöhetnek, vagy mondjuk végszükség esetén legfeljebb ötven. Igen, mert tavaly kábé nyolcvanezer volt belőlük, a Kenguru már javasolta is, hogy építsünk nekik egy új villanegyedet a város szélén meg egy bevásárlóközpontot, aztán jövőre ideköltöztetik a fővárost is, de végül elmúlt a szenzáció és az újságírók elmentek.
A Prof mindenekelőtt elkommunikálta, hogy eszében sincsen
újságírókat hívni, sőt teljes titoktartást kér tőlünk, mert nem
egészen biztos benne, hogy amit csinálni akar, törvényes. A
Baba mondta, hogy az se volt egészen kóser, amit legutóbb csinált, miért, kérdezte a Prof, azért, mert végül is mi elraboltuk
az Egeret és a tavaly májusi emberek biztos azóta is keresik.
Erre a Prof már nem is a Babának válaszolt, hanem a Diónak,
hogy nem egészen érti, hogyan tud olyan lánnyal járni, akinek
az egész agyát nem lehetne a bolhapiacon elcserélni egy fél papucsra. Olyan nincsen, hogy a Dió megverje a Profot, most is
csak vigyorgott, meghúzta a Baba fülét barátságosan és azt
mondta, sose tudna olyan lánnyal végigsétálni az utcán, mint az
Egér, mert kisebbrendűségi komplexusa lenne mellette, erre az
Egértől kapott egy puszit, de nem bántam, mert baráti puszi
volt. Közben a Prof kicsomagolta a találmányát, haláli jól nézett ki, kicsit olyan volt, mint egy képkeret, középen üres, de
acélból meg rézből, és mindenféle gombok meg dudorok rajta,
és drótok lógtak belőle. Aztán ránk nézett és indítványozta,
hogy kissé figyeljünk oda, mert ez itt a molekulátor, és korszakot fog alkotni.
Akkor a Kenguru még javasolta, hogy a korszakalkotás biztonságosabb lenne, ha mi most arrébb sétálnánk egy kicsit, nem
messzire, csak egy másik bolygóra, de a Prof leállította és közölte, hogy a találmány veszélytelen, viszont izgis. És kérte a
tévémet. Ezt nem értettem, de a Prof odasétált a tévéasztalhoz
és hívta a Diót, hogy vegye le róla. A Dió fölkapta a tévét, neki
ez semmi volt, pedig jó nagy dögnehéz kasztni, és a Prof irányításával letette a szoba közepére a földre. Aztán a Prof elővett egy fúrógépet, innentől kezdett nem tetszeni, de bejelentette, hogy ha akarom, vesz nekem másikat, amúgy nem lesz semmi baja, csak pár lyukat fúr a dobozába, hogy ráerősíthesse a
molekulátort. Fúrt, csavarozott, aztán bekapcsolta, nem történt

semmi, akkor kicsit vártunk türelmesen, mikor jön rá, hogy
vissza kell dugni a konnektorba. Egy idő után rájött, visszadugta és tényleg működött, csak a képernyő körül meredezett ez a
fura izé és ettől kényelmetlen volt felülről nézni. Úgyhogy letelepedtünk a földre és néztük a műsort, mármint nem ami a tévében ment, illetve azt is, de főleg a Prof műsorát, aki hosszasan állítgatott meg hangolgatott meg telepakolta a tévé tetejét
meg a földet körülötte műszerekkel és táncoló zöld vonalakat
nézett, azok tetszettek a Kengurunak, azt mondta, a múlt hónapban az Együttható is ilyen vonalakat mutatott nekik, aztán
megfogott egy vezetéket és ő is táncolni kezdett, de másnap
már kiengedték a kórházból. Ez a Profot nem érdekelte, ő hangolt kitartóan, aztán azt mondta, most jó, odahozta a videót, azt
is letette a tévé mellé, és belenyomott egy kazettát. A kazettán
tévéreklámok voltak, amikből amúgy kétszázezret láthat az ember naponta, minden különösebb hangolgatás és pláne molekulátor nélkül. A Prof egy darabig tekerte, aztán megállította egy
csokireklámnál, ott, ahol a lány büszkén fölmutatja.
Szóval a molekulátor, mondta a Prof, szubnukleáris erőteret
gerjeszt, amivel képes virtuális molekulaszerkezetű anyagokat
plasztikussá transzponálni és amorf plasztikusokat virtuálissá
tenni. Ezt holtbiztos így mondta, mert később leírattam vele,
közönséges földi ember úgyse tudja megjegyezni. Aha, mondtuk roppant komolyan, amire a Prof odatartotta az ujját a képernyő elé és belebökte. És az ujja belement, körülötte meg fodrozódni kezdett a csoki neve.
Ettől kicsit meghökkentté transzponálódtunk, de csak pár pillanatra, mert aztán magunkhoz tértünk és röhögtünk, legjobban
a Dió, aki szedett már szét tévét, és informálta a Profot, hogy
ha agyon akarja üttetni magát, sokkal egyszerűbb lett volna a
tévé hátlapját levenni, mint elölről keresni meg a nagyfeszt. Erre a Prof mélyebbre nyúlt a képernyőbe, kihúzta a csokit a lány
kezéből és ledobta elénk a földre.
Innentől eléggé átrendeződött a molekulaszerkezetünk, bámultuk a földön a kicsit kékesen villózó csokit, a Baba azt motyogta, hogy mindjárt fölébred és idetelefonál, hogy ugye nem
is járt itt a Prof egész délután, a Diónak hangtalanul mozgott a
szája, a Kenguru meg dadogott valamit a kényszerzubbonyról,
én azt hiszem, nem szóltam semmit, bár lehet, hogy a Prof nya-

kának kitekerését én mondtam, és nem valaki más. Aztán az
Egér megköszörülte a torkát és kicsit remegő hangon azt
mondta, ő egyszer már meghalt és a Prof csinálta ki, hogy mégis él, hát ő bízik benne, és egy ujjával megérintette a csokit. Az
akkor már nem villózott, és teljesen normálisan viselkedett,
megmozdult és még zizegett is a papír. Az Egér fölvette és
bontogatni kezdte, aztán letört egy kockát és megkóstolta. Mi
csak bámultuk dermedten, ahogy az Egér halál nyugisan eszi a
csokit, ami fél perce még benne volt a tévében, és most ott vigyorog a képernyőn a lány, büszkén mutatva a semmit, aztán
az Egér lenyelte a csokit, közölte, hogy fincsi, csak az a baj,
hogy ez lopás, ő pedig megfogadta, hogy soha többé nem sérti
meg a törvényt, mert már belehalt, ezért holnap bemegy az üzletbe és kifizeti. Erre a Prof szívélyesen megérdeklődte, hogy
ugyan kitől lopta volna ő azt a csokit, amikor abból az üzletből
nem hiányzik egy darab se, onnan hiányzik, mondta az Egér, és
a tévére mutatott. A Prof erre szó nélkül visszatekerte a szalagot, megint előretekerte és megint ott volt a lány, kezében a
csokival. A Prof benyúlt, kivette a kezéből a csokit, visszatekerte, előre, megint kivette, azt is ledobta a földre, aztán a harmadikat is, a negyediket pedig megtartotta magának és fölbontotta még úgy, hogy villózott. Egyetek, mondta nekünk, és megint visszatekerte a szalagot, aztán előre, hogy ott legyen a
lány, kezében a csokival. Tessék, ott van, mutatta az Egérnek,
honnan hiányzik az a csoki? Az Egér dadogott valamit az
anyagmegmaradás törvényéről, közben ette a csokit, de a Prof
fölényesen leintette, és ötperces kiselőadást tartott, aminek
nagyjából az a lényege, hogy anyag itt se keletkezett, csak átalakult, a virtuális molekuláris térből áthelyeződött a plasztikus
molekuláris térbe, amihez jó étvágyat, és azért lehet ötször kivenni a lány kezéből és adni egyet mind az ötünknek, mert a
csoki rögzítve van a kazettán és a kazettához nem nyúlt senki.
Valószínűleg pár száz darabot lehetne kivenni ebből a felvételből, utána elkopik a szalag és újra föl kell venni. Ekkor a Kenguru, aki már egy ideje szintén ette a csokit, közbeszólt, hogy
megszomjazott, és szeretné látni, hogy egy üveg kóla is átjön-e
a virtuális térbe. A plasztikus térbe, javította ki a Prof, a virtuálisban most van, de ez a Kengurut nem érdekelte, fölvette a
távirányítót és tekerni kezdte. A következő reklám sör volt, ar-

ra az Egér mondta, hogy mi sört nem iszunk, aztán pont jött
egy narancsléreklám, arra azt mondta a Kenguru, hogy az is jó
lesz, de ő szeretné kivenni. Csak rajta, mondta a Prof elégedetten, mindig szerette, ha értékelik a találmányait. Hát a Kenguru
értékelte, belenyúlt a tévébe, kivette a narancslevet és megkóstolta. Mi is kértünk, aztán továbbtekertük a szalagot. A Prof a
napokban egy egész kazit televett hülyeségekkel a leglassúbb
sebességen, hogy legyen bőségesen képanyaga, amiből tárgyakat vehet ki, de persze nem ült ott mellette, a videó fölvett mindent, a reklám után valami krimi folytatódott, autóval üldözték
egymást és lövöldöztek, amitől a Baba aggódott, hogy nem
tudnak-e a golyók maguktól is kijönni a plasztikás térbe, amire
a Prof csak legyintett és kikapcsolta a molekulátort. Pár percig
pörgettük a szalagot, az ürge lerázta az üldözőit és bekanyarodott egy pazar házba, ott a garázsban állt egy piros Ferrari, a
nap is hasraesett rajta, olyan volt. A Prof megállította a szalagot és ránk vigyorgott.
Mit akarsz, kérdeztük, egy frankó Ferrarit mégse lehet kihúzni a tévéből, dehogynem, mondta a Prof, és megint bekapcsolta
a műszert. Benyúlt a tévébe és rácsapott a kocsi csomagtartójára, de hangja nem volt, persze, mert ha a videót pillanatálljra
teszik, akkor kikapcsol a hang. A Prof szólt a Diónak, hogy
húzza ki a kocsit, amire a Dió közölte, szép tőle, hogy ilyen
nagyra tartja az ő erejét, de ez a csini jószág jóval fölötte van a
tonnának, erre a Prof lesajnálóan nézett rá és érzékeltette, hogy
meglepően könnyűnek fogja találni. A Dió nekiveselkedett, két
kézzel belenyúlt a tévébe és egyetlen mozdulattal kirántotta a
kocsit, ami rá is esett a Baba narancslevére is összetörte. Igen,
mert a kocsi mindenestül elfért a Dió ölében. Alighanem elég
bárgyún nézhettünk, mert a Prof szokott előkelő kacaját hallatta és tájékoztatott minket, hogy a tévében a dolgok nem mindig
látszanak akkorának, mint az életben, az autónak kisebbnek
kell lennie, különben nem fér bele a képbe. A Dió letette a kocsit és enyhén morgott, mert olajos lett a nadrágja, a Kenguru
pedig összecsapta a kezét és lelkendezett, hogy ilyen jó autómodellt még életében nem látott, én pedig megpróbáltam belenézni a motorházba, de zárva volt. A Dió fölfeszítette, halál
frankón megvolt a motor meg minden, a csomagtartóban pedig
volt egy bőrönd, amire az Egér azt mondta, álljon meg a hul-

lámvasút, ez egy krimi, jó ég tudja, mit tartanak abban a bőröndben. Tekerjük a film végére, nézzük meg, ahogy kinyitják,
és ha nem valami rossz dolog, akkor kinyithatjuk mi is. Tudtam, mire gondol, és nem akartam, hogy kitépje a fülemet, mert
a bőrönd éppen az én kezemben volt. Egyébként klassz számzáras fémbőrönd volt, amilyet a titkosügynökök meg a maffiózók használnak, csak hát akkora, mint egy pénztárca.
A film további részében persze megvolt az elcsaklizott Ferrari, mivelhogy a kazettához senki se nyúlt, és valahol a vége felé
előkerült a bőrönd, a fószer megmondta a kódot és a másik fószer kinyitotta. Egy nagy hármas volt benne, meg öt darab nulla, dollárban. Erre elkezdtünk röhögni, a Kenguru keresett egy
varrótűt és azzal benyomkodta a gombokat, mert még a gyufa
is túl nagy volt hozzájuk, aztán kivettük a kötegeket, a Kenguru
a kisujja hegyére halmozott úgy ötvenezer dolcsit és visított,
mint akit csiklandoznak.
Aztán a Baba benyögte, hogy álljunk már meg, hát ott van
előttünk az a jelenet, ahol a hapsi kinyitja a bőröndöt és a kamera ráközelít, mi van, ha onnan is kihozzuk a lóvét, az sokkal
nagyobb lenne. A Dió már nyúlt volna érte, de a Prof leállította
és figyelmeztette, hogy a bankjegyek méretét borzasztó precízen ellenőrzik, ráadásul sorszámuk van és ez kész lebukás. Főleg mert ez hozzá még elég régi film, a bankjegyeken rajta van
az évszám, és kellemetlen kérdésekre kéne felelnünk, ha beállítanánk egy halom ilyen öreg zsozsóval. A Baba kicsit elszontyolodott, hogy tök jópofa dolgokat lehet kihozni a tévéből, de
igazán értékeset sehogy se, amire a Prof vigyorgott és azt
mondta, dehogynem, itt a Sajt.
Mindenki nézett rám, hogy mi van velem, talán engem kellene-e kihozni a tévéből, de a Prof folytatta, hogy itt vagyok én,
akinek egy kazal régi filmje van, és ugyan ugorjak már át a másik szobába a Kelly hőseiért. A Dióval tomboltunk, az Egér szó
nélkül hanyatt vágta magát és röhögött, mint a fakutya, a Baba
félrenyelte a narancslét, a Kenguru meg csak bámult ránk, pedig ő is látta azt a filmet, de elfelejtette, hogy melyik az. Átrohantam a filmért, belöktem a videóba, pár perc alatt sikerült
megtalálni azt a jelenetet, ahol Kelly bemegy Vaskalaphoz és a
segítségét kéri egy kis magánügyben, rendel tőle egy rakás
fegyvert, élelmet, muníciót meg felderítőjelentést, aztán Vaska-

lap kérdésére megmutatja, hogy milyen akcióhoz kell. Megvártam, amíg Vaskalap megkérdezi telefonon az arany árát a párizsi piacon, aztán Kelly megmondja, hogy tizennégyezer rúd
van még. Úgy emlékeztem, Vaskalap leméri az aranyat, szerettem volna tudni az eredeti súlyát, de nem, csak súlyokat rak a
mérlegre és közben megkérdezi, hol van az arany, aztán amikor
Kelly megmondja neki, akkor elfelejti lemérni. Úgyhogy viszszatekertem oda, ahol Kelly előveszi az aranyrudat, és amikor
Vaskalap elképedt tekintete előtt megjelent a képernyő legelején, megállítottam a szalagot. Rajtad a sor, mondta a Prof, a te
kazettád. Úgyhogy belenyúltam a képernyőbe és megmarkoltam az aranyat. Furán bizsergető érzés volt ez a molekuláris
izé, az arany kicsit csúszott a kezemben, és Kelly is alighanem
erősen fogta, először nem tudtam kihúzni, aztán ahogy emeltem, beakadt a képernyő szélébe, kicsúszott a kezemből és eltűnt. Vártam a koppanást, de rájöttem, hogy ha pillanatálljra
van téve a videó, akkor nincs hang. Semmi gond, mondta a
Prof, vedd ki a kezed, visszatekerjük. Kelly megint elővette a
rudat, Vaskalap megint elképedt, újra benyúltam és kihúztam
az aranyrudat.
Mindjárt valódi egérré változom, suttogta az Egér, jobban el
volt képedve, mint Vaskalap, aki mozdulatlanul bámulta a képen a nemlétező aranyat, de minket is gond nélkül be lehetett
volna tenni egy befőttesüvegbe, észre se vettük volna, csak bámultuk az aranyrudat, ami egy kicsit még kékesen villózott a
kezemben és bizsergetett, aztán abbahagyta és teljesen úgy nézett ki, mint egy abszolúte frankó aranyrúd. Lehet, hogy kisebb
volt, de én meg nem mondom, mert eddig még semmilyen
aranyrudat nem láttam. Nagynak tényleg nem volt nagy, de
szépen megvolt a súlya. Aztán az Egér olyat csinált, aminek
semmi köze nem volt az aranyhoz. Fölvette a távnyomit és továbbindította a szalagot. Azon nyomban előtűnt az aranyrúd
megint, Vaskalap átvette és gyönyörködni kezdett benne.
Hát ez hogy lehet, kérdezte az Egér a Profot, aki elmagyarázta, hogy a tévében a látvány kockákra van bontva, és ha az
egyik kockáról eltávolítasz valamit, ahhoz a következő kockának semmi köze nem lesz. Ezért nem lehet lejátszás közben kivenni semmit, csak ha áll a szalag, mert mozgás közben nem

tud kialakulni a virtuális molekulaszerkezetet transzponáló erőtér.
Oké, mondta az Egér, és most mit csinálunk vele? A Prof szó
nélkül beletúrt a táskájába, ami tele volt szerszámokkal meg
műszerekkel, ezt is az öltönyösök vették neki, és kihúzott egy
kis motoros fűrészt. Levágunk belőle egy darabot, mondta,
hogy ne legyen rajta a német bank jele, mert akkor először a
németek perelnek be minket, aztán a Metro–Goldwyn–Mayer,
és ami földi porhüvelyünkből megmarad, azt széttépi a sajtó. A
sajtót már ismertük, úgyhogy átvonultunk a fűrésszel meg az
aranyrúddal a konyhába, mert a szobában már minden konnektort elleptek a Prof cuccai, a tévé meg a videó. Kerestünk egy
tiszta serpenyőt, abba tettük, hogy szét ne szóródjon az aranypor, aztán a Prof begyújtotta a szelcsit és egykettőre lecincálta
a rúd egyik végét. Úgy, mondta, a többit félretesszük, ezt egy
kicsit megolvasztjuk, hogy ne legyen ilyen csinos formája, és
megmutatjuk egy aranyművesnek. És mit mondunk neki, kérdezte a Baba. Régi családi örökség, a nagymamád nagynénjéé
volt még a háború előtt, és most mi örököltük, koholta az Egér
egy szempillantás alatt, aztán kinyilatkoztatta, hogy a Kenguru
túl kicsi még az ilyesmihez, a Baba nem elég fineszes, egy fiúnak pedig eleve nem lehet annyi sütnivalója, hogy folyékonyan
hazudozzon, tehát ő megy, különben is ő az, akinek ebben a városban az égvilágon mindent elhisznek, azt is, hogy halott és
azt is, hogy él, egyszerre. A Prof rákommunikált, hogy az, akinek ezt is meg az aranyrudat is köszönheti, történetesen szintén
fiú, de az Egérrel nem lehet vitatkozni, amikor feminista hangulatban van, csak foghegyileg megmondta neki, hogy időgépet meg molekulátort tud építeni, de ha el kell sütni egy hamis
aranyrudat, ahhoz ő, az Egér kell. Már miért lenne ez a rúd hamis, kérdezte a Prof, és kikapcsolta a forrasztópákát, valami
extra pákája volt, azzal melegítgette az aranyat. Az majd ott kiderül, vágott vissza az Egér, különben is a Kelly hősei csak egy
kalandfilm, ugye nem gondolja komolyan, hogy Clint Eastwood egy teljesen igazi, halál frankón komoly aranyrúddal
grasszál a forgatás helyszínén, valahol egy hollywoodi stúdióban, harminc évvel és egy kontinenssel odébb a háborútól, amire a Prof fölajánlotta, hogy fogadjanak az aranyrúd másik felébe, erre az Egér csengettyűhangon kacagott és közölte, hogy

hogyisne, ha igazi az arany, akkor a Prof nyer, ha hamis, akkor
meg mit ér ő a nyereményével, amire a Prof bedobta az aranyat
a hideg vízbe és halál nyugisan ráfelelte, oké, akkor ha az Egér
nyer, három napig ő dönti el, mit vegyenek ki a tévéből, ha pedig ő, akkor beéri egy puszival. Az Egér csak annyit mondott,
tartja, és amúgy vizesen vitte az aranyat.
Amíg odavolt, mi filmeket leltároztunk a polcokon és töprengtünk, melyikből lehetne kiszedni jópofa tárgyakat, és határozottan sajnálkoztunk, amiért a Csillagok háborúja egyik része
sincs meg itthon kazettán, mert egy igazi Artu Detu azért nem
jönne rosszul, még ha kisebb is, hát még Luke remek fénykardja. A Dió ajánlotta az Alien sorozatot, de a Prof egyhangúlag
leszavazta azzal, hogy semmi olyasmit nem hajlandó kihozni a
tévéből, ami veszélyes, akkor se, ha olyan messziről veszi a kamera, hogy csak félcentisnek látszik. Különben is az a film tizennyolc éven felüli és itt van a Kenguru is. Úgy mondta, mintha mi harmincévesek lennénk. Akkor továbbpörgettük a Prof
kaziját, Tom és Jerry osztatlan sikert aratott, az üldözés közepén a Kenguru megállította a szalagot, kivette Jerryt, az meg
döbbenten pihent a tenyerén és cincogott, kereste Tomot, de az
nem volt sehol, és teljesen lapos volt szegényke, mert a rajzfilmfigurák csak kétdimenziósak. Akkor a Kenguru keresett neki egy dobozt, hozott neki sajtot, azt nem tudta megenni, mert a
sajt háromdimenziós volt, úgyhogy továbbtekertük a filmet és
hoztunk neki onnan, azt megette és elaludt. A Kenguru közölte,
hogy az Egér iránti szolidaritásból Tomot nem hozhatjuk ki,
Jerrynek itt kell maradnia biztonságban, a Prof ugyan pampogott, hogy a kazin ugyanúgy üldözi továbbra is, de a Kengurut
ez nem érdekelte, csak kérte, hogy a Prof másolja le azt a jelenetet, ahol Jerry sajtot eszik, hogy mindig legyen neki ennivalója. Az Egér aztán tényleg imádta Jerryt, mint minden valódi
egeret, bár hogy a kétdimenziós Jerry mennyire valódi, azt inkább hagyjuk, de ez később volt, mindenekelőtt az Egér belejtett a nappaliba, megragadta a Prof fejét, egy óriásit cuppantott
a képére, és körbelibegve elhintette köztünk a bankjegyeket.
Nem volt sok pénz, hisz kicsi volt az arany, de lényeg az, hogy
igazi volt, az aranyműves annyit se kérdezett, hogy hány óra és
máris jattolt az Egér tenyerébe, aztán az Egér kijelentette, hogy
a Kenguru húzta ki a narancslevet, a Dió a kocsit, én az ara-

nyat, a Prof meg egész nap ezzel játszhat, hát most ő is akar valamit kihuzigálni a tévéből, bánja is ő, mi az. Még akkor egy
kicsit nem tudott a tévébe nyúlkálni, mert megmutattuk neki
Jerryt és muszáj volt dédelgetnie, bár a kisbetűs egeret a nagybetűs Egér szimplán nem érdekelte, még akkor volt egy morzsa
a sajtjából. Az Egér odasúgta nekem, milyen igaza van ennek
az egérnek, hogy így szereti a sajtot, de ezt igazából nem Jerryre értette, és akkor egy darabig meg ezzel voltunk elfoglalva,
aztán a Prof krákogott és azt mondta, talált valamit az Egérnek,
ami esetleg érdekli.
Hát érdekelte, mert találtunk egy jelenetet, amiben valami király vagy herceg rendezett dumapartit az udvarának, és mindenki pezsgőt ivott, az asztalok roskadásig exkluzív kajával, a
ruhákon meg több volt a gyémánt, mint egy öt gengszterfilmben. Az Egér akkor már nem mondta, hogy ez lopás, szép simán megvárta, amíg egy úrhölgy hátat fordít a kamerának, udvariasan lekapcsolta a nyakáról a smukkot és kiemelte, aztán
olyan nyugisan tette föl, mint aki világéletében ezt csinálta,
persze a kezére, a nyakára rá se ment volna, furán hatott a csupa gyémánt nyaklánc karperecként, de bánta is az Egér, hogy
néz ki és mekkora. A Prof megsaccolta, hogy innentől kezdve
az Egér a tizedik leggazdagabb nő a városban, amire az Egér
vállat vont és elhozta a szultán turbánjáról a drágakövet, az
nem gyémánt volt, hanem valami piros, de elég közeli felvétel,
úgyhogy jó nagy, a Prof pedig sajnálta, hogy nincs itthon valami jó kalóztörténet elásott kinccsel, de azért kérte az Egeret,
hogy ne mutogassa a szajrét, mert kellemetlen kérdések következhetnének. Az Egér sose volt az a fajta, úgyhogy a következő, amit kivett a képből, egy doboz szardínia volt, azt mindig
szerette, mindjárt hozott tányért meg villát és ette. Közben
megkérdezte a Profot, hogy lehet az, hogy az aranyos pofa rögtön fizetett a rögért, pedig hát Clint Eastwood igazából nem
Kelly. A Prof hümmögött és azt mondta, hogy a molekulátor a
virtuális, vagyis nem valóságos molekulaszerkezetet transzponálja, márpedig a filmnek az a dolga, hogy elhitesse a nézővel,
ami nem valóságos, és ezzel valóságossá változtassa, így aztán
a molekulátor persze hogy ezt transzponálja. Alighanem a filmesek igaziból sárgarézből vagy műanyagból csinálták azokat
az aranyrudakat, de a virtuális molekulaszerkezete minden

anyagnak egyformán nem létezik, tehát a molekulátor azt
transzponálja, aminek az anyag hazudja magát. Erre kicsit fölkaptuk a fejünket, mert amúgy már negyedórája nem figyeltünk oda, hogy hogyan tudja az anyag hazudni magát, de a Prof
legyintett és nem fejezte be, azt mondta, ezt úgyse értjük. Ebben frankón igaza volt, csak ezt már a legelején is mondhatta
volna.
Elég sok mindenfélét csaptunk meg a tévéből aznap délután,
a Prof begyűjtött egy csomó aranyat azzal, hogy majd eladja,
mert szúrja a csőrét, hogy a szürkék berakták az egész pénzét a
bankba, és addig nem mutatja meg nekik a molekulátort, amíg
egy kis tartalékot nem gyűjt vele a következő évekre. Mondtuk,
hogy ne mutassa meg egyáltalán, ez jobb, mint az időgép, de a
Prof csak vállat vont, legalább annál több lesz a bankszámláján, és jövőre megint épít valamit.
Az Egér akkor duruzsolni kezdett, hogy ez remek dolog, viszont milyen jópofa lenne fordítva is, bebújni a tévébe és sétálni egyet a Riviérán vagy egy déltengeri szigeten, és a Prof igazán megcsinálhatná, veszünk nagyképernyős tévét, amibe beleférünk. Akkor a Prof fogta az Egér üres szardíniás dobozát és
beletette egy tévéreklámba, egyenesen a gyönyörű spagettis tál
tetejére, és elindította a lejátszást, aztán visszatekerte. És sehol
nem volt a konzervdoboz többé, a Prof pedig föltájékoztatta az
Egeret, hogy ővele is ez történne, mert megváltoztatni csak
egyetlen képkockát lehet, de azt se tartósan, merthogy ugye a
kazettához senki se nyúlt, és ha újra lejátsszuk, akkor újra a korábbi kép fog előkerülni, a konzervdoboz vagy a déltengeren
sétáló Egér nélkül. Akkor az Egér kicsit elszontyolodott, viszont a Kenguru annál vidámabban mondta, hogy a Prof megtalálta a környezetvédelem tökéletes módját, soha többet nem
lesznek sehol szeméthegyek.
Aztán az Egér megint vidám lett, mert a Prof kihúzott a tévéből egy halászhálót, aztán betette a 101 kiskutyát, a hálóval benyúlt és egy mozdulattal kihozott legalább hatvanat, azok még
amúgy villódzva körberohangásztak a szobán és képen nyaltak
minket, a Prof kieresztette őket, hadd vigyék hírül a városban,
hogy megint milyen jót épített, előbb-utóbb úgyis megtudták
volna, reggelre biztos itt lesz a sajtó meg a szürke öltönyösök.
A Prof egyedül lesz már itt addigra, eldalol nekik mindent és

átadja a tervrajzokat, azt mélységesen sajnálni fogja, hogy a
prototípus néhány órai működés után tönkrement, de meg tudják építeni újra, őnélküle, mert ő jön utánunk. Mi közben biztonságba helyezzük az aranyat meg a többi kincseket és a molekulátort meg az egész fölszerelést, mert az igaz, hogy ilyen
kis tévéből nem lehet kihúzni egy komplett járművet vagy egy
hétvégi házat, de vannak szenvedélyes modellezők, akik odaadják hat repülőjegy árát egy tízkilós piros Ferrariért, amin
még a legkisebb csavar is a helyén van, meg egy olyan kamionért, mint Gumikacsáé a Konvojból, anélkül, hogy tudnák,
nemcsak olyan, hanem tényleg az az, és megér egyheti hiányzást a suliból az, hogy megmutathatom az Egérnek a hidat Velencében, ami alatt át kell evezni és közben csókolózni, mert
akkor mindig együtt maradunk.

A komornyik
2015
A lord kitűnő egészségnek örvendett. Délelőtt kilovagolt, a délután nagy részét emlékiratai rendezgetésével töltötte. Este jó
étvággyal megvacsorázott, majd visszavonult; szokásos esti italát a szobájában fogyasztotta el, valami kellemes olvasmány kíséretében. A karosszékben ült, amikor Sir Bertram rátalált.
Teste még meleg volt.
A felügyelő azonnal méregre gyanakodott, bár a pohárban
maradt és a palackban talált bordói vegyelemzése semmit sem
mutatott ki, s amikor kísérletképpen állatoknak adtak belőle,
azoknak semmi bajuk nem esett. A felügyelő biztos volt benne,
hogy mind a palackot, mind a poharat kicserélték a gyilkosság
után.
Az indíték meglehetősen egyszerű volt: az örökség. A lord
végrendelete nem volt titok, jelentős összegeket szándékozott
hagyni mind a nyolc családtagjára, akiknek más-más okból, de
roppant nagy szükségük volt a pénzre. A nyolc családtag bármelyike lehetett a gyilkos, valójában azonban a komornyik követte el a bűntettet.
Az író kivette a papírt a gépből, másik lapot tett be és elkezdte felírni a családtagok adatait.
1. SIR BERTRAM, az áldozat öccse. Jelentős kártyaadósságok. 2. és 3. is állandóan pumpolja.
2. LADY ELIZABETH, 1. felesége. Jótékonyságáról ismert
társasági hölgy, több alapítvány elnöknője, ahol a pénzügyi
vizsgálat súlyos hiányosságokat mutatna ki.
3. MR. ETHELBERT HARWOOD, 1. és 2. fia. Zilált pénzügyek, néhány szerencsétlen üzleti spekuláció. Jelenleg zsaroló
leveleket kap egy társaságbeli ifjú hölgy múltjával kapcsolatban.
4. MR…
– Egy pillanatra ha szabad lenne a figyelmét kérnem, uram –
szólalt meg tisztelettudóan a komornyik.

Az író összeráncolta a homlokát.
– Igen, Wilkes?
– Köszönöm, uram. Vehetném-e a bátorságot, hogy megtudakoljam, miért óhajtja, hogy a bűntettet szerénységem követte
volt el légyen?
– Nos, Wilkes, egy igazi klasszikus krimiben úgyszólván közmondásosan a komornyik a gyilkos.
– Nem kétlem, uram. Kérem, ne vegye tiszteletlenségnek,
hogy megkérdeztem.
– Kérem, Wilkes, nem történt semmi.
4. MR. ARCHIBALD HARWOOD…
– Még egy pillanatra ha szabad lenne tisztelettel további figyelmét kérnem, uram.
– Tessék, Wilkes.
– Köszönöm, uram. Ha megengedné, szeretném felhívni a figyelmét, uram, hogy őlordságának elhalálozása folytán állásom megszűntnek tekinthető, hacsak természetesen a kastély
örököse nem szándékozik megerősíteni tisztségemben. Amíg
azonban ez meg nem történik, kizárólag őlordsága iránti tiszteletem és családja iránti őszinte nagyrabecsülésem indít arra,
hogy a családot továbbra is szolgáljam.
– Igen, Wilkes, ennek tudatában vagyok. Még valami?
– Igen, uram. A fentieket azért mondtam el, hogy értésére adjam: jelenleg nem fűz a hűség kötelme a családhoz. Mindezek
végett bátorkodom ismét megkérdezni, uram: mi okból döntött
úgy, hogy a gyilkost szerénységemben óhajtja feltalálni?
– Már mondtam, Wilkes. Maga a komornyik.
– Nem tudom, vehetem-e a bátorságot, hogy egy másfajta értelmezéssel álljak elő, uram.
– Éspedig, Wilkes?
– Köszönöm, uram. El kell mondanom, hogy javadalmazásomat illetően őlordsága sohasem volt szűkmarkú, ennélfogva
mindig megengedhettem magamnak némi szerény szórakozást.
Régóta kedvelője vagyok az irodalomnak, s úgy alakult, hogy
valamennyi eddigi regényét olvastam, uram. Igen nagy hatást
tettek rám, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem.
– Igazán hízelgő, Wilkes.
– Köszönöm, uram, ám sajnos kénytelen vagyok ezt a meg
nem érdemelt dicséretet elhárítani. A hatás ugyanis, amelyet az

ön regényei tettek rám, nem kimondottan illethető a pozitív jelzővel.
– Ez szomorú, Wilkes.
– Módfelett sajnálatos, uram. Megfigyeltem ugyanis, hogy az
ön eddigi regényeiben kivétel nélkül számos gyanúsított is szóba jöhet, ám a tettes végül mindig egy alkalmazott: a szakácsnő, a szobalány, a sofőr, s három ízben már a komornyik.
– Tudatában vagyok, Wilkes.
– Egy pillanatra még, uram. Amikor ön volt szíves kitalálni
kastélyunkat, őlordságát, családját és végül szerénységemet,
kénytelen voltam venni a merészséget és utánanézni az ön munkásságának.
– Úgy érti, hírlapcikkeimet és verseimet is megszerezte?
– Nem irodalmi munkásságára gondoltam, uram. Pénzügyi
vonalon jártam utána az ön tevékenységének. Kérem, ne kérdezze tőlem, hogyan csináltam… maradjon az én titkom. A személyzeti fertályon igen sokféle állásban levő ember fordul meg,
s módomban állt számos hasznos kapcsolatot szerezni.
– Térjen a lényegre, Wilkes.
– Azonnal, uram. Kutatásaim arra az eredményre vezettek,
hogy amikor ön kitalálja regényeinek szereplőit, gondosan
ügyel arra, hogy a gyanúsítottak sorában több jó nevű úriember, illetve hölgy is legyen, akik pénzügyi nehézségekkel küszködve nyomban a felügyelő gyanújába kerülnek. Nehézségeik
azonban semmiképp sem olyan súlyosak, hogy miután a gyanú
alól tisztázták magukat s ekként módjuk nyílik felvenni a rájuk
eső örökséget, ennek révén rangjukhoz illő jómódba ne kerülnének. Végtelenül lesújt, amiért kénytelen vagyok tiszteletlenséget elkövetni, de sajnálatos módon nem tehetek mást: fel kell
tárnom ön előtt a következő megállapításomat is, uram.
– Halljuk, Wilkes.
– Köszönöm, uram. Arra kérem, őrizze meg a hidegvérét és
ne cselekedjék elhamarkodottan, ez ugyanis mindkettőnk számára roppant sajnálatos következményekkel járna.
– A lényeget, Wilkes!
– Azonnal, uram. Hogy rövidre fogjam, uram, sikerült fényt
derítenem arra a tényre, hogy miután ön ezeket a tiszteletre
méltó személyeket tisztázta a gyanú alól, s ezzel módjuk nyílt
örökségük felvételére, egy sem mulasztotta el szerét ejteni,

hogy ön iránt érzett nagyrabecsülését kézzelfoghatóan is kifejezésre juttassa.
Az író elképedve olvasta a komornyik szavait. Vad gondolatok kergetőztek a fejében arról, hogy kitépi a papírt a gépből és
elégeti, de Wilkes folytatta:
– Kérem, uram, ne tegyen semmi olyat, amit később megbánhatna. Természetesen módjában áll, hogy szerénységemet kiírja a regényből. Ám én már vettem a bátorságot felkészülni erre
az eshetőségre, és feljegyzéseket készítettem, amelyekre önnek
nem fog módjában állni rábukkanni, uram. Vettem a merészséget és a rejtekhely titkát rábíztam egy igen megbízható személyre, aki eljuttatja feljegyzéseimet a Scotland Yardhoz, ha
szerénységem netán eltűnne, esetleg minden átmenet nélkül egy
másik komornyik bukkanna fel a kastélyban. Legyen szabad
hozzátennem, hogy a jegyzetek, melyekről említést tettem, tartalmazzák a titkos svájci bankszámla adatát és néhány átutalási bizonylat másolatát. Természetesen ön a legnagyobb körültekintéssel járt el, uram, azonban a szóban forgó összegek feladóiról nem mondható el ugyanez.
Az író egy egész percig ült magába roskadva. Aztán megkérdezte:
– És most?
– Megnyugvással tölt el, hogy ezt kérdezi, uram. Ha szabad
lenne javasolnom valamit, talán tegyen le arról a tervéről,
hogy a gyilkost szerénységemben kívánja fellelni. Amikor a regény megfelelő pontjára ér, bizonyára lesz alkalmas jelölt erre
a kétes dicsőségre.
– Bizonyára.
– Ami pedig azokat a feljegyzéseket és a svájci bankszámlát
illeti, uram, talán megfelelő időpontban alkalmat tudna találni,
hogy szerénységem szolgálatait valamilyen csekélyebb jutalommal honorálja.
– Alighanem.
– Bocsássa meg, hogy megzavartam, uram. Ez minden,
uram? Köszönöm, uram.

Gruber néni
2015
Gruber néniről az egész utca tudta, hogy történelmet tanított
gimnáziumban, mielőtt nyugdíjba ment. Kevéske pénzét eleinte
zongoraórákkal egészítette ki – igazán szépen zongorázott és
türelmes tanárnak ismerték, bár hajlamos volt még akkor is magyarázni, amikor a tanítvány már régen értette –, aztán ahogy
hallása romlott, fel kellett hagynia a tanítással. Ettől fogva az
egyetlen mellékjövedelmének az számított, hogy időnként eladott valamit rég elhalt, egykori katonaorvos férjének holmijaiból.
Hajós doktor nehézkesen mászott föl az öreg bérház lépcsőjén, megkereste a lakásszámot és becsöngetett.
– Kit tetszik keresni? – nézett ki egy apró, törékeny öregaszszony.
– Gruber Andorné?
– Az én vagyok, de maga ki?
– Doktor Hajós István, kezit csókolom.
– Hangosabban ám, mert nem hallom!
Hajós doktor jó hangosan elismételte.
– Maga orvos? Az én Andorom is orvos volt, tudja?
– Nem, kérem. A néni keresett meg, a hirdetés miatt.
– Hirdetés? Ó, nem, kedveském, nem, nálunk nincsen eladó
zongora.
Hajós türelmesen elővett egy kartonlapot az újsághirdetése
szövegével, s átadta Grubernének, aki messzire tartva, de
szemüveg nélkül olvasta.
– Látja, kedves, süket vagyok, de a szemem még jó… régiség… régi papírok… ó, hát maga jött a papírok miatt! Jöjjön,
fiatalember, kerüljön beljebb.
Hajós reflexszerűen körülnézett a kis nappaliban, de semmit
nem látott, aminek értéke lett volna. Sok apró csecsebecse, a
falakon családi fotók, a bútorokon horgolt és hímzett terítőcskék… aztán meghökkenve nézett Grubernéra, illetve a papírkö-

tegre, amit elővett az egyik fiókból. Bankjegyek voltak, száz-,
ötven-, húszforintosok, a rendszerváltás előttről, messziről láthatóan használt állapotban.
– Te jó ég… nénikém, csak nem ezért tetszett idehívni?
– No mi a baj, kedves, hát úgy áll ott, mint aki citromba harapott. Nézze csak, mit mutatok magának, ilyet biztos nem lát
mindennap. Régi pénzek, fiatal koromból.
– Néni kérem…
– Hangosabban, fiatalember! Majd ha maga lesz túl a hetvenen, magának se szuperál úgy a füle.
Hajós tőle telhetően igyekezett maximumra venni a hangerőt
úgy, hogy azért mégse ordítozzon szegény öregasszonnyal.
– Nézze, nénikém, én nem sokat értek a numizmatikához, de
az alapokat tudom. Az ilyen régi pénz értéke az állapotától
függ. Ezekért a gyűrött, szakadozott bankjegyekért legfeljebb
pár száz forintot kap! – Hirtelen az jutott az eszébe, hogy a néninek ez is komoly pénz lehet, hozzátette: – Darabonként. Ha
tetszik gondolni, van numizmata ismerősöm, szólhatok neki.
– Azt mondja? Hát, tudja, kedveském, a kis pénz is pénz, és
aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. – Gruberné
eltette a bankjegyköteget, és töprengve nézett maga elé. – Várjon csak, várjon. Akad valamim, ami jobban érdekelheti, csak
tudnám, hova tettem. Aj, már a fejem sem a régi.
Hajósban fölcsillant a remény, hogy talán nem a semmiért
vonszolódott föl ide.
– Tessék talán elmondani!
– No, látja, elmondani azt el tudom, addig is, amíg rájövök,
hogy hova is tudtam elpakolni. Régi papírok. Okmányok, keresztlevelek, mesterlevelek, effélék, régen kincset értek, de hát
már régen nem élnek azok, akikéi voltak.
– A háború előttről?
– De mennyire, kedves, még az első háború előttiek is vannak
közte, meg még a szabadságharc idejéből is, hát az énnekem
már nem kell, gondolja, hogy pénzt érhetnek?
– Hát ezek már inkább – bólintott Hajós. – Ha jó állapotban
vannak.
– Hát azt majd maga megítéli, kedveském, csak tudnám,
hogy hová tettem ezeket.

Gruberné kinyitotta a nagy, régimódi koloniál szekrényt és
keresgélni kezdett benne; Hajós addig, bár voltaképpen nem kínálták, lezökkent egy székre, előzőleg meggyőződve róla, hogy
megbírja a súlyát. Gruberné pedig beszélt; Hajós agyán átfutott
a gondolat, vajon hova fér ennyi szusz ebbe a kicsi öregaszszonyba.
– Én még gyerek voltam a háború alatt, tudja, de azért emlékszem, akkoriban egész köteg papirost be kellett szerezni, apám
napokig állt sorban a keresztlevelekért meg mindenféléért, meg
apósom is mesélte, hogy éppen milyen papírokat kellett beszereznie. Hát persze akkor még nem volt az apósom, az már később volt… nahát, hogy ez itt van, milyen régen kerestem pedig… de magát nem ez érdekli, fiatalember, tudom, a régi okmányokat szeretné látni, meg is lesznek, csak időbe telik…
Gruberné kitárta a szekrény másik ajtaját is és odalépett elé,
folytatta a keresést és közben egyfolytában beszélt, de Hajós
már nem hallotta. A szekrényajtóra bámult és nem tudta, hihete a szemének.
A nyitott ajtó belső oldalán, mostanáig Gruberné takarásában
egy kép lógott. Hajós megbabonázva nézte.
Olyan, mint a Tóparti délután, de mégsem az. Az alakok többen vannak, más a nézőpont, a kompozíció. Ezt a képet még
soha nem látta, mégis ismerős, a színvilág, a formagazdagság,
a mód, ahogy az előtéri alakokat kiemeli a háttérből…
Hajós elővette a mobilját és kikereste az adatbázist. Szekszárdi. Tizennyolc képe van, igen. Végignézte mind a tizennyolcat,
bár látta már őket sokszor, némelyiket eredetiben is a múzeumban. Jól ismerte Szekszárdi festészetét, az unokaöccse festő
volt, alig fél éve, hogy elvitte egy vernisszázsra, ahol a művész
néhány albumban megmutatta azokat a képeket, amik hatással
voltak rá. Szekszárdi is köztük volt, éppen a Tóparti délutánról
beszélgettek, emlékszik. Szekszárdinak jellegzetes ecsetkezelése van.
Megnézte az utolsó képet is, aztán fölkelt és odament a szekrényhez. Gruberné éppen megfordult, majdnem összeütköztek.
– Bocsánat – motyogta Hajós, és megpróbálta közelebbről
megnézni a képet. Kényelmetlenül alacsonyra akasztották. Fölötte két repró lógott.

– Ó, a képeket nézi? – pillantott hátra Gruberné, kezében egy
kartondobozzal. – Nézze csak meg nyugodtan.
Az asztalhoz ment és keresgélni kezdett a dobozban, de Hajóst nem érdekelte már, hogy mit talál. Lehajolt, némi üggyelbajjal leakasztotta a képet és fölemelte. Igen. Ez egy előtanulmány lehet… ugyanaz az ecsetkezelés, minden ugyanaz. És
szignálva van, ugyanúgy, mint az a tizennyolc. Sz. S. G., a betűk jellegzetes módon összefonódnak, a G-nek felfelé hátrakunkorodó farkincája van.
Szekszárdi Simon Géza tizenkilencedik festménye, egy siket
tanítónő koloniál szekrényében.
– Szép, ugye? – jutottak el a füléhez az öregasszony szavai. –
Vidám színei vannak, és hát gyerekeket ábrázol. Én tanítónő
voltam, tudja? Gondoltam is már rá, hogy kiakasztom a falra,
hozzon egy kis színt a szobába, csak aztán mindig elmaradt valahogy, létrára kellene mászni hozzá, szöget beverni, az meg
már az én lábamnak nem való. Hanem maga szép magas ember, maga felszögelhetné, mit gondol, kedveském?
– Néni kérem – Hajós megköszörülte a torkát, aztán újrakezdte hangosabban –, néni kérem, hogy került magához ez a
kép?
– Hát, látja, ennek is kész regény a története. Ez még a nagyapámtól maradt, neki volt egy kis… ej, hogyan mondják, hát itt
van a nyelvemen… afféle apró szállodája, no…
– Panziója?
– Ez az, panziója, látja, elfelejtem már az idegen szavakat is,
pedig a főiskolán azok mentek a legjobban. Tanítóképzőt végeztem, tudja? Igaz, jól emlékszem, hogy maga doktor? Milyen
doktor, mondja?
– Művészettörténész vagyok. – Hajós megemelintette a képet.
– Szóval ez a festmény…
– Á, igen, a festmény. Nagyapámnak volt ez a kis panziója
Szemesen, még akkor nem volt a Balaton körberakva szállodákkal, ott mindenféle emberek jártak, ott vendégeskedett ennek a képnek is a készítője. Valami kóborló fiatalember, ott
festett mindenfélét, aztán az egyiket odaajándékozta nagyapámnak, vagy talán kettőt is, már nem tudom. Nem a szállásért, megfizette rendesen.

Szekszárdi három évig vándorolt az országban, négy képe
magánházakban lappangott évtizedeken át, a vendéglátóinak
ajándékozta őket. Akármennyi lehet még belőlük. Az utolsó
csak tavaly került elő.
– Mikor volt ez, néni kérem?
– Ó, nagyon régen, azt én már meg se tudom mondani magának.
– Mikor élt a kedves nagyapja?
– No várjon, az nem úgy van, mert ő majdnem száz évet élt,
már a háború után halt meg, de akkor már a panzió régen nem
volt meg, azt már az első háború elvitte. De vagy húsz évig vezette, talán tovább is.
Szekszárdi vándorévei a kilencvenes években voltak. Ez is
stimmel. Mit kérdezzen még?
Gruberné szakadatlanul beszélt tovább a panzióról, ami egy
évszázaddal ezelőtt tovatűnt, de Hajós gondolatai másutt jártak.
A néni nem fog tudni többet mondani a képről, neki kell utánajárnia. Ha a képet mégsem Szekszárdi festette, akkor is többet
ér, mint amit a néni el tud képzelni. Ha pedig eredeti…
Valamit tennie kell. Elnézést kért Grubernétől, de sürgősen el
kell intéznie egy telefont. A nénike bólogatott, csak nyugodtan,
mondta, ne zavartassa magát, addig ő keresgéli tovább azokat a
régi okmányokat, és csak mondta, mondta, mondta, Hajós legszívesebben kiment volna a konyhába telefonálni, de nem
mászkálhat az öregasszony lakásában ellenőrizetlenül, eljátszaná a bizalmát. Lefotózta a képet a mobiljával, többször is, persze vaku nélkül, sok nem fog belőle látszani, de több a semminél. Aztán kikereste a számot, és még a rendesnél is jobban lehalkította a hangját.
– Szevasz, öregem, Hajós vagyok. Ide figyelj, szükségem van
a segítségedre.
– Mesélj!
– Nem telefontéma. Ide kellene jönnöd Angyalföldre.
– Te ittál. A Holdra ne menjek?
– Öreg, figyelj, ha istent ismersz!
– Nem ismerek. Angyalföldre, jól adod. Persze még sürgős is,
mi? Legkorábban a hétvégén lehet róla szó.
– Most azonnal ülj be a kocsiba és gyere.
– Te tényleg ittál. Tudod, mennyi melóm van?

– Az összeset elfelejted, ha ezt meglátod.
– Elfelejteni, az nekem nagyon megy, Pistám, két határidővel
vagyok csúszásban.
– Ha igazam van, akkor az összessel csúszni fogsz, és fütyülni fogsz rá.
– Mi van, aranyat mosol te ott Angyalföldön vagy valami fehér port?
– Oké, figyelj. Képzelj el egy köteg bankjegyet.
– Az menni fog szuperül.
– Jó vastag köteget képzelj el.
– Olyat ritkán látok, de ebben végtelen a fantáziám.
– Oké, öreg, most képzeld el, hogy nem csak egyetlenegy van
belőle.
– Hát mennyi?
– Sok. Mit tudom én. Képzelj el fiú és lány bankjegykötegeket, amint kis bankjegykötegeik születnek, aztán azoknak is
meg azoknak is.
– Mint a nyulak?
– Aha, pontosan úgy.
– Miért nem mentél te költőnek? Oké, csak aztán meg ne
bánjam. Mondd a címet.
Hajós bediktálta a címet, aztán visszafordult az öregasszonyhoz, aki nem figyelt rá, egy régi papirost olvasgatott. Hajós közelebb lépett.
– Ó, már végzett, kedveském? Látja, én meg ezeket közben
meg is találtam. Nézze, ez az okirat itt 1863-ból való, a gettysburgi csata évéből. Ugye, milyen szép kiállítású?…
Hajós doktor figyelmet kérve fölemelte mindkét kezét.
– Gruber néni kérem – kiabálta –, tessék szíves lenni egy kicsit rám figyelni.
– Figyelek én, kedveském, mondja csak.
– Ismeri azt a nevet, hogy Szekszárdi Simon Géza?
– Simon Géza? Simon István, olyat ismerek, az itt volt fűszeres minálunk, nagy kókler volt, mindenkit becsapott. Simon
Gézát, olyat nem ismerek.
– Nem, kérem. Szekszárdi, az a családneve.
– Olyat meg végképp nem ismerek. Miért tetszik kérdezni?
– Tetszik tudni, Szekszárdi Simon Géza világhírű festő volt.
A képei ma vagyonokat érnek. Ezen a képen pedig… itt a sar-

kában, tetszik látni? Sz. S. G. Az ő nevének kezdőbetűi vannak.
– Látom, kedves, hogyne látnám. Süket vagyok, de a szemem
még jó. S mi van azzal, hogy ezek a betűk vannak ott?
– Tetszik tudni, Szekszárdi egészen olyan képeket festett,
mint ez. Az egyik híres képe, a Tóparti délután kimondottan
hasonlít erre.
– Á, szóval azt mondja, hogy ez egy… hogy is hívják azt,
amikor nyomdában csinálják meg újra a képet…
– Reprodukció…
– Ez az, reprodukció, igen, hát persze, lehet az is. Nagyapám
talán eladta vagy elajándékozta a képet, aztán később szerzett
helyette egy ilyen reprodukciót. Ó, sok minden történik egy
ilyen családban ennyi idő alatt, fiatalember. A kép miatt meg
ne fájjon a feje, nem gondoltam én ezt eredetinek, dehogy,
eszembe se jutott. Eladni meg… ugyan, szamárság. Ha akarja,
magának adom.
Hajós a homlokára tette a kezét.
– Néni kérem… tessék egy pillanatra idefigyelni.
– Figyelek én, kedvesem, figyelek. Jól érzi magát?
– Kitűnően – nyögte Hajós. – Gruber néni, ez a kép emlékeztet a Tóparti délutánra, de nem az. Mások az alakok, a színek,
minden más, csak hasonlít. Mintha Szekszárdi kétszer festette
volna meg a képet, kicsit másképpen. És ez nem reprodukció,
ez a kép festve van, nem nyomtatva. De ilyen Szekszárdi-festményt, mint ez, még soha senki nem látott.
– Értem. Nem, nem értem. Maga összevissza beszél, kedveském. Hát akkor most van ilyen kép vagy nincsen?
– Nincsen, Gruber néni. Eddig a napig még nem volt. És ha
most én beverem azt a szöget és fölakasztom a falra, akkor továbbra se lesz, mert a világ semmit se fog róla tudni ezután se.
– Ó, kedveském, annyira nem fontos nekem, hogy fölakaszszam a falra. Ha fontos lenne, már évekkel ezelőtt megtettem
volna, amikor még könnyebben szaladgáltam a létrán. De gondolja, hogy a világot érdekli ez a festmény? Annyi minden van
már manapság, a régi, ócska holmik már nem érdeklik az embereket.
– Azért akadnak, akiket igen, Gruber néni. Ezért lettem műkereskedő. Azt tessék rám bízni, hogy érdekli-e a világot ez a

kép. Azt tessék inkább megmondani, hogy Gruber nénit érdekli-e a pénz, amit ezért a képért kaphat!
– Pénz? – nézett rá az öregasszony meglepve. – Szóval maga
szerint ez pénzt ér?
– Azt hiszem, Gruber néni. De szeretném biztosan tudni,
ezért elhívtam egy barátomat. Ő restaurátor, és nagyon jól ismeri Szekszárdit. Szeretném, ha megnézné a képet ő is, és véleményt mondana róla.
– Hát ha maga szeretné, én nem bánom. S mikor jön el ez a
fiatalember?
– Most. Csak persze időbe telik, míg ideér.
Amíg Fülöpke úton volt, megnézte azokat az okiratokat. Nem
volt köztük semmi kiemelkedő, de valóban régi darabok voltak,
és szép vaskos köteg. Egy hétbe is beletelik, hogy fölbecsülje.
A táskájába tette mindet, írt róluk egy elismervényt, aztán körülnézett a szobában. Gruber néni pedig szakadatlanul beszélt.
Fülöpkének két órájába telt az út, de legalább a lépcsőmászást kevésbé szenvedte meg, mint a testes Hajós. A műkereskedő bemutatta a néninek.
– Fülöp Sándor vagyok, kezicsókolom.
– Doktor Gruber Andorné. Kerüljön beljebb, kedveském.
Fülöpke besétált a szobába.
– Ez a nagy melák ember azt mondta, hogy jöjjek ide most
azonnal, de hogy miért, azt… jézusom…
Az ajtóban torpant meg. Hajós a díványra állította a képet,
szemben az ajtóval, Fülöpke azonnal meglátta. Egy ideig csak
suttogni tudott.
– Jézusom… mondd, hogy ez valami vicc, te Hajós…
– Nem, öreg, nem vicc. Légy szíves, mondj el mindent, amit
erről meg tudsz állapítani.
– Arról nem lehet beszélni – suttogta Fülöpke a képet forgatva, tapogatva –, egy ilyen gyönyörűséget nem lehet csak úgy
megnézni és mondani valamit, ehhez labor kell, komoly kutatómunka, erre szakértőt kell fölkérni, ez egy csomó idő és pénz…
– Szerinted lehet, hogy eredeti? – kérdezte Hajós.
– Fogalmam sincsen, édes öregem… de annyit mondok, ha ez
egy pastiche, akkor is valami szédületes, van Meegeren csinált
ilyen szenzációsakat… másrészt viszont mi van, ha nem pastiche?

– Szerinted?
– Kispofám, ha ez a kép nem pastiche, akkor megfogtad az
isten lábát. Ha meg tudod venni.
– Megpróbálom.
– Miről beszélnek, mondják már – szólt közbe Gruberné.
– Nénike! – bömbölte Fülöpke.
– Ne üvölts, öreg, a néni nem a kishúgodat tépte szét, csak
nem hall.
– Elnézést…
– De, üvöltsön csak – göcögött a néni –, nem baj az, ha jobban hallom.
– Remélem, elég vastagok a falak…
– Nénike – kezdte újra Fülöpke. – Fogalmam sincs, hogy mi
ez a kép. Lehet, hogy eredeti Szekszárdi, lehet, hogy csak pastiche. Azt hívják így, amikor valaki egy híres művész modorában fest valamit. Pástétomnak… Nekem ezt el kell vinnem és
megvizsgálnom laboratóriumban, megmutatnom szakembereknek… ez rengeteg munka, és időbe telik.
– Ó, vigye csak nyugodtan, nekem itthon úgyse kell.
Hajós kiverejtékezett egy újabb átvételi elismervényt, amiben
egy szót sem írt arról, hogy a kép Szekszárdi műve-e vagy sem,
csak leírást szerkesztett róla és feltüntette az aláírást. Aztán becsomagolták a képet egy régi terítőbe, úgy vitték le, nehogy valaki meglássa.
Hajós két hétig a Szekszárdival álmodott. Fülöpkétől időnként egy-egy SMS jött, hogy éppen kit vont be a vizsgálatba
vagy mit vizsgált meg. Közben ő átnézte az okiratokat és átutalt a néninek százezer forintot. Gruber néni alighanem életében nem látott még egyszerre ennyi pénzt. De ha a Szekszárdi
valódi…
– Valódi, öregem – állított be Fülöpke két hét múlva. – Nincs
mese. Ez egy eredeti Szekszárdi Simon Géza. Máris elnevezték
Tóparti délelőttnek és védett műkinccsé nyilvánították. És most
mihez kezdünk?
– Pénzt keresünk, öregem – felelte Hajós.
Képtelenség volt, hogy a képet saját maga vegye meg. Legfeljebb ha bankkölcsönt vesz föl. De talált rá vevőt, és egy hónappal első találkozásuk után viszontlátta Gruber nénit, egy
ügyvédi irodában, ahova a néni olyan riadtan tipegett be, kis

kézitáskáját magához szorítva, mintha nem ő maga bízta volna
meg ezt az ügyvédet, hogy működjön közre az adásvételnél.
Az üzletet megkötötték, és Hajós megkapta a százalékát, egy
kisebb vagyont, Fülöpke is szépen keresett az ügyön, és mindenki, aki közreműködött. Hajós doktor tervezte, hogy megint
meglátogatja a bőbeszédű kis öregasszonyt, de egyelőre nem
jutott rá ideje.
Nem is találta volna otthon. Gruber néni bankszámlájára egy
csütörtök reggelen érkezett meg a festmény vételára, amiről a
bankból, az összeg nagysága miatt, külön telefonhívással értesítették. Gruber néni megköszönte, elővett két bőröndöt, becsomagolt, aztán hívott egy taxit. A sofőrt felhívta magához kaputelefonon és lecipeltette vele a bőröndöket. A Déli pályaudvarra vitette magát és csinos borravalót adott.
Amikor a lakbért háromszori felszólításra sem fizette senki, a
tulajdonos beperelte Gruber nénit, aki nem jelent meg és nem
is képviseltette magát. A bíróság hónapokon át elnapolta az
ügyet, de végül ítéletet hozott. Gruber nénit kilakoltatták. A
végrehajtónak is több hónapba telt, hogy eljusson az ügyhöz.
Egy délelőtt megjelent, a lakó távollétében felnyittatta a lakást,
az ingóságokat elszállíttatta, de árverést nem tartottak belőlük.
Átvizsgálták az egészet, de értéktelen kacathalmaznak bizonyult. A festészeti szakkönyveket és a Szekszárdi-albumokat
fillérekért megvette egy antikvárium. Az állványt, a festékeket
és a füzeteket a Tóparti délelőtt vázlataival kidobták a szemétbe.

Asztradení
2017
A komp éppen elhagyja a partot, amikor az utasok felfedezik
Asztradenít és ő learatja a szokásos elképedt pillantásokat. De
ezek amerikaiak, nem nyüzsgik körül, büszkék arra, hogy az ő
országukban rengeteg furcsa dolog van.
A korláthoz állunk, a szemközti partokat figyeljük, s közben
Asztradení a történelemkönyvből olvassa Ellis Island történetét. A sziget innen még nem látszik, de a Szabadság-szobor
igen.
Egy kisfiú mégiscsak odajön hozzánk, barna bőrű, göndör hajú, az amerikaiak úgy mondják, latin. Kíváncsian nézegeti
Asztradenít, aki nem sokkal magasabb nála, pontosan százegy
centi. Asztradení ugyanolyan kíváncsian néz vissza rá, mert
mindenre és mindenkire kíváncsi.
– Helló – mondja a kisfiú.
– Helló – feleli Asztradení azon a hihetetlenül magas, de átható és zengő hangján, amitől mindenki zavarba jön. A kisfiú
is. Először nem tudja, mit mondjon, aztán mégiscsak kibök valamit.
– Klassz a hajad.
Asztradení bólint. Meg kellene köszönnie, ha bókot mondanak neki, de képtelenek vagyunk a fejébe verni. Ha igazat mondanak neki, akkor egyszerűen egyetért.
– Igen – mondja.
A haja márpedig valóban szép. A combjáig ér, valahogy mégsem ül rá soha. Aranyszínű, de nem úgy, mint az aranyszőkéknek, ez ezernyi árnyalatban irizál, ahogy megmozdul, mindig
máshogyan. Még mindig nem untam meg gyönyörködni benne.
– Te elég furcsa vagy – állapítja meg a kisfiú.
Asztradení most is bólint, de nem azt mondja, hogy igen.
– Te is furcsa vagy – feleli.
– Én? Én miért vagyok furcsa?
– Mindenki furcsa – feleli Asztradení bölcsen.

A kisfiú elgondolkodik, aztán visszaszalad a családjához és
elmondja nekik, hogy az aranyhajú kislány szerint mindenki
furcsa. Fél perc múlva egyikük sem fog emlékezni.
Asztradení a korlátra támaszkodva nézi New York látképét és
olvassa a történelemkönyvet, egyszerre. Mindig legalább kétfélét csinál egyszerre.
– Mi volt ez? – kérdezi.
– Fiú – felelem. – Nyolcéves lehet.
Asztradení bólint. Még mindig képtelen megkülönböztetni a
fiúkat a lányoktól. A felnőtteket könnyebben, de csak akkor, ha
látható a férfiak arcszőrzete vagy a nők mellének formája.
Vagy ha olyan öltözéket viselnek, amiről tudja, hogy melyik
nemre jellemző. Őt kislánynak hiszik a hosszú haja miatt, pedig nem az. Nem is fiú. Egyáltalán nincsen neme, és még mindig nem nagyon érti az egész ivaros szaporodást.
– Tényleg zöld – mondja, a Szabadság-szobrot nézve. Már
látta milliónyi képen, de a valóságban most először.
– Zöld – felelem. – Eleinte barna volt, mert kívül réz borítja.
De a sós tengeri levegőn patina rakódott rá, réz-karbonát, az
pedig zöld.
– Jobb így – bólint komolyan, le nem véve a szemét a szoborról. Én is bólintok, hisz tudom, miért mondja. Az egész világon
ez a szobor hasonlít a legjobban Asztradeníre, akinek a bőre
selymesen fénylő mandulazöld. De a szobornak sincs aranyhaja, és nincs két írisz a szemében, kívül világosabb lila, belül sötétebb, vörösbe hajló lila.
Senki sem háborgat minket, amíg megtesszük az utat a szigetig. A kisfiú régen elfelejtette Asztradenít. Mindenki elfelejti,
kivéve engem és a csoport többi tagját.
A szigeten azonban megint látványosság lesz Asztradeníből,
mint mindig, amikor kilép a harang alól. Türelmesen sétál a
szobor talapzata felé, várja, hogy a harang újra kialakuljon. Pár
perc múlva az emberek lassan el fognak feledkezni róla.
Egy idősebb hölgy azonban akkor szólít meg, amikor a harang még nem alakult ki.
– Szép kislány. A magáé?
– Igen, asszonyom.

Mindig az apjaként mutatkozom be. De a csoport többi tagja
is. Hivatalosan persze sehol sincsen nyilvántartva. Az iratokat
nem lehetne feledésre bírni.
– És miért zöld?
– Az anyjától örökölte – felelem komolyan, bár belül vigyorgok a hölgy reakcióján. A válaszom színigaz, de mégsem válasz, és ezt a hölgy is tudja. Tanácstalan, hogyan is kérdezze
meg, amit tudni szeretne, aztán a tanácstalanság lassan átmegy
tétovázásba: mit is akart kérdezni? A harang lassan, de biztosan
felépül.
– És hány éves? – kérdezi még a hölgy, már nem emlékezve a
korábbi kérdéseire, de Asztradeníre még igen, hiszen ott áll
előtte.
– Egy – felelem. Mindig ezt mondom, bár Asztradení életkora bonyolult probléma. Amióta megszületett, a Földön tíz év
telt el, de Asztradení bolygója ezalatt csak egyszer kerülte meg
a napját. Testi fejlődése szempontjából négyéves kisgyereknek
felel meg, szellemiekben inkább nyolc-tíz évesnek, de többet
tud, mint akárhány professzor. Egy hónapja van a Földön, azalatt kiolvasott naponta tíz könyvet. Minden ébren töltött pillanatában olvas. A könyveket a zsebében tartja, egy gyufásdoboz
méretű készülékben, ami egyenesen az agyába továbbítja az olvasottakat.
A nevét egy görög regényből vette. Megtetszett neki, mert
benne van, hogy csillag. Az igazi nevét a Földön senki nem
tudná kimondani.
– Éhes vagyok – mondja Asztradení. A hölgy már nem törődik velünk, pedig két lépésre előtte áll a legfurcsább lény a Földön, de a hölgy fölbámul a szoborra. A harang felépült, a szigetnek ezen a részén senki sincs, aki többet érzékelne Asztradeníből, mint hogy ott van egy gyerek. Kivéve engem, a modulátor miatt.
Lekapom a hátizsákomat, leülünk a kerítés betonszegélyére,
előveszek egy doboz szendvicset, kinyitom, odaadom neki.
Mohón eszik. Óránként annyit, mint én egész nap. A harang
felépítésére annyi energiát használ fel, mint egy gyakorlatozó
katonai osztag. De ez mentális energia.

Megsimogatom az arcát, amíg eszik. Mosolyog, szereti. A
bőre persze tűzforró. Ötvenkét fok Celsius. Ez a rendes testhőmérséklete.
Energiatablettát most nem kér, de én elmajszolok egyet. Nem
földi eredetű, de ugyanúgy megehetem, mint ő a mi ételeinket.
Szükségem is van rá, Asztradení nem tud átállni a földi életritmusra, nála egy nap ötvenkilenc óra hosszat tart, amiből húszat-huszonkettőt alszik át. Ezért kell mellé egész csoport.
Másfél napon át kísérgetjük pihenés nélkül, aztán jóval többet
kell pihennünk, mint neki. New Yorkban délelőtt tizenegy óra
van, de Asztradení majdnem harminc órája ébredt egy ottawai
bérelt házban, fölkeltett engem és türelmesen kivárta, amíg
összeszedem magam. Addig sétált az utcán. Testőrre nincsen
szüksége.
Amíg eszik, Cindy hív, megvannak a színházjegyek egy
broadwayi musicalre. Asztradení szereti a zenét, és szeret páholyban ülni. Ott ugyanúgy emberek között van, de őrá nem figyel senki, elengedheti magát, hagyja elbomlani a harangot,
nézi az előadást és egészen kevés mentális energiával kutat az
emberek agyában.
Végez az evéssel, továbbmegyünk, föl egyenesen a szoborba.
Este hétkor valahol Manhattanben sétálunk, én már a tabletták ellenére is elég álmos vagyok, de Asztradenít nem lehet siettetni semmiben, még kevésbé ágyba küldeni. Mark egy órája
jön mögöttünk a bérelt mikrobusszal. Asztradení mellett ébredéstől elalvásig ugyanannak az egy embernek kell lennie, és ő
nem segíthet az ébren maradásban, mert erre a mentális energia
nem jó, szörnyű fejfájást okozna.
Mindent megnéz, megcsodál. Néha vált néhány mondatot a
csodálkozó emberekkel, főleg akik kocsival érkeztek hirtelen a
harang alá, rájuk nem hat azonnal a mentális energia, észreveszik Asztradenít. A kisbabákra külön rámosolyog, beszélget
velük. Nekik még fejletlen az agyuk, érzéketlen a befolyásra,
ők egy zöld bőrű, lila szemű, arany hajú gyereket látnak. Csak
hát ők még amúgy sem őrzik meg az emlékeket semmiről.
Fél nyolckor Asztradení megáll a járda közepén, felém fordul, s én már lépek is felé, hogy elkapjam, amint összecsuklik.
A hálózsákját már jó ideje kézben hozom, arra fektetem, azonnal összezárom fölötte, nem cipzárral működik, a Földön nem

ismerik ezt a technikát. Vigyázok, hogy a haja ki ne lógjon.
Egy-két percem van rá, hogy eltüntessem az utcáról, akkorra
eloszlik a harang, és bárki fölfigyelhet rám, amint egy gyereket
csomagolok ezüstszínű zsákba az utca közepén.
Mire a feje is eltűnik a hálózsákban és fölemelem az alig tizenöt kilós testet, Sam ott áll már mellettem, vigyáz minden lépésemre, nehogy megbotoljak és elejtsem. Beszáll előttem a
kocsiba, beemeli Asztradenít, a padlóra terített matracra fekteti.
Én is beszállok, becsukom az ajtót, Mark indít. A kocsi hátuljában Harper ül egy húszcentis fehér pálcával a kezében, mert
New York közbiztonsága nem épp a legjobb. Ha ki akarnak
minket rabolni, Harpernek rájuk kell mutatni a pálcával, és
órák múlva fognak magukhoz térni, de nem emlékeznek semmire. A pálcákat még soha nem használtuk, de Asztradení holmija mindig működik.
Cindy egy óriási lakást bérelt nekünk az Upper East Side-on.
Charlie a járdán vár minket egy fehér pálcával, a járókelőket figyeli. Harper is. Kiszállok, Sam a karomba fekteti Asztradenít,
és előttem jön, nehogy megbotoljak. Fölmegyünk a lakásba,
Cindy már elhelyezte Asztradení ágyát a legbelső szobában.
Egy centivel se szélesebb, mint ő maga, mert mozdulatlanul alszik. Ráfektetem, ezzel véget ért a feladatom, az éjszakai őrködés most Harper dolga.
Kimegyek a fürdőszobába. Asztradení csak reggelenként jön
zuhanyozni, kiválasztó szervei nincsenek, a táplálékot az utolsó
molekuláig hasznosítja. Furcsa érzés közel negyven óra után
kikerülni a mentális erőtérből, rám ugyan nem hat a modulátor
miatt, de a jelenlétét érzem, mintha egy óriási, láthatatlan párna
nyomódna rám egész nap. S ez most megszűnt, amíg Asztradení föl nem ébred.
Bemegyek a szobámba, az ágyra roskadok és azonnal alszom.
Reggel nyolckor ébredek, tizenkét órát aludtam. Addig teljes
csend volt a lakásban, nem szabad fölébreszteni azt, aki végigcsinált egy másfél-két napos napot Asztradenível. De innentől
nappali életet élünk, jövünk-megyünk, Mitch, aki átveszi az éjszakai őrködést, még zenét is hallgat, igaz, hogy halkra állított
fülhallgatóval, de azért, hogy bármilyen gyanús zajra ugorhasson. A legkülönlegesebb lényt őrizzük a földi történelemben.
De őt magát szinte lehetetlen fölébreszteni.

Ő délután ötkor ébred, huszonegy órát aludt. Amikor találkozom vele, a fürdőszobából jön, vizesen, meztelenül. A szemérmet nem ismeri, ahogy a szexet sem, nemi szervei sincsenek.
Ivartalan szaporodásuk rendszerét egyikünk sem érti.
Mosolyogva üdvözöl és leül az asztalhoz. Én tálalom a reggelijét, mai kísérője, Rick még ébredezik. Asztradení ma nem
az utcán sétálva várja, mint tegnap engem Ottawában, vagy
legalábbis egyelőre nem. De valószínűleg később sem. Van néhány egyszerűen kiismerhető szokása, de ezeken túl képtelen
elviselni az egyformaságot.
A harangnak nyoma sincsen, a függönyök be vannak húzva,
nem láthatnak minket idegenek. Asztradení bőre álmában
nyolc-tíz fokot hűlt, s még mindig nem melegebb negyvenkétnegyvennégy foknál, szinte beleborzongok, ahogy megpuszilom a homlokát. Nevet, de az evést nem hagyja abba. Nem
eszik túl szépen, mert gyorsan kell ennie, különben az egész
napot ezzel tölthetné. Negyedóra sem kell hozzá, hogy végezzen egy harminccentis gombás-sonkás pizzával, négy hamburgerrel, egy tucat pirítóssal és öt lágy tojással. Könnyű kis reggeli. Félóra alatt megemészti az egészet, ezalatt a bőre újra felforrósodik, és rendes színét is visszanyeri, álmában mindig kifakul, halvány almazöld lesz.
Belép Rick, Asztradení rámosolyog, csak huszonnégy foga
van, de a mosolyán semmi különbség. Rick visszamosolyog és
ő is kér reggelit. Megosztoznak egy liter narancslén, Asztradenínek egy kis pohár elég, nincs szüksége sok folyadékra. Hogy
miért van szüksége folyadékra egyáltalán, amikor veséje sincsen, azt nem tudjuk. Ő se tudja, hisz gyerek, nem biológus.
Ricknek rántottát sütök, tíz tojásból, egy ekkora darab embernek igazán nem sok. Mindenki előre megmondja, hogy mit
akar enni legközelebb, hogy amikor fölkel, egyből lehessen készíteni. Cindy tartja nyilván ezt is, meg az alvásidőket, mindent. Asztradení programját is, már ami előre meg van határozva, mint a színház. Egyébként arra megy, amerre akar. A musicalt ma este nézik meg, ami Asztradení biológiai órája szerint
még reggel, és lehet, hogy egyből továbbmegy Washingtonba,
lehet, hogy csak napok múlva. Ahogy épp kedve támad.
Ők így nyaralnak. Eljött ide egy kis csapat, toboroztak embereket, akik mentális alkatuk szerint alkalmasak a feladatra, el-

mondták, mi a dolgunk, és hagytak itt bőven pénzt a költségekre: nemesfémeket, drágaköveket adtak el, így lett földi pénzük.
Ők elmentek, Asztradení itt maradt, és azóta vigyázunk rá. Az
év egytizedét tölti itt, ami a Földön körülbelül egy év. Utána mi
mehetünk hozzájuk, azontúl bármikor, bármennyi időre, akár
oda is költözhetünk. Persze oda is fogunk, szerintem mind. Napok alatt úgy megszerettük Asztradenít, mint a saját gyerekünket, ha nem így lett volna, nem lettünk volna alkalmasak. Hát
vele maradunk. Nem fogjuk látni felnőni, az igaz, csak nyolcévesen lesz felnőtt, s az még hetven földi év.
– Mit olvasol? – kérdi Rick. Az olvasógép az asztalon, Asztradení kétségkívül olvas valamit, mint mindig, de mivel a harang nincs felépítve, a modulátorok sem működnek, azokon keresztül tudjuk érzékelni, hogy mit olvas.
– A három testőrt – feleli. – A történelmi regényeitek egyszerűen elképesztőek. Mintha egy egészen más bolygó lenne bennük leírva.
Bólintok. – Hát igen, elég sok minden megváltozott azóta.
Majd ne hagyd ki az ókori irodalmat, meg ami akkor játszódik,
mint a Szinuhe vagy a Ben Hur.
– Filmen is megnézzük majd – mondja Rick, ámbár a többes
szám nem jogos, a régi filmeket Asztradení az olvasógépen
nézi, ha nem játsszák őket moziban. Akkor mi nem látjuk, csak
a modulátoron át tudjuk, hogy mit néz.
Reggeli után Asztradení felöltözik, éppúgy, mint egy átlagos
amerikai gyerek, rövid farmert vesz kék pólóval, rózsaszín cipőt. Lány módjára öltöztetjük és nőnemű névmásokat használunk rá, mert hosszú a haja és vékony a hangja. A járókelők is
lánynak nézik.
Mindenki ellenőrzi a modulátorát. Asztradení megáll az előszobában, lehunyja a szemét, és valósággal ránk zuhan a szörnyű erejű mentális erőtér. Kinyitja a szemét és ránk mosolyog,
amint kimennek, Rick, Harper, Mitch, Ed és April tart vele, de
csak Rick fogja végigkísérni az egész harminchat-harmincnyolc órás napon, a többieket később leváltják. Ma Long Islandet akarja megnézni.
Leszedem az asztalt, s valami furcsát látok a rengeteg tányér
egyikén. Egy jó kétcentis pizzadarab ott maradt, csak tészta,
feltét nélkül, ez nem szokásos, Asztradení az utolsó falatig

megeszik mindent. Megnézem figyelmesebben, és rájövök, miért. Szépen késsel kivágva Harper fejének sziluettjét ábrázolja.
Hiába, a gyerekek az otthonuktól ötven parszeknyire is gyerekek maradnak.

Kolompos a kempingben

Egy hajnalon Kolompos hadnagyot, a gyilkossági csoport nyomozóját telefon verte fel álmából: a felsőbíbicpusztai kempingben halva találták Bárczi B. Jenőt, a kemping pénztárosát a felfeszített páncélszekrény mellett. A szekrényből hiányzott két
szalámis szendvics, amit a biztonsági őr este saját kezűleg helyezett oda, továbbá hárommillió forint készpénz.
Délre járt már, mire Kolompos hadnagy öreg francia kocsiján
megérkezett Felsőbíbicpusztára. Szivarra gyújtott és körülnézett a helyszínen, de nem sok használhatót talált. Két egyértelmű tényállás forgott fenn: a szekrényt felfeszítették és az őrt
megölték, s a két cselekmény egyidejűsége idegenkezűséget
valószínűsít. De néhány nyom azért akadt.
(i) A biztonsági őr munkaideje 22 órakor járt le, ekkor hazament és otthagyta a pénztárost, aki már 21 órakor végzett, de
ott maradt, hogy megnézze a focimeccset, mivel a saját tévéje
rossz volt. A biztonsági őr vallomása szerint a pénztáros 22
órakor még eleven állapotban ette azt a harmadik szalámis
szendvicset, amit neki ajándékozott cserében azért, hogy a másik kettőt a széfbe tehesse. A széfkulcsot megtalálták a zárban,
de a számkombinációt a gyilkos nyilván nem ismerte. (ii) 24
órakor érkezett az éjszakás takarítónő, hogy a kapusfülkéből elvegye a vízpart kulcsait és lemehessen elsöpörni a homokot. A
kapusfülke melletti pénztárszoba ajtaját nyitva találta, odabent
a páncélszekrény szintén nyitva volt, s előtte feküdt a pénztáros
feltűnően bezúzott fejjel. A takarítónő szólongatta, de nem kapott választ. Lement a partra söpörni, majd hajnali kettőkor
visszatette a kulcsot és ismét benézett a pénztárszobába, ahol a
pénztáros még mindig ugyanúgy feküdt, ugyanúgy bezúzott
fejjel. Mivel a páncélszekrény ajtaját félóránál tovább nem volt
szabad nyitva tartani, a takarítónő értesítette a gazdasági rendőrséget, akik szóltak a gyilkosságiaknak. (iii) 22 és 24 óra között csak a vendégek tartózkodtak a kempingben, valamint az

őr éjszakai helyettese, egy barna pincsi, de ennek nem volt meg
a kellő testi ereje a feszítővas kezelésére. Úgyszintén az őrnek
sem, aki leszázalékolt nyugdíjas volt, ellenben a takarítónőt,
ezt a nagydarab asszonyt Kolompos hadnagy habozás nélkül
felvette a gyanúsítottak listájára; noha nyomozóösztöne világosan a vendégek felé terelte. (iv) Mint a nyilvántartásból megtudta, ez idő szerint hatan laktak a kempingben: egy német, egy
angol, egy francia, egy svéd, egy olasz és egy amerikai, aki
nem tudta jól kiejteni a Fidzsi-szigetek nevét és ide kapott jegyet. A nyilvántartásban egy magyar is szerepelt, aki hat évvel
korábban ott lakott három napig és még mindig nem rendezte a
számláját, de őt Kolompos hadnagy érett megfontolás után kizárta.
Mint a hadnagy megtudta, a vendégek még mindig nem tudnak semmit az eseményekről, a helyszínelést vezető helybeli
őrmester ugyanis leleményesen elszigetelte a tetthelyet a kemping többi részétől, civil ruhás rendőrökből kordont állítva a
szolgálati épület köré. A hadnagy személyesen ellenőrizte az
intézkedés hatásosságát:
– Önök rendőrök? – lépett oda a kordonban szorosan összekapaszkodó civil ruhások egyikéhez.
– Nem adhatunk felvilágosítást. Kérem, oszoljon tovább,
nincs itt semmi látnivaló!
– Csak nem egy hulla van odabent? – kérdezte tréfás hangon.
– A hullát már elszállították, a pénztáros kilétéről nem adhatunk felvilágosítást. Ismétlem, tessék továbboszlani, ellenkező
esetben őrizetbe vételének elrendelését fogjuk foganatosítani!
Ekként meggyőződve róla, hogy a vendégek mit sem sejthetnek, a hadnagy újszerű ötlettel látott munkához: azt találta ki,
hogy szállóvendégnek fogja kiadni magát, így elegyedik beszélgetésbe a vendégekkel. Arról kérdezi majd őket, hogy érzik
magukat a kempingben, mivel töltik az időt, így próbál közelebb férkőzni hozzájuk. A biztonsági őrtől megtudta, hogy valamennyien beszélnek angolul; szerencsére Kolompos hadnagy
is értette a nyelvet, mert sok amerikai krimit nézett és olyan régi tévéje volt, ami nem tudta fogni a magyar hangot.
A vendégek lent röplabdáztak a strandon. Valamennyien fürdőruhában voltak, ezért a hadnagy is levetette gyűrött ballonját,
s fesztelenül, csak zakóban és nyakkendőben sétált le a partra.

Egy pillantással felmérte, hogy e kisportolt férfiak bármelyike
képes lehetett a gyilkosság elkövetésére.
– Jó napot – üdvözölte őket –, én is itt fogok lakni.
(1) – Well, isten hozta – vetette oda egyikük, aki piros fürdőnadrágot viselt –, csak ne engedje, hogy a hetes sátorba tegyék.
Egy éjszaka holtbiztos elszabadul a hatosból ennek az őrültnek
a kígyója.
– Kígyója? – pislogott a hadnagy riadtan.
(2) – Az – felelte a fehér nadrágos –, én is féltem tőle a fehér
egeremet.
(3) – Te beszélsz, Gio? – kérdezte a fekete nadrágos. – Az
egeredtől képtelenség egy jó nőt idehozni, halálra rémülnek.
A hadnagy gyorsan utánanézett tökéletes detektívmemóriájában, hogy az olaszt hívják Giovanninak.
(4) – Az pedig nagy baj – nevetett a piros nadrágos –, titeket
franciákat csak a lányok érdekelnek. A múltkor is hiába hívtalak biliárdozni.
(5) – A biliárd hülyeség – felelte a kék nadrágos –, azt még a
macskám is meg tudja tanulni. Bezzeg a sakk!
(6) – …ahhoz már a kutyám esze kell – vágta rá a lila nadrágos.
(7) – Hát eszes, azt nem mondom – mondta a piros nadrágos
–, de úgy horkol minden éjjel a szomszéd sátorban, mint egy
ember, alig lehet aludni tőle. Az én nyulam bezzeg meg se
nyikkan. De a legrosszabb ennek a papagája – bökött valaki felé a tömegbe, a hadnagy nem látta, kire mutat. – Az egész nap
locsog.
(8) – Te beszélsz? – kérdezte a fehér nadrágos. – Hisz a sor
végén laksz, csak egy szomszédod van, nekem meg kettő.
(9) – Viszont neked mindegy, hogy hányan horkolnak, egész
éjjel internetezel – szólalt meg a zöld nadrágos.
(10) – Értelmesebb elfoglaltság, mint a te fél éjszakán át tartó
kártyacsatáid – mondta a fehér nadrágos –, vagy mint Bill folytonos rohangászása a kemping körül.
A detektívmemória ismét hűségesen jelentette, hogy Bill az
amerikai.
(11) – Az nem rohangászás, hanem kocogás – mondta a kék
nadrágos –, nagyon egészséges dolog, egyszer én is kipróbá-

lom. Csak a négyes sátor alatt olyan kemény a föld, hogy reggelenként örülök, ha fel tudok kelni.
(12) – Az ötös alatt se jobb – legyintett a fekete nadrágos –,
bezzeg Giovanninak a hármas jutott, ahol vastag a fű.
(13) – Engem nem zavar a kemény fekhely – hallatszott valahonnan a labdázók közül, a hadnagy nem látta, ki beszél –, sokkal inkább az, hogy nem találok olyan biliárdpartnert a faluban,
aki tud angolul. Mindenki csak németül beszél, én meg nem tudok németül.
A hadnagy elérkezettnek látta az időt, hogy társalgásba elegyedjen velük.
– Mondják, hogy telt a tegnap estéjük? – kérdezte.
(14) – Kösz, jól – felelte a piros nadrágos. – Magának mi a
keresztneve?
– Hadnagy – szólta el magát Kolompos, szerencsére magyarul. – Mit csináltak záróra után?
Tízkor volt záróra, ekkor ment el az őr.
(15) – Én zenét hallgattam ővele – bökött a fehér nadrágos a
kék nadrágosra – az ő sátrában egész éjszaka.
(16) – Semmi különöset – mondta a piros nadrágos –, én a
sátramban feküdtem és olvastam éjfélig, aztán lefeküdtem.
(17) – Én átmentem Olafhoz kártyát tanulni – mondta a fekete nadrágos –, de elég unalmasnak találtam.
A detektívmemória most is csalhatatlannak bizonyult: a svédet hívják Olafnak.
(18) – Egyikőtök se hallotta a kiabálást? – figyelt föl a lila
nadrágos. – Az ám, már akartam is mondani. Tizenegy óra lehetett, amikor kiabálást és csattanásokat hallottam az étterem
felől. Oda is mentem megnézni, de zárva volt minden, odabent
sötét. Senki se hallott semmit?
A hadnagy hátranézett. Csakugyan, a kemping étterme
ugyanabban az irányban volt a sátraktól, mint a pénztáros szobája, ahol a gyilkosság történt. Könnyen azt lehetett hinni,
hogy onnan jön a zaj.
(19) – Várjon csak – mondta a fekete nadrágos. – Mi hallottunk valami kiabálást kártyázás közben, de azt hittük, hogy a
szomszéd sátorból jön, a zenéhez tartozik. Nem is jutott
eszünkbe kinézni.

(20) – Fogadok, hogy betörtek az éjszaka – mondta a zöld
nadrágos. – Maga is azért jött, felügyelő úr, ugye?
– Hadnagy – mondta Kolompos ezúttal már angolul. – Igen,
azért jöttem. De már megyek is. Megengedik, hogy körülnézzek egy kicsit?
(21) – Persze – felelték a kempingezők.
Kolompos körbesétált a kempingben. Visszament az étterem
sarkáig, majd onnan indult a sátrak felé, megnézve a fák tövét,
a füvet, de nem látott semmi különöset. Végighaladt a sátrak
előtt sorban, megnézte őket, csak kívülről, hisz nem volt sátorkutatási parancsa. Az utolsó sátorból egyszer csak valami sziszegést hallott. Eszébe jutott, hogy itt lakik a kígyó, és szaporán visszasietett a gyilkosság helyszínére.
– Körülnézett, hadnagy úr? – fogadta a helybeli erők vezetője. – Hadnagy úr!
– Tessék?… ó, igen, hogyne… mondja, van egy tolla? – tapogatta végig a zsebeit.
– Persze, tessék. A takarítónőt közben tisztáztuk. Balkezes,
az ütés irányából pedig egyértelmű az elkövető jobbkezűsége.
Azt hiszem, utánanézünk a falubelieknek, hátha tudnak valamit
a gyilkosról.
– Mit?… nem, nem, fölösleges. A gyilkos itt van a kempingben.
– Hogyan? Ön már tudja, ki a gyilkos?
– Még nem! – rikkantotta vidáman és helyet foglalt a pénztáros egykori székén. – De mindjárt megmondom. Egyvalami
biztos: a szalámis szendvicseknek semmi köze a gyilkossághoz. Azokat akár a pénztáros is megehette, mielőtt megölték!
Elővette zsebéből kis magnóját, ami pontosan rögzítette a
kempinglakók szavait. Ellenőrizte, hogy a felvétel sikerült, erre
nagy szükség lesz majd a bizonyításnál; aztán újra szivarra
gyújtott és kikövetkeztette, melyik sátorban milyen nemzetiségű vendég él, milyen színű fürdőnadrágot hord, milyen állatot
tart és mi a hobbija. Amint ezt megállapította, odaküldött két
rendőrt a labdázókhoz, hogy hozzák el a gyilkost. Megmondta,
milyen színű nadrág van rajta.
Mondja meg az olvasó is!*
*

A megfejtés a könyv végén van. (Szivárvány)
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Miután az olvasó végigélvezte (vagy nem élvezte) ezt a pár kis
novellát, következzenek azok a fikciós művek, amik blogcikk
gyanánt jelentek meg. Nem mintha a későbbi fejezetek cikkeiben ne lennének fiktív elemek bőven.
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A keresztapa naplója
1950. február 17.
Ma megtartottuk Lucia és Giovanni esküvőjét, ünnepélyes
keretek között a Santa Lucia templomban. Drága kislányom,
remélem, nagyon boldogok lesznek.
1950. augusztus 4.
Kinyírtuk Giovannit, mert titkokat adott el Tuttifruttiéknak.
1950. augusztus 7.
Megtaláltuk Giovanni összekötőjét Tuttifruttiéknál: Sandro
Tuttifrutti volt az. Kinyírtuk.
1951. január 9.
Megszületett Lucia gyermeke, Giulio. Egymilliót adományoztam a Santa Lucia templomnak.
1951. február 11.
Filippának ismét gyermeke született, Caterinának fogjuk keresztelni.
1951. április 12.
Giuseppe kinyírta Tuttifruttiék két emberét, úgyhogy el kellett küldenünk Amerikába. Szegény Anitának hiányozni fog.
1951. április 13.
Tuttifruttiék kinyírták a legjövedelmezőbb lányunkat, Piciát.
Bosszúból végeztünk egy drogfutárjukkal.
1952. május 16.
Ünnepélyes keretek között megtartottuk Sergio esküvőjét
Maria Tuttifruttival. Egymilliót adományoztam a Szűzanya
templomának.
1952. május 17.
A lakodalomból hazatérő Giovanni karambolozott és meghalt, de szerintem Tuttifruttiék voltak.
1952. június 1.
Elkaptuk Pepe Tuttifruttit és kivallattuk. Ők rontották el Giovanni kocsiját. Pepét kinyírtuk.

1952. június 4.
Tuttifruttiék felrobbantották az egyik droglaborunkat. Elég
nagy a kár, és sajnos senki nem sérült meg. Bosszúból egy kis
csomagot fogunk tenni a következő futárhajójukra.
1952. július 19.
Sergióéknak gyermekük született. Don Sandro Tuttifrutti egy
telivér lovat ajándékozott nekem. Egy láda lacrimae Christivel
viszonoztam, a legjobb évjáratból.
1953. március 10.
Elkaptuk Don Cesarét és az utolsó testőrét. Ezzel vége a Dellapizza családnak. Már nincs más ellenségünk, csak azok az aljas Tuttifruttik.
1953. szeptember 20.
A két Giovanni, apa és fia Tuttifruttiék fogságába kerültek.
Tízmilliót követelnek, de azt feleltem, hogy ha nem bocsátják
őket szabadon, megöljük Don Sandro egyéves unokáját.
1953. szeptember 25.
Elengedték Giovanniékat, éppen mielőtt az ultimátum lejárt
volna. Hazafelé azonban a kocsijuk lezuhant a viaduktról. Be
fogom bizonyítani, hogy Tuttifruttiék keze van a dologban.
1954. április 7.
Tuttifruttiék egyik embere átállt hozzánk és elköpte, hogy mi
történt tavaly Giovanniék kocsijával. Ő ellenőrizte, semmi baja
se volt. Kinyírtuk, mert amit mond, nem illik az elméletembe.
1955. július 16.
Gianninak és Sofiának megszületett a harmadik gyermeke.
Az apja nevét kapja. Most csak egy üveg pezsgőt küldtem Don
Sandro Tuttifruttinak, elvégre Gianni csak az unokaöccse, nekem pedig Sofia csak a másodunokahúgom.
1955. augusztus 9.
Tuttifruttiék tűzpárbajban kinyírták Sergiót.
1955. szeptember 29.
Csak most sikerült bosszút állnunk Sergióért. A Tuttifrutti
család három tagját nyírtuk ki. Mindenkinek meg kell tanulnia,
mi jár azért, ha ujjat húz a Családdal.

1955. december 6.
A gyerekek Mikulás-ünnepsége után kaptak el Tuttifruttiék.
Számos sebet kaptam, az orvos szerint nem élem túl. De nem
aggódom. A Család bosszút áll értem,
Don Vito Tuttifruttiért!

2007.12.16.

Használati útmutató
a szívószálhoz
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával termékünket, a szívószálat. Az alábbiakban szeretnénk rövid ismertetést adni termékünkről.
A szívószál működési elve a légritka tér keltésével történő
(ún. félvákuumcsöves) italtovábbítás. A szívószál nem automatikus! Használata az alábbi lépések szerint történhet:
1. Helyezze a szívószál egyik végét a felszívandó ital belsejébe. Ennek során ügyeljen arra, hogy az ital felszíne a szívószál két vége között helyezkedjen el. A helyes működésnek
nem feltétele, de az Ön kényelme érdekében hasznos, ha a szívószál úgynevezett alsó végét helyezi az italba. Ez a vég az,
amelyik a szívószálon kialakított ún. hajlító recézettől távolabb helyezkedik el.
2. A szívószál felső végét vegye a szájába.
3. Gyakoroljon szívó hatást a szívószál felső végére.
4. A szívószálban keletkező légritka tér hatására az edényben levő ital szintje a szívószál falain belüli területen emelkedni fog.
5. Tartsa fenn a szívó hatást mindaddig, amíg az ital egy része az Ön szájába nem érkezik. Ekkor az italt le tudja nyelni.
6. Amikor a lenyelt ital mennyiségét elegendőnek tartja,
szüntesse meg a szívó hatás gyakorlását és engedje ki szájából
a szívószálat.

7. A szívószál használaton kívül is az italban tartható. A nagyobb kényelem érdekében a szívószál oldalát ilyenkor az
edény falához támaszthatja.
FONTOS TUDNIVALÓK
A szívószál nem képes különbséget tenni fogyasztható és az
egészségre káros folyadékok között. Saját egészsége, testi épsége érdekében ügyeljen arra, hogy a szívószállal csak iható folyadékokat továbbítson!
A szívószál működésének fontos tényezője a légköri nyomás,
amely az ital szívószálon kívüli részének felszínére pressziót
gyakorol, ezáltal lehetővé teszi az italtovábbítást. Légüres térben ezért a szívószál nem működik!
A szívószál a teljes súlytalanság állapotában is használható,
ilyenkor ügyelni kell azonban arra, hogy a szívószál végét az
italból képződött gömb alakú objektum belsejébe juttassuk.
A szívószál nem vagy csak csökkentett hatásfokkal használható üres vagy lyukas poharak, palackok tartalmának továbbítására. További részletes információért, kérjük, olvassa el a pohár vagy palack használati útmutatóját.
HIBAELHÁRÍTÁS
A szívószál nem továbbítja az italt.
1. Ellenőrizze, hogy a szívószál alsó vége az ital belsejében,
felső vége pedig az Ön szájában van-e. Ha bármelyik vég nem
a megfelelő helyen van, tegye oda és próbálja újra.
2. Ellenőrizze, hogy a szívószál nem záródott-e el. Emelje ki
a szívószál alsó végét az italból és fújjon bele. Amennyiben a
szívószál alsó végéből nem távoznak nagy sebességgel italcseppek, és kezét odatartva nem észlel légáramlást, a szívószál
eldugult. A szükséges teendőket a KARBANTARTÁS fejezetben találja.
3. Ellenőrizze, hogy a szívószál oldala nem lyukas-e. Tekintsen végig a szívószál teljes hosszúságán, minden oldalról. Ha
lyukat vagy repedést észlel, lapozzon a KARBANTARTÁS
fejezethez.

Az italnak nem a kívánt íze van.
1. Ellenőrizze, hogy az ital ízét a szívószál változtatja-e meg.
Vegye ki szájából a szívószálat és kóstolja meg az italt szívószál nélkül (részletes információkért forduljon a felhasznált pohár vagy palack használati utasításához vagy az adott vendéglátó-ipari egység vevőszolgálatához). Ha az ital ízében különbséget észlel, a szívószál szennyezett. Kérjük, lapozzon a KARBANTARTÁS fejezethez.
2. Ha az ital ízét nem a szívószál változtatja meg, cserélje
vagy cseréltesse ki az italt. A felhasznált szívószálat ez esetben
szennyeződöttnek kell tekinteni; a teendőkért lapozzon a KARBANTARTÁS fejezethez.
KARBANTARTÁS
Elzáródott, lyukas, repedt vagy szennyeződött szívószál esetén a teendők a következők:
1. Helyezze a szívószálat a MŰANYAG feliratú hulladékgyűjtőbe. Amennyiben ilyen nem hozzáférhető, helyezze bármilyen általános célú hulladékgyűjtőbe.
2. Vegyen ki a zacskóból egy másik szívószálat.
Amennyiben a 2. lépés nem végrehajtható, mert a zacskóban
nincs több szívószál, a teendők a következők:
1. Helyezze a zacskót a MŰANYAG feliratú hulladékgyűjtőbe. Amennyiben ilyen nem hozzáférhető, helyezze bármilyen
általános célú hulladékgyűjtőbe.
2. Vegyen az üzletben egy másik csomag szívószálat.

2009.07.20.

Irodalmi alkotás
került megvalósításra
A község belterületéről kivezető közút mellett elhelyezkedő,
italmérési engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari egység
Közvetlenül a Szamos folyó medrének szomszédságában helyezkedik el.
Visszatükröződését az épület képes lenne vizuálisan is obszerválni,
Amennyiben nem állna küszöbön az éjszakai órák beállta.
Az éjszakai órák hamarosan bekövetkezésre kerülnek,
A helyszíntől belátható távolságon belüli körzetben csökken az
általános zajszint,
A folyón való átkelésre szolgáló közforgalmú vízijármű üzemszünetet tart, kötelekkel a parthoz rögzített állapotban,
Belsejében a világosság hiánya nem bocsát ki zajt.
Azonban az italmérés vendégforgalom számára nyitva álló helyiségéből jelentős zajkibocsátás észlelhető!
A népi jellegű húros ütőhangszer kezelője túlóra keretében teljesít szolgálatot,
A jelen levő fiatal férfiak hangos kiáltásokat bocsátanak ki,
Ennek következtében a helyiség nyílászárója is majdnem rezgésbe jön.
[Idézet az egyik jelenlevő jegyzőkönyvezett szavaiból:]
„Az italmérés üzemeltetőjének felesége, nemesfémből készített
növényi szaporítószerv,
Ismeretlen mennyiséget rendelek meg a raktárkészletben rendelkezésre álló legjobb minőségű, alkoholtartalmú szőlőlé-készítményből,
Melyről azt óhajtom, hogy életkora hasonlítson egyik férfi
nagyszülőmére,
Valamint hogy átvitt értelmű hőmérséklete legyen összevethető
fiatal szeretőmével.

Kisebbségi származású muzsikus, szíveskedjék nagyobb energiát fordítani a vonós hangszer működtetésére,
Hajlandóságot érzek magamban a zenére végzett ütemes mozgás megvalósítása iránt,
Addig végzek ütemes mozgást a zenére, amíg el nem fogy a
készpénzem,
Addig végzek ütemes mozgást a zenére, amíg meg nem válok
személyem vallási értelemben vett metafizikai lényegétől!”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]
A helyiség nyílászáróját ismeretlen egyének kívülről kézzel
rezgő mozgásba hozzák:
[jegyzőkönyvi idézet a kívülről érkező szavaiból:]
„Szüntessétek be az erős zajkibocsátást,
A településen élő vagyonos, arisztokrata származású vezető
távközléssel kifejezésre juttatja,
Annak következtében, hogy ágyában tartózkodik, éjszakai pihenés megvalósítását kívánja.”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]
[Jegyzőkönyvi idézet az egyik jelenlevő szavaiból:]
„Az Ön előző bekezdésben említett vezetőjének szervezetét a
keresztény hittételekben általános gonoszként meghatározott,
alvilági lény foglalja el,
Ön pedig személy szerint távozzon az alvilág területére!…
A korábbiakban említett kisebbségi muzsikus, a fentiekben elhangzottak dacára is működtesse erőteljesebben a vonós hangszert,
Még abban az esetben is, ha munkadíját csak egy darab használt fehérnemű értékesítésével tudom kiegyenlíteni!”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]

Ismét kívülről érkezik valaki, a nyílászárót kis erővel rezgő
mozgásba hozva:
[jegyzőkönyvi idézet a kívülről érkező szavaiból:]
„Szíveskedjenek a szórakozást kisebb hangerővel folytatni,
A keresztény hittételekben definiált teremtő lássa el Önöket
legjobb kívánságaival,
Rossz anyagi helyzetű nőnemű szülőm egészségi állapota nem
kielégítő.”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]
Egyetlen jelenlevőtől sem érkezik válasz,
Elfogyasztják alkoholtartalmú italaik maradékát,
A művészek által végzett zeneszolgáltatás megszakítását rendelik el,
Ezt követően a fiatal férfiak otthonaikba távoznak.
Az eset kivizsgálását haladéktalanul folyamatba tettük. A vizsgálat lezárulását követően részletes jelentést küldünk.

2010.01.25.

Világok harca
tizenhárom változatban
1.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták a Földet. Aztán jöttek a
riporterek, és megkérdezték, mihez kezdenek az általuk uralt
világgal. Megkérdezték, mi a véleményük a melegek házasságáról. Megkérdezték, mi a véleményük az amerikai lányokról.
Megkérdezték, ki fogja nyerni szerintük a bajnokságot. Megkérdezték, pártolják-e a testi fenyítést az iskolákban. Megkérdezték…
Az űrlények három napig válaszolgattak a kérdésekre, aztán
hazamenekültek.

2.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták a Földet. Aztán jöttek a
politikusok és leültek velük tárgyalni. A politikusok ragaszkodtak az álláspontjukhoz. Az űrlények is ragaszkodtak az álláspontjukhoz. A tárgyalást mindennap délután négykor berekesztették és a következő munkanap reggel nyolckor folytatták.
Végül megállapodtak, de addigra senki sem emlékezett, hogy
miben.
3.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták a Földet, aztán nyilvános árverésre bocsátották. Az árverést az ENSZ nyerte meg,
amely a Föld összes országa nevében tett ajánlatot. Az űrlények kétszázat akartak, de az ENSZ kijelentette, hogy százötvennél többet nem ér.
Az űrlények továbbálltak százötven dollárral és egy tapasztalattal gazdagabban.
4.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták Magyarországot. Amikor már berendezkedtek, átkapcsolták űrhajóikat a sokkal olcsóbb magyar közművekre.
És soha többé nem működött semmijük.
5.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták Magyarországot. Október huszadikán jöttek és három napig keményen ittak. Október
huszonharmadikán három bátor magyar hazafi (egy roma, egy
zsidó és egy adóellenőr) belopakodott a Hősök terén parkoló
anyahajóba és kiiktatta a központi energiaellátást. Hogy az
űrlények észre ne vegyék, kivezettek egy kábelt és az anyahajót
bedugták a konnektorba.
Egy hónapig nem történt semmi. Egy hónap múlva az űrlényeket letartóztatták áramlopásért.

6.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták a Földet. Már kezdtek
berendezkedni rajta, amikor a telekkönyvből kiderült, hogy
mégsem az övék.
Jelenleg bírósági szakaszban van az ügy.
7.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták Kínát. Totális rémuralmat vezettek be, majd néhány év múlva fogták magukat és távoztak, senki sem tudja, miért.
Azóta se lehet tudni, mikor volt pontosan az ő rémuralmuk.
8.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták Kínát. Hogy kormányozni tudják, nekiálltak megtanulni kínaiul. Már kétezer írásjegyet ismertek, amikor három bátor kínai hazafi (egy tibeti,
egy mongol és egy ujgur) október elsején, a népköztársaság ünnepén véget vetett uralmuknak.
De hogy hogy csinálták, az államtitok.
9.
Az űrlények akadálytalanul elfoglalták Redmondot. Letelepedtek a Microsoft-székházban és azóta se jöttek ki onnan.
Kitűnően megélnek a szerzői jogdíjakból.
10.
Az űrlények kényszerleszállást hajtottak végre Hollywoodban,
mert elfogyott a groxblix. Azóta is ott élnek a stúdiókban.
Rendszeresen szerepelnek fantasztikus és horrorfilmekben, és
kasszasikereket aratnak.
Az eredeti filmesek szaktanácsadóként dolgoznak nekik.

11.
Az űrlények kényszerleszállást hajtottak végre Hollywoodban,
mert elfogyott a groxblix. Azóta is ott élnek a stúdiókban.
Rendszeresen szerepelnek fantasztikus és horrorfilmekben, és
kasszasikereket aratnak.
Spielberg időnként ad nekik egy kis groxblixet.
12.
Az űrlények kényszerleszállást hajtottak végre Párizsban, mert
elfogyott a groxblix. Azóta is ott élnek, járják a mulatókat,
pezsgőt isznak és táncolnak.
Még senkinek se tűntek föl.
13.
Az űrlények kényszerleszállást hajtottak végre, mert elfogyott a
groxblix. Később az egész bolygón elszaporodtak, városokat és
utakat építettek, művészeti alkotásokat hoztak létre, háborúskodtak.
Ma már szondákat küldünk a Marsra.

2010.06.23.

Bizzzz
Június 14. Árad a Tisza, Szegeden komoly gondot okoz a
szúnyoginvázió.
Június 23. Egyre vadabbak a szúnyogok.*
Június 30. A rendőrség oszlásra szólítja fel a Széchenyi téren
megtartott demonstrációt, mert a szúnyogok nem kértek engedélyt. A szúnyogok nem oszlanak. Bejelentik, hogy egymilliárd
szúnyog él Szegeden, tehát övék a többség.
*

Ez eredetileg egy hírlapcikkre íródott, ami egyre vadabb szúnyogokról
számolt be. (Szivárvány)

Július 2. A szúnyogok végigcsipkedik a környék polgármestereit.
Július 3. A polgármesterek kórházba kerülnek, a szúnyogok
átveszik a hatalmat az önkormányzatoknál. A képviselők is
kórházba kerülnek.
Július 4. Betiltják a rovarirtó szerek, szúnyoghálók, rovarcsapdák használatát. Az önkormányzatok rendkívüli támogatást
folyósítanak a hegedűművészeknek. Hozzákezdenek a Körtöltés elbontásához.
Július 6. A bontás befejeződik, Szegedet elönti a víz. Az önkormányzat különbuszok és -vonatok indításával segíti a lakosság menekülését. Estére Szeged lakossága százmilliárdra nő, de
az egytől egyig szúnyog.
Július 7. Az ország minden részébe megérkeznek a Szúnyog
megyei menekültek, ruhájukon és bőrükön szúnyogokkal. A
szúnyogok körülnéznek az állomásokon és elindulnak a polgármesteri hivatalok felé.
Július 9. Orbán Viktor kórházba kerül, a szúnyogok rendkívüli választásokat hirdetnek.
Július 11. A szúnyogok kétharmados többséget szereznek a
választásokon.
Július 12. Összerajzik a parlament és nyomban átköltözik a
békásmegyeri Szúnyog-szigetre. Magyarország nevét megváltoztatják Szúnyogországra. A nemzeti címer tetején a ferde keresztet kicserélik szúnyogra. Sólyom Lászlót menesztik, utóda
Komár László lesz, mert a neve szlovákul szúnyogot jelent. Új
köszöntést vezetnek be, mostantól lettül kell jó estét kívánni:
labvakar. Vagy fejvakar, hátvakar, bármit. A színházakat bezárják, mert az előadás végén a nézők tapsolnak.
Július 20. Baján ötvenhatos emlékművet avatnak: 1956. március 11-én törte át a gátat az ár, s ezzel sok milliárd kicsi szúnyog lelt otthonra.
Október 1. Egy hirtelen hidegfront végez az ország lakosságának 99,99%-ával, több mint száztrillió szúnyoggal. A maradék elsáncolja magát a jól fűtött középületekben.
December 31. A maradék szúnyogok végelgyengülésben kimúlnak. Komár László lemondását dörgő taps kíséri. A régi
rendszer jelképeit ledöntik. Egyetlenegyet hagynak meg közülük mementóul, a parlament előtt felállított óriási szobrot, ame-

lyen Madách Imre és a szúnyogok vezére látható kézen fogva,
és a talapzaton egy idézet:
Ember küzdj és bizzzva bizzz!

2010.07.18.

A magyar King Kong
Amikor a magyar hajó megérkezett a felfedezetlen, ködbe burkolózó szigetre, még senki sem sejtette, mennyi bonyodalomnak néznek elébe. Ám a kapitány lányát már másnap elrabolták
a bennszülöttek. Három hét múlva, amikor a törzsfőnöknek
küldött tértivevényes levél kézbesíthetetlenség miatt visszajött,
a kapitány expedíciót vezetett a szigetre.
A törzsfőnök kijelentette, hogy a lányt hatalmas majomistenüknek, Kongnak áldozták fel, ilyenformán a kérdés a kultuszminisztérium hatásköre. A törzs varázslója azonban elhatárolódott az emberrablástól, ő csak a készen átvett lány feláldozását
végezte. A kapitány hazája nevében birtokba vette a szigetet, a
legmagasabb hegycsúcsra kitűzte Magyarország, az Európai
Unió és az expedíciót szponzoráló cégek zászlait, és mint az államhatalom helyi képviselője őrizetbe vette a két bennszülöttet.
Az előzetes letartóztatás még szinte meg sem kezdődött, amikor máris tiltakozó levelek özöne árasztotta el a Sziget Megyei
Önkormányzatot. A megyei közgyűlés, amely a kapitányból és
a szponzorcégek egy-egy képviselőjéből állt, megállapította,
hogy a szigetnek 3600 nagykorú lakosa van, ám 3601 tiltakozó
levelet számláltak. Mivel nem lehetett megállapítani, hogy melyik polgár követett el visszaélést, egyetlen levelet se vettek figyelembe. A szigetlakóknak be kellett érniük azzal, hogy tüntetéseket rendeztek a hátsó fedélzeten.
Mivel emberéletről volt szó, gyorsított eljárásban tárgyalták
mindenekelőtt az előzetes letartóztatás jogosságát. Az Európai
Unió emberjogi szakértőiből álló bizottság alig félórás tárgyalással jogosnak ítélte a kapitány lépését, tekintettel a szükséghelyzetre. Azonnal hoztak egy újabb határozatot is, amelyben a

fellebbezést elutasítják, arra az esetre, ha a törzsfőnök és a varázsló fellebbezést nyújtana be, amit azok néhány nappal később meg is tettek.
Az ügy már Pesten került bírósági szakaszba, de mindkét törzsi vezetőt felmentették, mert a cselekmény elkövetésének időpontjában a szigeten a törzsi törvények voltak hatályban, amelyek nem tiltották, sőt kimondottan előírták a lányrablást. Ők
már nem tértek vissza a szigetre, mert az ítélethirdetésig öt év
telt el, amit szabadlábon töltöttek Budapesten, és megszokták a
várost. Mindketten megmaradtak az eredeti szakmájukban: a
törzsfőnök indult a parlamenti választásokon, a varázsló pedig
tévés időjárás-jelentésekben vált ismertté.
Mindennek azonban már nem volt köze az elrabolt lányhoz,
akinek ügyében a helyszínen peregtek tovább az események.
Miután az unió jogosnak minősítette a sziget elfoglalását és a
magyar törvénykezés bevezetését, a kapitány megindult csapatával a lány kiszabadítására. A faluban azonban közölték velük,
hogy a falut és King Kong területét elválasztó fal magántulajdon, így a rajta levő kapu is. Az egész építmény az építkezést
végző törzsi ács tulajdona. Az ács nem járult hozzá a kapu kinyitásához. A kapitány beperelte és megnyerte a pert. A kaput
kinyitották, de a lány nem volt a mögötte levő oltáron. A kapitány expedíciót szervezett a felkutatására, de ekkor előállt hetvenkét bennszülött, akik okmányokkal igazolták, hogy a kapu
mögött levő terület egyes részei az ő tulajdonukat képezik. Az
ezt követő perekben a bíróságok nagy része a kapitány javára
ítélt, de néhány bennszülött megnyerte a pert, így a lánymentő
expedíciónak kissé kacskaringós útvonalon kellett haladnia.
Néhány nap alatt azonban megtalálták a majmot. Egy fa tövében ült és banánt evett, bennszülött magánterületen, így csak a
telekhatárról kiabáltak be hozzá:
– Hol van a láááááány?
A majom hatalmas volt, dünnyögnie is elég volt, hogy tisztán
hallják több száz méterről:
– Tíz éve hazament vízibusszal.

2010.08.19.

Változatok Süsüre
1.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
lépett elő a bátor királyfi és legyőzte a sárkányt. Már tervezték
az esküvőt a királylánnyal, amikor kiderült, hogy a sárkány védett állat volt. A királyfit lecsukták.
2.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
lépett elő a bátor királyfi és legyőzte a sárkányt. Adminisztrációs hiba miatt azonban az egész királyságot és a fele lányt kapta
meg.
3.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a szegény ember legkisebb fia és egy szál gyufával legyőzte a sárkányt. Szerencsére papírsárkány volt.
4.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi és legyőzte a sárkányt. A királylány szíve megesett a sebesült sárkányon, meggyógyította és hozzáment feleségül. A királyfi továbbállt egy birodalommal.
5.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. A birodalom visszavág.

6.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi és legyőzte a sárkányt. Megkapta a fele
királyságot és a királylány kezét. Aztán kiderült, hogy a királylány is sárkány.
7.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi és legyőzte a sárkányt. Az álnok király
csak ezután árulta el, hogy nincs is lánya.
8.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a szegény ember legkisebb fia és legyőzte a sárkányt. A
fele királyságot és a királylány kezét azonban a királyfi kapta
meg, mert ez egy realista mese.
9.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a szegény ember legkisebb fia és legyőzte a sárkányt.
Megkapta a fele királyságot és a királylány kezét, mert ez egy
irrealista mese.
10.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a szegény ember legkisebb fia és legyőzte a sárkányt. A
királylány hozzáment feleségül, a király pedig kitagadta, mert
ez egy neorealista mese.

11.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi. Feleségül vette a királylányt és megkapta a fele királyságot. A sárkány azóta is háborítatlanul pusztít a másik felében.
12.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi. Feleségül vette a királylányt és ő lett az
új király. A sárkány az egész birodalomban háborítatlanul
pusztít, a királyi családot ez nem érdekli.
13.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a gyáva királyfi, és az egész mese zátonyra futott.
14.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi, és le akarta győzni a sárkányt, de ekkor
előállt a még bátrabb királyfi, és ő is le akarta győzni a sárkányt, de ekkor előállt a még bátrabb királyfi…
15.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi, de a sárkány legyőzte őt. Feleségül vette a királylányt és megkapta a fele királyságot. Most sárkányságnak hívják.
16.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi, de a sárkány legyőzte őt. Innentől senki
nem tudott mihez kezdeni, mert a főemlősök és a gyíkfélék
nem párosodhatnak egymással.

17.
A félelmetes párkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi és legyőzte a párkányt. Feleségül vette a
királylányt és megkapta a fele birodalmat. A sajtóhibát soha
senki nem vette észre.
18.
A félelmetes Sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Torontál Simonnal szövetkezve kiderítette Sándor Mátyás titkát, de
ekkor előállt a bátor királyfi és legyőzte Sárkányt. A királyfi, a
királylány, az öreg király és Torontál Simon most próbálják
szétbogozni a két mesét.
19.
A félelmetes sárkány belépett a birodalomba, és hozzálátott,
hogy rettegésbe döntse. Sok-sok városon áthaladt, és sehol senki nem dőlt rettegésbe. Már az egész mesének vége volt, amikor a sárkánynak szóltak, hogy az a Kínai Birodalom, ahol senki nem fél a sárkányoktól.
20.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi és hozott egy még félelmetesebb sárkányt. A félelmetes sárkány nyüszítve menekült.
21.
A félelmetes sárkány rettegésbe döntötte a birodalmat. Ekkor
állt elő a bátor királyfi, de a sárkány legyőzte őt. Aztán kiderült, hogy előre megbeszélték az egészet. A királyfi feleségül
vette a királylányt és megkapta a királyságot. A sárkányt megtartotta házisárkánynak, és felkérte Szabó Attilát, hogy rendezzen zenés bábfilmet az életükről.

2010.10.14.

Nyilatkozat
Folyó hóban Hatóságomnál megjelent József Attila 20 éves
egyetemi hallgató, szegedi lakos, és nyilatkozott körülményeiről. Részletes listát készített mindazon rokonokról és dolgokról, amikkel nem rendelkezik (a lista 1. számú mellékletként
csatolva). Bejelentette, hogy megközelítőleg 72 órája nem vett
magához szilárd táplálékot, majd pedig homályos értelmű kijelentést tett arra vonatkozólag, hogy életkora erővel ruházza fel,
de anyagi ellenszolgáltatás fejében hajlandó lemondani róla,
bármely vásárló, akár az ördög javára is. Kijelentette, hogy vállalkozik betörésre és emberölésre is. Mikor figyelmeztettem a
várható következményekre és a kötél általi halálbüntetés eshetőségére, a sírján termő növényzetre hivatkozott és ragaszkodott hozzá, hogy ezt is jegyzőkönyvezzem. Kijelentette, hogy
nyilatkozatát szabad akaratából, kényszertől mentesen, tiszta
szívvel tette.
Az elhangzottakat jegyzőkönyveztem. József Attila egyetemi
hallgató őrizetbe vételére javaslatot teszek Felettes Hatóságomnál.
Szegeden, 1925 márciusában.
irodalmi főértelmeznök sk.

2010.12.13.

Tigriskomplexus
(némajáték)
(kedvesen mosolyog)
(barátságosan néz rá)
KISCICA (bájosan mosolyog)
KISCICA
EMBER

(kedvesen néz vissza rá)
HARMADIK SZEREPLŐ (oldalt elhalad)
EMBER (odanéz)
KISCICA (ördögi arckifejezést ölt, vérszomjasan összedörzsöli
mancsát, kinyitja a száját, elővillantja tűhegyes fogait és pengeéles karmait)
EMBER (visszafordul)
KISCICA (elbűvölően mosolyog)
EMBER

2011.03.15.

Éljen a forradalom
1849. augusztus 13.
Az országgyűlés feszült csendben áll. A léptek már az előcsarnokban visszhangoznak.
A hírnök jő, s pihegve szól:
– Uraim! Rüdiger orosz tábornok Világosnál letette a fegyvert hadaink előtt. Győzött a forradalom!
Az országgyűlés üdvöt rivalog.
Kossuth Lajos kormányzó rövid beszédben mond köszönetet
a honvédeknek. Országszerte örömtüzeket gyújtanak.
1849. augusztus 14.
Az utcákon még folyik a boldog tánc, ám az országgyűlés már
dolgozik. Egész nap törvényeket hoznak. Eltörölnek megkülönböztetést és kiváltságokat. Csökkentik az adókat, ám növelik a
status bevételeit. Nemzeti inneppé nyilvánítják augusztus 13-át,
a győzelem napját. A piros-fehér-zöld trikolórt teszik meg új
nemzeti lobogóvá.

1849. augusztus 21.
Egyheti megfeszített munka után a kormány bejelenti az országgyűlésnek, hogy megalkották Magyarország új alkotmányát, illetve constitutióját, mert ezt a szót az idősebb képviselők is értik. A szöveget Vukovics Sebő igazságügy-miniszter
olvassa fel, akinek szónoki tehetsége közismert, noha a magyar
nyelvet csak serdülő korában tanulta meg.
Az új constitutio a Magyar Respublika nevet adományozza a
statusnak és közönséges társaságként határozza meg a statusformát. Praeambulumában a nemzet köszönetét fejezi ki a márciusi ifjaknak, kik vérüket adták a honért, majd rátér az országgyűlési választások ezutáni megtartandásának módjára.
– És vélünk mi lőn?
A szónok elnémul, midőn e kérdés felhangzik. A tekintetek a
hang forrását kutatják. Fiatal honvéd áll az ajtóban, balja kardján nyugoszik, jobbjával vádlón a szónokra mutat.
– Itt állék már tíz perce, s hallgatám citoyen Vukovicsot – a
francia forradalomból vett megszólítást gúnyos felhanggal ejti
ki. – Ám úgy tűnik, hiában is várandom, hogy elhangozzék, mi
lőn ezentúl a márciusi ifjakkal.
– Mi lőnne? – kérdezi Vukovics Sebő, s meglepetésében
nyelvtani hibát tőn.
– Hah! – felelé az ifjú honvéd, közelébb lépdelve. – Uraságod
feltalálta a feltételes jövendő igeidőt! Nyelvújítási mozgalmunk
látott különösb experimentumokat is, ám a pillanat tán mégsem
alkalmatos, nemde?
– Fiatalember – mondá Vukovics, ki maga is csak harminchét
esztendős, de neki szakálla is van, a honvédnak pedig csak bajsza. – Van beszédének magva is, vagy csupán időnket kívánja
rablani?
– Van, barátom – felelé a honvéd, s fellépdele a szónoki
emelvényre, Vukovics mellé. – Képviselő urak! Hát már elfelejtettétek, mit köszönhettek nékünk, márciusi ifjaknak?
– Ön márciusi ifj talán? – kérdé egy képviselő valahonnan a
sorokból.
– Az vagyok. Arcomat tán kevesen ismerik. S mint Pest felé
jövet hallám, azt hivék, hogy elestem múlt hónapban a segesvári csatában. Ám én, ím, itt vagyok!

Az országgyűlés egy emberként áll fel és ünnepli tapssal Petőfi Sándort.
1849. augusztus 24.
Az országgyűlés törvénybe iktatja az új constitutiót a három
nap előtt elfogadott textussal. Petőfi Sándor az innepi ülésen az
alkalomra írt versével köszönti a nemzet alkotmányát.
1849. augusztus 27.
Megérkeznek Pestre a márciusi ifjak, kiket a háború szele az
ország távoli vidékeire sodra.
Este mind összegyűlnek a Pilvax kávéházban.
1849. augusztus 28.
Az országgyűlésbe siető képviselőket zárt kapuk fogadják. Tanácstalanul toporognak odakint.
Délelőtt tíz órakor kinyílik a kapu, két honvéd betessékeli a
képviselőket. A nagyterembe érve Petőfi Sándort pillantják
meg, aki a szónoki emelvényen állva parancsait osztogatja.
– Jó, hogy jönnek, vitézlő urak! – kiáltá, ironikus főbiccentéssel üdvözölve a képviselőket. – Az éjtszaka történt egy s
más.
Kihirdetik a Márciusi Magyar Respublikát, melynek constitutiója megegyezik a négy nappal korábbival, ám praeambuluma
Petőfi lelkesítő szavaival dicséri a márciusi ifjakat, s megtoldják egy cikkellyel, miszerint „a márciusi ifjakról szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának voksa szükséges”.
1849. szeptember 6.
Petőfi az éjjel összehívja a márciusiifj-párti képviselőket, az ajtóba állata őrzeni négy alabárdost, és elfogadtatja a márciusi ifjakról szóló törvényt. A nemzet lesújtva, döbbenten áll.

1849. szeptember 7.
Megalakul a Márciusi Ifjak Testülete, amely kezébe veszi az
ország vezetését. Kossuth Lajost és Szemere Bertalant letartóztatják. Vukovics Sebő ellen Petőfi elfogatóparancsot ad ki.
Március 15-ét a status innepévé nyilvánítják, eltörölve az augusztus 13-i innepet. A nemzet fogcsikorgatva tűr.
1849. szeptember 15.
Kossuth Lajos minden vád alól tisztázza magát és tárcát kap
Petőfi kormányában. Szemere Bertalan ítéletének kihirdetését a
bíró a miniszterelnök külön ez alkalomra írt versével kezdi:
Mit tett a gonosz, álnok Szemere,
Hogy nem tudtuk, ne vethesse az utókor népünk szemére!
Kimondjuk a példás büntetést számára,
Nem mi leszünk Európa ostoba szamara!
1849. szeptember 17.
A városban felhangzó suttogások szerint Szemere Bertalant
csak azért kellett elítélni, hogy a miniszterelnök elsüthesse az
erre írt versét. Amióta hatalomra került, költészetének színvonala rohamosan esik. Egyesek azt is tudni vélik, hogy legutóbbi
költeményeit már fizetett szakemberekkel íratja.
1849. szeptember 21.
A suttogások egyre hangosabbak. A Márciusi Ifjak Testülete
külön bizottmányt alakít felderítésükre, élén Emődy Dániel
márciusi ifjjal, rendőrminiszterrel, a Márciusi Titkosrendőrség
alapítójával.
1849. szeptember 22.
Letartóztatják Széchenyi Istvánt, aki mindössze két hete kezdte
meg döblingi gyógykezelését. Szigorú őrizet mellett Pestre
szállítják és kihallgatják. Széchenyi a kínzások alatt bevallja,

hogy a suttogásokat egy általa pénzelt titkos társaság kezdeményezte, amely rivális márciusi ifjakból áll. Petőfi üvöltve
vágja a képébe, hogy elmebeteg, és visszaküldi Döblingbe.
1849. szeptember 26.
Névtelen röpirat jelenik meg, amely Petőfi letartóztatását követeli. A miniszterelnök egyik korábbi versére utalva az „Akaszszátok fel a Petőfieket” címet viseli, és a Suttogó Márciusi Ifjak Titkos Tanácsa név áll az alján. Emődy Dániel titkosrendőrei az egész országot felforgatják a felforgatók után.
1849. október 1.
Letartóztatják Vasvári Pált, aki alig pár hete érkezett haza a
gyalui havasokból, ahol súlyosan megsebesült az Avram Iancu
csapataival vívott harcban. A titkosrendőrök verésétől nem törik meg, de a dühtől tajtékzó Petőfi lerohan hozzá a kínzókamrába és felolvassa neki a hatalomra kerülése óta írt összes versét. Ezt a kínzást Vasvári már nem bírja. Beismeri bűnösségét:
ő a Suttogó Márciusi Ifjak Titkos Tanácsának vezetője, és egyben egész tagsága is. Teljesen egyedül nyomtatta ki a röplapot
egy ócska nyomdagépen, kis pesti szobácskájában. A nyomdagépet a titkosrendőrök meg is találják.
Petőfi nem hiszi el Vasvárinak, hogy egyedül volt, de egyelőre nem kínozza tovább: ahhoz új verseket kell írnia. Cellájába
küldi és csak annyit mond neki: „Te ostoba, azt hitted, elérhetsz valamit? Te, te… Suttogó Márciusi Ifjak Titkos Tanácsa
Pál!”
1849. október 6.
A miniszterelnök, petőfi és petőfalvi gróf Petőffy Sándor aláírásával ellátott ítéletek értelmében Knézich Károlyt, Nagysándor Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich Lajost, Lahner Györgyöt, Pöltenberg Ernőt, Leiningen Károlyt, Török Ignácot, Vécsey Károlyt, Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidot és Lázár Vilmost kivégzik az Aradi utcai börtönben.

1849. október 7.
„A versenyképességi pactum iránya egybeesik a magyar gazdaságpoliticáéval” – mondja Petőfi egy tanácskozáson, és ezek az
utolsó szavai. Batthyány Lajos, aki néhány napja átállt a márciusi ifjakhoz és elkerülte a halálos ítéletet, hátulról lelövi Petőfi Sándort. Az ezt követő rövid csatában Batthyány hívei diadalmaskodnak, az országgyűlés épülete azonban leég. Sokan
sajnálják, bár csak ideiglenes volt.
1849. október 8.
A Báthory utca és a Hold utca sarkán gyűlnek össze Batthyány
hívei, hogy meghallgassák vezetőjük szavait.
– Még nem győztünk, barátaim – kiáltá a volt miniszterelnök.
– Majd akkor győzünk, mihályt kiszabadítjuk Táncsics Mihályt!
A tömeg átrohan Budára és kiszabadítja Táncsicsot, akit Petőfi már a hatalomátvétel utáni napokban letartóztatott. A budai
Felsővásártéren, ami néhány éve a Bomba tér nevet viseli, a
szabad ég alatt tartják meg a szabad Magyarország első országgyűlését. Batthyány Lajost másodszor is miniszterelnökké választják, és tiszteletére közfelkiáltással Batthyány térnek nevezik el a vásárteret. Táncsics belügyminiszter lesz. Emődy Dániel, aki bebizonyítja, hogy valójában belülről fúrta a Petőfi-diktatúrát, államtitkári pozíciót kap.
1849. október 9.
A sebeiből már felgyógyult, de a versek okozta sokkhatástól
még szenvedő Vasvári Pál az országgyűlés elé lép és kijelenti,
hogy a röpiratban foglaltakat utolsó lélegzetéig vállalja. Büszke
arra, hogy Petőfitől a Suttogó Márciusi Ifjak Titkos Tanácsa
Pál gúnynevet kapta, és mostantól ezt viseli, hogy soha ne feledkezzék meg a Petőfi-terror dühöngéséről és a szörnyű versekről.

1849. október 21.
A Batthyány-kormány csak most hirdeti ki intézkedéseit. A
legnépszerűbb közülük az, hogy eltörli a Petőfi által a nemzetre
erőszakolt március 15-i innepet, és visszaállítja augusztus 13-a,
a győzelem napja dicsőségét. Ez egyszersmind az egyetlen,
amely népszerű. Sokaknak nem tetszik, hogy Batthyány eltávolíttatja a banknótákról Petőfi és Kossuth mellett Dózsa György
arcképét is.
1849. október 22.
Vasvári Suttogót késő este letartóztatják, mert részegen belekötött a járókelőkbe.
1849. október 23.
Suttogó letartóztatásának híre futótűzként terjed a városban, de
senki sem hiszi, hogy nem politicus okai vannak. A lelőtt diktátor híveiből álló, illegális Petőfi Kör tüntetést szervez, amelyen
Sinkovits Imre tízezres tömeg előtt szavalja el a Nemzeti dalt.
Mindenki megdöbbenésére előkerül Kossuth Lajos, aki Petőfi
halála után eltűnt és mindenki úgy tudta, hogy Vidinbe emigrált. Beszédében elismeri a Petőfi-rezsim bűneit, de rámutat a
Batthyány-diktatúra hibáira is. Végül ellenzéki kormányt alakít
és lemondásra szólítja fel Batthyányt.
Este már dörögnek a fegyverek, és az ablakokban kihuny a
lámpafény.
1849. november 4.
Az orosz csapatok belépnek Magyarország területére. Kossuth
kiáll a Nemzeti Múzeum lépcsőjére és kiáltványt intéz az emberekhez:
– Ma hajnalban a cári csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a
törvényes magyar democraticus kormányt. Csapataink harcban
állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével
és a világ közvéleményével. Üzenem a cári csapatoknak, hogy

menjenek el az országból. És ha még egyszer azt üzenem,
mindnyájuknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen
a haza!
A Néprajzi Múzeum lépcsőjén Batthyány hasonló értelmű
nyilatkozatot tesz.
1849. november 5.
Hajnalban letartóztatnak és bevisznek a Kőmíves utca 60-ba kihallgatni. Nem vallok, pedig Batthyány és Kossuth személyesen faggat. Végül előlép Sinkovits Imre és azt mondja:
– Szóra kell bírnunk. Öntsetek hideg vizet a könyökére.
2011. március 15.
Hirtelen felriadok. Megtörlöm a könyökömet és megnyugszom.
Szerencse, hogy egy másik korszakban élek, amikor a csillogó
szemű ifjakból már nem lesznek diktátorok.

2011.11.18.

A bennfentes riporter
Nagyon jól ismeri a riportalanyt, évtizedek óta, természetesen
tegeződik is vele, és tud róla mindent. El is mondja.
– Most pedig, kedves nézőink, József Attilával fogok beszélgetni. Atesz (úgy gondolom, szólíthatlak így, hiszen a nézők
előtt nem titok, hogy sok-sok éve ismerjük egymást), te egyszer, ha jól emlékszem, a rakodópart alsó kövén ültél, nézted,
hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottad, sorsodba merülten,
mint fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívedből folyt
volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna?
– Igen.
– Egyszer azt mondtad, te úgy vagy, hogy már százezer éve
nézed, amit meglátsz hirtelen. Egy pillanat s kész az idő egésze, mit százezer ős szemlélget veled. Látod, mit ők nem láttak,

mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az
anyagba leszálltak, mit te nem látsz, ha vallani kell?
– Látják.
– Örülök, hogy így látod a dolgot. A nézők bizonyára tudják,
de ha valaki esetleg mégsem, akkor elmondom, hogy anyád
kún volt, apád félig székely, félig román, vagy tán egészen az.
De arról talán nem mindenki értesült, hogy sovány vagy, csak
kenyeret eszel néha, e léha, locska lelkek közt ingyen keresel
bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölődzik sült lapocka
szádhoz s szívedhez kisgyerek… és ha már itt tartunk, akkor
érdemes elmondani, pontosabban gratulálni neked, mert harminckét éves lettél te, meglepetés e költemény, ajándék, melylyel megleped e kávéházi szegleten magad magad. Hogy jutottál arra a gondolatra, hogy lehettél volna oktató, nem ily töltőtoll koptató szegény legény? Tudjuk, hogy végül azért nem lettél, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura, intelme
gyorsan, nyersen ért a „Nincsen apád” versedért, a hont kivont
szablyával óvta ellened. Nem gondoltál rá, hogy kiállj az igazadért?
– De.
– Biztos voltam benne, hogy ezt fogod mondani, és hát végeredményben ennek köszönhető az a rendkívüli munkásság,
amelyben egész népedet fogod nem középiskolás fokon taní-tani. Jót beszélgettünk, bizonyára a nézők is élvezték, köszönöm
szépen. Jövő héten Agárdi Péterrel beszélgetünk, szeretettel
várjuk önöket.

2012.04.01.

Kocogás a világ körül
Bösendorfer Lajos kishivatalnok – a barátainak csak Bőszendöfő – szeretett kocogni. Reggelenként belvárosi kis lakásából elkocogott a hivatalba, délután hazakocogott. Hétvégenként kikocogott a Városligetbe vagy át Budára, hogy körbekocogja a
Városmajort, sőt egy ízben elkocogott a Lágymányosig is.

Mégis meglepte barátait, amikor egy este ultizás közben bejelentette:
– Úgy döntöttem, körbekocogom a világot.
Barátai meglepve néztek rá, de Bösendorfer közölte, hogy
nem viccel, igenis ezt fogja tenni. Az időpontot is eldöntötte
már.
– Két hét múlva, az ötvenedik születésnapomon. Gyertek el
és nézzétek meg.
Két hét nagyon rövid idő, de barátai értesítették a sajtót és néhány szponzort is felhajtottak. Így aztán a nagy nap reggelén
több ezres tömeg vette körül a ház előtt megálló nyitott sportkocsit, és mennydörgő taps fogadta Bösendorfert, amint reklámokkal díszített, nemzetiszínű sportmezében kilépett a házból
és beszállt. A kocsit a szponzorok biztosították. A rendőrség leállította a forgalmat az egész útvonalon, a városhatárig; onnan
a megyeiek veszik át a feladatot. A reklámmatricákkal telerakott kocsi mégis lassan haladt, hogy a szurkolók tarthassák a
lépést.
Hamar megérkeztek a Clark Ádám térre. Bösendorfer kiszállt, a nullás kilométerkőhöz lépett és szembefordult rajongóival. A tömeg elcsendesedett, az operatőrök beállították a képet, a riporterek igyekeztek minél közelebb juttatni mikrofonjaikat.
– Én csak egy bérszámfejtési ellenőr vagyok – mondta Bösendorfer szerényen a tízezresre dagadt tömegnek és a nézők
millióinak –, de hiszek benne, hogy ha az ember nagy dolgot
akar véghez vinni, akkor sikerül neki. Úgyhogy indulok is.
Egyszerű, keresetlen szavait hallva kitört a tapsorkán, s végigkísérte Bösendorfert, amint nyugodt, szabályos ritmusban
körbekocogott a téren. Ezután a szurkolók már nem tapsoltak
tovább, hanem követték a nagy embert, azon igyekezve, hogy
minél közelebb kerüljenek hozzá és a kamerák látókörében maradjanak.
A Lánchídon végig embertömeg skandálta Bőszendöfő nevét,
aki mosolyogva kocogott a felvezető kocsi mögött és időnként
intett nekik. Végigkocogott a hídon, megkerülte a Roosevelt tér
oldalát, végigkocogott a József Attila utcán, ahol a tévénézők
időnként már alig látták a házakat, erkélyeket borító virágoktól
és zászlóktól. Továbbkocogott az Andrássy úton, majd beka-

nyarodott a mellékutcába, ahol lakott, befordult a házba és eltűnt a szemek és kamerák elől.
A tömeg kissé meglepve, de türelmesen várakozott. Nem kellett sokáig, Bőszendöfő pár perc múlva megjelent kis lakásának
erkélyén és felmutatta három ujját. A környékbeli házak ablakai megremegtek a százezres tömeg üdvrivalgásaitól. Percekbe
telt, mire annyira csillapodott az éljenzés, hogy Bőszendöfő
megszólalhatott a hosszú nyélen felnyújtott mikrofonokon és a
sebtében felállított óriási hangszórókon át.
– Három dologra jöttem rá – jelentette be a tömegnek, és behajtotta két ujját. – Először: nyitva hagytam a gázt a kávéfőző
alatt, és amíg távol vagyok, az egész ház felrobbanhatott volna.
Negyedórába telt, hogy az éljenző tömeg megint lecsillapodjon.
– Másodszor – nyújtotta ki Bőszendöfő a második ujját –: a
világot nem lehet körbekocogni, mert az óceánokban nem ér le
az ember lába.
Félóra kellett, hogy folytatni tudja, a rajongók egyes csoportjai felmásztak a háztetőkre és tűzijátékokat röpítettek az égboltra, a rendőrségnek kellett megkérni őket, hogy hagyják abba.
– Harmadszor – mondhatta végre el ezt is –: ha körbe lehetne
kocogni a világot, akkor se lenne rá elég a születésnapom, mert
az csak huszonnégy óráig tart. Egy kilométeres átlagsebességgel négy és fél év kellene hozzá. Várjatok!
A tömeg már készült ismét éljenzésben kitörni, de bálványának erélyes hangjára elnémult és feszülten figyelt a negyedik
emeletre.
– Én az első ezerhétszázhatvanöt métert megtettem. Most már
rajtatok a sor!
Az ünnepségek három napig tartottak. Bösendorfer hamarosan leszokott a kocogásról, mert a rajongók lesben álltak kedvenc útvonalain, hogy autogramot kérhessenek tőle. Inkább
reklámokban szerepelt, sportfelszereléseket látott el aláírásával
és tévéinterjúkat adott. Az állásából persze ki kellett lépnie, hiszen a hivatalban is tele voltak a folyosók rajongókkal. Limuzin szállította fellépéseinek helyére és testőrök védték a nevét
skandáló tömegektől.
Húsz év múlva, amikor bejelentette, hogy nyugalomba vonul,
tisztelői megajándékozták egy szobrocskával. Őt magát ábrá-

zolta, amint könnyed mozdulattal a Clark Ádám téri nullás kilométerkőre könyökölve áll.
– Mama, ki ez a kövér bácsi? – kérdezte egy kisgyerek a tévé
előtt.
– Ő a mi Bőszendöfőnk – felelte tiszteletteljes hangon a mama. – Nagy ember. Majdnem körbekocogta az egész kerek világot, és közben megmentette egy belvárosi ház összes lakóját
is.

2012.04.10.

A medve
Egy mutatványos föllép a Vadnyugaton egy medvével.
– Kérem, ez a medve mindent tud, sőt mindent jobban tud. Tessék jönni, csak tíz dollár! Mutassanak bármit, és a medve önök
után fogja csinálni, sőt még jobban fogja csinálni! Akinek a
mutatványát a medve nem tudja megismételni, nyer ezer dollárt! Tessék, csak tessék!
Jön egy cowboy, befizeti a tíz dollárt, felugrik a lovára, körbenyargal és az összes fát meglasszózza. Megtapsolják. A medve is felugrik a cowboy lovára, de az összecsuklik alatta. A
medve fölkapja a cowboy lovát, a vállára veszi, gyalog körberohan és az összes fát meglasszózza. Visszajön, meghajol.
Jön a második cowboy, befizeti a tíz dollárt, elballag száz
méterre, hirtelen megfordul és hat almát kapásból, hat lövéssel
szétlő. Megtapsolják. Újratölti a hatlövetűt, odaadja a medvének, kerítenek még hat almát. A medve elballag kétszáz méterre, megfordul, elsüti a fegyvert, de az csütörtököt mond. A
medve szétszedi a fegyvert, kivesz egy töltényt, ráharap, kiköpi
a golyót, két almát szétlő vele kétszáz méterről. Még egy töltényre ráharap, kiköpi a golyót, még két alma szétmegy. A harmadik tölténnyel az utolsó két almát is szétlövi. A medve leül,
megjavítja a fegyvert, visszahozza, megint működik. A medve
meghajol.

Jön a harmadik cowboy, ravasz képpel befizeti a tíz dollárt,
aztán egy asztal sarkára lerak egy csupor mézet, átmegy az asztal túloldalára, leül és egy óra hosszat bámulja a csupor mézet.
Az emberek sugdosnak a feje fölött, hát ez egy cowboynak
semmiség, de a medve hogy lesz képes csak ülni és bámulni a
mézet? Fogadásokat kötnek. A cowboy egy óra elteltével feláll
és azt mondja, na lássuk, ezt meg tudja-e csinálni a medve. A
medve odamegy, leül és bámulja a mézet. Eltelik fél óra, egy
óra, nem nyúl a mézhez. Egyre nagyobb tétre mennek a fogadások. Két óra elteltével a medve föláll és meghajol.
A mutatványos már csomagol, amikor odajön hozzá egy ember.
– Uram, hallgasson ide. Én kétezer dollárt nyertem a maga
medvéjén. A felét magának adom, ha elárulja, hogy volt képes
a medve két óra hosszat bámulni egy csupor mézet és nem
nyúlni hozzá.
A mutatványos megszámolja a pénzt, elteszi, körbepillant és
odahajol az ember füléhez.
– Hát jó: magának elárulom. Ez a medve vak.

2012.12.09.

Tévedés
Vasárnap volt, reggel hét. Juli éppen a másik oldalára fordult,
amikor a kisszekrényen fölcsipogott a telefon. Álmosan nyúlt
oda – ki lehet az, a bankból ilyenkor nem jön SMS, a szülei tíz
előtt föl se kelnek, a barátnői pláne nem –, megnyomta a gombot, pislogott, és ezzel vége volt az aznapi alvásnak.
TETSZEL NEKEM. PÉTER.
Ez állt a kijelzőn. Juli szíve megdobbant. Ezt soha nem gondolta volna. Ami azt illeti, Pétert vonzó fiúnak találta, igazán
kellemesnek, magas, szőke, kisfiús mosollyal, pont az a típus,
aki neki tetszik… de soha nem beszéltek többet, mint hogy
szia-szia, hogy vagy, ilyesmiket. No persze…

Péter a télen Marival járt, és Mari eléggé hasonlít őrá. Ha ezt
a típust kedveli, akkor érthető. De miért pont vasárnap reggel
hétkor… miért pont SMS-ben? Péter nem az a srác, aki nem
mer odaállni egy lány elé, és megmondani szemtől szembe.
Juli agyában vadul cikáztak a gondolatok, de két perc múlva
megint csipogott a telefon. Gyorsan megnyomta a gombot.
A HÍDNÁL TÍZ PERC MÚLVA JÓ NEKED? PÉTER.
Döbbenten nézett a kijelzőre. Tíz perc múlva? Reggel hétkor
fölcsöngeti és kirángatja a hídhoz? Mégis hogyan, talán béreljen repülőgépet? És miért pont a hídnál, közelebb miért nem
jó?
Gyorsan írni kezdett.
LEGYEN INKÁBB NYOLCKOR.
Egy perc múlva ott volt a válasz.
OKÉ.
Juli kiugrott az ágyból, kirohant a fürdőszobába, és olyan
gyorsan készült el az öltözködéssel, mint még soha, egyetlen
randi előtt sem. Negyedkor már a buszon ült.
A másik busz persze késett, az átszállással vagy öt percet veszített. Mindegy, az a legkevesebb, hogy a fiú megvárja. Péter
komoly srác.
Míg átvágott a parkon, egyre a járókelőket figyelte, de Pétert
nem látta. Az nem létezik, hogy Péter nem bírt ki… az órájára
nézett… hét percet! Valahol itt kell lennie. S ekkor, végszóra,
fölcsipogott megint a telefon.
MERRE VAGY?
Írni kezdett.
ITT VAGYOK A PARKBAN, TE HOL VAGY?
Lehet, hogy elbújt egy fa mögé vagy ilyesmi, és az alkalmat
várja, hogy előlopózhasson és hátulról befoghassa a szemét.
Mindegy, essünk túl rajta. Továbbment, elhaladt egy babakocsit toló anyuka és egy alacsony, barna srác mellett, és kiért a
park végébe, innen már látott mindenkit.
Hirtelen megcsörrent a telefonja. Fölkapta.
– Szia, én vagyok! Itt vagyok a parkban, merre bujkálsz?
– Hogy én bujkálok?! – csattant föl Juli, és megfordult. – Itt
mentem végig a…
Vele szemben, két méterrel arrébb az alacsony, barna srác állt
telefonnal a fülén, és döbbenten nézett rá.

– Te nem Pircsi vagy – motyogta az alacsony, barna srác, és
zavartan forgatta kezében a telefont.
– Te meg nem Péter! – vágott vissza Juli.
– De… én Péter vagyok… egész héten Péter voltam… vagyis
miket beszélek, mindig Péter voltam…
Juli önkéntelenül is elmosolyodott.
– Szóval te egy Pircsinek akartál írni?
– Igen… itt lakik a… a… valamelyik házban – intett a srác
bizonytalanul körbe.
– És honnan volt a szám?
– Egy havertól… várj…
A zsebéből előkotort egy gyűrött cédulát és megmutatta. Juli
telefonszáma volt rajta.
– Ez az én számom. A haverod elírta.
– Hát… én most… nem is tudom, hogy mit mondjak…
– Szerintem menj vissza a haverhoz és kérd el a jó számot –
vágta rá Juli, és keményen összeszorította a száját. Most bumlizhat vissza, át megint a fél városon, csak azért, mert valakinek az ismeretlen haverja nem tud rendesen leírni egy telefonszámot.
– Á… hagyjuk… minek menjek egy csaj után… mikor van itt
helyesebb is…
Hm, gondolta Juli.
– Voltaképpen hogy hívnak?
– Juli – bökte ki.
– Meghívhatlak valamire? Esetleg beülhetnénk amoda a cukiba valami sütire…

2013.01.21.

Fatelefon
A brazil fák már telefonálnak, ha kivágják őket. Elképzeltem
magyar változatban.
– Eeegen?

– Halló! Illegális fakitermelés folyik, északi szélesség negyvenhat fok harminckilenc…
– Ki beszél, cseszd meg?
– Tölgyfa vagyok! Tölgyfára telepített automata telefon!
Most vágják ki alattam a fát!
– Namégezis… rohattéletbe… mit mondtál, hol vagy?
– Északi szélesség negyvenhat…
– Ne süketelj már, csesszus, szélesség meg rövidség, melyik
erdőben?
– Makkoshötyörgés mellett a vasúti töltés oldalában, ahol hat
éve a Szeszes Géza felfordult a biciklijével! Tavalyelőtt a Gizike meg a Lacika az én tövemben kereste három óra hosszat a
Gizike fél fülbevalóját, de nem találták meg és kiderült minden! Azóta már házasok!
– Baszki, akkor az hozzám tartozik.
– Azért hívlak téged, te seggfej! Már vágják a fát! Csinálj valamit!
– Micsináljak, süsd meg, rohanjak oda és veressem meg magamat egy kurva tölgyfáért?
– Én nem tudom! De ezek fűrészelnek! Au!
– Legalább személyleírást tudsz róluk adni?
– Hogy tudnék, tíz méter magasan vagyok a fához erősítve,
ők meg lent vágnak. Csak a fejük búbját látom!
– Na jól van, majd írok egy jegyzőkönyvet. Mondd az IMEIszámodat.
– Te marha! Ha kidöntik a fát, megtalálnak és ellopnak engem is, mire mész a számmal?
…
– Halló?
…
– Hé, ott vagy még?
– Bassza meg, igazad van. Akkor ellopják a telefont is!
– Csak hogy rájöttél végre!
– Oké, rohanok, tíz perc múlva ott vagyok, addig te csak kapaszkodj!

2013.03.14.

Brekeke
1.
A királylány fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta.
A béka abban a szempillantásban szépséges királyfivá változott.
– Kedvesem! – omlott a királylány a karjaiba.
– Drágám – mondta a királyfi –, várnunk kell még. Addig
nem lehetünk egymáséi, amíg felséges atyád el nem távolítja
családotok címeréből a gólyát.
2.
A királylány fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta.
A béka abban a szempillantásban szépséges fiatalemberré változott.
– Kedvesem – nézett rá a királylány szerelmesen, de csodálkozva –, hol a koronád?
– Nincs koronám, drágám. Mielőtt elvarázsoltak, én egyszerű
parlamenti képviselő voltam. Baj?
A királylány letörten roskadt a székre.
– A békát még csak megbocsátaná a sajtó…
3.
A királyfi fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A
béka abban a szempillantásban szépséges királylánnyá változott, és pofon vágta.
– Hé! Ahelyett hogy megköszönnéd!
– Mit köszönjek meg? Miattad ezentúl megint járhatok bálokra meg udvari ceremóniákra, kibírhatatlan ruhákban! Várj, ne
mozogj… ott egy szúnyog, erre repül…

4.
A királyfi fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A
béka abban a szempillantásban szépséges királyfivá változott.
– Hé, várj már – mondta a királyfi –, ez most hogyan?…
– Kértem én, hogy lesmárolj? – szólt rá a másik királyfi
szemrehányóan.
– Most mihez kezdjünk? Esetleg nincs egy húgod?
– Hát vanni van… de az meg sündisznó.
5.
Eszti fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A béka
abban a szempillantásban szépséges fiatalemberré változott.
– Ó – mondta Eszti. – Pont olyan vagy, amilyennek elképzeltelek.
– Brekeke – felelte a királyfi. – Kvak.
– Ööö… izé, hogy értetted ezt?
– Kvak?
– No mindegy. Akkor esküvő előtt még elmegyünk egy logopédushoz.
6.
Laci bácsi fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A
béka abban a szempillantásban szépséges kislánnyá változott.
– Ööö… – kérdezte Laci bácsi –, hány éves vagy te voltaképpen?
– Kilenc. Mit gondoltál, öregapó, csak húszéves szexbombákat változtatnak békává?
7.
Melinda fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A béka abban a szempillantásban középkorú férfivá változott.
– Hát – mondta Melinda – fiatalabbat képzeltem.
– Fiatalabbat? Minek? Mielőtt elvarázsoltak, húsz évig voltam kiváló adóellenőr, és…

Melinda rémülten hátraugrott, aztán csókot dobott neki, és
megkönnyebbülten nézte, ahogy a béka visszaugrik a tóba.
8.
Peti fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A béka
abban a szempillantásban átváltozott kenguruvá.
– Ezt most minek kellett, mondd?!
– Izé… én királylányra számítottam…
– Csak a mesékben, öregem – felelte a kenguru. – Tudod,
meddig tartott, amíg találtam egy tündérkét, aki átváltoztat békává? Most kereshetek egy másikat.
És elugrált.
– Várj már… miért akarsz béka lenni?
A kenguru visszanézett.
– Hogy még ugrálhassak. De üres erszénnyel már nem lehet.
9.
Pálmakőy professzor gyanakodva nézett le a békára teknőckeretes szemüvegén keresztül.
– És én elhiggyem ezt a marhaságot?
– A francba – mondta a béka kimerülten. – Ne hidd el, ha
nem akarod. Próbáld ki! Csókolj meg, és ha nem változom királylánnyá, te nyertél. Nincs már erőm tovább magyarázni.
– Ostobaság – felelte Pálmakőy professzor. – Békává változtatott királylányok nincsenek. Ez minden tudományos evidenciával ellenkezik. Neked komplexusod van. Ismerek néhány kitűnő pszichiátert.
10.
A holló nyugodtan ült az ágon, csőrében a sajttal, és már rég
nem figyelt a róka dumájára. Csak akkor pillantott le, amikor a
róka mondat közepén elhallgatott. Odalent a róka előtt állt egy
béka, és valamit magyarázott neki. A róka egyszer csak lehajolt
és megnyalta a békát, aki szépséges rókalánnyá változott. A
holló döbbenten eltátotta a csőrét.

– Jól van, drágám – mondta a rókalány –, ezt a sajtot pedig
megesszük az esküvőn.
11.
A cica lehajolt a békához és mély átéléssel végignyalta. A béka
sokáig figyelte, ahogy a cica körberohangál az udvaron és köpköd.
– Úgy kell neked – mondta a béka. – Legközelebb nem hiszel
el minden hülye mesét.
12.
Jutka fölemelte a békát és mély átéléssel megcsókolta. A béka
abban a szempillantásban szépséges fiatalemberré változott.
– Drágám! – nézett rá szerelmesen. – Ismét ember vagyok!
Köszönöm! Hozzám jössz feleségül?
– Hát… – mondta Jutka szemlesütve – izé… igen.
– Ez csodálatos! Azonnal menjünk a paphoz, hogy hirdessen
ki minket… azaz miket beszélek, előbb atyádtól kell megkérnem a kezedet. Illetve… ugye atyád nem nemesúr? Mert én
csak egy kereskedő fia vagyok.
Jutka pislogott.
– Hé, miket beszélsz itt össze… pap meg nemesúr… várjunk
csak, mennyi ideig voltál te abban a tóban?!
13.
Lajcsi fölemelte a békát és mély átéléssel sem sikerült megcsókolnia. A béka folyton elhúzódott.
– Béka… békuci… ne csináld ezt, meg akarlak csókolni, hátha elvarázsolt királylány vagy!
– Az vagyok. Te viszont egyáltalán nem vagy szimpatikus.

14.
Zsuzsi tanácstalanul lóbálta a lábát, amíg végighallgatta a béka
magyarázatát.
– Értem én… és hidd el, hercegként tényleg nagyon bejönnél,
de egy ilyen hideg, nyálkás lényt megcsókolni… nem lehetne
úgy, hogy csak lájkollak?
15.
Juli a tóparton talált a békára, lenyúlt érte, s az beleugrott a tenyerébe.
– Szevasz. Juli vagyok. Nézd, tudom, hogy most meg kellene
hogy csókoljalak, de előtte szeretnék beszélgetni egy kicsit.
Tudod, hogy megismerjük egymást.
– Kvak – mondta a béka.
– Például milyen zenét szeretsz? Milyen filmeket?
– Kurutty – mondta a béka.

2014.04.26.

Zanzamesék
Mottó: ha egy kesztyűt eldobnak, hozd vissza farkcsóválva.
Jancsi meg a tesója
Volt egyszer két gyerek, az egyiket Jancsinak hívták. Eltévedtek az erdőben, és egyszer csak ott álltak a vasorrú bába háza
előtt, ami csupa édességből volt. Bekopogtak, öreg nyanyát bevágták a kályhába, és eladták a házat az édességboltban.

Piroska meg valami erdei állat
Piroska ment az erdőben a nagymamájához. De a nagymamát
addigra megette egy erdei állat, és aztán megette Piroskát is. És
boldogan éltek, amíg ki nem adták őket ilyen zanzásított
könyvben.
A békakirály 2.
A szép királylány arany labdája beleesett a kútba. A vízből felbukkant egy béka, és azt brekegte: „Ha nálad lakhatom, visszahozom a labdádat.” A királylány pedig azt mondta: „Anyáddal
szórakozz. Annyi ilyen labdám van, mint a szemét.”
A békakirály 3.
A szép királylány arany labdája stb., ne kelljen már leírnom újra. Szóval a királylány hazavitte a békát, és már éppen falhoz
akarta vágni, amikor beléptem én és akkorát kevertem le neki,
hogy a fal adta a másikat. „Bántod az állatokat, te rüfke?!” A
királylányt otthagytam vérző szívvel és orral, a békát pedig elengedtem a tóban. „Máskor ne kezdj ilyen seggfej királylányokkal.”
Csipkerozi
Rozi elaludt varrás közben, és csak másnap jött a királyfi, hogy
fölébressze. „Nahát, mintha száz évet aludtam volna”, nyújtózkodott Rozi. A királyfi ráförmedt. „Arra nincs idő, vazze, gyerünkmá, gyerünkmá, ma még ötven mesét le kell vazni a kiadónak!”
Királylány borsókörettel
A királylánynak nem hitték el a szállodában, hogy tényleg királylány, úgyhogy tettek a lepedője alá egy szem borsót. A királylány végigaludta az éjszakát, reggel fizetett és ment, ők
meg megállapították, hogy nem is volt igazi királylány. Egy
hónap múlva aztán jött egy pecsétes levél, amiben tájékoztatták

őket, hogy egy vendég ételt talált a lepedő alatt, és úgy meg
vannak bírságolva, hogy arról koldulnak.
Aladdin és a csodapia
Aladdin talált egy lámpát a spájzban, megdörzsölte, és előgomolygott belőle egy dzsinn. „Mit parancsolsz, édes gazdám?”
„Tonikot.”
(A kötészetben itt véletlenül belefűztek a könyvbe egy jegyzetlapot, amin a szerző azért könyörög a kiadónak, hogy hadd írjon
inkább közgazdasági expozékat. Az alján a kiadó piros ceruzás
jegyzete: „Kuss! Nincs mese! Mesélj!”)
A két kismalac
Volt egyszer két kismalac, mert így olcsóbb, mint hárommal,
akiket megevett a farkas. És boldogan élt, amíg meg nem halt,
éhen, mert nem volt neki több malaca.
A medvecukor és a tintatartó
fúbasszus végre kitaláltam egy eredeti mesecímet de mi legyen
a tartalma?
Pipőke
Pipőke elment a bálba és találkozott a királyfival, aki először
lecseszte ugyan, amiért a szőnyegre hamuzik, de aztán feleségül vette. Mintha lettek volna tesójai is, utánanéznék, ha nem
futószalagon gyártanám a meséket.
Hósötétke
Volt egyszer Hósötétke, aki hat-nyolc ilyen stöpszli kis emberrel lakott a bánya mellett, és utálta az almát. És boldogan éltek,
amíg nem jött a gonosz mostoha és le nem tunkolt Hósötétke
torkán egy almát, aki ettől úgy fölfordult, hogy királyfi kellett
hozzá, és így tovább, tudjátok, gyerekek, mint rendesen.

Éjsötétke
Hat-nyolc ilyen stöpszli kis emberrel lakott a bánya mellett Éjsötétke, és utálta a körtét. Aztán jött a gonosz mostoha és a
háznál az összes körtét energiatakarékosra cserélte, és boldogan éltek, amíg el nem untam ezt a sok rohadt mesét. Mér nem
írhatok inkább közgazdasági expozékat, mér van nekem ilyen
szar munkám?
Reggelzöldke
Reggelzöldke utálta a banánt, és jött a gonosz mostoha, kész,
elég már, majd erre az oldalra több rajzot raknak.
Az öreg halász és a tó
Az öreg halász kievezett a tóra, fogott egy nagy halat, hazavitte, megsütötte, ízlett neki, örüljetek, gyerekek, nőjetek végre
már föl, a rohadt életbe, hogy írhassak nektek közgazdasági expozékat, itt a vége, futok a kiadóba és fölveszem a honort.

2014.06.12.

Tisztelt Főbugyorvezetőség!
Azazel huszadikán kaptam meg megbízatásomat arra, hogy a D
szint HX44-es bugyrában tapasztalt állapotoknak véget vessek.
Munkámat azzal kezdtem, hogy kifaggattam korábban itt dolgozó alárendeltjeimet. Valamennyien arról számoltak be, hogy
a munka nehezen és rosszul halad. Elmondták, hogy ők többször is kérték a munkaeszközök és nyersanyagok minőségének
javítását, de az elosztóból mindig csak azt a választ kapták,
hogy azok megfelelnek az előírásoknak.
Munkámat ennek ellenőrzésével kezdtem. Tizenkét lelket választottam ki találomra a bugyorlakók közül, akiket szintén találomra választott tüzes fogókkal kezdtem kínozni. Csakhamar

meggyőződhettem róla, hogy alárendeltjeimnek igaza van, a
lelkek csak némi viszketésről, esetleg csiklandozó érzésről számoltak be. Más módszereket is kipróbáltam, mázsás pörölyökkel zúztam és roppant húsdarálóba is vetettem őket, de egyiket
sem zavarta különösebben. Természetesen a kénköves fürdőt se
hagytam ki, s miután a lelkek jót úsztak benne, sőt le is fröcskölték egymást, ismételten ellenőriztem annak hőfokát és öszszetételét.
Baphomet kollégának az elosztóból tökéletesen igaza van.
Minden eszközünk és anyagunk hibátlan és az előírásnak megfelelő. A hiba a lelkekben van.
Erre úgy jöttem rá, hogy más bugyrokból kértem kölcsön lelkeket az összehasonlításhoz. Ezek a várakozásnak megfelelően
reagáltak, a poklok kínjai közepette pusztultak el, akár naponta
több tucatszor is, miközben az én bugyromban lakó lelkek vidáman beszélgettek egymással kínzás közben.
Konzultáltam Belzebub főgyötörnökkel, aki azt tanácsolta,
hogy nézzek utána a lelkek életének és bűneinek. Ezt meg is
tettem, és kiderült, mi okozza a bugyorbeli lelkek meglepő érzéketlenségét.
Életükben mind egy szálig politikusok voltak.
Miután ez kiderült, egy ideig alternatív kínzási technikákkal
kísérleteztem, de semmi sem vált be, még akkor is közömbösek
maradtak, amikor atombombára ültettem és felrobbantottam
őket. Ezért tanulmányozni kezdtem őket. Először a Legfelső
Szinten érdeklődtem a tűzforró vonalon, Mihály arkangyallal
beszéltem, aki meglepődött a kérdésemen és közölte, hogy őnáluk egyetlen politikus sem található.
Nem volt más választásom, ellátogattam a Középső Szintre,
ahol magamat újságírónak kiadva tanulmányoztam a politikusokat. Néhány lelket is begyűjtöttem közülük, olyan országokban, ahol éppen különféle választásokat tartottak: végigjártam a
jelölteket és győzelmet ígértem nekik. Örömmel adták el a lelküket, a szerződéseket már átküldtem az Iktató és Vérelemző
Osztályra.
E tapasztalatok birtokában láttam ismét a kísérletezésnek. Ezúttal is találomra választottam ki tizenkét lelket, és közöltem
velük, hogy mindennek vége, a választásokat elbuktuk. Azonnal szenvedni kezdtek, sokkal intenzívebben, mint bármely ha-

gyományos kínzásnál. Másodjára azt mondtam nekik, hogy
senki nem tarthatja meg pozícióit és jövedelmeit. Kínjaik ekkor
már meghaladták azt a szintet, amit más bugyorbelieknél a kénköves fürdővel tudunk elérni. Harmadszorra kijelentettem,
hogy teljes átvilágítás következik, a titkos iratokat és bankszámlákat is mind megnézik. A lelkek ettől teljesen megvadultak és pokoli kínok közepette sorban szétrobbantak, kettő kivételével, akik sikoltoztak ugyan, de életben maradtak. Ezeknek a
szemébe néztem és drámai hangon azt mondtam: „És arra az
ügyre is fény fog derülni!” Ez hatott, a két utolsó lélek is kimúlt.
A csoportot feltámasztottam és elmondtam nekik szóról szóra
ugyanazt még egyszer, de ezúttal ismét jelen volt egy kontrollcsoport egy másik bugyorból. A politikusok másodjára is pontosan ugyanúgy reagáltak, de szenvedéseik közben egyre a
kontrollcsoportot figyelték, és folyton magyarázni próbálták
nekik, hogy ez csak egy lejárató kampány és mesterkedés. A
kontrollcsoport olyan kitűnően szórakozott a politikusok kínjain, hogy a harmadik kísérletben izzó lávába dobtam őket, onnan kellett végignézniük a politikusok megkínzását. Gyakorlatilag észre se vették a lávafürdőt, legfeljebb egy kicsit fújkálták
néha, de csak arra figyeltek, hogyan szenvednek a politikusok,
és vicceket gyártottak róluk.
Szándékom szerint részletes tanulmányban foglalom majd
össze a politikusok verbális kínzásának módszereit. Egyelőre
betanítottam alárendeltjeimet az új technológiára, és lilith kilencedikétől a bugyor egész területén eszerint folyik a munka.
Kénköves üdvözlettel
Lucifer
bugyorvezető főördög
Utóirat. Már megírtam levelemet, amikor egy alárendeltem,
Moloch albugyorvezető felfedezte, hogy a politikusok összes
kínjait semlegesíti, ha közben hallják azokat a vicceket, amik a
rivális politikusokról hangzanak el. Ezért a más bugyorbeliek
kínfokozó hatását csak a legnagyobb óvatossággal javaslom alkalmazni. Feltehetően célszerű lesz pártszimpátia szerint kiválogatni őket.

2014.09.26.

Kaland hajnalban
Kakas harsan, hajnal hasad. A szalmakazalban hat macska csapatban, alszanak. A kanyarban talpal a magas, nyalka, barna
Magyar Antal alhadnagy. Van kardja, lampasza, bajsza, farka.
Anna, az ara az almafa alatt. Aranyhaja van, angyalarca. Nagy
darab sajtja, almahalma az asztalra rakva, vajas babbal, hallal.
Antal nagy garral caplat, Anna arca bamba. Az asztal alatt agarak nyalakszanak.
– Baj van, Antal?
– Hartmann, az az aljas alak – vakkantja az alhadnagy halat
falva. – Sanyargat! Kanada, Ankara, Santa Barbara… hat nap
alatt!
– Az anyja!
– Parancsba kaptam. Tavasszal hatvan napra Ramallahba rak,
vagy maradtam csak alhadnagy.
– Tavasszal?! Azzal baj van, Antal, hasamban baba van!
Az alhadnagy abbahagyja, a halat az asztalra rakja, hallgat.
– Baba?…
– Aha… baba… tavaszra apa vagy.
– Apa?! – csattan az alhadnagy hangja. – Nana! Kazal Sanya,
az a ganaj malac, azzal csalsz, aljas cafka! Halljam! Vallasz?
Hallgatsz. Karddal szabdallak hatvanhat darabra, csalfa banya!
– Jaj, Antal! Hasamban magzattal? Szavamra, magad vagy az
apja! Kazallal csak tavaly kavartam, nyamvadt alak az, jaj, szamaram!
Hallgatnak. Az asztal alatt agarakat vakargatnak. Az agarak
sanda arca a szalmakazalra tapad, arra macskaszag van. Anna
agara halkan Antalba harap. Az alhadnagy magasra pattanva
vakkantja:
– Jaj! Anna! Vadkant tartasz az asztal alatt?!
– Az agaram harap?
– Vad haraggal a sarkamba, nagy agyarakkal!
– A gazda haragja sarkallja. Hagyd abba, agaram! Szaladj a
kazalba, zargasd a macskahadat, harapj farkakat, csak Antalt
hagyd!

Az agarak szaladnak. Az alhadnagy s az ara hallgat.
– Hasadban baba van…
– Az. Baba. S az apja magad vagy.
– Haj-haj…
– Aha…
– Maradjak tavasszal? Hartmann a nyakamba harap. Ramallahba akar hatvan napra.
Hajnal van, a nap alant baktat. A szalmakazalban halk macskahajsza. Az almafa alatt Anna Antallal. Tanakszanak.

2014.11.29.

Viccelnek!
– Baj van, elvtársak. Az emberek viccelnek.
Az elvtársak értetlenül néztek egymásra. Szigorú arcot vágtak,
ami könnyű volt, mert világéletükben szigorú arcot vágtak, éjjel-nappal.
– Hogy érti ezt, Vang elvtárs?
– Ahogy mondom. Szójátékokat gyártanak és örülnek nekik.
– Úgy érti… a párt nevével, a mi nevünkkel, vagy éppen… –
Csen elvtársnak elhalkult a hangja – csak nem… Mao elvtárs
nevével?
– Nem, nem effélék. Mondok egy példát. A fiatal házasoknak
datolyát és mogyorót adnak ajándékba. Tudják, miért?
Csiang elvtárs megigazította a szemüvegét és rendkívül szigorúan nézett Vang elvtársra.
– Nem tudjuk, elvtárs. Miért?
– Mert úgy szól a jókívánság, hogy 早生貴子 zǎoshēng gùizǐ, vagyis hamarosan szülessen drága fiatok. Mármost a datolya
szintén 棗 zǎo. Másik írásjegy, de azonos ejtés. A mogyoró
pedig 花生 huāshēng…
Az elvtársak döbbenten néztek egymásra. Időbe telt, amíg
felfogták a felfoghatatlant, hogy egyforma hangzású szavak is
léteznek.

– De hiszen – mondta Jü elvtárs, aki még hatvanéves sem
volt, így neki vágott leggyorsabban az esze – a kínai nyelvben
rengeteg az egyforma hangzású szó.
– Én nem értem – mondta Huang elvtárs, aki negyven évig
volt párttitkár a vasbetongyárban. – Mit számít, ha a szavak
egyformák, ha úgyis mást jelentenek?
– Éppen ez a lényeg, elvtárs. A más jelentésű, azonos hangzású szavak humoros hatást keltenek.
– Mi az a humor? – kérdezte Huang elvtárs olyan arccal,
mintha legalább ötven éve lenne párttitkár a vasbetongyárban.
– Mulatságos hatás – felelte Hsziao elvtárs, aki évtizedekkel
azelőtt egy ideig cirkuszban is volt párttitkár. – Az emberek nevetnek tőle.
– Olyasmi – szólalt meg Liu elvtárs –, mintha a magyarok két
Fiat gépkocsit ajándékoznának az ifjú házasoknak, és egy legyet tennének alájuk, ami azt jelentené: „legyen fiatok”.
Huang elvtárs lassan, tompa recsegéssel megvakarta a homlokát.
– Elrendelt humort Mao elvtárs?
– Nem – mondta Vang elvtárs őszintén.
– Akkor be kell tiltani!
És betiltották.

2015.05.02.

A simarip
Az Elnök ötvenötödik születésnapján tartott parádés felvonulások szemetét még javában söprögették a városok főutcáin, amikor a központi propagandastáb már összeült és nekifogott megbeszélni, mivel készüljenek a hatvanadikra. Számos ötlet merült fel, sokat el is fogadtak közülük.
A stábfőnök extra prémiumot kapott a fővárosi rezidenciától
az Elnök hegyi nyaralójához vezető egysínű vasút tervéért a
pártigazgatótól, aki egyébként az apósa, az Elnök unokatestvére volt. A tervezést, majd az építkezést megkezdték, a számítá-

sok szerint a költségek az ország éves GDP-jének egy-két százalékát teszik majd ki, és tíz százalék fölött lehet a visszacsorgatási mutató, ami ekkora beruházásnál szép eredmény, ötvenmilliárd tallérra is rúghat. Jelentős sikere volt a halastó tervének is, amelyet az Elnök hegyi nyaralója alatti hegyoldalon építenek majd, ferde víztükörrel, amit üvegháló fog tartani. Ez
sokkal kevesebbe került, de százszázalékosan visszacsorgatható volt: a költségek húsz százaléka az Elnök fiának földmunkákat végző cégét gazdagítja, nyolcvan százalék pedig kihúzza a
bajból az Elnök egyik gyerekkori játszótársának cégét, amely
óriási, rendkívül erős, de eladhatatlan üveghálókat gyárt. A
munkálatokat haladéktalanul megkezdték, kétmilliárd tallért kifizettek.
De mindenki érezte, hogy az igazi nagy dobás még nincs
meg.
Tárgyalásokat folytattak egy japán céggel, amely nagy teljesítményű léghajókat gyártott, de üzletkötőik egyelőre akkor
sem mutatkoztak készségesnek egy repülő sziget felépítésében,
amikor a stábfőnök már a visszacsorgatandó pénz felét ígérte
nekik. Egy brazil cég dolgozott az Elnök szobrán, amely az Elnököt kedvenc sportmezében ábrázolja – kétrészes, világos öltöny, lezseren nyitott ingnyakkal, a mandzsettán az Elnökné
nevének kezdőbetűjével, ami mindig jó lapjárást hozott neki, az
Elnök ugyanis kártyázni szeretett –, háromszor akkora lesz,
mint a rodoszi kolosszus, és az öt éve megnyitott tengeri kikötő
bejárata fölött fog állni, hamiskás mosollyal nézve a tenger felé. Azért lesz ilyen magas, mert a számítások szerint ekkorának
kell lennie, hogy az Elnök sapkáján nyitandó magaslati kilátóról tényleg el lehessen látni a tengerig. Igaz, ez ötmilliárd tallér
fölé emeli majd a költségeket.
A stábfőnöknek arra is volt gondja, hogy az Elnök jótékony
imázsát is ápolja. Megszüntette azt az idejétmúlt, kicsinyes
rendszert, hogy az árvaházi gyerekek csak nemzeti ünnepeken
kaptak extra vajas kenyeret, amire alig költöttek többet öt-hat
tallérnál intézményenként. Kihirdette, hogy az Elnök rendeletére mindennap lesz vajas kenyér, aminek költsége meghaladja a
napi harminc tallért intézményenként. A propagandára tízmillió
tallért költött, és közbeszerzési eljárásban megbízott egy céget
a vajas kenyerek gyártásával és szállításával. A cégtulajdonos,

a stábfőnök lánya hatvan százalék fölötti visszacsorgatást remélt.
De nyilvánvaló volt, hogy az igazi nagy ötlet még nem született meg. Egyik megbeszélésükön a stábfőnök a következő
szempontokat szögezte le: olyan beruházás kell, amely az ellenzék és a külföld számára is csattanós választ ad, hatásosan
demonstrálja a Népi Egyetértés Rendszerének erejét, a virágzó
gazdaság ütőképességét, ugyanakkor bemutatja, hogy a korrupcióról szóló aljas vádak velejükig hazugok, legalább százmillió
tallért csorgat vissza és van valami köze a nyulakhoz. Ugyanis
az Elnök lánya volt az egyetlen, aki ebben az évben még semmilyen extrát nem kapott. Vidéken élt, nyúlfarmja volt és semmi más nem érdekelte. Két évvel korábban sikerült kiutalni neki ötvenmilliót szerzői jogdíj gyanánt, egy országos kampány
kigondolójaként tüntették föl, aminek keretében szegény családoknak száz-százhúsz tallér értékű nyulakat ajándékoztak,
hogy mindig legyen ennivalójuk és gondoljanak hálásan az Elnök lányára. Egy évvel korábban az előző kampány után elszaporodott, az utcákon kóborló nyulak begyűjtésére hirdetett
kampány szerzőségéért utaltak neki húszmilliót, de most már
valami komoly pénzre volt szükség.
Így állt a helyzet, amikor a gondterhelt stábfőnökhöz benyitott az egyik gyakornoka és csak annyit mondott:
– Simarip.
– Mi van?
– Simarip, főnök.
– Először is máskor kopogj, ha benyitsz az irodámba. Mégiscsak a propagandaminisztérium tájékoztatási főosztályának főosztályvezetője vagyok. Másodszor köszönj és kérdezd meg,
hogy nem zavarsz-e. Harmadszor pedig ne halandzsázz. Tűnés
kifelé, dolgom van!
– Jaj, nagypapa, hagyd ezt a rizsát. Megvan az ötlet, amit kerestél. Simarip. Két perce jutott eszembe itt a folyosón.
– Neked egy ötlet?
– Nekem hát. Ezt most nem loptam egyik segédtitkárnőtől
sem. Szabályosan megvettem tőle tizenöt tallérért… jut eszembe, csak öt tallér volt nálam, tudnál esetleg…

– Eszem ágában sincs. Mit képzelsz, az a segédtitkárnő egy
komplett ebédet megeszik tizenöt tallérból valami olcsó helyen,
mit szórod a pénzt?
– Ez megéri, nagypapa. Simarip. Totál csúcs ötlet.
– Fejezd be a halandzsázást és ki vele!
– Nem halandzsa, ez az ötlet. Simarip, az piramis visszafelé.
– Na és?
– No figyelj, nagypapa…
Másnap bejelentették a Simarip Részvénytársaság megalakulását, amelynek célja olyan emléket állítani az Elnök dicsőséges kormányzásának és a Népi Egyetértés Rendszerének, amit
ezer évig fog csodálni az utókor. A zsúfolt belvárosban már
nem volt hely nagyméretű épület számára, volt viszont egy kicsiny házacska, amit mindmáig megkíméltek az emlékműépítések, mert az Elnök Nagy Elődje ott lakott két hétig. A kormánylap egyik riportere hirtelen fölfedezte, hogy az épület romos, jóformán egy miniatűr szellemkastély, és maró hangú
cikkben tette föl a kérdést: ugyan minek így dédelgetni a Nagy
Előd emlékének ilyen csekély morzsáit, amikor itt van nekünk
az Elnök?
Az épületet villámgyorsan életveszélyessé nyilvánították, de
az ellenzéki sajtó megkérdezte, hogy akkor mit ért a két évvel
korábbi felújítás, amiért az Elnök öccsének cége százmilliót
vágott zsebre. Megígérték, hogy haladéktalanul vizsgálatot indítanak az ügyben és kíméletlenül megbüntetik azokat, akik
ilyen hanyagul dolgoztak, és azonnal kifizettek még százmilliót
az Elnök öccse cégének, hogy bontsa le a házacskát és a cseppnyi telken kezdje meg a simarip alapozását. Az ingatlan a főváros tulajdonában volt, kárpótlásul megvették tőlük egymillióért
az Elnök lányának nevében, ez hamar ment, a polgármester az
Elnök apósa volt. Másnap a részvénytársaság százmillióért
megvette az Elnök lányától.
Két héten belül elkészültek a tervek, ekkor derült ki, hogy a
rohammunkában elkészített alapozás kevés, sokkal nagyobb
súlyra kell méretezni, ezért feltörték a friss betont és hozzáláttak az új alapozáshoz, ezért az Elnök öccsének cége még kétszázmillió tallért kapott. A mély alapozás azonban leért a metróalagútig, ezért le kellett állítani a forgalmat, de a közlekedési
társaság elnök-vezérigazgatója kijelentette, hogy szívvel-lélek-

kel támogatja sógorát, az Elnököt az ő nagyszerű tervének
megvalósításában, és haladéktalanul új alagutat fúrnak. Máris
felvett ötszázmillió tallér állami támogatást a munkálatokra,
húsz százalékos visszacsorgatással. Az új alapokon lendületesen épült a simarip, már három emeletnél tartottak, az ellenzéki
sajtó pedig továbbra is csak találgatta, hogy mi az a simarip tulajdonképpen.
A stábfőnök ekkor szivárogtatta ki az információt, hogy a simarip az piramis visszafelé, és egy csúcsára állított piramist
fognak építeni. A botrány senkit sem zavart a kormánypártban,
az Elnök tizenegy éve volt hatalmon és azóta nem telt el nap,
hogy ne lett volna botrány, tüntetések, néha zavargások.
A simarip a tizedik emelet magasságában már olyan széles
volt, hogy a környező háztömböket mind beárnyékolta, és ettől
kezdve egyszerre kellett dolgozni mind a négy oldalon, az
egyensúly miatt. Amikor húszemeletes lett, a munkásokat mindennap lemérték és úgy osztották be, hogy mind a négy oldalon
pontosan egyforma súlyúak legyenek. Az alsóbb szinteket eddigre már berendezték és használatba vették, áruházak, szállodák, szórakoztató központok, sportlétesítmények, múzeumok
kaptak benne helyet, bár a forgalom egyelőre elég gyér volt, az
ellenzék szerint azért, mert az épületbe csak az aprócska telken
álló csúcson át lehet bejutni, négy oldalán egy-egy ajtón.
Amikor a simarip elérte a harminckettedik emeletet, a költségek megdöntötték a hatszázmilliárd talléros rekordot, amit hét
évvel korábban állított föl az ország összes faluját és városát
összekötő metró megépítése, ám a simaripnak akkor már tizenöt emeletét használták, a metrónak pedig csak néhány rövid,
belvárosi szakaszán folyt közlekedés. A stábfőnök extra prémiumként egy ötszázmilliós kastélyt kapott a részvénytársaságtól,
unokája készpénzben egymilliárdot. Ekkor már az egész belvárosra sötétség borult, csak reggel és este sütött be valamennyire
a nap a simarip alatt, de ez senkit sem zavart, hiszen a kormánylétesítmények már régóta az Elnök szülőfalujában működtek.
Veszélyesen lassult azonban az építkezés, egy-egy emelet
egyre hosszabb időbe telt, ahogy nőtt a terület. A kezdet kezdetén a stábfőnök unokája pontos ütemtervet készített egy sárga
jegyzetlapra: az Elnök hatvanadik születésnapjára hatvan eme-

let kell, addig még van öt év, az pontosan havonta egy emelet
(az osztás elvégzésében általános iskolás öccse segített, tizenötezer tallért kapott érte az államkincstárból, így annak pontossága felől nem lehet kétség). Ám a negyvenedik emelet már
majdnem fél évig tartott, annak ellenére, hogy a munkások
egytől egyig a párt elkötelezett, lelkes hívei voltak; rögtön a
kezdet kezdetén megszabadultak minden ellenzékitől, de azoktól is, akik kifogásolták, hogy az épület tervrajzát, amelyért a
részvénytársaság húszmilliót fizetett ki, az építész – az Elnök
legjobb barátjának fia – öt másodperc alatt készítette, a talajt
jelképező vízszintes vonal van rajta és egy nagy háromszög,
amely csúcsával érinti.
A negyvenötödik emeletnél tört ki a kormányválság. A munkások minden addiginál lelkesebben dolgoztak, és volt remény,
hogy az emelet elkészül még az Elnök rohamosan közelgő hatvanadik születésnapja előtt. Ez azonban azt okozta volna, hogy
amikor eljön az ünnep, éppen a negyvenhatodik emeleten dolgoznának, márpedig az Elnökné negyvenhat éves korában kórházba került vakbélgyulladással, és a felforgató sajtó hetekig
erről cikkezne, elképzelhetetlen viccelődés tárgyává téve ezt a
számot. Napokig tartott az apátia, több kormánypárti képviselő
zavarodottságában rászavazott egy ellenzéki javaslatra, amely a
vakok fehér botjának állami támogatását húszról ötven százalékra, vagyis hatvan tallérra emeli – szerencsére néhány nappal
később a fehér botokat gyártó cég könyvelésében sikerült találni egy kétéves összeadási hibát, s így a céget meg lehetett büntetni egymillió tallérra, a vakokat pedig minden fehér bot után
ezer tallérra bírságolni. A határozott kormányzati fellépés annak volt köszönhető, hogy a válság megoldódott. Egy segédtitkárnő talált rá a megoldásra, ugyanaz, aki közel öt évvel azelőtt
viccesen megkérdezte a stábfőnök unokájától, hogy ha ennyire
kell valami eredeti és nagyszerű, miért nem épít csúcsára állított piramist, és ezzel keresett is tizenöt tallért – bár abból tízet
soha nem kapott kézhez. Most is ugyanott volt segédtitkárnő,
azóta hűségjutalmat is kapott, a fizetése megközelítette a havi
négyezret. Az új ötletért egy összegben hatezer tallér jutalmat
kapott – ebből háromezret a stábfőnök tett el –, és haladéktalanul megkezdték az ötlet végrehajtását. A kormányfüggetlen,
magánkézben levő tévétársaságnál – amelynek az Elnök egyik

egyetemi évfolyamtársa és régi kártyapartnere volt a tulajdonosa – nagyszabású, százmillió talléros életrajzi sorozatot rendeltek az Elnöknéről, amelyet villámgyorsan legyártottak és sugározni kezdtek. Ennek minden adásában többször is elhangzott, hogy az Elnöknének negyvennégy éves korában volt vakbélgyulladása.
Az építkezés ragyogóan haladt, a negyvenhatodik emelet
egyharmada már készen volt, amikor abbahagyták, két nappal
az Elnök hatvanadik születésnapja előtt. Az összes építkezés
abbamaradt, az ünnepi készülődés, minden félbeszakadt. Egyedül az ünnepet váró főváros díszkivilágítását hagyták meg,
mert máskülönben egész nap éjszakai sötétség honolt a simarip
alatt.
A Népi Egyetértés Rendszere megbukott.
A forradalom két nappal az Elnök hatvanadik születésnapja
előtt robbant ki, az ünnepi előkészületek kellős közepén. Az állami televízió már napok óta élőben kapcsolta a fontosabb
helyszíneket, riportereik országszerte interjúvoltak meg embereket, akik nemzeti zászlóval a kezükben, könnyekig meghatva
méltatták az Elnököt és kívántak neki és a nemzetnek még soksok évi boldog kormányzást. A felfokozott hangulatban sok
volt a tévedés, gyakran hibáztak a riporterek és a stúdiósok is,
és néha véletlenül egy-egy ellenzékit is megszólaltattak. Megesett, hogy adásba kerültek az Elnököt gyalázó szavak is, bár
egy-két mondat után a stúdióügyeletes gyorsan elkapcsolt.
A forradalom nem egy ellenzékivel készített riport miatt robbant ki, az utolsó adásba kerülő riportalany az Elnök nemzeti
színekkel keretezett portréját szorongatta és öt percig szavalta
lelkesen a verset, amit az anyukája tanított neki. Az ügyeletes
figyelme elkalandozott. A stúdióvezető kapta föl a fejét az utolsó kérdés és válasz után, és mivel nem hitte el, hogy jól hallott,
rácsapott egy gombra, amitől a számítógép az előző fél percet
újra lejátszotta. Ekkor a stúdióvezető kirohant a stúdióból az
összes tévéssel együtt, és amíg ők a szomszédos kormányépületben puszta kézzel agyba-főbe verték a testőröket – akik szolgálatban lévén nem látták az adást –, a magára hagyott számítógép három teljes napon át, az utolsó forradalmi harcok elültéig ismételgette és sugározta országszerte azt a fél percet, ámbár
az emberek nem láttak többet az első egy-két ismétlésnél, mert

akkor felugrottak és rohantak a legközelebbi kormányépülethez, hogy mindenkit megverjenek, akit ott találnak.
A harmadik napon, az Elnök meg nem tartott születésnapja
után ültek össze az ellenzéki vezetők, hogy új kormányt alakítsanak, de még ez előtt kitaláljanak valamit, hogy mihez kezdjenek a simarippal, amit elhagytak az építőmunkások és a harminc berendezett szinten dolgozó alkalmazottak, az épület kongott az ürességtől, és egy fizika szakos egyetemista öt perc alatt
kiszámította, hogy elég egy nagyobb vihar és az egész fővárost
maga alá temeti.
Még a vita legelején történt, hogy valaki véletlenül az állampárt csatornájára kapcsolt egy tévét a gyűlésteremben, és az
egybegyűltek ismét megnézhették a riport utolsó harminc másodpercét, amely véget vetett a rezsimnek.
– Valaki menjen el a tévészékházba és kapcsolja ki – mondta
az egyik politikus. – Már csak az áramot pocsékolja.
– A gyereknek pedig adjunk érdemrendet – szólt egy másik. –
A Haza Megmentője vagy ilyesmi.
Azonnal megszavazták. És amíg valaki odaért a székházba és
kikapcsolta a számítógépet, még néhányszor végighallgathatták, amint a riporter a vers végén jóindulatúan megkérdezi:
– És hol fogod elmondani ezt a nagyszerű verset a mi szeretett Elnökünknek?
– Ott a falu szélén, abban a kis házban. Ott őrzik titokban, az
anyukám ott dolgozik. De nem hiszem, hogy érdekelni fogja.
Anyu azt mondja, egész nap csak nyáladzik és nem ismer meg
senkit, már tíz éve.
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A hatszögletű mennyország
1.
Amikor a Marson beállt az éjszaka, nekünk mérnököknek jóval
kevesebb lett a munkánk. Egyszer üres óráimban eszembe ju-

tott, hogy a Marsról esetleg meg lehetne figyelni a Föld pályájában kimutatott anabóliákat. Ezért fogtam száz darabot a létező legerősebb fényű lámpákból, egy helyen a NASA udvarán
felállítottam őket, és bekapcsoltam. Amikor ez történt, a Marson már lement a nap, tehát nem zavarta a megfigyeléseket, de
a Curiosityt még egy ideig működésben tartották az akkumulátorok. Ugyanekkor nálunk Amerikában is éjszaka volt már, így
a lámpáim fényét nem tompította a nap ragyogása.
Az óra csipogott, éjfél volt. Józsi kimentette a szöveget, fogta
a zseblámpát és kiballagott. Végigjárta a fatelepet, bevilágított
mindenhová, aztán visszament. Egy darabig keresgélt a lexikonban, aztán az anabóliákat kijavította anomáliákra.
Minden este tíz percem volt, hogy megfigyeléseket végezzek,
utána a Curiosity leállt az áramhiány miatt. A kísérletet olyan
időszakban végeztem, amikor Amerika esténként éppen a Mars
felé fordult, és a Curiosity tisztán kivehette a Föld felszínén a
ragyogó fénypontot, amelynek földi koordinátáit természetesen
a legnagyobb pontossággal ismertem. Azt, hogy voltaképpen
mit látott a Curiosity, mindig csak másnap reggel tudtam meg,
mert a képek továbbításához csak akkor adtak elég áramot a
napelemek.
Szerencsém volt. Két hét múlva a Curiositynak sikerült videóra vennie a fénypont mozgásában bekövetkezett apró irányváltást. Ismerve a Curiosity pontos helyét a Mars felszínén, a fényforrás helyét a Föld felszínén, valamint a két égitest helyét egymáshoz képest, sikerült kiszámítani az irányváltás szögét, ami
pontosan százhúsz foknak bizonyult. Ebből meg tudtam határozni, hogy két hónappal később, pontosan mikor kell bekövetkeznie a következő irányváltásnak, csakhogy ezt a Curiosity
nem észlelheti, mert abban az időben a Föld nappali oldala
fordul a Mars felé, és nincs olyan erejű lámpa, ami a Nap ragyogásán át is észlelhető akkora távolságból.
Szerencsére a NASA lehetőségei úgyszólván korlátlanok. A
szükséges berendezést idejében feltettük egy űrrepülőgépre,
amely felvitte, majd ejtőernyővel ledobta a Hold felszínére. A
lámpákat idejében bekapcsoltuk távirányítással, és elvégeztük
a megfigyelést. A Curiosity pontosan a várt időpontban észlelte

az irányváltást, hiszen a Hold a Föld körül kering és vele
együtt fordul.
Az adatokból most már biztosan ki lehetett számítani a Föld
valóságos pályáját. Bolygónk minden két hónapban százhúsz
fokos irányváltást végez, vagyis egy év alatt szabályos hatszöget ír le a világűrben.
Józsi elégedetten végigolvasta művét az elejétől, majd aláírta:
dr. Shadow Moonlight, a NASA Mars-kutatási osztályának
mérnöke, az Atlantis Egyetem tanára. Emailben elküldte előbb
a fiúknak, aztán néhány ezoterikus weboldalnak.
2.
Józsi megnyerte a fogadást. A cikke megjelent az ezoterikus oldalakon és még huszonnégy óra múlva is fönt volt. Ez Bélának,
Sanyinak, Lajának és Karesznak fejenként egy ezresébe került.
A cikk továbbra is fent maradt az oldalakon, és hozzászólások is érkeztek. Többen is elküldték a szerzőt a jó édes anyjába, a Marsra világító lámpáknál is világosabb, hogy Shadow
Moonlight az nem egy ember, hanem egy régi Mike Oldfieldszám címe fordítva, és az űrrepülőgépek közül történetesen
nem az Atlantisról neveztek el egyetemet, hanem a Columbiáról. Voltak, akik megkérdezték, hogy minek kellettek a lámpák,
hát a Föld maga nem elég fényes, mások elmondták, hogy a
Curiosity napnyugta után már egyáltalán nem működik, még
előtte kikapcsolják, meg hogy nincs az az ember készítette lámpa, amit a Marsról látni lehetne, és maró gúny tárgyává tették
az ejtőernyő használatát a Holdon, ahol nincs levegő. Ami pedig a cikk lényegét, a hatszögletű földpályát illeti, többen is a
legnagyobb marhaságnak nevezték, ami emberi agyban valaha
megfogant.
Csakhogy azonnal megjelentek az apostolok.
Nem Józsi és a fiúk, ők egyik este összejöttek, elitták a fogadás tétjét és eszükbe se jutott újra ránézni a cikkre az ezoterikus oldalakon. Mások vették védelmükbe a szerzőt, akit szerintük se hívnak Shadow Moonlightnak, ez kétségtelenül álnév, de
ettől még lehet nagy tudós, mások is kényszerültek már álnév
használatára, amiért kimondták a kellemetlen igazságot. A vitá-

ban itt számos mellékszál keletkezett, amelyek azt tárgyalták,
hogy ki mindenki vett föl álnevet és miért, a mindent behálózó
háttérhatalomról hosszasan értekeztek. Az önjelölt apostolok
többféleképpen magyarázták a cikkben olvasható fizikai képtelenségeket, amilyen az ejtőernyő a Holdon. Néhányan ezt is elhitték, mások azzal próbáltak érvelni, hogy a tudós nyilván
szándékosan nem fedte föl valóságos módszereit. Amikor föltették a kérdést, hogy miért nem, parázs vita alakult ki azok között, akik szerint azért nem, mert egy nemlétező ember soha el
nem végzett kísérletének nem lehettek módszerei, és azok között, akik arról fantáziáltak, hogy mi minden derülhetne ki
még, ha a kísérletet megismételnék. Doktor Moonlight bizonyára többet is meglátott a végső nagy titkokból, nemcsak a
hatszögletű földpályát.
Hetekig tartott a vita, több ezoterikus honlapon, több száz
résztvevővel, s mint ilyen alkalmakkor mindig, rengetegszer elmondták ugyanazt. Később, amikor Wilson elkészítette statisztikáját, tízezerre becsülte a különféle vitaszálak számát, és úgy
számította, hogy ezek negyven százaléka torkollott a háttérhatalom rémtetteinek taglalásába, majd onnan zsidózásba.
De valójában még semmi sem történt.
3.
Egy hónappal a cikk megírása után lépett színre az a nyugalmazott űrhajós, aki járt a Marson és a saját szemével látta, hogy a
Föld pályája hatszögletű. Nem nevezte meg magát, mert úgymond esküt tett, hogy nem szól senkinek. A hitetlenek ízekre
szedték, közölték, hogy ez esetben ő egy közönséges esküszegő, s mint ilyennek senki sem hihet neki, és különben is,
„Moonlight doktor” szerint ehhez óriási fényerejű lámpák kellenek. De őket meg a hívők szedték szét, akik addig is készpénznek vették, hogy már járt ember a Marson, csak titkolja a
háttérhatalom. Az űrhajós bevonult Moonlight mellé az új tudatosság panteonjába.
Néhány héttel később egy japán tudós lefilmezte, amint a
Föld hirtelen, élesen irányt vált pályáján, százhúsz fokban. A
filmet a Voyager űrszonda kamerájával készítette, amelynek létezéséről mostanáig senki sem tudott, mert eltitkolta a háttérha-

talom. A videó láttán kirobbanó zsidózás közben már senki
sem figyelt azokra, akik csillagászati képtelenségeket mutattak
ki benne, amilyen a teljes egészében megvilágított Föld, ráadásul akkora méretben, amekkorának a Voyager semmiképp sem
láthatná, hacsak nem hurcol magával egy óriási távcsövet is.
Wilson statisztikája negyvenhétféle elméletet számolt meg a
hatszögletű földpálya és a Dávid-csillag közötti összefüggésről.
4.
Hónapokba telt, hogy a nemzetközi közvélemény is fölfigyeljen az ügyre. Egy kisebb amerikai lap cikket írt a neten megjelent új tömeghisztériáról, amit átvett néhány nagyobb lap. Két
napig röhögtek a hatszögletű földpályán, aztán elfelejtették. De
csak rövid időre. Egy kansasi farmer nyilatkozott az egyik helyi tévének, azt állította, hogy a hatszögletű földpályát bárki
megfigyelheti a saját szemével, ő évek óta tud róla, és be is
fogja mutatni a kísérletet, három nap múlva a Föld irányt vált.
Az adásba meghívtak egy csillagászt is, aki kijelentette, hogy
ez képtelenség, a Föld haladási irányának megváltoztatásához
egy kívülről ható, felfoghatatlan erejű lökésre lenne szükség,
ami egész bolygónkat szétzúzná. A farmer elmebeteg. A farmer
kiabálni kezdett, hogy ezt mondták rá akkor is, amikor bezárták, pedig ő csak látja az igazságot. Kiderült, hogy valóban elmegyógyintézetben volt. Wilson később megállapította, hogy a
hívek szemében ez tette igazán szavahihetővé, olyan emberré,
akit egyszer már megpróbált elhallgattatni a háttérhatalom.
Megállapodtak a riporterrel, hogy három nap múlva felveszik
a demonstrációt a Föld irányváltásáról. A forgatócsoport ki is
ment a folyópartra, ahol a találkozót megbeszélték, de a farmer
nem jött el. Egy darabig várták, tudósítottak a semmiről, aztán
elmentek.
Ez az esemény lett az új korszak kezdete.
5.
A Facebookon szélsebesen elterjedt a hír, hogy a háttérhatalom
elhallgattatta ezt a derék embert, aki bizonyítani tudta volna a
kellemetlen igazságot. Az első tüntetés a tévétársaság székháza

előtt kezdődött, s mire átvonultak a kormányzói palota elé,
több ezren voltak. Ekkor jelentek meg az első hatszög alakú kitűzők, de még mindenféle színűek voltak. Csak három nappal
később, a nagy washingtoni tüntetéssorozaton kezdett egységes
lenni a jelvény színe, fakó barnásvörös, a Mars tiszteletére,
ahonnan a hatszögletű pályát megfigyelték.
A tüntetők többsége már olvasta a farmer egyik szomszédjának beszámolóját arról, hogy másnap találkozott vele és még
mindig tökrészegen találta, de mindenki tudta, hogy a szomszéd a háttérhatalom ügynöke. A farmer is bekerült a hatszögű
panteonba, noha később sem demonstrált semmit, a tévések
már nem foglalkoztak vele, a hívőknek pedig nem volt rá szükségük.
6.
Ekkoriban már formálódott a Hatszögű Világegyetem Egyháza,
amit egy Bob Smith nevű egyetemista jegyeztetett be. Azt hirdette, hogy a világmindenségben harmónia van, és ha a Föld
hatszögletű pályán kering, akkor a többi bolygónak is így kell,
a holdaknak is a bolygók körül, a csillagoknak a galaktikus
központ körül, minden hatszögletű pályán kering. Ha pedig ez
így van, akkor maguknak az égitesteknek is hatszögletűnek kell
lenniük, persze térben. Volt némi vita arról, hogy ez pontosan
milyen alakzat, mert nincs olyan térbeli test, aminek minden
oldala hatszögletű. Végül az egyházfő kinyilatkoztatása döntött: de igenis van, és az égitestek ilyen alakúak. A hitetlenek
lépesméznek csúfolták az egyházat és méheknek a híveit, de az
új vallás megállíthatatlanul terjedt. A hívek adományaiból pazar templomok épültek világszerte, Smith maga arany Cadillacen járt, a tetején óriási hatszöggel.
A diadalmenetben észrevétlen maradt az a jelentéktelen eset,
amikor a budapesti székházba bekopogott egy vidéki éjjeliőr és
arról magyarázott, hogy ő írta az eredeti sztorit Shadow Moonlight nevében, fogadott a barátaival, hogy az ezoterikus oldalak
kritika nélkül leközlik. A biztonságiak barátságosan kikísérték
az utcára és megvárták, amíg elmegy.

7.
Egy évvel alapítása után az egyháznak már sok millió híve volt
szerte a világon, és sokkal több pénze, mint amennyit el tudott
költeni. Ekkor ugyanazok az ezoterikus oldalak, amelyek annak idején közzétették Shadow Moonlight cikkét, kaptak egy
újabb írást ugyanarról az emailcímről. Helyreigazítás volt. A
mérnök elmesélte, hogy azóta is folytatta kísérleteit a Curiosityval, és kiderült, hogy annak idején nem vett figyelembe egy
apró torzítást az optikai rendszerben, ezért tűnt úgy, hogy az
irányváltás szöge százhúsz fok. A helyes szám százharmincöt
fok. A Föld pályája valójában nyolcszögletű.
A cikket a szerkesztők kidobták. Ilyen hülyeséggel mégse
blamálhatják magukat.
8.
Az író kitette a pontot műve végére. Még tűnődött rajta, hogy
egy-két nevet megváltoztasson-e, aztán legyintett. Jó lesz így.
Nem egy nagy írás. Eléggé čapekes, nem túl eredeti. Mindegy,
most ilyen sikerült.
Betette egy emailbe és elküldte néhány ezoterikus weboldalnak.

2016.03.09.

A csodaszer
Amikor a meteorológusok megjósolták, hogy az ünnepen szemerkélő eső várható, Hupci Sámson már tudta, hogy elérkezett
az ő ideje. Az elixír készen állt. Az ünnep előtti nap reggelén
látott munkához, hogy biztosan elkészüljön.
Pontosan tudta, hogy a tér melyik részére kell összpontosítania. Felvitte kellékeit a négyemeletes ház tetejére, amelyben lakott, s egykettőre összeszerelt mindent. A tetőről csövet vezetett le a lakásába, ahol csatlakoztatta a vízcsapra. A kis komp-

resszor meghajtására szolgáló áramot is onnan vezette ki. Gondosan összeszerelt mindent, a keverőcsapot, a szórófejet és az
elixíres tartályt, amiben most, a próba kedvéért víz volt. Végül
becélozta a tér megfelelő részét és beindította a szerkezetet.
Némi kísérletezéssel sikerült elérnie, hogy a víz a megfelelő területen szóródjon szét, olyan finoman porlasztva, hogy az arra
járók felnéztek az égre. A szemerkélő esőben észrevehetetlen
lesz.
Végül beszabályozta a berendezést úgy, hogy az elixíres tartály egy óra alatt ürüljön ki.
Egy órával az ünnepség előtt ment csak föl újra. A kis víztartályt kicserélte a valódi elixírre, ellenőrizte a szerkezetet, és figyelte a gyülekező tömeget. Az eső pontosan úgy szemerkélt,
ahogy várta.
Tizenkét órakor vette kezdetét az ünnepség, ekkor lépett a
pódiumra az első szónok. Hupci nem őt figyelte a tér túlsó végén, hanem az innenső részt, ahol tizenhárom nagydarab, kopasz ember gyűlt össze, árpádsávos zászlókat lobogtattak és fütyültek. Pontban tizenkettőkor Hupci bekapcsolta a szerkezetet.
A kopaszok egyáltalán nem vették észre, hogy az eső egészen
kis mértékben felerősödött ott, ahol ők voltak. Az elixír jelenlétét még kevésbé, hiszen színtelen és szagtalan volt.
Tizenkét óra öt perckor a szónok a migránsokról kezdett beszélni. A kopaszok fújoltak, fél percig skandálták, hogy Orbán
cigány, aztán azt, hogy Gyurcsány takarodj.
Tizenkét óra tíz perckor a tizenhárom borostás fejű ember összekapaszkodva énekelt egy kódolt antiszemitizmust tartalmazó dalt.
Néhány másodperccel negyed egy előtt hallgattak el, tanácskozni kezdtek valamiről. Két perccel később a tizenhárom tüsihajú megint skandálni kezdte, hogy Gyurcsány takarodj, majd
egy perc múlva átváltottak arra, hogy éljen Viktor. A közelben
állók furcsálkodva néztek rájuk.
Tizenkét óra húszkor az egyik tüsihajú átrohant a tér szélére
és egy arra járó család kisfiától megvette a fideszes léggömbjét.
Hupcinak sikerült megfigyelnie távcsövön, hogy ötszáz forintot
adott érte. A tüsihajú boldogan visszarohant szerzeményével,
és lengetni kezdte. Társai ezalatt a földre dobálták árpádsávos
kendőjüket, rovásírásos kitűzőiket, majd a fekete mellényeket

is. Hupci megfigyelte, hogy a nagymagyarországos kitűzőket
megtartották.
Tizenkét óra huszonötkor a szónok megköszönte a hallgatóság figyelmét és átadta a szót a második szónoknak. A tizenhárom nagydarab, rövid hajú ember néhányszor elkiáltotta, hogy
Gyurcsány fuuuj, aztán Viktort éltető dalocskát kezdtek énekelni, láthatóan akkor költötték saját maguknak. A közelben állók
teljesen meg voltak döbbenve.
Fél egykor a rövid hajú kipukkasztotta fideszes léggömbjét,
és arról kezdett kiáltozni, hogy Orbán becsapott mindenkit, egy
szélhámos, és az egyetlen tisztességes politikus Gyurcsány.
Társai összekapaszkodva énekelték az előbbi dalt, de most már
Feri volt benne Viktor helyett, és eldobálták a nagymagyarországos kitűzőket is.
Tizenkét óra negyvenkor a tizenhárom nagydarab, átlagos hajú ember arról énekelt, hogy minden politikus csaló, Orbán és
Gyurcsány semmivel se különb egymásnál, ebben az országban
egyetlen tisztességes ember sem megy politikusnak.
Háromnegyed egykor az egyik, kicsit hosszú hajú ember arról
kezdett szónokolni, hogy a politika ostobaság, értelmes ember
jobban teszi, ha egy percet se veszteget rá. Borostás képű társai
szinkronban fordították a beszédet egytucatnyi idegen nyelvre.
Tizenkét óra ötvenkor a tizenhárom hosszú hajú, szakállas
ember sapkát tett föl, körbe álltak és a Hává nágilát kezdték
énekelni, szilajul ropva a táncot.
Tizenkét óra ötvenötkor a nagy szakállúak levették a sapkát
és az Aquariust kezdték énekelni a Hairből.
Egy órakor kifogyott az elixír. Hupci lekapcsolta a készüléket
és gyors léptekkel lesietett a földszinti gyermekkocsi-tárolóba.
A téren az emberek nagy része már együtt énekelte a musical
záró dalát a tizenhárom nagydarab, hosszú hajú, hosszú szakállú emberrel, akik békejeleket rajzoltak a fák törzsére, fölszedték a korábban eldobált jelvényeiket és szépen beszórták őket a
nyilvános szemétgyűjtőkbe, csak a mellényeket tartották meg,
csíkokra tépték és hátrakötötték vele a hajukat.
Ekkor érkezett meg a térre Hupci, csilingelő kis kocsijával,
amit elixíres flakonok rajzai díszítettek.

– Itt van, emberek, vegyék, vigyék – kiabálta Hupci. – Megérkezett a csodálatos Sámson-elixír! Ahogy nő a haja, úgy nő
az intelligenciája! Vegyék, vigyék! Sámson-elixír!

2016.08.30.

A jégkunyhó
Pontosan érkezik, délután egykor. Legózunk, beszélgetünk, a
suli szóba se kerül, hétvége van, senki sem akar ilyenkor a suliról beszélni. Érkezése után nem sokkal ered el a hó, nem sokáig szállingózik, egykettőre ömleni kezd, villanyt kell gyújtani,
semmit se látunk másképp.
– Szép lesz ebben hazamenni.
– Legfeljebb itt maradok éjszakára. Csak van egy pizsamád,
nem?
– Jó, majd kerítünk valamit. Hazatelefonálsz, mint E. T., és
itt maradsz. De macim nincsen.
– Nem vagyok már óvodás. Otthon sincs macim. Illetve van,
de a polcon ül, nem alszik velem.
Meguzsonnázunk és nézzük a hóesést. Odakint minden forgalom megszűnt, az utcát mostanra több centis hóréteg boríthatja,
legkorábban holnap reggel várható, hogy eltakarítják. Megnézzük a Jégvarázst, mi mást is nézhetnénk ilyen időben, közben
legózunk, beszélgetünk, a film nem köti le teljes figyelmünket,
láttuk már. Időnként ránézek a radartérképre, a hóvihar változatlanul fölöttünk tombol, a jóslat szerint ma huszonegy éves
havazási rekord dőlhet meg.
De a jóslat nem válik valóra. Öt órakor a havazás megszűnik,
jeges szél söpör végig az utcán, végre látunk. Mindent hó borít,
legalább fél méter vastag, a szemközti ház ajtajában hatalmas
hótorlasz, a szél egyenesen bevágta a havat a mélyedésbe. Egymásra nézünk és kimegyünk az előszobába. Teljes sötétség, az
ajtó üvegén át csak feketét látunk. Fogok egy zseblámpát, az
üvegre világítok, s a fekete fehérré változik. Hó, embermagasságig.

– Hát ezen nem jutok ki.
– Ezen aligha. És ha kinyitom az ajtót, egy része beömlik az
előszobába, de nincs lapátunk, kint van a garázsban. Nincs is
hova lapátolni, elúszna minden idebent.
– A fürdőszobába.
– Színültig megtöltené. Nem marad más, várnunk kell, amíg
kintről kiszabadítanak.
– Kicsoda?
– Valószínűleg a tűzoltók. Ha odakint már eltakarították a havat, szólok nekik, hogy ássanak ki minket. Meg még nyilván
másokat is.
Visszamegyünk a szobába, kinyitjuk az ablakot, kinézünk. A
kapu szemlátomást mozdíthatatlan, ott is áll a hó, méteres a torlasz.
– De ha leugrok innen az ablakból, puhára esek.
– És elmerülsz a hóban. Mire ebben hazavergődsz, karikába
fagysz, szó se lehet róla.
Becsukjuk az ablakot, visszamegyünk játszani.
– Akkor ez egy jégkunyhó. Mint a sarkvidéken az eszkimóknak, csak ők ki tudnak menni, mi meg nem. De biztos nekik is
be szokott fagyni a kijárat. Olyankor csak ülnek bent, fókahúst
esznek és várnak.
– Hát fókahússal sajnos nem tudlak megkínálni, legfeljebb
olajos hal akad itthon.
– Az eszkimók is úgy vadásszák maguknak a fókát.
– Nem nagyon hiszem, hogy akadna fóka odakint, de amúgy
se tudunk kimenni.
– No és? Meglasszózzuk az ablakból és berántjuk. Ha elmenne odakint egy fóka.
– Jó, tudod mit, ha majd fókák sétálnak odakint, visszatérünk
erre a kérdésre.
– Amíg eltakarítják a havat, aztán eljönnek a tűzoltók, akadhat fóka is.
– Esetleg.
– Vagy rénszarvas.
– Azt nem szeretném berántani az ablakon, még kitöri az üveget a nagy agancsával.
– Értem. A jegesmedve ehető?

– Nyilván, de minek akarsz folyton vadászni? A kamra tele
van ennivalóval.
– Te ezt nem érted. Ha eszkimók vagyunk jégkunyhóban, akkor vadászni kell.
– Világos. De szerintem jobb lesz holnap reggel, amikor az
állatok még álmosak és nem vigyáznak annyira.
– Oké. Korán kelünk, és megyünk fókát fogni.
Hat óra. Csokit majszolunk és nézzük, ahogy az orkánszerű
szél simára csiszolja a hótakaró tetejét, a háztetőkről nem fújja
le, már alighanem odafagyott. A kinti hőmérő rohamosan zuhan, már mínusz nyolc fok.
– Az ott nem jegesmedve?
– Hol?
A szemközti ház kertjébe mutat, ahol a fák lombja valóban
furcsán mozog.
– Nálunk nem él jegesmedve. Csak a szél fújja a lombokat.
– Hogyne élne jegesmedve, ha egyszer csikorgó fagy van és
mindent hó borít!
– Ez igaz, csak attól, hogy itt hóvihar van, a jegesmedvék
még nem vesznek repülőjegyet és rohannak hozzánk.
– Pedig igazán megtehetnék. Itt kellemes az idő nekik. Nézd,
mindjárt eléri a mínusz tíz fokot.
Fél hétre megvannak a kész terveink, hogy mit fogunk csinálni, ha nem szabadítanak ki minket a hó alól egy, két, három napig, vagy akár tovább. Van legónk, társasjátékunk, jó filmjeink,
a kamra tele, a fűtés működik. Amíg ezt megbeszéljük, pókerezünk, az idő tiszteletére nem negróban játszunk, mint máskor,
hanem szaloncukorban. Hamar elnyeri az összes cukromat.
Odakint mínusz húsz, már egyetlen levél sincs a fákon, nem
mozdul semmi.
Hét órakor lejár az időnk. Megbeszéljük, mikor jön legközelebb. Kilibben a nyáresti verőfénybe, én pedig fölteszem a jégkunyhót a polcra.

2016.11.26.

A kulcs
1.
Az elnök ruházatában annyira nem találtak semmit, hogy a parancsnok elrendelte az egész osztag megmotozását. De mindenki kész volt akár esküt tenni rá, hogy semmi egyéb nem volt a
halottnál.
– Hát jó – mondta a parancsnok, az asztalra kirakott kulcsot
nézve. – Tegyék zsákba, jeget mellé, a főhadiszálláson már
várják.
Egy kulcs. Ez volt minden. Az elnökről köztudott volt, hogy
az örökké körülötte sertepertélő udvaroncok tartanak maguknál
mindent, amire szüksége lehet, ezért senki se feltételezte, hogy
az elnök zsebe tele lesz tárgyakkal. De ennél azért többre számítottak. A páncélkocsiban meg is találták az elnök kedvenc
cukorkáját, kedvenc, nemzetiszínű csíkos papírzsebkendőjét és
más apróságokat, de mindent elöl vagy hátul. A középső, dupla
páncélozású fülkében ugyanúgy nem volt semmi, mint az elnöknél.
A parancsnok egy darabig gondolkodott, aztán hívatta a mesterlövészeket, akik lelőtték az elnököt.
– Ide figyeljetek. Mielőtt lőttetek, az elnök nem vett elő valamit és adta oda valakinek? Vagy esetleg volt valami a kezében,
amit elejtett, és fölvette valaki?
– Nem, parancsnok – felelte az egyik mesterlövész. – Ideje se
lett volna rá, azonnal kinyírtuk, amint kiszállt a kocsiból.
A másik egyetértett vele. A parancsnok tehát azt közölte a
forradalmi erők központi parancsnokságával, hogy az elnöknél
csak egy kulcsot találtak, a belső zsebében. Páncélkazettába rakatta és fegyveres kísérettel elküldte a központba.
2.
Az elnöki konvojt, amely oly dicstelenül kereket oldott az elnök lelövése után, már nem tudták utolérni, így csak egy héttel

később, az elnöki palota bevétele után tudtak beszélni az udvaroncokkal. Valamennyit a palotában találták, hiszen már nem
volt hová elmenekülniük, az egész ország a forradalmárok kezén volt. Addigra lakatos szakemberek vizsgálták meg a kulcsot, és teljes bizonyossággal állították, hogy ajtókulcs, éspedig
elég egyszerű, köznapi zárhoz való, amit bármelyik lakásban
lehet találni. Ezt senki sem tudta megmagyarázni. Az elnök
kétféle kulcsot hordhatott magánál: a páncélszekrényét, amelyben összeharácsolt javait tartotta, és a titkos bunkerét, amelyben – a legenda szerint – akár egymagában is évekig elélhetett
volna a felhalmozott készletekből. Ha csak egy kulcs volt, annak az is lehet a magyarázata, hogy a páncélszekrény magában
a bunkerben van. De a lakatosok határozottan állították, hogy
azt a zárat, amihez ez a kulcs való, egy kezdő betörő is könnyedén kinyitja.
Az első dolog, amit a forradalmár parancsnok tett a palotában, az volt, hogy elkapta az inget az első keze ügyébe eső udvaronc nyakán, s az orra alá nyomta a kulcsot.
– Ez minek a kulcsa?
– Ez? Én nem tudom…
– Az elnök zsebében találtuk. Halljam!
– Ó… szóval az a kulcs… jöjjön velem…
Fölmentek az emeletre, az elnöki lakosztályhoz, aminek díszes ajtaját valaha fegyveres őr tárta ki az elnök és a vendégek
előtt, ennek a kulcsa tehát nem lehetett az elnöknél. Az udvaronc nem is ide kísérte a parancsnokot és katonáit, hanem befordult a folyosón, és egy egyszerű, szürke ajtónál állt meg.
A katonák kétfelől géppisztolyokat szegeztek az ajtóra, amíg
a parancsnok kinyittatta az udvaronccal. De csak egy vécét találtak.
3.
Két napba telt, mire az udvaroncokat szóra bírták, és addigra
már késő volt. Éppen ezért mertek már beszélni.
A palota emeletén két vécé volt, a nyilvános és az elnöki. Az
elnökihez egyedül az elnöknek volt kulcsa. A nyilvános vécéhez nem kellett kulcs, csak az előtérből nyíló fülkékhez. Ezeket
az előtérben ülő nyolcvanéves vécésnéni adta át, akinek súlyos

köszvénye miatt már nehezen mozgott a keze. Amíg előhúzta a
kulcsot, kérdezett ezt-azt az előtte álló minisztertől vagy államtitkártól az államügyek állásáról, vagy éppen valami kis kéréssel hozakodott elő, például volt egy unokaöccse valamely kis
faluban, aki polgármester szeretett volna lenni. A hatalmasságok pedig válaszoltak a kérdéseire és teljesítették a kívánságait.
Aki nem ezt tette, csakhamar megbánta, mert a nénit mindig
elővette a köszvény, amikor ő belépett a vécébe, és akár negyedóráig is várakoznia kellett.
Az elnök jóváhagyta a néni munkásságát, cserében százalékot
kapott a pénzekből, amiket a néni fölvett. De ő maga mindig a
másik vécét használta.
4.
Amikor megtalálták az elnök titkos magánkincstárát, a forradalmár parancsnok elégedett mosolya mégiscsak savanyú volt.
Emlékezett a vécésnénire, ő maga veregette meg a vállát és
küldte haza, amikor elfoglalták a palotát. Mire keresni kezdték,
a néni külföldre menekítette egész vagyonát. Föl se tudták becsülni, mennyi lehetett.
– Parancsnok, parancsnok! – jött lihegve egy fiatal katona. –
Jöjjön, nézze, kit fogtunk!
A parancsnok fölismerte a rémült foglyot, egy nagy hatalmú
bankembert, aki azzal került föl a forradalmi erők halállistájára,
hogy szegény munkáscsaládokat forgatott ki mindenükből.
A bankár az életéért rimánkodott, de a parancsnok csak legyintett.
– Hagyjátok futni. Ez az alak csak amatőr szinten használta ki
mások szorult helyzetét.

2017.03.30.

A medve,
aki megmentette a világot
(vagy legalábbis próbálkozik)
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és volt
neki egy legkisebb fia. Hát ez a legkisebb fiú egyszer csak ösztöndíjjal bekerült az egyetemre és programozó lett belőle, a
hétfejű sárkány miatt, aki egyáltalán nem létezik, és így nem
tudta megakadályozni.
Ahogy ott ment, mendegélt, fölvették egy kis szoftvercéghez,
aztán onnan néhány év múlva egy nagyobbacskához, még néhány év múlva egy egészen nagyhoz, amelyiknek volt egy jól
menő androidos alkalmazása, és ő bekerült annak a fejlesztői
csoportjába.
Telt-múlt az idő, és még mindig csak valahol a ranglétra közepén búslakodott, amikor egyszer elment nyaralni Alaszkába.
Kievezett egy szép nagy tóra, de hát mi történt, jött egy vihar.
Fölkapta az apró csónakot, átröpítette a tavon, s a túlsó parton
kidobta a parti kövekre.
Amikor magához tért, egy barlangban feküdt fűágyon, mellette ropogott a tábortűz, és egy hatalmas medve ült a tűz mellett, levest kavargatott.
– Hol vagyok? – kérdezte az ember.
– A barlangomban – felelte a medve.
– Te mentettél meg?
– A férjem. Adok egy kis levest, ettől jobban leszel.
– Ti tudtok beszélni, főzni?
– Mesében vagyunk, itt minden lehetséges.
A medvéné gyógyfüvekből főzött levest, a férfimedve elhívta
a fivéreit szarvasvadászatra, és szarvashússal etették a beteget,
de csak annyit értek el, hogy lassan-lassan gyógyulni kezdett.
Orvost hívni lehetetlen volt erre a távoli vidékre, ahol a madár
sem jár, hanem repül, nehogy elkapja a medve.
A beteg szomorkodott. Amíg odakint járt a tavon, eszébe jutott a nagy ötlet, amivel végre a rangsor elejére kerülhet. Az is

lehet, hogy kinevezik csoportvezetőnek. De ebből semmi sem
lesz, mert itt fekszik betegen. Telefonja, táblagépe, minden
egyéb kütyüje elmerült a tóban.
– És mi az a nagy ötlet? – kérdezte a medve, mialatt a medvéné levest főzött a betegnek.
A beteg elmondta. Azzal is telik az idő. Mit érthet egy vadonban élő medve a számítógép-programozáshoz?
Másnap a medve megcsókolta a medvénét, a kis bocsoknak
megígérte, hogy hoz majd nekik medvecukrot, és bement a városba. Hogy oda hogy került egyszeriben, amikor az imént még
ott tartottunk, hogy a távoli vadonban orvosért se lehet menni,
azt majd megbeszéljük akkor, ha az olvasó biológiai magyarázatát adja, hogyan nyelhet le egy farkas egészben, rágás nélkül
egy kislányt és egy felnőtt nagymamát, és mi a jó neki ebben,
amikor húsevő állat és igenis cafatokra szokta tépkedni zsákmányát.
Szóval a medve bement a városba és vett két repülőjegyet.
Merthogy akkora nagydarab medve volt, hogy két ülés kellett
neki. Néhány óra múlva leszállt a programozó városában, fogott egy taxit és elvitette magát a szoftvercéghez. A portán elmondta, hogy kitől hozott üzenetet, és várt két percet, akkor
előjött egy előzékeny, de aggodalmas úr, betessékelte a medvét
egy kis tárgyalóba, és megkérdezte, hogy hát mit tud az ő kollégájukról. A medve elbeszélte a balesetet a viharban meg mindent. Az előzékeny úr sápadozva hallgatta, aztán megígérte,
hogy fölhívja az alaszkai mentőket és elmond nekik mindent.
És a titkárnővel hozatott öt kiló medvecukrot a kis bocsoknak.
A medve megköszönte, de nem ezért jött. Az ő barátjának
van egy ötlete, és ő, a medve, szeretné, ha a cég, cserében az
életmentésért, megígérné, hogy ezt az ötletet soha nem fogják
megvalósítani. De hát miért ne, kérdezte az előzékeny úr.
– Kérem, én csak egy egyszerű vidéki medve vagyok – kezdte a medve, és kortyolt még egyet az elébe tett mézesbödönből
–, voltaképpen nem is tudnék semmit a számítástechnikáról,
csak élnék a barlangomban, nevelgetném a kis bocsaimat és
hizlalnám magam a télre, ha nem lennénk a mesében. De hát
ott vagyunk, és meg kell hogy mondjam, hogy engem nagyon
zavar medveségileg az én barátom ötlete. Ha nem lennénk a
mesében, akkor amint a barátom elmondja az ötletét, agyon-

csaptam volna, a húsát megesszük a családdal, a csontjait pedig
eltemetem és faragok fölébük robot alakú, zöld fejfát. De hát a
mesében ilyet kultúrmedve nem tesz.
– Én örömmel megígérem önnek, hogy nem valósítjuk meg
az ötletet – mondta az előzékeny úr –, de erre csak akkor vagyunk képesek, ha tudjuk, mi az, amit nem szabad megvalósítanunk.
A medve bólintott és szakszerű leírást adott az ötletről, aminek az volt a lényege, hogy az alkalmazás sokkal gyorsabban
fog működni, ha a neten elébe kerülő adatokat tárolja a gépen
és nem kell mindig újra letölteni.
– De hát mi ezzel a baj, Medve úr? Ilyen gyorsítótárakat
számtalan program használ.
– Éppen ez a baj. Bár ha csak egy lenne, az is elég nagy gond.
Szerintem az önök programja naponta egy-két giga adatot
könnyedén eltehet.
– Igen, ez reális. Nem nagy mennyiség.
– Nem nagy mennyiség, uram? Ha csak öt ilyen program van
a gépen, az naponta öt-tíz giga, havonta háromszázra is fölmehet. És ezeket a gyorsítótárakat nem üríti semmi!
– Dehogynem, Medve úr, a különféle memóriatisztító programok.
– De kedves Előzékeny úr, az emberek azon részének, mely
túlnyomónak mondható, fogalma sincs az ilyen programok
használatáról, és nem is érdekli őket. Megvesznek egy táblagépet vagy telefont, és használni szeretnék. Facebookozni, guglizni, youtube-ozni. Képzelje el, mi lenne, ha a Facebook minden egyes megnézett posztot, képet, a Youtube minden egyes
megnézett videót elrakna. Egykettőre tele lenne a gépek memóriája.
– Szerintem a Facebook már most is elrak mindent, a Youtube-ot nem tudom, de hát Medve úr, a gépek memóriája egyre
nagyobb.
– Hát ez az, Előzékeny úr, mert a hardvernek muszáj lépést
tartani a szoftverek egyre elrugaszkodottabb követeléseivel. Mi
medvék otthon a vadonban épp elég elmaradottak vagyunk,
hogy emlékezzünk azokra az időkre, amikor bonyolult és szép
játékokat megírtak hatvan kilobyte-ban, muszáj volt, mert nem
volt több. Ma egy semmi kis játék száz megánál kezdődik, és

még el se kezdtek vele játszani, már letölt tíz mega reklámot.
Őrületes pazarlás, uram! Mi medvék otthon a vadonban még
tudjuk értékelni a tárhelyet, átlátjuk, mekkora hatalmas menynyiség egy giga, amit önök könnyedén elpocsékolnak olyan
szemétadatokra, amiket a felhasználó majd hátha elő akar venni, de szinte soha nem akar! Az önök programja tízmillió táblagépen és telefonon fut. Az naponta tízmillió giga! Tíz petabyte
szemétadatok számára, naponta, egyedül az önök programjából! Ez akkora pazarlás, mint… mint… nem is tudom, milyen
hasonlatot mondjak. Mintha egy kicsi, szegény ország eldugott
falucskáiban stadionokat építenének. Mesében vagyunk, mondhatok ilyen képtelenségeket.
Az előzékeny úr értőn bólogatott. A medve kortyolt még egy
kis mézet.
– Azt hinné az ember, kedves Medve úr, hogy önöket medvéket ott a vadonban ez nem zavarja. Üldögélnek a tóparton, horgásznak, brummognak…
– Ez körülbelül így is van. De az önök pazarlása kidobott gépekhez vezet, mert a memóriatisztító programok is csak addig
győzik az iramot, ameddig, egy idő után már maguk az alkalmazások növik ki a gépeket. Teljesen jó gépeket kell kidobni,
mert már nem fut rajtuk semmi. Ez pedig környezetszennyező.
A gépek helyett újakat kell gyártani, az is szennyezi a környezetet. És az alkalmazások nem tudnak többet, mint öt évvel ezelőtt, csak tízszer akkora helyet foglalnak. Márpedig a környezet, azok vagyunk mi.
– Értem. Esetleg beszélne a fejlesztőkkel is?
– Köszönöm, én bízom az ön belátásában. – A medve kihörpintette a mézet és fölállt. – Köszönöm a kedves fogadtatást, de
nem rabolom tovább az idejét.
– Visszamegy a vadonba?
– Még nem, postára adom a bocsoknak a medvecukrot és elmegyek még néhány szoftvercéghez.
– Kérem, engedje meg, hogy én küldjem el.
– Nagyon kedves. Csak úgy címezze: Medvebarlang, Tópart,
Vadon, Alaszka.
– És a postás ennyiből odatalál?
– Elvégre mesében vagyunk, nem?

2017.03.02.

Adatrögzítés
Húsz évre tervezték a kísérletet. Az Első Többszörös Fénysebességű Automata Űrhajó szuperfénymotorjai annyi energiát
fogyasztanak, hogy csupán hatvan óra hosszat működhetnek,
de ezalatt a hajó egész naprendszereken repül át egy pontosan
kiszámított, roppant körpályán. A hatalmas időeltolódás miatt a
Földön húsz év telik el, mialatt a hajó megteszi bámulatos útját.
Minden simán ment. A hajó kiröppent a Hold körül keringő
űrállomásról, és eltűnt az űrben. Húsz évig semmit sem tudtak
róla, hiszen ha küldene jeleket, azok később érnének a Földre,
mint maga a hajó. Húsz év múlva aztán egyszer csak előröppent az űrből, pontosan oda, ahol várták. Elővigyázatosságból
semmilyen űrbeli forgalmat nem engedélyeztek már napok óta,
de az óvatosság túlzottnak bizonyult. A hajó milliomod másodpercnyi és ezredmilliméternyi pontossággal a tervezett helyen
és időben bukkant föl. Ebből tudni lehetett, hogy egész útját
ilyen pontosan tette meg, a hihetetlenül fejlett szuperszámítógép segítségével, amely csillagok és bolygók sokaságáról készített felbecsülhetetlen értékű elemzéseket, filmfelvételeket.
A kísérletben részt vevő csillagászok már ott voltak a teremben, ahol a földi vevőkészülék volt elhelyezve, ezt húsz éven át
gondosan megőrizték. A hajó érkezését a műszerek azonnal jelezték, s a csillagászoknak meg a tévénézők milliárdjainak épp
csak az első örömkiáltásokra volt idejük, amikor a számítógépek már föl is vették a kapcsolatot, és a hihetetlenül fejlett, precíz technikának köszönhetően néhány másodperc múlva megjelent a nagy kivetítőn a hajó számítógépének képe.
Az adatrögzítés megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.

2017.03.02.

Történelmi távlat
Közeljövő, vasárnap délben. Az első fénysebességű galaktikus
űrhajó indulásra kész. Az űrhajós megtartja rövid búcsúbeszédét, köszönetet mond a hajót építő csapatnak, a kormányoknak
és Istennek, majd beszáll. A start után néhány órával a hajó elhagyja a földi radarok hatósugarát.
Távoli jövő, csütörtök este. Visszaérkezik az űrhajó. A relativisztikus időeltolódás miatt az űrhajós alig öregedett, miközben
a Földön évszázadok repültek el. Nagy örömmel fogadják. Átveszik a kis készüléket, amiben a Galaxisból összegyűjtött rengeteg adat van.
– Csodálatos. Meg fogjuk nézni, de először is mit tehetünk
önért?
– Hát én már ettem és fürödtem is, de szeretnék mindenekelőtt köszönetet mondani Istennek a sikeres útért. Hol találok
egy templomot?
– Egy mit?
– Templomot, tudják, ahova a keresztények járnak. Én keresztény vagyok.
– Mi az a keresztény?
Gyorsan kerítenek egy történelmi lexikont, amiből megtudják, hogy a rómaiak a keresztényeket az oroszlánok elé vetették.
– Ha ezt kívánja, örömmel. De mi az az oroszlán?

2017.04.13.

A beteg
Hetekig vizsgálták, mitől eshetett össze ez a makkegészséges
ember egyik pillanatról a másikra. Az orvostudomány azonban
tehetetlennek bizonyult. Miután teste minden pontján hirtelen,

éles nyilallások törtek rá a nap legkülönbözőbb pillanataiban,
sőt egy ízben orvosoknak kellett eltávolítani egy kólásflakont
az alsó feléből – a semmiből jelent meg, szétszakította a nadrágját és komoly sérülést is okozott –, a család kerített egy látnokot, aki először kifizettette a tiszteletdíját, aztán kért egy pohár kólát. De két és fél literes, nagy, bontatlan palackból. És elkérte a beteg fiának elég drága mobiltelefonját.
– Csak tegye ide az asztalra. A poharat is. Köszönöm.
Ezzel a látnok lecsavarta a kóla kupakját, és hozzálátott, hogy
töltsön a pohárba. A kóla hirtelen kilövellt a palackból, rá a
mobilra, a beteg pedig felordított fájdalmában. A beteg fia is,
de dühében.
– Látják? – mutatta a látnok. – A bal kezemre támasztom a
palackot a szája fölötti széles részen, a jobb kezemmel pedig
megemelem, hogy tölthessek. De ez a puha anyagú pillepalack
ilyenkor gyakran, hirtelen behorpad, és ettől egy-két deci is kiömölhet, túl a poháron, a lendület miatt.
Beszéd közben demonstrálta, és újra leöntötte a beteg fiának
mobilját. A beteg jajgatott.
– Ilyenkor elázhat az asztalon és a közelében bármi, méghozzá nehezen kimosható, sötét színű, ragadós lével. Azért, mert a
palack a súly alatt egykettőre behorpad. Ilyen palackokat naponta milliószámra bontanak föl a világon, ön még szerencsésnek mondhatja magát, ha csak egy töredéküket érzi. Amikor
egy-két utcányi közelségben horpad be egy palack és öntenek
le egy asztalt, akkor ön érzi, amit önnek, a pillepalack tervezőjének kívánnak. Ne fáradjanak, kitalálok…
Míg a látnok kisétált, a beteg háta mögül a semmiből előrepült egy teli kóláspalack, és fejbe vágta.

2017.10.19.

Láncreakció
Szembejönnek, csicseregnek.
– Jaj, figyelj már, az nem úgy volt. A Béla nem azért hazudott
Gizinek a vacsiról, mert a Sanyával volt, hanem mert a Sanya
már beszélt Frédivel. Szerintem nézd meg ezt a részt még
egyszer.
– És akkor mi van a Frédi tervével?
– A Sanya segíteni fog neki, figyeld meg, az egész ügyet rákenik Irénre és ő mehet a sittre. Mondjuk nem is bánom, utálom a csajszit.
– Én bírom. Mindig jó cuccokban jár és klassz a dumája.
Tudtad, hogy játszik színházban is?
– Az Irén?
– Aha, vagyis a csaj, aki játssza.
Vidám kedvemben vagyok, odaszólok nekik.
– És mi van a Laci meg a Karesz ügyével?
Rám bámulnak. Halvány fogalmam sincs, egyáltalán vannake ilyen nevűek a sorozatukban.
– Milyen ügyével? – kérdezi az egyik, de a másik oldalba böki.
– Figyu, nem érted? A Laci nem is a Verával volt akkor éjjel,
hanem a Karesszal.
– Fúha, nebasszámá ki velem, hát mind a kettőnek felesége
van!
– Na és, tudod, hogy van ez. A Karesz volt akkor igazából,
aki rádumálta a gyilkosságra, és akkor az a holttest igazából
nem is a Jucié, hiszen a Karesz nem öletné meg a Jucit, hanem
akkor csak a Bella lehet ottan megölve, figyeld meg, hogy a
nyomozó is erre fog jutni.
– Akkor hol a Bella kocsija?
– Mit tudom én, akárhol, nem ez a lényeg, hanem hogy akkor
a Laci a gyilkos.
Tűnődve megszólalok.
– Csakhogy Feri az étteremben volt.

Egy szappanoperában mindig van étterem. És miért ne lehetne benne egy Feri is? Rám bámulnak megint, aztán rájönnek az
egész nagy titokra.
– Persze, csak az étteremben lehetett. A Jocó azért nem találta, amikor oda akarta neki adni a csomagot.
– A narkóval?
– Aha, és ezért került aztán Bellához, mi persze azt hittük,
hogy a Jucinál volt, de ha Feri az étteremben volt, akkor Jucihoz nem kerülhetett, hiszen Ernő az egészről nem tudott semmit!
Továbbsétálok. A lepkére gondolok, aki megrebbenti a szárnyát Kínában, és ez tornádót okoz Kaliforniában. Két mondattal végérvényesen összekuszáltam egy szappanopera egytucatnyi szereplőjének életét, és a jelenség innentől önálló életre
kelve bármekkora felfordulást okozhat. Lehet, hogy holnapra
már Kornélt tartóztatják le a narkó miatt, Istvánt a gyilkosságért és Erzsébetről derül ki, hogy másodállásban prostituált. Ha
nem szóltam volna semmit, akkor talán Hortenzia lenne prostituált, Richárd a gyilkos és Petronellánál találnák meg a narkót.
Miattam fogja megölni János a nyomozó feleségét, és ezért kirúgják Róbertet az építkezésről, emiatt viszont Sebestyén nem
veheti feleségül Ursulát, és így az egész családi boldogságuk, a
kis Rozikával, Marikával, Pirikével és Borikával kimarad a sorozatból, és kirúgják azt a forgatókönyvírót, aki ezen a részén
dolgozott, ezért ő, minthogy forgatókönyvírónak már nem veszik föl sehová, elmegy szenet lapátolni, ott megsérül a keze,
bejön az én osztályomra és nekem kell megoperálni, ami miatt
lekésem a díszdoktorrá avatásomat…
Utálom a lepkéket.

2017.11.13.

Kulcs
Ülünk a kerthelyiségben, eddegélünk, beszélgetünk. Fiatalember beáll Mercivel, kiszáll, mellette tipeg Manócska. Fiatalem-

ber helyet keres, ujján pörgetve a slusszkulcsot. A zsebében
megszólal a telefon, kiveszi, beszélni kezd.
Manócska vár.
Idős pár lép ki az étteremből, taxit akarnak hívni, de lemerült
a telefonjuk. Manócska fölágaskodik, a Fiatalember ujján pörgő slusszkulcs után kapkod, Fiatalember oda sem figyelve engedi, hogy elvegye tőle. Manócska és Idősék kisétálnak a kerthelyiségből.
A Merci elhúz.
A Merci visszatér.
Manócska kiszáll, bejön a kerthelyiségbe, zsebre teszi a bevételt, és az ujján pörgeti a slusszkulcsot, amíg Fiatalember befejezi a telefonálást.

2017.12.16.

Az ezerkettedik éjszaka
– Járulj elibém, ó, dzsinn.
– Ó, Idők Ura, dzsinnek atyja, leborulok előtted. Allah vigyázza lépteidet, uram. Parancsolj velem, legalázatosabb szolgáddal.
– Jó, jó. Hallgass ide, ó, dzsinn. Igaz-e, hogy gazdádat mesés
gazdagság és családi boldogság mellett gyomorfekéllyel is
megajándékoztad?
– Nem az én bűnöm, ó, Idők Ura! Én csupán egy szerény,
alig háromszáz méteres dzsinn vagyok, akinek képességei korlátozottak.
– Nos, lássuk sorjában. Ha jól tudom, kétezer évet palackban
töltöttél.
– Így volt, nagyuram.
– Ki szabadított ki?
– Egy koldusszegény bagdadi halászfiú, ó, Idők Ura.
– Ha jól tudom, a szerződés nem csupán három kívánságra
szólt.

– A te szemed mindent lát, ó, uram. Esküm úgy szólt, hogy
aki kiszabadít, annak egész életére és az utódai életére alázatos,
hű szolgája leszek.
– Mivel nem ért utol az esküszegő dzsinnek szörnyű végzete,
úgy gondolom, hogy meg is tartottad az esküdet.
– Megtartottam és ezentúl is megtartom, ó, Idők Ura. Tíz esztendeje szolgálom gazdámat, Allah sokasítsa meg az ő napjait!
Emeltem neki egy palotát a sivatagban, márványból és opálból,
ónixból és lapis lazuliból, arannyal, ezüsttel és drágakövekkel
ékesítettem, szantálfa bútorokkal és kasmíri szőnyegekkel rendeztem be. A kertben színarany fákat ültettem, amik öklömnyi
rubinokat, smaragdokat, topázokat, gyémántokat teremnek, de
azért van egy konyhakert is, meg istállók pompás arab és perzsa telivérekkel, körötte kis gazdaság, ahol minden szükséges
megterem. Három kristálytiszta vizű, üdítő forrást fakasztottam, amik soha ki nem apadnak. S hogy legyen, aki mindennek
gondját viseli, teremtettem száz egyforma, sudár termetű szerecsent és száz kecses rabnőt. Végezetül elhoztam gazdámnak a
szultán legszebb lányát, aki iránt olthatatlan szerelemre lobbant. Ma is boldogan élnek és gyermekeik csicsergése veszi
őket körül, ó, Idők Ura.
– No jó. Elhiszem, tetszetős játékszer lehet. De gazdád mégis
bajlódik a gyomrával.
– Ó, Idők Ura, kinek orcáján Allah világossága fényeskedik,
ítélj alázatos szolgád fölött. Ha gazdámra ellenség támadna,
egy szempillantás alatt elfújnám őket, mint gazdám lába porát.
Ha megrendülne a föld vagy iszonyú vihar fenyegetné gazdám
palotáját és jószágait, ujjamnak egy mozdulatával megállítanám. De mit tehetnék én, egy egyszerű, alig háromszáz méteres
dzsinn, az adóhatóság ellen?!

2017.12.30.

A nagy kísérlet
A kísérletet még Ükapa kezdte el, aki harmincöt éves korában
járt Dorgáliában és onnan hozta a subarángot. Akkor néhány
hetes volt. Amint avatott tudóshoz illik, Ükapa naplót fektetett
fel, egy vaskos kötetet, aminek címlapjára ezt írta: A dorgáliai
subaráng megfigyelése fogságban. Majd leírta a saját nevét, bőven hagyva helyet az utódoknak. Dorgáliában az a legenda járta, hogy a subaráng ezer évig él. Hogy ténylegesen meddig, azt
nem tudta senki.
Ükapa hetvenéves koráig vett részt a subaráng gondozásában,
s a könyv címlapján már ott állt Ükanya és négy gyerekük, valamint azok házastársainak neve is. A monográfia kimerítő
részletességgel taglalta a subaráng életmódját, kivonatai megjelentek a szaklapokban, így a család már meglehetős hírnévre
tett szert. Ezáltal némi támogatást is sikerült szerezni, ami jól
jött, hiszen a subaráng számára sok tamicfélét kellett beszerezni, főleg tafonkát, verbicet, álkadózit, egyenesen Dorgáliából
persze.
Amikor Dédapa harmincöt év után a subaráng főgondozója
lett, a könyv már hat vaskos kötetre rúgott. Ő negyven évig vezette a kísérletet. A hetvenöt éves subarángon semmilyen öregedés nem látszott.
Nagyapa volt a főgondozó, amikor megünnepelték a subaráng századik születésnapját egy tafonkából és tilkecből készült
tortával. Ez alkalomból Nagyapa átadta a főgondozói tisztet
Apának, aki bár fiatal volt, de energikus, és kiváló szakember.
A húszkötetes megfigyelési napló közreműködőinek névsora
már három oldalra dagadt.
Apa aggastyán koráig, hatvan éven át irányította a subaráng
gondozását. A Fia negyven évig, és a subaráng kétszázadik
születésnapján adta át tisztét az Unokának. Volt torta is, álkadóziból és haplamirkéből.
A Dédunoka a subaráng kétszázötvenedik születésnapján vette át a stafétabotot, de sajnos harminckilenc évvel később meghalt.

Az Ükunokák összegyűltek a subaráng körül, és összehasonlították az egykori képekkel. A subaráng pontosan ugyanúgy
nézett ki, mint mindig.
Felosztották a feladatokat. Az egyik Ükunoka feltett vizet
forralni, a másik megélezte a késeket, a harmadik pedig beírta a
hetvenötödik kötet legvégére: A dorgáliai subaráng élettartama
fogságban kétszáznyolcvankilenc év és száztíz nap, alá pedig a
receptet.

2018.01.10.

Intelligencia
Amikor elkészült a Mindentudó Nagy Számítógép, kipróbálását a társadalom krémje, tudósok, művészek, állami vezetők jelenlétében végezték. A gép nemcsak szuperintelligens volt, hanem rendelkezett mesterséges fantáziával is, ezért főleg feltételes módú kérdéseket tettek föl neki, gyakran képtelen, megválaszolhatatlan kérdéseket is. De mindig tudott válaszolni. Például:
Operátor: Ha háromszor négy az huszonnyolc lenne, akkor
mennyi lenne kétszer kettő?
Számítógép: Tizenöt.
Operátor: Miért?
Számítógép: Miért ne?
A gép körülbelül negyedórát működött, akkor a kormány utasítására leállították és szétszerelték. Az utolsó válasza így
hangzott:
Operátor: Ha a búbos vöcskök értelmes lények lennének, milyen lenne a politikai életük?
Számítógép: Semmilyen. Akkor az embernek sem lenne.

2018.01.29.

Kereskedelem
– Szaglászom a fenekét, mivel szolgálhatok?
– Szaglászom a fenekét. Egy cicát szeretnék.
– Tépésre, kergetésre?
– Kergetésre, főleg fára, a kölyköknek, tudja, most nőnek bele a korba.
– Hány?
– Három, két fiú, egy lány.
– Nagytestű vegyesek, mint kegyed, nemde?
– Igen, bár van bennük egy kis foxi, tudja, apai ágról.
– Értem, hát akkor ezt a modellt ajánlom. Elég temperamentumos, hogy sokáig lekösse őket, és jól mászik fára.
– Dió- és almafával kompatibilis?
– Tökéletesen, asszonyom. De ez a másik is kiváló minőség,
valamivel lassabban mászik, viszont nagyon szereti lógatni a
farkát az ágról, ami fontos a kölykök mozgásigénye szempontjából.
– Mennyire lassan mászik?
– Ó, ezt nem fogják az első héten szétszedni, asszonyom.
Egyébként garancia van rá, ha elkapják, csak hozza vissza a garanciajegyet egy füllel, manccsal vagy farokkal, és kicseréljük.
– Hát jó. Milyen méretet javasol?
– Féléves kor körülit, az elég energikus, nem eszik sokat, és a
hangja is szép. Tudja, az öreg macskák nyávogása nem igazán
használ a kölykök muzikalitásának.
– Rendben. Ezt kérem.
– Milyen színben adhatom?
– Azt hiszem, az a fehér-vörös cirmos megfelelne. Nálunk sötét a bútorok huzata, és azon jól látszik. Amint látom, ez nőstény.
– Igen, asszonyom, később pároztatni is lehet, meglátja, az
unokáinak is remek játék lesz a sok szanaszét szaladó, bájos
kiscica. Visszaváltható macskakosárral adom, tessék a számla.

– Köszönöm. Szaglászom a fenekét.
– Szaglászom a fenekét, asszonyom, legyen szerencsénk máskor is!

2018.02.03.

Poézis
Magasan az égbolton egy kék daru
– háta mögött a kelő nap ragyog –
betonpanelt emel csikorogva;
íme, milyen nagy költő vagyok.
Be is fejezem hamar a verset
– még mielőtt jól elrontanám –
a szerelmi szálat bele se hozom,
s tönkreteszem ezt a rímet is.
Magasan az égbolton a másik kék daru
– mert ketten vannak ám –
bár ami azt illeti, én nem tudom,
hogy melyik a fiú és melyik a lány.

2018.08.20.

Egy bátor úttörő
Már nagyon zavart ez az édibédi cukinyelv, amit manapság
folyton hallani, lekipali meg csiripöri, jó, hogy nem mindjárt
sorigyilki, hát végül eldöntöttem, hogy a saját hatáskörömön
belül fellépek ez ellen az ostoba, értelmetlen divat ellen. Írtam
egy listát, összehívtam az embereket és kiosztottam nekik, egy
rövid útbaigazítás mellett. Igen megvidámodtak. Az egyik,

egyébként jóravaló fiatalember meg is jegyezte, még én szégyellem leírni, mégis muszáj, mert jellemzi, mivé torzítják
romlott korunkban Arany János nyelvét:
– Főnök, zsírkirály vagy, frankón, hétfőn ezzel startolni, még
tök álmi a szemcsim, de megcsináltad a napomat, BASZOM A
ZÚZÁDAT, APÁM!
Ekkor megkértem, hogy nyújtsa be lemondását, amire módfelett elkedvetlenedett. Úgy láttam, legjobb lesz jó példával elöl
járni. Már megérkeztek az első vásárlók, így az eladótérbe siettem és a szokásos szívélyességgel megszólítottam egy hölgyet,
megtudakolva, mivel szolgálhatok. A dáma, szemre úgy tizenkilenc esztendős, aziránt érdeklődött, hol találja a hajszárítókat.
– Nemde elektrotermikus-aerodinamikus humánszőrzethumiditás-evaporizátorra gondol kegyed? – feleltem előzékenyen. –
Erre parancsoljon, a második sor balra.
– He? – fejezte ki értetlenségét nem túl irodalmian, de ekkor
odasietett egyik alkalmazottam és segítséget nyújtott, ezért jómagam továbblépdelve köszöntöttem egy ifjú hölgyet és lovagját, akik kenyérpirítót szerettek volna venni.
– Úgy értik, mechanikusan temporált elektrotermikus sülttritikumtésztaszelet-karbonifikátort? A harmadik sorban tekinthetik meg választékunkat.
Zavarólag hathattam lelki egyensúlyukra, mert kicsit pislogtak rám, aztán vállat vontak és továbbmentek.
Később jött egy szimpatikus gentleman, akinek elektromos
meghajtású aerodinamikus légmegmozgatásos domesztikálisszedimentum-rekultivátorra lett volna igénye, de amikor meg
szerettem volna tudakolni, hogy részecskekollektoros vagy hidrikus filtrációjú, akkor egy rövid, vulgáris nyilatkozat kíséretében elhagyta a létesítményt.
Efféle nehézségek természetesen adódtak eleinte. Az emberek nem könnyen fogadják el az új gondolatokat. Mégis azt kell
mondanom, hogy a hét folyamán a vendégkör némileg kicserélődött, s bár rendre elszoktak tőlünk oly elemek, akiknek kulturáltsági szintjük voltaképp nem való a miliő színvonalához,
ezért hiányukért bőséges kárpótlást nyertünk azokkal a vásárlókkal, akik bár kevesebben voltak, ámde…

Itt tartottam elmélkedésemben péntek déltájban, amikor az
igazgató úr kívánt látni. Kissé rusztikusnak is mondható, bár
voltaképpen csak rendetlen irodájába siettem és megérdeklődtem, mit óhajt.
– Ide figyeljen, Smacsek – kezdte. – A hét folyamán elég durván lecsökkent a forgalmunk, nem gondolja?
A digitális komputerhez csatlakoztatott vizuálisinformációprojektorra mutatott, amely ott állt az irodai fiókos munkafelület-bútorán.
– Némileg. Nem jelentős, átmeneti változás, igazgató úr kérem.
– Igen? A fiúk valami olyanról makognak, hogy maga valami
új módszert vezetett be. Hát mintha nem nagyon jól muzsikálna, mi?
– Mondhatni, új, igazgató úr kérem. Valójában csupán az eredeti magyar nyelv visszaállítására tettem egy szerény kísérletet.
– Hogy mit? Mire? Nyögjön már ki valamit. És tegye már le
magát.
Elfogadtam a felkínált ülőhelyet, és néhány percben összefoglaltam az igazgató úr számára az elgondolás lényegét. Módfelett érdekesnek találta. Percekig kacagott, mint egy kisded.
– Hahahaha, Smacsek, maga… tudja, mi maga? Maga egy
tejivó fűemlős… nem, várjon már… egy tejadó fűevő emlős,
ja, az maga… – Hirtelen felugrott és ércessé vált a hangja. –
MAGA MARHA! Ki az elektronikus termikus kutyatökeanalizátor mondta magának, hogy nyelvet reformáljon?! Magának
az a dolga, hogy aki bejön, annak eladja a cuccost, a lófaszt
nem érdekli, hogy beszél-e egyáltalán magyarul, ha van gubája! Menjen a… menjen a… tudja, hová menjen? Az emésztőrendszeri kivezetésembe! De innen el, de baromi gyorsan! LAPÁT!
Elsiettem és azonnali hatállyal távoztam posztomról.
Most új állásom van. Az áruházzal átellenben üzemelő Hótt
Dögös elnevezésű étkezési rekreációs létesítményben vagyok
higiéniai operatív menedzser. Kellemes munka, bár az ételfogyasztási célú horizontális felületek aljára tapasztott elasztikus
kohéziósszubsztancia-reminiszcenciák eltávolítását nem szeretem. Viszont a főnököm megengedi, hogy önköltségi áron vásároljak csőben főtt sertésjavát pikáns mártásban, kelt tésztába

töltve. Jóravaló fiatalember. A múlt hétfőn én távolítottam el
áruházi instant produktumvalorizátori állásából, mert vulgarizmusokat manifesztált és nem tudta, hogy zúzájuk csak a madaraknak van.

2018.10.01.

A gőzkutya
Dr. Hátakövi harmincéves segédügyvéd volt, amikor a gőzkutya ötletét felszedte. Hogy honnan jutott eszébe, azt senki sem
tudta. Barátainak sokat mesélt róla. Egy kutya, fémből, ami
ugyanúgy fut, ugrál és csóválja a farkát, mint az igazi, és gőz
hajtja. És nem nagyobb, mint egy eleven kutya. De hogy mi ezzel a célja, azt nem értette senki, bár készségesen tartott róla
hosszú és bonyolult előadásokat.
Tíz évig ezen dolgozott minden szabadidejében. Közben önállósította magát, gazdag emberek válópereit vitte, volt pénze a
projektre. Bérelt egy műhelyt, ott dolgozott minden hétvégén.
Tíz év alatt elkészült az első prototípus. Már fel tudta emelni
bármelyik lábát, percenként félméteres sebességgel, vagyis három percig tartott, amíg a hasa alá ért vele. Nyolc méter magas
volt és negyven tonnát nyomott, de dr. Hátakövinek egyelőre
nem is volt célja, hogy lekicsinyítse. Előbb legyen kész nagyban, tudjon mindent, amit kell, aztán jöhet az életnagyságú változat.
Csakhogy amikor bekapcsolta a farkcsóválást – számításai
szerint a kutya percenként húsz csóválásra volt képes –, akkor
a farok fülsiketítő zúgással és csikorgással, körülbelül öt perc
alatt elfordult középsőből szélső állásba, és az egész felrobbant.
Dr. Hátakövinek az mentette meg az életét, hogy a robbanás
az egész épületet szétvetette, így a járókelők felfigyeltek rá és
hívták a tűzoltókat. Két évig tartott, amíg felépült sérüléseiből
és újra dolgozni kezdett. A gőzkutya tervével nem foglalkozott
többet, barátai azonban nem kérdezősködtek, mert már évek
óta egyetlen barátja sem volt.

Politizálni kezdett. Hatvanéves korában képviselő lett, majd
bekerült a kormányba. Miniszterként adott első interjújában kijelentette: gőzkutyákra van szükség, a nemzetnek létérdeke,
hogy gőzkutyák legyenek, és ő mindent meg is fog tenni ennek
érdekében, mert őt ezért állították erre a posztra, és ez őneki
gőzkutya kötelessége.
Bevitték az elmeosztályra, mert ez egy kitalált történet, nem a
valóság.

2018.10.15.

Reggel a piacon
Géza és Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch a zöldséges kofák standjai felől érkezett a piacra.
Géza üdvözölte Mari nénit és megszemlélte a krumplit, retket,
káposztát. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ezalatt a dinnyét szaglászta.
– Nahát, mérnök úr, hetek óta nem láttam. Ez a maga kiskutyája? Milyen szép kutya. Szagolgassál csak, lelkem, de hát
nincs itt neked való. Hogy hívják?
– Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – felelte Géza.
Mari néni meglepve nézett rá.
– Már hogy a kutyát?
Géza bólintott. Mari néni összecsapta a kezét.
– Hát hogy jutott eszébe ezt a szép kiskutyát Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochnak elnevezni?
– Walesben jártam, ott vettem.
Mari néni odaszólt a szomszéd kofának, egy hasonlóan terebélyes, sokszoknyás asszonyságnak.
– Nézze már, Juliskám, milyen szép kiskutyája van a mérnök
úrnak!
Juliska néni rámosolygott Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochra, cuppogott neki.

– Milyen szép kiskutya, csakugyan. Várj csak, a Juliska néni
hozott magával kolbászt! Hogy hívnak, lelkem kutya?
– Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochnak nevezte el a mérnök úr – felelte Mari néni.
Juliska néni fölnézett a szatyorból, amiben az uzsonnáját tartotta.
– Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? Hát micsoda kutyanév az, hogy Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? Hát az egy város!
– Igen, ott vettem – magyarázta Géza.
Juliska néni bólintott, kihalászta és kicsomagolta a kolbászt,
és odanyújtotta Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochnak, aki egy falásra elnyelte és farkcsóválva kért még.
– Hát sajnos nincsen több, kis Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – simogatta meg Juliska néni –, de meglásd, hoz neked a Juliska néni holnap is. Ugye eljön holnap is, mérnök úr? A kis Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochhal?
– Hogyne, és veszek magától karfiolt.
– Karfiolt, na hiszen – Juliska néni már mérte is –, attól
ugyan Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochnak fölkopik az álla. A henteseknél már jobban fogod
érezni magad, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, meglásd. Köszönöm, mérnök úr. Isten megáldja.
– Viszlát – köszönt el Mari néni is –, szervusz, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, gyere el
holnap is!

2018.11.23.

Ne haragudjon…
– Ne haragudjon, meg tudja mondani a pontos időt?
– Nem haragszom, uram. Ön egy módfelett szerencsés ember:
rohanó világunkban, annyi sok rideg szívű járókelő között éppen engem sikerült kiválasztania itt a Blaha Lujza tér sarkán
ezen a fagyos hajnalon, engem, aki, ezt bátran és álszerénység
nélkül állíthatom, mentes vagyok attól, hogy haragudjam azért,
ha megállítanak bármikor, egyszerűen ilyen vagyok, kedves
uram, mindig melegséggel tölti el a szívemet, ha egy embertársamnak segítségére lehetek bármi csekélységben, akár éppen
olyasmiben, amit ön volt kedves éppen említeni. Rátérve mármost a lényegére a problémának, amivel kapcsolatban ön most
tudakozódik, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy köntörfalazás nélkül felelhetek igennel, mivel éppen a tegnapi nap
folyamán hoztam el az órástól apám öreg Doxa óráját, régi családi darab, de mintha új volna, és pontos, uram, olyan pontos,
hogy hozzá lehetne igazítani a vasúti menetrendet, mi régi vasutas család vagyunk, ez hát nekünk fontos hasonlat. Így hát,
kedves uram, a válasz egy határozott és büszke igen, én, uram,
meg tudom mondani a pontos időt! Alászolgája, ajánlom magamat.

2018.12.06.

Lumos solem
mMortimer fFitzsimmons cConroy wWestinghouse tizenhárom
évesen elolvasta a Harry Potter-könyveket, végignézte a filmeket, és ekkor kezdett emléktárgyakat gyűjteni. Ez a kedvtelése
később is megmaradt, de igazi szenvedély csak két hónapig
volt, amikor sikerült hozzájutnia egy garantáltan igazi Harry
Potter-varázspálcához.

Szabályszerűen próbálta ki. Lement a pincébe, a pálcát a
mennyezet felé döfte, és elkiáltotta magát:
– Lumos solem!
A varázsfény nem gyulladt ki.
Tizenháromszor próbálta, és tizenháromszor nem sikerült.
Ekkor fölment a konyhába, ahol anyja éppen mosogatott.
– aAnya, ez nem működik.
Szokás volt a családban, hogy az egymásra vonatkozó megszólításokat egy kis- és egy nagybetűvel ejtették, ahogy a nevük is van.
– Persze hogy nem, dDrágám. Ez csak egy játék. Nagyfiú
vagy már, nem kevered össze a játékot a valósággal, nem igaz?
mMortimer megvakarta a fejét.
– Nem, de ez így nem járja. Ennek működnie kellene. Várjunk csak. Az első wWestinghouse, akinek kisnagybetűvel írták a nevét, az ugye a szépnagyapám?
– Igen, kKisfiam, állítólag egy dadogó tiszteletes volt az oka.
– Lássuk csak. szSzépnagyapa, szSzépapa, üÜkapa, dDédapa,
nNagyapa, aApa meg én – számolta mMortimer az ujján. – Ez
hét. Én vagyok a hetedik nemzedék. Akkor nekem sikerülni
fog.
Mrs. wWestinghouse kicsit zavartan bólintott, nem értette az
összefüggést, de mMortimer közben már visszament a pincébe.
Mindennap hétszer hét percig kísérletezett, és a hetedik
napon ragyogó fény öntötte el a konyhát, amikor mMortimer
felrohant a pincéből, kezében a varázspálcával, és Mrs. wWestinghouse elejtett egy tányért.
– Ez volt az, aAnya! A filmekben teljesen rossz varázsigéket
használnak! Nézd!
Intett a pálcával és azt mondta:
– Wingardium leviosa!
Nem történt semmi.
– Látod, ez van a filmben, ez nem igazi varázsige. Így kell.
Megint intett a pálcával és így szólt:
– ħʍɧɕẛɲḳƙɓɽƥɟɬƨʔƭȝȟɂɣɷʓʧ!
A tojástartó a levegőbe emelkedett.
Azóta tíz év telt el. mMortimer fFitzsimmons cConroy wWestinghouse felnőtt és megnyitotta a wWESTINGHOUSE vVA-

RÁZSLÓISKOLÁT, ahol a diákok mindenféle Harry Pottervarázslatot megtanulhatnak igaziból. Az iskola a garázsukban
működik, a tandíj szerény, ötven dollár a teljes tanfolyamra.
Annyi hallgató mindig akad, hogy mMortimernek legyen belőle egy kis zsebpénze. Egyébként londíner egy közeli szállodában.
Nem lett híres. Ami igazi, az sosem olyan érdekes, mint a kitalálás.

2018.12.20.

Jelentések könyve
És szóla az Úr: „Legyen világosság!” És lőn világosság. És látá
az Úr, hogy a világosság jó.
És szóla az Egyház: „Legyen sötétség!” És lőn sötétség. És
látá az Úr, hogy a sötétség nem jó.
Kéré hát az Egyházat, hogy a világosságot visszaállítná. És
mondá az Egyház: „Dafke.” És látá az Úr, hogy a dafke sem jó.
Kéré hát az Egyházat, hogy magát meggondolná, hát iszen a
sötétségben csak a velágítás mi költséget fölemésztend, ám az
Egyház megköté magát és gyárta lámpákat, mik feketék valának, és magok körül setétséget árasztának.
*
És jövének a három királyok szép ajándokkal, köszöntni Jézust,
kedves, szép szavokkal. És kérdé Mária: „Jónapot, jónapot, három királyok, huszonnégy testőrök, kilenc sofőrök, harminckét
motoros rendőrök, mi járatban erre?” És azok mondák: „Jövénk mink néked magzatodat köszöntni.” És Mária pirula és felelé: „Én még szűz vagyok. Menjenek kendtek a fenébe, míg
szépen mondom.”
*

És mondá az Úr: „Bizony ez világban a bűnök nagyon eluralkodának, csinálandok ezért esőket és mindenkit vízbe fojtandok, kivéve Noét és a családját. Beszélék, uff.” És kérdék szépen az emberek, hogy hiszen a legtöbb népek nem is hallának
parancsolatidról, hogy kérheted rajtok számon, meg mi bűnök
van a ma született magzatoknak meg az állatoknak, amaz kettőn-kettőn felül, és miért nem bűnhődendenek a halak, ha a bárányok igen. És felelé az Úr: „Dafke.” Mert addigra már az
Egyháztól eltanulá.
*
És jöve az Úrnak angyala lángoló pallossal és kérdé: „Mit cselekedtetek vala, holott megtiltatott néktek, hogy imez fának
gyümölcsét leszakítandjátok?” És felelé Éva: „Leszakítánk.”
„És?” „Kukacos vala.” „És?!” „Elvonulánk a bokorba inkább”,
felelé akkor Ádám. „Éééés?!” „És lehúzám Éváról a fügefalevelet.” „ÉÉÉÉÉS???!!!!”
Ez időtől fogva jöve szokásba, hogy a szent gyónás alatt addig faggaták a paráznaság bűnébe esett fiatalokat, amíg minden
részletet meg nem tudának. És gondolának sűrűn azután reá.
Mert más szex az életükben nem vala.
*
Akkor kérdé Jézus: „Imez férfiú már három napja halott vala?”
Mondák néki, hogy igen. És mondá Jézus: „Bizony mondom
néktek, balgatagok valátok, mikor azt hivétek, hogy én őt feltámasztandom. Mert mi zsidók vagyunk, felebarátim.” Kérdék
tőle, hogy ez miért baj. „Bizony mondom néktek, ha mi grönlandi inuitok lennénk, még leendene értelme az Úr segedelmével. De itt a Közel-Keleten, a sivatagi hőségben imez férfiú
már két napja megkukacosoda. Béke veletek.” És továbbmene.
De az apostolok összesúgának a háta megett. „Nem teve csodát”, mondá Júdás. „Bizony nem, pedig mily régóta várák a népek”, mondá Simon. „Teendjünk hát a csodáról”, mondá Máté.
„Milyeténképpen?”, kérdé András. „Mondandjuk azt a népeknek, hogy holnap feltámasztandja, csak még imádkozandania
kellend. Holnap pedig már másik városban leendünk, ott elhí-

resztelendjük, hogy csodát teve. Most pedig menéndjetek, nézendjétek meg, föl van-e nyergelve minden teve.” „Csodát”,
mondá Tamás, „még maradni akartunk vala.” „Teve csodát?”,
jöve oda egy helybeli. „Halleluja!”
*
És jövének akkor a helybeli asszonyok és férfiak egy nőt vezetve, kiről kérdé Jézus: „Mit akartok teendeni imez nővel?” Mire
ők felelék: „Megkövezendjük mint bűnöst.” „Minémű bűne vala?” „Paráználkoda.” És mondá Jézus: „Bizony mondom néktek, ki közületek nem bűnös, az vesse rá elsőnek a követ.” Akkor előlépe egy asszony, fölragada egy követ, és agyonsújtá a
parázna nőt, ki legott meghala. És mondá Jézus: „Néha nagyon
idegesítő vagy, anyám.”
*
És mondá Jézus: „Várjatok. Leend bor üstöllést.” És lépe a vizeskorsókhoz és teve csodát: ímé bizony mindenik korsóban
bor terem vala. És mene híre imez csodának, és jövének fináncok és megbünteték Jézust, amiért nem az előírások szerént állított elő jövedéki terméket vala.

2019.04.03.

A lambér modell
Lambériában egy ideig demokratikus, középutas kormány működött, de aztán felbukkant egy népszónok, aki a nemzettudat
visszaállításáról beszélt, később már ordított. Megválasztották,
és mindenhol megjelent az ő arcképe nemzetiszínű (lila-bíbortürkiz) lobogókkal körülvéve, és üldözni kezdték a baloldali
gondolatot.

Mégis az győzött, egy elég hosszan tartó, véres polgárháború
után, és a lambérok mindenhol megcsodálhatták az új vezér
arcképét nemzetiszínű és vörös, sarló-kalapácsos díszben.
De folyamatosan megvolt a feszültség a nemzettudatúakkal,
akik tervezgették a visszavágást. Végül azonban a zsarnokot
nem ők űzték el, hanem győzött a demokrácia, és végre béke
volt.
Kivéve, hogy most már a nemzettudatúak és a proletárok
egyaránt visszavágásra készülődtek.
Ekkor bukkant fel az új népszónok. Első beszédét rögtön a
parlament előtt tartotta. Így kezdte:
– Lambérok! Testvéreim, polgártársaim, vagy akárhogy is nevezitek magatokat! Hogy jut eszetekbe ilyen időkben azzal foglalkozni, hogy ki milyen párthoz tartozik, amikor mindnyájunkat egyaránt ugyanaz a veszély fenyeget? A sömbéren vünyölgő matyulákok pöszvedt kornyahodása szümmölő nyorgatásként vaszkog hazánk földje, népe, léte, lépe vürkedt söngörölődése, parnyulódása céljából, hogy elpusztítsa simmagott püpszléinket, mifus hupláinkat, a sinnyó pafondát, karvahot, mikszát! Most össze kell fognunk!
A lényeget mindenki értette. A részletek némileg homályban
maradtak. Demokraták, kommunisták, fasiszták, mindenféle
nézet hívei gyűltek a zászló alá, amin a nemzetiszínű (lila-bíbor-türkiz) csíkokon egy áthúzott S. V. M. felirat volt, jelképezve, hogy le kell számolni a sömbéren vünyölgő matyulákokkal.
Ma ő az elnök, és a palotából minden szerdán, a heti pihenőnapon dörgő hangon ostorozza a sömbéren vünyölgő matyulákokat. Mindenki részt vesz a harcban a maga módján: végzi a
munkáját, hogy ezzel erősítse a nemzetet és csapást mérjen a
matyulákokra.
Soha senki nem tudta meg, milyen egy matyulák és miért, hogyan, mikor, hol vünyölög sömbéren. Mindenki úgy képzeli el,
ahogy akarja. Ezért az ellenük való harccal mindenki azonosulni tud.
A lambér államelnök pedig ül a palotában a lambérjain és
időnként sakkozik szomszédjával, a víd elnökkel.

Vídiában is vannak gondok, de már hallatszanak olyan hangok, hogy minden problémának a szanyahogva suppaszkolt fülöngérek hukkangolása az oka.

2019.05.17.

Irodalmi kincs
Gombás vagy sajtos, az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a tojás, ha tűri
A szakács minden döfködéseit,
Vagy ha kifolyik törött héjából,
S kínzójának ujjait megégeti?
Serpenyő által elvégezni mind
A tojás fehérjét, a héj eredendő,
Természetes repedezéseit
Oly cél, minőt óhajthat a tojás.
Megfőni – felvágatni – tálaltatni!
Talán salátában; ez a bökkenő:
Mert hogy mi álmok jőnek a fazékban,
Ha majd leráztuk mind e héjunkat,
Ez visszadöbbent. E meggondolás az,
Mi a tojást oly hosszan élteti
Ha nem viseli a kanál feltörésit,
Vízbe buggyantást, habbá felverését,
Útált megzápulást, só-megszórást,
A nagykésnek szeleteléseit…
(Omlett nagymonológja, részlet)

2019.05.20.

Éjszaka
Éjszaka van, az író cikket ír,
kis tiszteletadást valakiről.
Kifogy a lélegzet, a ceruza megáll,
nem jön a hangulat, amit leírni akar.
Benéz a Facebookra, hogy valamit csináljon,
s ott van egy új vers, Király Gáboré.
Mai dátummal, pedig már nem is költ ő,
s visszaadja pont azt a hangulatot.
Menne is az író, rögtön vissza írni,
de hát nem teheti, viszket a ceruza.
Leírja hát gyorsan, végig rímek nélkül,
hiszen ő nem költő, verset írni nem tud,
hacsak nem attól vers valami,
hogy nem ér ki a képernyő
jobb széléig.

2019.05.20.

Költő vagyok, már tudom
Költő vagyok.
Onnan tudom,
hogy írtam
egy csomó
verset.
Kábé hatot.
Egyikben sem
érnek ki
a sorok
a margóig.
Így tehát
csak költő
lehetek.
De persze
csak szerényen:
jó költő azért
még nem vagyok.
Bárki tud
még nálam is
rövidebb
sorokat írni.

2019.08.25.

Ez itten a költeményem
Egy nyugis meg egy goromba
beesett a Garamba.
Jött sok kocsi rohamba,
mint eső után a gomba.
Futott hat-nyolc iromba
rendőr bajtárs iramba.
Üvöltött a goromba,
kihúzták a nyugisat.

2020.02.02.

Zaklatás és károkozás
– Kérem, mondja el, miért kíván perelni.
– Igen, tisztelt bíróság. Kérem, nekem van ugye ez a kis jachtom. Nálunk Németországban igazán nem számít nagynak, de
ide a Dunára megteszi. A szabadságomat a vízen töltöm, lecsorgok a tengerig, elhajókázok a partvidék mentén, aztán hazajövök. Soha semmilyen atrocitásom nem támadt a helybeliekkel, kivéve a magyarokat. Azazhogy ezt sem nevezném atrocitásnak, hiszen ők egyáltalán nem haragszanak rám, csak azt
hiszik, hogy betartják a használati utasítást.
– Tehát hogyan történt pontosan, és hányszor?
– Minden alkalommal, amikor kikötök valahol, tisztelt bíróság. Kérem, én mindent megpróbáltam. Tiltó táblát is raktam
ki, piktogrammal és magyar felirattal. Nem használ. Valahányszor kikötök, csakhamar megjelenik egy helybeli, rohan oda a
jachthoz, kezében a babasamponos flakon, és az egészet rálocsolja a fedélzetre. Az egészet, kérem! Tetszik tudni, micsoda
munka azt feltakarítani? Csúszik, kérem, és habzik is! És néha

tucatnyian jönnek, ötven flakon babasampon a fedélzeten, az
azért már balesetveszélyes, bárki elcsúszhat és nyakát szegheti.
– Idáig értem. De ön az Oktatásügyi Minisztériumot kívánja
perelni.
– Igen, tisztelt bíróság. Meggyőződésem, hogy a közoktatás
hibája az egész. Azok a jóhiszemű emberek, akik a babasamponnal jönnek, csak annak áldozatai, hogy nem tanították meg
őket rendesen olvasni. Elhoztam egy üres flakont, kérem. Tessék megnézni a használati utasítást. Világos és félreérthetetlen
– mármint ha valaki jól tud olvasni. Az áll rajta: ALKALMAZZA NEDVES HAJON!

2020.03.13.

A miraklícium
– Hölgyeim és uraim, kérem, tekintsék meg a vetítővásznon a
szerkezeti képletet – mutatott felfelé a professzor. – A miraklícium arról kapta nevét, hogy csodálatos anyag. Először is: az
előállítása rendkívül olcsó. Egy liter miraklíciumhoz kell négyszáz gramm konyhasó, háromszáz gramm glükóz vagy fruktóz,
akár közönséges konyhai cukor is, kétszáz gramm víz, száz
gramm aszkorbinsav, továbbá néhány gramm szén és foszfor.
Valamint ez a körülbelül negyven dollárból előállítható lepárlóberendezés. Ez óránként állít elő egy litert. Az áramfogyasztást is beleszámítva egy liter miraklícium körülbelül egy dollárba kerül ilyen házilagos körülmények között, de nagyüzemi
gyártásban persze sokkal olcsóbb lesz. Most pedig tekintsék
meg a miraklíciumot.
Felemelte a palackot és kitöltötte a folyadékot az üvegtálba.
A kamera ráközelített. A sárgás folyadék erősen gőzölgött.
– Szobahőmérsékleten párolog, mint látják. – Odahajolt fölé,
beleszagolt a párába. – Kellemesen savanykás illata van. Azzal,
hogy beszippantottam a párát, a tüdőmbe került miraklícium a
vérkeringésemben miraklícium-hidrokloriddá alakul, aminek
minden milligrammja óránként körülbelül egymillió vírust

pusztít el a szervezetemben. Mindenféle vírust, hölgyeim és
uraim. Semmilyen vírus nem áll ellen neki, még a HIV és a koronavírus sem. A baktériumok közül is megöl néhány veszélyes kórokozót, de a szervezet normál baktériumflórájára nem
veszélyes.
Moraj a közönség soraiban.
A professzor gyufát gyújtott és a párába tartotta. Nem történt
semmi különös.
– Normál légköri nyomáson nem lehet meggyújtani, de ha
összepréseljük tíz atmoszféra nyomással, akkor olyan lesz,
mint a benzin, egy kis szikrától felrobban. Körülbelül száz dollárból – nagyüzemi gyártás esetén persze jóval kevesebből –
előállítható az a készülék, amelyet egy gépkocsiba beszerelve
alkalmassá tehető miraklíciumos meghajtásra. Az én kocsimban már benne van. Tíz liter miraklíciumot tankoltam bele, ami
tízdolláros költséget jelent az adapter árán felül, és ezzel a kocsi körülbelül ezer kilométert tud megtenni. Káros anyagok helyett miraklícium-trioxidot bocsát ki, ami a légkörbe kerülve az
itt látható vegyi folyamatot idézi elő.
Újabb diagram jelent meg a vásznon.
– A miraklícium-trioxid a napsugárzás hatására reakcióba lép
a szén-dioxiddal. Először miraklícium-karboxid jön létre, majd
ez szétesik miraklícium-trioxidra, ózonra és elemi szénre.
Vagyis egyfelől felbontottuk az üvegházhatást okozó szén-dioxidot, másfelől két hasznos anyagot kaptunk: ózont, ami a
légkörben eloszolva helyreállítja az ózonréteget, és szenet, ami
viszont leereszkedik a talajra és a növények be fogják építeni
szöveteikbe, ezáltal egészségesebbek lesznek és a szenet is
megkötik. A miraklícium-trioxidot pedig érintetlenül visszakapjuk, és néhány pillanat múlva újabb szén-dioxid-molekulát
fog felbontani. Becslésem szerint azzal, hogy eddig elhasználtam két liter miraklíciumot üzemanyagként, körülbelül két mázsa szén-dioxidtól szabadítottam meg a légkört.
Erősödő moraj a közönség soraiban, a riporterek egyre sűrűbben fotóztak.
– Persze a miraklícium sem tökéletes – emelte föl a kezét a
professzor, aztán fölvett egy kanalat, az üvegtálba mártotta, kiemelt egy kortyot, a szájához vitte, beletette, lenyelte. Fintorgó
arcot vágott, és az üres kanalat magasra tartva kiabálta túl a

hangzavart. – Nekem nem ízlik! Kellemetlenül sós és savanyú.
De érdemes belőle meginni testsúlykilogrammonként egy millilitert, mert valósággal szétrobbantja a ráksejteket. A maradékot pedig okvetlenül öntsék szét a kertjükben. A fák kétszerháromszor annyi gyümölcsöt hoznak feleannyi idő alatt, ha a
talajban van némi miraklícium, a gabona pedig évente négyszer
szárba szökken, és mind a négyszer a szokásos termés háromszorosát lehet learatni. De ne használják el az összeset műtrágyának!
Szünetet kellett tartania, akkora volt az ováció.
– Mondom, ne használják el az összeset. Hagyjanak belőle az
atomerőműveknek. Száz liter miraklíciummal semlegesíteni
tudtunk egy kiló kimerült fűtőelemet, igaz, hogy beletelt két
hétbe, de kézbe lehet venni, mintha közönséges vas volna! Ha a
kertből a folyóba mossa az eső, attól nem történik semmi, nem
környezetszennyező. De ha eljut a tengerbe, az már más. A sós
víz hatására reakcióba lép a műanyagokkal és más olajszármazékokkal, az olajjal is. Különféle szénhidrogénekre bontja őket,
amik táplálják a planktont és a korallokat. Az óceánokban levő
műanyag szemetet néhány tízezer tonna miraklíciummal el lehet tüntetni!
A közönség őrjöngött. A világ tömegkommunikációja felrobbant, minden egyéb hír háttérbe szorult. Világszerte kutatóintézetek százai hagytak félbe minden más munkát, és rávetették
magukat a miraklíciummal kapcsolatos kísérletekre. Egyremásra érkeztek az eredmények. A professzor minden állítása
igaz volt.
Egy héten belül több tízezer miraklíciumgyár létesült a világ
minden pontján. Kis flakonban, nagy palackban, kannában és
hatalmas tartálykocsiban egyaránt lehetett kapni miraklíciumot,
aminek az ára hamarosan már alig haladta meg a vízét. Számtalan kisebb-nagyobb üzem készített lepárlókészülékeket, gépkocsiba való adaptereket és a miraklícium gyakorlati alkalmazásának egyéb kellékeit. A világ arculata napról napra változott,
az egészségügyi és a környezetvédelmi statisztikák minden
nappal szebbek és szebbek lettek, és Greta Thunberg egyre boldogabban mosolygott. Még az OPEC is jó képet vágott vereségéhez, amikor sajtótájékoztatón bejelentették, hogy felhagynak
az üzemanyaggyártással.

A professzor egyszerre három Nobel-díjat kapott: fizikait, kémiait és békedíjat. Egy hónap alatt a világ összes egyetemének
díszdoktora lett, és százszámra kapta a kitüntetéseket. Szülőhazája, a kicsiny, eldugott, ismeretlen Gumiföld egyszeriben a világ legfelkapottabb turistaparadicsoma lett.
Szaúd-Arábiában a tudósításokban nem mutatták a profeszszort, és a neve helyett csak „gumiföldi tudósok” hangzott el. A
professzor ugyanis nő volt. De azért megkezdték a miraklícium
gyártását és felhasználását.
Észak-Koreában a miraklíciumot azonnal betiltották, halálbüntetés terhe alatt, mert Gumiföld korábban amerikai gyarmat
volt.
A magyar sajtó eleinte fanyalgott és kételkedett. Aztán kiszivárgott, hogy a professzor anyai ágon zsidó, és ráadásul liberális. Ezzel együtt a kormány vonakodva létrehozott egy Nemzeti
Csodaszarvas Intézetet, a latin „miraklícium” elnevezést
ugyanis románosnak találták. Az intézet meg is kezdte a csodaszarvas termelését, de az anyag kevés volt, rossz minőségű és
drága.
Öt év múlva a világ egy boldog, tiszta hely volt.
Észak-Koreát és Magyarországot meg benépesítették újra.

2020.07.20.

A csummasztott mönyörke
Elég nagy szükségem lett volna némi csummasztott mönyörkére. Fölhívtam a haveromat, aki megértéssel fogadta a problémát.
– Öregem, semmi majré. Tudod, hogy neked mindent. Hányadika van ma?
– Elseje.
– Okézsoké. Csörögj rám mondjuk huszadika körül, és megtrágyázzuk.
– Várjál már, nekem ez holnapra kell.

– Holnapra? Hát ez így elég húzós, de ha ez van, nincs mit
tenni. Akkor nyomban nekiállok csummasztani, hát egy ilyen
régi havernak? Hát nem? Na! Szólj ide holnap. Csá!
Másnap nem vette föl a telefont, és harmadnap sem. Hatodikán vette föl.
– Tudom, öreg, tudom, a csummasztott mönyörke – kiabálta
rögtön a telefonba, ahogy meglátta a számomat. – Volt egy kis
fennforgás, de reggelre meglesz, ez olyan biztos, mint ahogy
téged Ferinek hívnak, megyek is csummasztani, csőváz!
Engem Józsinak hívnak, de mindenesetre reggel fölhívtam, és
délután föl is vette.
– Ide figyelj, haver, tudod, hogy neked mindent – mondta
nyűgösen –, úgyhogy ha megígértem, akkor meg is lesz, akkor
is, ha nem nyaggatsz folyton! Nyugimá!
És levágta a telefont.
Úgyhogy nem nyaggattam többet. Harmincadikán viszont ő
hívott.
– Na, öreg, mi van, föláll még? Hát itt vannak a mönyörkéid,
édes Bélám, olyan pöpecül megcsummasztva, ahogy csak én
tudom. Hát azt hittem, sürgős, annyira kérted, aztán most ide se
tolod a pofád?
Már régesrég balablás rickét használok helyette, de ezt nem
árulom el neki.
– Máris megyek érte.
Odaszáguldok, de nincs otthon és nem veszi föl a telefont.
Harminchatodikáig mindennap odamegyek, mire végre otthon találom.
– Sanyikám, öregem, de jó, hogy látlak, mi van veled? Hogy
ityeg?
– Jöttem a csummasztott mönyörkéért.
Gondterhelten néz rám, aztán lassan bólint.
– Ja igen. A mönyörke. Várjál csak, hova is tettem.
Végignéz mindent az alagsori műhelyben, míg végre egy vödör alvadt gépzsír mögött ráakad a mönyörkékre.
– Hát itt is van. Mondjuk nem azért, öregem, haver vagy meg
minden, de jó lett volna, ha egy kicsit előbb jössz. Most nézd
meg, hogy néz ez ki!
A dobozban a szükséges mennyiség háromszorosa, teljesen
szétkuffanva, összepuracilházva. Legalább egy éve ott fekhet.

– Hát ezt ki is lehet dobni úgy, ahogy van – nézegeti a haver.
– Máskor ne várass ilyen sokáig. Nézd, spanok vagyunk, igaze? Sokat láttunk mi együtt, mi, Lacikám? Na ide vigyázz. Neked most ingyen megcsináltam ezt a csummasztást, okéság?
Valamelyik kuncsaft számlájába majd benyomjuk, tudod, hogy
megy ez. Elég lesz, ha a mönyörke önköltségi árát bedobod. És
nem kell vele parázni. Ráér a héten bármikor.
Disclaimer. Ez a kis írás nem a magyar egészségügy helyzetéről szól, és ha az olvasónak ilyen asszociációi támadnának,
azonnal kérjen rá gyógyszert a háziorvosától. Egy hónap múlva
talán meg is kapja.
2007.09.16.

Sztrádablog
Mikor az ember több száz kilométert utazik a sztrádán, van ideje gondolkodni, főleg ha nem ő vezet, nincs, ami lekösse a figyelmét. Néha vált néhány mondatot útitársaival, de jobbára
nem – órák hosszat nem lehet beszélgetni. Főleg nem a sztrádán. A Connect nagyon csendes autó, de nem akkor, amikor
százharminccal vágtat a sztrádán. Ilyenkor kinyújtóztatja kövérkés testét, és mély hangú üvöltéssel rohan előre. Élvezi a rohanást, hogy megmutathatja, mit tud – én pedig ezt a hangot
szeretem. Mert azt jelenti, hogy a sztrádán vagyunk, máshol
nem megyünk ennyivel, én pedig imádom a sztrádát. Mert szeparálva vagyok a szembejövő forgalomtól.
A sztráda külön világ. Végein hosszú felvezető szakaszok és
kanyargós csomópontok különítik el a közönséges utaktól, a
végeláthatatlan sztráda mentén csak néhány kijelölt helyen lehet visszatérni az alsóbbrendű utak szövevényébe, afféle zsilipeken át, amik jelzik a két világ határát. A sztrádán minden
másképpen van, mint a közönséges úton. Ha teherautót vagy
ráérősebb vezetőt érünk utol, a sofőr hátranéz, hogy előzhet-e.

Alsóbbrendű úton előre kell nézni, hogy nem jönnek-e szembe
vagy nem közeledünk-e kanyarhoz, kereszteződéshez.
Alsóbbrendű úton, főleg ha nagy a forgalom, az embernek
rövidebb-hosszabb időre útitársai akadnak, akikkel egy darabig
együtt visz az útja. A Szentendrei úton például, míg egy órát
araszoltunk, több autót már-már személyes ismerősként üdvözöltünk, amikor a szomszéd sávban megint mellénk került, miután előzőleg eltávolodtunk egymástól. Egy-két autóból fölbámultak ránk a gyerekek, mi meg rájuk vissza le.
Ilyen a sztrádán nincsen. Ritkán kerül össze két sofőr, akiknek ugyanaz a tempója, s azok sem egymás mellett, hanem
egymás mögött, a sebesség miatt jókora követési távolsággal.
A sztráda magányos világ. A másik autó feltűnik szemben a
horizonton, lassan közeledik, aztán amikor megfelelő távolságba ért, sofőrünk kiteszi az indexet, s a másik autó máris mögöttünk van. Vagy éppen ő húz el mimellettünk és tűnik el szemben a távolban. Ha az ember hátrafelé is nézeget, ezt az idegenekkel való együttlétet legfeljebb kétszeresére nyújthatja, tovább nem.
A sztráda csendes világ. Saját kocsijának megnyugtató robaján kívül az ember nem hall semmit. Az országút át-átvezet falvakon, városokon, ahol az ember másodpercekig, piros lámpánál vesztegeltében akár fél percen át is szemlélheti, hol, milyen
házban élnek idegen emberek, van-e virág az ablakukban, nyírják-e éppen a füvet vagy verik-e a gyereket. A sztráda a távolság és a sebesség falát vonja az utazó és az emberiség többi része közé. Hosszabban csak azt látjuk, ami messze van és így
picike; ami közel van, az pillanatok alatt tűnik elő és tűnik el.
A sztráda unalmas világ. Az országúton mindig más következik, az ember falun vagy városnegyeden hajt át, lát egypár helyi lakost, akik közömbösen néznek keresztül az autón, már
megszokták a forgalmat, mi csak nyugalmuk folyamatos megzavarásának egy morzsája vagyunk; kis házak és nagy városi
épületek, számtalan cégtábla és reklám, keresztirányú forgalom, mentőautó és biciklista, aztán mindez elmarad, erdő, szántóföld vagy gyümölcsös következik, helyenként egy-egy keresztező úttal, amik tanyákhoz vagy falvakhoz vezetnek.
A sztrádán ez mind hiányzik. Ami a külső korláton túl van, az
nem része a mi sztrádavilágunknak, sőt már a szembejövő oldal

sem; bárhogy változik odakint a táj, az nem tartozik mihozzánk, nem tartozik ránk. Ahogy a Kraftwerk megénekelte, egyegy elsuhanó autó dopplervuuumja az egyenletes szürkeségben, és valahonnét messziről csillog egy tarka, másik világ.
A sztráda szervezett világ. Közönséges úton sokszor csak a
széljelző karók és a kilométertáblák mutatják, hogy valaki gondoskodott az erre járókról – az úttest minősége pedig nemritkán
tagadja ezt. A sztrádán végig ott a leállósáv, figyelmeztetésül,
hogy ha baj van, ott állj meg; messziről virítanak a segélykérő
telefonok; és többhelyütt pihenők, benzinkutak és kijáratok
vannak, amikre jókor felhívják a figyelmet, hogy legyen idő
lassítani és kisorolni. Mindegyiket ki- és bevezető szakasz köti
össze a sztrádával, figyelmeztetésképpen: vigyázz, itt vége a
rohanásnak – vigyázz, itt rohanás van. A pihenőkben csak pihenni lehet, van egy vécé, néhány fatörzsből eszkábált pad és
asztal a kétlábúaknak, fölfestett parkolók a négykerekűeknek.
És egy lélek se, aki ne a sztrádáról jött volna s ne oda készülne
visszatérni. A benzinkutaknál már enni is lehet, autónak, embernek egyaránt; néhol ágyat is mutat a tábla, jelezve, hogy ott
megalhat az utazó és a kocsija.
Ezek a kis oázisok a sztráda tartozékai, de nem részei. Ott robogunk, itt állunk. Ott egymás után pillantunk a növekvő vagy
csökkenő számot jelző kilométerkövekre, itt percekig nézhetjük ugyanazt a fát.
A szervezettségből kellemetlenség is adódik. Ember és autó a
sztráda egy pontján észrevesz egy jelzést, és felsóhajtanak. Hamarosan lassítást parancsolnak a táblák, és már csak százzal,
csak nyolcvannal cammoghatunk, a hatvanat pedig állóhelyzetnek érezzük. Kúpos és téglalap alakú terelőbóják sora választja
ketté kilométereken át; némelyik holtan fekszik, mutatva, hogy
valamelyik előttünk járó óvatlan volt, és terelőbójának lenni
veszélyes mesterség. Nemegyszer átterelik hozzánk a szembejövőket, akikre morcosan nézünk mint betolakodókra, máskor
viszont mi érezzük magunkat betolakodónak az ellenirányú sávon. És mindkét esetben úgy érezzük, hogy elveszett a sztráda
lényege, az osztottpályás közlekedés.
Aztán, hosszú-hosszú idő múlva, jön a jelzés, hogy mindjárt
vége a terelésnek, a táblák mutatta ütemben türelmetlenül gyor-

sítunk, végül elérjük az áthúzott fehér kört, az autó boldogan
nekilódul, és mély hangú üvöltéssel rohan előre megint.

2020.08.27.

Filológia
Agónia, begónia, riksakuli, elefánt,
filodendron, rododendron, krampampuli, tulipánt.
Anamnézis, metatézis, szeizmográf, kupleráj,
tragédia, komédia, törpezsiráf, libamáj.
Algopirin, kalmopirin, fodormenta, filantróp,
fluorenszcens, impertinens, irredenta, teleszkóp.
Magántaxis, profilaxis, orrváladék, trombitás,
elégnagymár aszókincsünk, tényálladék, nem vitás!
2015.02.07.

A monetáris politika
szigorodása
a monetáris politika szigorodása
a szigorális politika monotálódása
a politális szigorika monetorodása
a szigorális monetika politorodása
a polorodás szigerális monotikája
a szigárolódás monitikája polorális
a monális szigárolika polorodik
monorodik a poláris szigorika
szigárodik a monorika polirolódása
szigárosan monorodik a polárika
monárisan szigorik a pola
szigárog a polorikus mona
mona, pola, sziga, ufarszin

2015.05.09.

Kémiai tanulmány
Az itt leírt eljárás jelenleg szabadalmi bejegyzés alatt áll. Szándékunkban áll pályázni vele Nobel-díjra. A művelet veszélyes,
kipróbálását csak védőfelszerelés használatával javasoljuk!
Szükség van egy palack szénmonoxidra, egy palack hidrogénre és egy vasalóra, valamint egy tűzálló, hermetikusan lezárható burára, amely legalább két méter magas és három méter átmérőjű. A burához csatlakoztatjuk a két gázpalack kivezetéseit és elhelyezzük a közepén a vasalót. Kiszivattyúzzuk a levegőt, majd hevíteni kezdjük a vasalót. Amikor izzásba jön, rábocsátjuk a szénmonoxidot és a hidrogént.
Az ismert összefüggés szerint
Fe2O3 + CO + 2 H2 → 2 Fe + CO2 + 2 H2O
Ebből következően a művelet végén a burában némi szódavizet (CO2 + H2O) fogunk találni, továbbá vasport, és mivel a vasalóból ezzel kivontuk a vasat, találunk egy lovat is. Adjunk
neki kockacukrot és nyergeljük meg.

2015.09.16.

Világosítsd föl
Világosítsd föl gyermeked:
a menekültek emberek;
a boszorkák – fideszesek, jobbikosok.
(Csahos kutyák nem politikusok!)
Vagy rugdosódnak, vagy híresztelnek,
de mind-mind pénzre vált reményt;
ki drótot árul, ki pengéket,
ki pedig ilyen költeményt.

És vígasztald meg, ha vigasz
a gyermeknek, hogy így igaz.
Talán dünnyögj egy új mesét,
fasiszta orbánizmusét –
mivelhogy rend kell a világba,
a rend pedig arravaló,
hogy ne legyen a gyerek hiába
s ne legyen szabad, ami jó.
S ha száját tátja a gyerek
és fölnéz rád, vagy pityereg –
ne dőlj be néki, el ne hidd,
hogy elkábítják elveid!
Nézz a furfangos képviselőre:
bömböl, hogy szánassa magát,
de míg mosolyog az adófizetőre,
növeszti körmét és fogát.

2015.12.27.

Áttüntetés
Az olvasó figyelmébe ajánlok egy érdekes kísérletet, ami a modern számítógépeken könnyen elvégezhető. Bármilyen rajzolóprogram megfelel hozzá, kell továbbá egy olyan nyomtató, ami
vastagabb anyagra is tud nyomtatni – a legtöbb tud –, valamint
nagy nedvszívó képességű, egészen vékony, de nem szakadó
textil vagy szivacs, A4-es lapokban. A papír azért nem jó, mert
az véglegesen beissza a tintát. Továbbá kell egy magas falú tálca vagy bármilyen edény, amelyben elférnek a lapok, és egy
nehéz, sima felületű tárgy, olyan anyagból, ami nem szívja be a
tintát. És kell egy-két apró tárgy, például játékfigura, kisautó,
kockacukor, effélék; célszerű, ha különböző anyagokból vannak. Végül: egy csipesz.

Indítsuk el a rajzolóprogramot és keressük meg a színválasztó
funkciót. A modern programokban négy paraméter segítségével választhatunk színt: három színösszetevő van és az átlátszóság.
Végezzünk egy bevezető kísérletet. Állítsunk be valamilyen
színt, mindegy, hogy milyet, legyen a példában zöld. Fessük be
vele a rajzolóprogram üres lapját, és nyomtassuk ki egy szivacslapra. Vegyük ki a lapot, óvatosan, nehogy megnyomjuk,
mert a festék a nyomtatóba folyhat és kárt okozhat. Helyezzük
a lapot a tálcára és tegyük rá a nehezéket. Préseljük ki a festéket a lapból és emeljük ki. A tálca alján körülbelül kétharmad
milliliter zöld festéket fogunk találni. Ha valamit belemártunk,
az is zöld lesz.
Mossunk le mindent, ami érintkezett a zöld festékkel, tegyünk szivacslapot a nyomtatóba, és térjünk vissza a rajzolóprogram színválasztójába. Következhet a valódi kísérlet.
Állítsuk az átlátszóságot maximálisra, ekkor a többi összetevő értéke közömbös. Nyissunk a rajzolóprogramban új lapot és
fessük be az egészet az átlátszóval. Ha az előző, zöldre festett
lapon csinálnánk, nem lenne változás, továbbra is a zöldet látnánk, de mivel az átlátszó alatt nincsen semmi, látni fogjuk a
Windows háttérképét. Ha a teljesen átlátszó képet tesszük a
Windows háttérképévé, meglátjuk a monitorunk belsejét.
Nyomtassuk ki ezt a teljesen átlátszó képet – többé-kevésbé
átlátszó lap fog kijönni a nyomtatóból, attól függően, hogy az
anyag mennyire szívja be a festéket. Szivacsnál nem lesz jelentős változás, mert a festék a belsejében lesz; a textilféléknek inkább megtapad a felületén, ezek akár teljesen átlátszóvá is válhatnak. Kivéve persze a margót, ha van. Nyomtassunk minél
több ilyen lapot és az előbb látott módon préseljük ki belőlük a
festéket.
Tálcánk teljesen üresnek fog tűnni, pedig több milliliter festék van benne, de az átlátszó. Csipesszel mártsunk bele tárgyakat (a kockacukrot ne!). Többféle dolog történhet.
Egyes anyagokról egyszerűen lefolyik a festék és nem történik semmi. Ilyen például az üveg. Ez ugyanolyan marad, mint
korábban.
Más anyagok beszívják a festéket és áttetszővé válnak. Ilyen
a kezeletlen fa és a kockacukor; utóbbit nem szabad a festékbe

mártani, mert oldódik benne és elrontja az átlátszóságát, csak
cseppentsünk rá egy kicsit a festékből. Érdekesen áttetsző,
üvegszerű kockacukrot fogunk kapni.
Végül vannak anyagok, amiken a festék megtapad, ezek felülete teljesen átlátszó lesz. Ha a tárgynak belseje is van, azt fogjuk látni, például egy fém kisautó karosszériája átlátszóvá tehető és meglátjuk a belső szerkezetet. Ha nincs belseje, mint például egy műanyag sakkfigurának, akkor teljesen láthatatlanná
fog válni.
Kísérletünk alapötletéért köszönetet mondunk Jerrynek, aki
egy ízben beleugrott egy üveg láthatatlan tintába, s láthatatlan
egérként tört borsot Tom orra alá.

2016.08.15.

A misszionárius
Becsönget és aziránt érdeklődik, volna-e fél percük beszélgetni
Jézusról.
– Fél percünk? – kérdezik. – Talán fél órát akart mondani?
– Nem, kérem – feleli. – Harminc másodperc bőven elegendő.
– Hát kérem, lássuk.
– Köszönöm – mondja. – Tudják, Jézus volt az Úr fia. Leküldte a földre, hogy áldozza föl magát értünk. Így most meg
vagyunk váltva. Tessék, ezekből mindent megtudhatnak. Olvasgassanak.
Ezzel átnyújt egy reklámszatyrot, hat-nyolc kötet van benne,
több kilót nyom. És kalapot emel.
– Viszontlátásra.
– Várjon már – felelik. – Azt hiszi, ezzel megtéríthet bárkit?
– Nem tudom, kérem – feleli már elmenőben. – De az nem is
érdekel.
– Hát akkor?

– Tudják, éppen Jehova tanúinak székháza és a buszmegálló
között lakom. Naponta háromszor ennyit hoznak. Másképp
nem tudok megszabadulni tőle.
S lecsoszog a lépcsőn.

2016.09.20.

Energetika
Van az az ismert módszer, hogy miképpen lehet minimális
energiabefektetéssel vizet melegíteni. Fogjunk egy pohár hideg
vizet, vagy akár egy pohár jeget. Húzzunk hőálló kesztyűt,
amilyet a konyhában használnak tepsihez. Fogjuk meg a poharat és tartsuk magunk elé. Tegyünk oldalra negyedfordulatot,
vagyis ha eddig mondjuk szemben volt az ablak, akkor legyen
a vállunk felől. Ez kilencven fok, vagyis a jég pillanatok alatt
felolvad és a víz felforrósodik. Ha egy kicsit tovább fordulunk,
az száz fok, vagyis gőzzé illan, ezt tehát ne tegyük.
Most jön a trükk. A kesztyű párját húzza föl amerikai barátunk, vegye át a poharat a tűzforró vízzel, és ő is tegyen ugyanolyan negyedfordulatot. A víz az ő kezében le fog hűlni egyszerű meleg vízzé.

2016.12.15.

A végletekig tömörített életfilozófia
arra az esetre, ha minden más csődöt mond
mert ez eddig még mindig bevált
meg amúgy különben is
De.

2017.01.05.

Szerelem
Látlak,
hallak,
tapintlak,
szagollak,
ízlak,
gondollak,
tudlak,
hiszlak,
mondlak,
répcelak.
2017.02.08.

Költemény arról, hogy
a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom ereklyéjét
valutáért mutogatják
a turistáknak
Auróra
euróra.

2020.05.18.

Relativitás
Igen.
A forró kása is
kerülgeti
a macskát.

2020.06.23.

Pár apró zizzenet
„Köszönet a könyvekért, sok boldog percet szerzett az Uránia
sorozattal”
Ezzel a megjegyzéssel kaptam a LAttilaD.org perselymalacos
gombján keresztül egy pénzösszeget egy olvasómtól. Meg vagyok lepve és nagyon örülök neki. Köszönöm.
*
A két vívó szembeáll egymással, Zson fölemeli kardját és üdvözli ellenfelét, aki viszonozza. Zson döf. Az ellenfél átváltozik tojássárgájává.
*
Most pedig letiltottam a polgármesterünket, mielőtt még meg
találnám neki mondani a véleményemet. Kivittem a szemetet,
de a postaládában is találtam. Ő írta alá. Még soha semmit nem
kaptunk tőle, csak dörgedelmeket meg parrrrrrancsokat, hogy
azonnal nyírrrrrrjuk le a gazt, különben irrrrrrgumburrrrrrgum.
Egyetlen szóból áll a szókincse: közterület, közterület,
khösszzterrrrrület! De nyírni nem a köznek kell, hanem nekem.
A fűnyírónk rég megdöglött, újra nem telik, nem is veszek, hi-

szen nem tudom kezelni. Klárika fölkelni is alig tud. Lenyírva
a gaz akkor lesz, amikor meg tudok fizetni fűnyírós embert, az
pedig akkor lesz, amikor ki tudok venni pénzt a számlámról.
Van rajta, az özvegyimet is oda utalják, ugyanis volt közben
egy vírus, ami miatt ezt kértem, hogy ne kelljen találkozni a
postással se.
Leszarja. Khösszterrrrület, khössssszterrrrület! Még nem hallottam tőle mást.
Az előző polgármester egy kegyes pillanatában megparancsolta, hogy a Krisztináéknak nehogy valaki segíteni merjen.
Azóta ezt tartják. Krisz tíz éve meghalt. Már az előző polgármester is. De az öröksége elevenen él.
Azoknak van igazuk, akik elmennek innen. Itt nem lehet élni.
Sajnos nekem itt kell élnem, még egypár évig.
*
Zavaros a Tisza, nem akar apadni.
Az a hírös Bogár Imre átal akar mönni.
Átal akar mönni, füvet akar nyírni,
Polgári mestörnek nem akar fizetni.
Elapadt a Tisza, csak a habja maratt.
Möghótt szögény Bogár Imre, csak a bírság maratt.
*
Égszakadás-földindulás,
ömlik az eső;
jön már a bírságcédulás,
nyírni, az a fő!

*
Józsiéknak most lesz az esküvőjük. Nyomtattak hárommillió
meghívót, repülőre rakták, elkezdtek körözni Pest fölött, és két
kézzel szórták őket az ablakon. Vidékre a postával küldtek szét
másik nyolcmilliót, szórólapként.
Feriéknek is most lesz az esküvőjük. Írtak egy listát a rokonaikról és a barátaikról, aztán fölhívogatták őket, pontosan hetvennégy embert.
Csak harmincketten mentek el. Józsiék esküvőjére viszont
egy lélek se.
Tehát lehet azt kérni, hogy ha meg akartok hívni egy Facebook-csoportba, akkor kattintsatok rá arra a bánatos karikára,
amiben van egy hasraesett villám, keressétek meg a nevemet,
és írjatok valamit, hogy mi a szentkurutty keresnivalóm van nekem abban a csoportban, ahelyett hogy végigkattintgatjátok az
összes ismerősötöket, mint egy kilencvenes évekbeli spambot?
Köszöntem.
*
Arra jöttem rá, hogy különféle állatfajok több milliárd éve tojnak tojást, de a rántott húst csak pár száz éve találták föl. Tehát
természetellenes, hogy a húst beleforgassuk a tojásba, lisztbe és
zsemlemorzsába. A szakácsok betegek és fuuuuujjjj.
*
Halottakról jót vagy semmit.
Te is, fiam, Brutus?
Luke! Én vagyok az apád.
Te mondd, hogy bankrablás, a te hangod mélyebb.
Játszd újra, Sam!
Idézetek, amikre valamennyien hibásan emlékszünk.
*

– Jó napot, mennyi a retek?
– Négy forint egy kiló, mennyit adhatok?
– Négy forint? Egy egész kiló?! Mi baja ennek a reteknek?
– Semmi az égvilágon. Négy forint kilója, csak ma, csak
helybeli lakosoknak, ha a konyhaasztalnál fogják elfogyasztani
piros kockás abroszon, vajas kenyérrel, családi vagy baráti körben, legkésőbb délelőtt tizenegyig. Feltéve, hogy teát is isznak
hozzá. Egyébként csomója hatszáz.
– Hm. Mondja, nem volt maga azelőtt telefonszolgáltató?

2021.01.14.

Elírás
Vettem két üveg szamorodnit, betettem a kamrába, a barátaimmal fogjuk majd meginni két hét múlva.
Másnap, amikor valamiért bementem a kamrába, akkor tűnt
fel, hogy három üveg szamorodni van. A feledékenységem rovására írtam, nyilván korábban vettem már egyet és elfelejtettem. Mindegy, elfogy.
Következő nap azonban már négy üveg szamorodni volt a
kamrában. Határozottan emlékeztem, hogy hárman voltak.
Gondoltam egyet és lefényképeztem őket.
Negyedik nap, amikor a képet összehasonlítottam a kamrában
levő öt üveg szamorodnival, már nem lehetett tévedés.
Napokkal később, amikor a kamrában már nyolc üveg szamorodni volt, megtaláltam a blokkot. Elírták. Az állt rajta, hogy
két üveg szaporodni.
Eltettem a blokkot és elkezdtem árulni a szamorodnikat az ismerőseimnek. Naponta négy-öt palackkal elvittek, lett belőle
egy kis zsebpénzem. Ez néhány hónapig tartott, az eredeti két
palackot megtartottam, a szaporulatot eladtam vagy megittuk a
barátaimmal.
Aztán egyszer csak nem volt több, csak az eredeti két palack
állt a kamrában. Elővettem a blokkot. Az írás kifakult, olvasha-

tatlan. Kár. Aligha tudok még egy ilyen hibás blokkot szerezni.
Ezen el fogok szamorodni… hopp, itt egy új palack!
2021.04.15.

Sorszellem
nem úszunk borban
állunk a sorban
állunk és nézünk
miben lesz részünk
mint régi traktor
dörmög a Viktor
mint egy vén medve
vagy fa leszedve
nincs már értelme
ha volt is elve
nincsen gondolat
csak úgy mondogat
mi minden korban
állunk a sorban
várunk oltásra
máskor lakásra
vagy épp Merkurra
minket átkúrva
szónokolt Kádár
a jövő ránk vár
csak a csatlósok
volt abból jó sok
ők kaptak bármit
drága szalámit

mi meg a porban
állunk a sorban
támogatásért
vagy bármi másért
ők meg csak híznak
vezérben bíznak
Horthy vagy Gyurcsány
nem hangzik furcsán
csak legyen vezér
életük ezér
mi meg csak élünk
már nem is félünk
nem úszunk sörben
ebben a körben
nem vagyunk bátrak
nem állnak sátrak
nincs szekértábor
csak Kuncze Gábor
nincs politika
csak a patika
ha van még gyógyszer
nem kell a módszer
már a patikus
is apatikus

2021.06.20.

Geológiai ihletettségű
költemény a mulandóságról
Érdekes hely Stromboli.
Két kis falu, fehér házak,
s ha a vulkán szétromboli?

Ligeti Gábor válaszverse
Érdekes hely Serengeti,
Sok vadállat: épp egy zebrát
Egy oroszlán szorongati.

2021.06.22.

Népköltöttem
Jótanácsom mindön rendőr javára:
Ne térdölj a másik embör nyakára.
Figyeljél föl a média zajára,
Ne térdölj a másik embör nyakára.
Hallgass, fiam, öregapád szavára,
Ne térdölj a másik embör nyakára.
Ha rendőr akarsz maradni még sokára,
Ne térdölj a másik embör nyakára.

2021.07.03.

Találkozás
Szembejön, már messziről föltartott karral integet.
– Öregem! – kurjantja. – Ezer éve! Hát hogy ityeg?!
Nincs mit tenni, viszonzom a kézfogást. Halvány fogalmam
sincs, ki lehet az ipse. Jellegtelen tucatarc.
– Na, mesélj! Mi van veled?
– Hát…

– Mert azt azért tudod, én számon tartalak, még ha nem is találkozunk gyakran, de azért megettünk mi már együtt nem egy
karéj kenyeret, nem igaz?…
Hahotázik, vele nevetek, nincs mit tennem. Még mindig sejtelmem sincs, ki lehet.
– Sőt most már lehet, hogy össze is tudunk jönni, errefelé lesz
dolgom. Ugyanott laksz még mindig, mi?
Ugyanott, mint mikor? Bólintok.
– Nahát akkor. Hanem addig is ide vigyázz. Régi haverok vagyunk mi, ugye? Nahát akkor. Ha gondban vagy, csak nekem
szóljál. A számom a régi, egész nap megtalálsz. Na, jön is a
busz, lépek. De aztán szóljál ám, mert megsértődöm!
Széles integetéssel ellohol a megállóba, én pedig nézek utána.
Ötletem sincs, ki lehetett ez. Tehát a számát, ámbár a régi, nem
tudom. Vagyis lehet, hogy tudom, csak azt nem, hogy az övé.
És elképzelésem sincsen, milyen gond lehet az, amiben segíteni
tud.
Nem fogom fölhívni és meg fog sértődni.

„Testvérek?! Hallie! Mi ikrek vagyunk!”

Úr ír

Hajninak

Irodalomelmélet. Szárazon hangzik, ugye? Pedig nagyon érdekes dolog. Egyszerűen arról van szó, hogy ha könyveket olvasok, akkor véleményem van róluk, gondolataim vannak velük
kapcsolatban. Ha pedig könyveket írok is, akkor elképzeléseim
vannak, hogy azok milyenek legyenek. A kettő összekapcsolódik és összefügg.

2005.08.27.

A hőmérséklet, amin
a weboldal tüzet fog és elég
„Ahol könyveket égetnek, előbb-utóbb embereket is égetnek.
Ahol könyvszervereket becsuknak, ott előbb-utóbb embereket is
ok nélkül becsuknak.
Nem szeretném megérni, hogy majd a gyerekeim megkérdezzék: Papa, hol voltál, amikor az elektronikus könyvtárakat becsukták?”
Ede hozzászólását az SLP fórumából az Index idézi, most
már én is idézem, be fog vonulni a történelembe. Az SLP-t becsukták.
A könyvkiadók egyesülete ordít, a könyvkiadók vezetői ordítanak, az SLP fenntartója pedig nem érti, hogy mit is követett
el. Én sem értem. Azt sem értem, hogy mi történt 2005 augusztusának utolsó csütörtökjén, hogyan szabadult be egy magáról
megfeledkezett könyvkiadó-elefánt az SLP porcelánboltjába, és
döbbent rá: „Úristen! Hát innen könyveket lehet letölteni?!” Az
SLP öt éve üzemel, mindenki tudott róla.
A fórum remélhetőleg egy darabig még meglesz, ajánlom
minden könyvkiadófőnök figyelmébe. A dolgok nem feketék
vagy fehérek, bármennyire szeretnék annak beállítani őket. Vonatkozik ez legfőképpen Szántó György Tiborra, aki valóságos
összeesküvés-elméletet gyárt a mögé a tény mögé, illetve helyett, hogy az emberek szeretnek olvasni. Érdekes dolog, a
könyvkiadók egyesülete etikai bizottságának elnöke amúgy elméletileg tudhatná, hogy az emberek szeretnek olvasni, mert ha
nem szeretnének, akkor ő most nem elnökölködné az etikai bizottságát a könyvkiadók egyesületének, hanem például párizsit
szeletelne. Üzleti tevékenység, adatgyűjtés meghatározott értelmiségi körről, sokba kerül a tárhelybérlés és a művek digitalizálása, sőt pár bekezdéssel lejjebb már nemzetbiztonsági érdek,
oroszországi szerver, célcsoportok szondázása, emailcímek

megszerzése. Ekkora nagy világba ordító marhaságokat elég
régóta nem olvastam a neten, pedig azért itt is elég sok hülye
mászkál szabadlábon. Az etikai bizottsági elnöknél sokkal nagyobbak. Pedig azért az se semmi, hogy nem érti, hogyan tölthették le a Vonnegut-regényeket hétezren, miközben ők évi ötezernél többet nem tudnak eladni. Szívesen elmagyaráznám neki, ha nem tartanék attól, hogy úgyse olvassa, egyrészt mert ez
egy privát blog, amit bizottsági elnökök nem olvasnak, másrészt kétséges, hogy tud-e olvasni. MERT KURVA DRÁGÁK,
AZÉRT! Mert a rendszerváltás óta kevés dolog drágult meg
olyan iszonyatos mértékben, mint a könyv, aminek ráadásul
iszonyatosat zuhant a minősége is. Itten engem tótumfaktum
orákulumnak tetszenek elfogadni, mert én írom a könyvet, csináltam a könyvet, vásárolom a könyvet, úgyhogy én mindent
tudok, amit kegyetek nem tudnak.
Mellesleg nem venném a lelkemre, hogy a bizottsági elnök
tudatlanságban maradjon, szóval elárulom, hogy a tárhelybérlés
régesrég nem olyan drága dolog, úgyhogy tessék szépen becsukni a mesekönyvet, az nem van, hogy orosz, sőt ruszki diverzánsok költséget nem kímélve rommá akarják pocsékítani a
magyar könyvkiadást. Először is a magyar könyvkiadás fölött
már régóta a RIP betűk olvashatók, másodszor pedig tudatom,
hogy én napi húsz forint ötvennégy fillért fizetek a LAttilaD.orgért, ami sacc per kábé van akkora, hogy az SLP teljes
anyaga mindenestül elférne rajta. Az emailcímemet pedig nem
kérték, amikor letöltöttem a könyveket.
Lassan el lehet kezdeni megtanulni a világirodalmat fejből.
Montag már felöltötte az egyenruháját.
2006.08.22.

Kérem a Nobel-díjamat
Egy kérdésre válaszolva hirtelen megvilágosodott előttem a
Nagy Rejtély.
Azt kérdezték tőlem, hogyan lehetséges, hogy egy időutazást
végző ember találkozik önmagával, hiszen ez ellenkezne az

anyagmegmaradás törvényével, nem lehet őbelőle kettő, ha
csak egy jött létre. De hát, feleltem, éppen az ellenkezne az
anyagmegmaradással, ha a kettő közül az egyik eltűnne minden
fizikai törvény ellenére. A kérdező kötötte az ebet a karóhoz:
A Földön van m molekula, atom, miegymás. Ha a következő
pillanatban ezek állapota vagy helyzete megváltozik, számuk
nem változhat. Esetleg csak akkor, ha energiává alakulnak, de
ott is nyomon követhető. Az időgép „üzemszerű” működése
esetén viszont az egyik pillanatban még m részecske egyszerre
többszörösére emelkedhet, vagy fordítva – ez azért elgondolkoztató…
Hozzákezdtem a válaszhoz, de olyan jó lett, hogy áthoztam
ide.
Ez a dolog szépsége. De ez nem üzemszerű működése az időgépnek, csak egy lehetséges következménye.
Használjunk matematikai nyelvet. Jelöljük i-vel az idő egy
adott pillanatában a Föld egészén megtalálható anyagmennyiséget, k-val pedig azt a mennyiséget, amit az időben mozgatni
szándékozunk. Ha ezt a mennyiséget t1 időpontból t2-be viszszük, akkor i1 = i–k, hiszen onnan elvittük az anyagot, és i2 =
i+k, hiszen oda viszont odavittük. Ez esetben i1+i2 = 2i, ugyanúgy, mint e1+e2 = 2e, ahol e az eredeti anyagmennyiség egy
adott időpontban, akkor, ha nem használunk időgépet. Nyilvánvaló, hogy e1 = e2, akármilyen időpontokat választunk ki, hiszen a Föld összes anyagmennyisége nem változik, eltekintve a
meteoritok által behozott és az ember által kilőtt csekélyke
anyagtól. Ha tehát e1+e2 = 2e, és i1+i2 = 2i, akkor bizonyítottuk,
hogy „üzemszerű” időutazásnál semmiféle anyagmegmaradási
anomália nem történhet.
Mi a helyzet „rendellenes” időutazásnál? Ilyenkor t2 időpontban nem i mennyiségű anyagot találunk, amihez hozzátesszük
az odavitt k mennyiséget, hanem többet vagy kevesebbet, mert
a múltban végrehajtott valóságváltoztatással azt okoztuk, hogy
valami nem tűnt el, aminek el kellett volna tűnnie, illetve eltűnt
valami, aminek nem lett volna szabad eltűnnie. No de hogyan
lehetséges ez? Nézzünk egy példát. Valóságváltoztatást végrehajtani csak a múltban lehet a jövő rovására (vagy javára), tehát a jövőbe kell utazni, hogy lássuk az eredményt. De ha csak

elindulunk a jelenből a jövőbe, akkor amit indulás előtt tettünk,
az nem valóságváltoztatás, csak sima cselekvés „időotthonunkban”, tehát a valóságot megváltoztatni csak úgy lehet, ha elmegyünk a múltba, csinálunk valamit, majd visszatérünk. Induljunk t2-ből, menjünk t1-be (múlt), hajtsunk végre változtatást,
majd térjünk vissza t2-be. Ahhoz, hogy anyagtöbbletet vagy
-hiányt tapasztalhassunk, olyan változtatást kell csinálni, ami
az időgépen magunkkal vitt k mennyiségű anyagot érinti, például olyan változtatást, aminek segítségével önnön másodpéldányunkra bukkanunk t2-ben. Most lényegtelen, hogy ezt hogyan érjük el, tegyük fel, hogy elértük. Az eredmény: i1 = i–k,
elvittük az anyagot, és i2 = i+2k, dupla példányt találunk a
többletanyagból. Ez az eredmény? Dehogyis ez az eredmény.
T2-be visszaérve a saját k anyagunk másodpéldánya része lesz
az eredeti i anyagmennyiségnek, ha hisszük, ha nem, vagyis i2
= i+k, ahogy várjuk.
Miért? Mert másképp nem lehetséges. A valóságváltoztatás
nem csodatétel. Valóságváltoztatói minőségünkben pusztán
ugyanolyan dolgokat tehetünk, mint időgép nélkül, halandó
emberi minőségünkben. Ezek egyike sem változtatja meg a
Föld e anyagmennyiségét. (Hacsak nem ülünk űrhajóra és szállítunk anyagot a Földre vagy onnan el, de akkor a számításokat
a földi anyag helyett a Galaxisban vagy a világegyetemben található anyagra kell vonatkoztatni – akkor is, ha nincs is időgép
a dologban.) Semmit se tudunk tenni t1 időpontban, ami megváltoztatná az i1 anyagmennyiséget. (Kivéve azt, hogy odavittük a saját k anyagunkat, de azt el is visszük onnan, amikor
visszatérünk t2-be.) De ha t1-ben nem tudtuk megváltoztatni a
Föld anyagmennyiségét, mitől változna az meg a t1–t2 időszakaszban, amikor semmiféle behatást nem gyakorolunk az eseményekre, a Föld élete „hagyományos” módon pereg? Ha tehát
t2-be visszatérve megtaláljuk saját magunkat, az időgépünket, a
t1-be elvitt és visszahozott holminkat még egy példányban, az
azt jelenti, hogy ezek a tárgyak a t1–t2 időszakasz valamely
pontján, amikor létre kellett jönniük, létrejöttek (megszülettek,
legyártották őket), nem pedig azt, hogy több lett a Föld anyagmennyisége.

Ha a valóságváltoztatással azt okoztuk, hogy az i2 anyagmennyiségben megtalálhatók olyan tárgyak is, amelyek eredetileg nem voltak benne, az azt jelenti, hogy azonos anyagmenynyiség logikusan hiányzik valahol a Földön. A matematika elvont szintjén a probléma ezzel megválaszolható. Az már sokkal
nehezebb kérdés, hogy konkrétan honnan hiányzik, és miért éppen onnan, és még a konkrét valóságváltoztatás körülményeinek ismeretében sem könnyű válaszolni.
Egy lehetséges példa. Tegyük fel, hogy t1 időpontban megölök valakit, aki nem az én egyik ősöm, mert most nem az ismert paradoxon titkát kutatjuk. Ezzel azt okozom, hogy nem
születnek meg az összes leszármazottai. Tegyük fel, hogy t2-ig
bezárólag összesen ötven ember született meg, akik a változtatás következtében mégsem születtek meg. A Föld anyagmenynyisége azonban nem lett kevesebb ötven ember testének anyagával, ugyanúgy, ahogy nem lesz kevesebb egy alma anyagával, ha azt megeszem. Az anyag megvan. Az ötven ember
anyaga is megvan, csak nem állt össze azzá a konkrét ötven
emberré. Egy része más emberek testében található, akik a változtatás következtében születtek meg, az eredeti valóságban
nincs helyük; az anyag más része növényekben, állatokban van,
amiket ezek az emberek nem ettek meg, mert nem születtek
meg; megint más része olyan emberekében, akik ezek helyett
az emberek helyett ették meg a növényeket és állatokat. De az
anyag megvan.

2006.09.06.

Ismét publikus a Sophie
Több mint egy év után a Sophie ismét letölthető, és most már
azt is elárulom, hogy mostanáig miért nem volt az. Mert részt
vett az Irodalmi Jelen regénypályázatán. Büszkén jelenthetem,
hogy benne van a döntősök harmincnégy tagú csoportjában – a

listában 41-es sorszámmal szerepel, a jelige a könyv címe volt.
S azért teszem letölthetővé ismét, mert nem nyert.
Eredményt csak holnapután fognak hirdetni, de én már ma
közzéteszem mindezt – ha valaki idetéved a maradék harmincháromból, tudhatja, hogy egy pályázat biztosan kiesett, és az
nem az övé. Éspedig azért teszem közzé már ma, mert nem tetszik a mód, ahogyan az Irodalmi Jelen az ügyet kezelte.
Egy pillanatig se gondoltam, hogy nyerni fogok – hogy miért,
arról később. De zavartak dolgok. A honlapon ez olvasható: „A
nagy munkavolumen miatt, a pályaművek elbírálásának határideje 2006. április 30-ról 2006. augusztus 31-re módosul. Ezután kerül sor – közjegyző jelenlétében – a jeligék feloldására
és a hivatalos eredményhirdetésre. A díjakat ünnepélyes keretek között 2006. szeptember 8-án 19 órakor adják át Budapesten az Alexandra Könyvesházban (Nyugati tér 7.).” Ebből én
arra következtettem, hogy augusztus 31-e után (hogy mikor, azt
nem tudni, de nyilván szeptember 8-a előtt) feloldják a jeligéket és eredményt hirdetnek. Majd pedig szeptember 8-án a már
kihirdetett győzteseknek átadják a díjakat. Ez lenne a logikus,
hiszen ez egy romániai folyóirat, az eredeti kiírás szerint Aradon adták volna át a díjakat, később változtatták meg Budapestre, nyilván sokszor találkoznak közlekedési nehézségekkel.
Kiesett pályaművek szerzői aligha fognak Aradról vagy éppen
Brassóból Budapestre utazni, ha tudják, hogy kiestek. Vártam
hát, hogy megjelenjék a győztesek névsora, esetleg érkezzen
egy emilke, hogy Ön nyert, Ön nem nyert, akármi. Nem jelent
meg semmi. Ami hagyján, de a szerkesztőség által (meg énáltalam is) nagyra tartott Faludy György haláláról sem tűnt fel
egyetlen sorocska sem a honlapon. Én azért nem írtam róla,
mert nem éreztem tisztemnek. Ők se? Vagy valami rosszabb
van a háttérben? Írtam nekik, hogy mi a helyzet a pályázattal.
Nem válaszoltak. Kezdtem ráncolni a homlokomat.
Végül aztán szociális munkásom fogta magát és tiszta vizet
öntendő a nyílt kártyák közé, felhívta Aradot. Kerek perec közölte velük, hogy az nem járja, hogy nekem föl kelljen utazni
semmiért, hétköznap nincs senki, aki sofőrködhetne nekünk, taxival kell menni, hatvanezer forint. De ha nyertem, akkor ne legyek már megfosztva a dicsőségtől, hogy személyesen vehes-

sem át. Mire a muki kérte a pályázó nevét, majd lesajnáló hangon: „Hát, asszonyom, megspórolhatják a taxiköltséget.”
Ezért a hangért teszem én közzé a történteket most, az eredményhirdetés előtt két nappal, és senki egy büdös szót nem
szólhat. A szociális munkások titoktartási kötelezettsége erre
nem vonatkozik, hiszen éppen az volt a dolga, hogy megszerezzen egy információt a számomra, nem tarthatta hát előttem
titokban. Én pedig nem vagyok szociális munkás, engem semmiféle titoktartás nem köt, az Irodalmi Jelennek pedig nem tartozom semmivel. És azért teszem közzé, mert a szerkesztőség
azt is mondta, hogy a harmincnégyek meg vannak híva a díjátadásra – nyert, nem nyert, mindenki –, márpedig én egyetlen
iafia meghívót se kaptam. Se a honlapjukon nem volt ott, hogy
a harmincnégyeket ezennel meghívjuk, se a jeligés boríték felnyitásakor birtokukba jutott címeimre nem küldtek meghívót.
Ez pedig nekem nem tetszik.
*
Mint mondám, nem gondoltam, hogy nyerni fogok. Nagyon
meglepett volna, ha akár az egyik különdíjat megkapom. Rögtön a pályázat kiírásakor világos volt, hogy mi a ki nem mondott elvárás, de a játék kedvéért beneveztem. Nem tudom, mikor és hogyan fog kiderülni, hogy milyen művek nyertek – a
díjátadás után nyilván közzéteszik a szerzők nevét és a művek
címét, de hogy mi van a könyvekben, azt ebből nem tudjuk
meg –, de erős bennem a meggyőződés, hogy a Sophie két okból nem nyerhetett. Mert ifjúsági regény nem nyerhet, az nem
műfaj, az valamiféle játék, nem irodalom – találkoztam olyannal, aki szentül hitte, hogy csak Jókai, Hugo, Mann, Dosztojevszkij meg a hasonszőrűek az irodalom, minden egyéb szemét,
és persze irodalmár volt az ártatlanom. És mert egy romániai
magyar folyóirat pályázatán csak olyan regény nyerhet, amelyik piros-fehér-zöld színeket lobogtatva könnyezteti meg az
olvasót, s kebelében az anyaföld iránti hő szeretet dobbanó érzelmeit gerjeszti. Az író szülőfalva, gyermekségének ártatlan
évei, midőn a hon szeretetével megismerkedett, ám közben el
nem mulaszthatá, hogy játszi pajkossággal kicsúzlizza a villanykörtéket, miért atyja elsenekelé, meg nem szűnhet köny-

nyezni, mikoron e sorok írása lelkébe idézi fehér fejét. Félreértés ne essék, én faltam a Ballagó időt, ahogy Fekete István
egész életművét, de mérceként nem állítanám. Nem azért, mert
nem jó, hanem mert nem arra való. Arra való, hogy olvassák;
minden könyv erre való, és az, amelyiket mérceként állítanak,
rögtön veszít kilencven százalékot a szubjektív értékéből.
A Sophie nem lobogtat piros-fehér-zöld színeket, ámbár Sophie szereti a faluját, de kék-fehér-piros színeket se lobogtat.
Semmilyen színek lobogtatására nem vagyok hajlandó, aki
megteszi, nagyobb gazságokra is képes. Amikor a könyv megjelent, sokan kérdezték, hogy Sophie miért francia. Valószínűleg a bírálók közül is, és Sophie nemzetisége a két ok egyike
volt, amiért nem kaphatott díjat. A másik a műfaj. (Nem mondom, hogy ezek miatt nem kapott díjat, csak azt, hogy ezek miatt nem kaphatott. Attól még lehettek a mezőnyben jobb könyvek is.) De hát én nem tudom Sophie-t magyarrá alakítani csak
azért, hogy díjat nyerjen, akkor se, ha ettől garantáltan nyert
volna, amiről persze szó sincs. Egyébként ha ezért nyer, akkor
inkább ne is nyerjen.
Én nem tehetek arról, hogy Diane Kurys franciának született,
és ő sem tehet arról, hogy őt ez a tény nem zavarja. Ha Diane
Kurys magyarnak született volna, akkor Sophie se lett volna
francia, de akkor meg sem születik. És ennek örömére most,
hét évvel a regény megírása után felkutattam az eredeti Sophie
Vaudrois-t. Így nézett ki – akkor.

Persze ő nem Sophie, annál is inkább, mert amikor a regény
formát öltött, már rég nem emlékeztem Julie Bataille arcára, de
Sophie mércéje akkor is Frédérique és nem az Irodalmi Jelen –
akkor is, ha Frédérique soha nem hallott Sophie-ról és Sophie
sem őróla, a tér- és időbeli távolság ellenére is, a műfaji különbség ellenére is. Sophie-nak franciának kellett lennie, mert
franciának született, még mielőtt megszületett volna. Amikor
nevet adtam neki, már rég nem emlékeztem arra, hogy Frédérique húgát is Sophie-nak hívták, mert nem volt videóm és nem
volt meg a La Baule-les-Pins – egyébként azóta sincs meg, ámbár videóm már van –; akkor már öt-hat év telt el azóta, hogy
utoljára láttam. Nem is volt jelentősége, hogy hívták Frédérique húgát. Egyszerűen csak eldöntötte, hogy őt Sophie Vaudrois-nak fogják hívni, mert a jó regényalak általában maga választ magának nevet. Némelyik hagyja, hogy az ember nevet
adjon neki, Sophie nem hagyta. De mindig is kicsit önfejű volt,
és ezért is tisztelet illeti Paulie és Georgina Rawdon-Smitht.

2006.12.17.

Alaktan
Régóta volt bennem valami bizonytalan érzés, ami mindig elfogott, amikor új regényalak lépett színre valamelyik művemben.
Világos volt, hogy valamit nem értek, de nem értettem, hogy
mi az, amit nem értek. Aztán egyszer csak elkezdett valami derengeni. Apránként megvilágosodott egy fölfedezés, amihez sehol nem hallottam hasonlót, pedig logikusnak tűnik, hogy minden jó író ismeri; ami nem jelenti persze, hogy az ismeretétől
automatikusan jó íróvá válik, aki amúgy nem az.
Először egy alaptétel jelent meg, amit aztán elkezdhettem
vizsgálni. Így szól: A regényalakot nem kitalálják, hanem fölfedezik.
Ez emlékeztet a jogra, amiről tudott, hogy nem csinálják, hanem fölfedezik. Némi vizsgálódással rájöttem, hogy a regényalak születése sok tekintetben hasonlít a valódi emberére, már

ha van értelme ennek a különbségtételnek. Nyilvánvaló, hogy
egy regényben az alakok ugyanolyan valóságosnak érzékelik
magukat és egymást, mint mi; és ismerünk felfogásokat, melyek szerint a mi világunk sem más, mint egy történet.
Sok mindenben hasonlít tehát. Nálunk egy új ember úgy jön
létre, hogy egy férfi és egy nő tizennyolc éven felüli elfoglaltságokba kezd. Ők döntenek úgy, hogy ezt fogják tenni – és ezzel föl is használták minden döntési lehetőségüket, amivel sarkalatos befolyást gyakorolhattak az utódra. Nem ők döntik el,
hogy milyen legyen a neme, a testalkata, a gondolkodásmódja.
Mindaz, amit nevelésnek, oktatásnak hívunk, csak egy adott
nyersanyag formálása, ami vagy a tervnek megfelelően sikerül,
vagy nem.
Talán a regényalakkal nem így van? Az írónak valamivel nagyobb a döntési szabadsága, de korlátozott. Ő eldöntheti az
alak nemét, külső és belső tulajdonságait, elég sok mindent – itt
azonban az írói szabadságnak vége szakad. Az alak a továbbiakban maga dönt a sorsáról, az író csak annyit tehet, hogy kutatja az alak lelkivilágát. (Ami azt illeti, az író az alak létrehozásában meglevő szabadságával sem mindig élhet. Erre remek
példa Sophie Vaudrois, akinek még neve sem volt, de már eldöntötte, hogy lány lesz, francia, tengerparton fog élni, és
nagyjából az életkora is megvolt. Több évvel azelőtt, hogy írni
kezdtem volna a regényt, hogy egyáltalán kiderült volna, miről
fog szólni. Vannak persze másféle alakok is: Vámos Miklós azt
írja az Én és én főszereplőjéről, hogy eredetileg férfi volt, csak
később változott nővé. Szerintem viszont ez a változás – főleg
olyan alaknál, akinek ennyire fontos a neme – valójában új alakot hozott létre, és az eredeti férfi most egy megíratlan alak valahol Vámos fejében. Az enyémben is hemzsegnek.)
Az alak egy ponton – változó, hogy mikor – komplett egyéniséggé fejlődik, akit ettől kezdve csak megfigyelni lehet, irányítani nem. Maximum terelgetni valamilyen irányba. Persze ennek is vannak fokozatai; Arkady Darell például, noha igazán
erős egyéniség, gyakorlatilag soha nem hozhat önálló döntést,
hiszen egy fontos terv tengelyében áll, őt muszáj irányítani. De
nem Asimov irányítja, hanem az események. A regényalak
szemszögéből az író egyfajta természetfölötti lény, aki nem irá-

nyíthatja őt. Csak az eseményeket próbálhatjuk úgy formálni,
hogy az alak arra menjen, amerre szeretnénk.
A hatalom az írónál van, az alak nem tud védekezni. Így szól
második posztulátumunk. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha az író
leír valamit, azt az alak nem tudja megváltoztatni. Ha azt írom:
„Kovács bácsi reggel fölkelt, körberepülte a házat és szült két
gyereket”, Kovács bácsinak semmilyen eszköze nem lesz, hogy
ellenszegüljön: ő ezt nem csinálja. Én vagyok az író, ő az alakom, engedelmeskednie kell.
Az alakoknak mégis van egy eszközük: el tudnak szürkülni,
sőt meg tudnak halni. Adrian Mole például elszürkült a harmadik kötetben, mert Townsend olyan dolgokra akarta rávenni,
amikkel ő nem értett egyet. Ezért elszürkült, csak gépiesen
végrehajtotta a szerző utasításait, de megszűnt hús-vér, igazi
alak lenni. A Barátok közt összes alakja halott, pedig egy színész megformálásában elvileg könnyebb lehet fennmaradni,
mint puszta betűkként. Mégis halottak mind, mert a forgatókönyvírók unos-untalan belepréselik őket valamibe, ami teljesen idegen a jellemüktől, ezért jellemet kell változtatniuk;
mindegyik szereplő néhány havonta teljes jellemcserén esik át,
pozitívból negatívba vált és vissza, a szerzők ugyanis csak ezt a
kettőt ismerik. Ezt egy alak nem bírja ki. A Barátok közt szereplői annyira nem alakok, csak papírmasé figurák, hogy súlyosan veszélyeztetik az őket játszó színészek további karrierjét,
különös tekintettel arra, hogy sorozatbeli szerepük előtt a legtöbben ismeretlenek voltak. Ennyire halott alakot nem lenne
szabad egy színésznek elvállalnia, mert az ilyenek egykettőre
fehér elefántokká válnak, ráadásul veszedelmes következtetésekre adnak alapot a színész tehetségével kapcsolatban. (Nagyrészt alaptalanul, mert a Barátok közt-színvonalon Sir Laurence
Olivier se tudna jobbat produkálni. Amint egy új figura belép a
sorozatba, ugyanolyan halottá válik, hiszen ezt követeli a rendezés, már ha lehet itt rendezésről beszélni.)
Az írott és a színészek által eljátszott mű között „alaktani”
szempontból nagy különbség, hogy a jó színész javítani tud az
olyan alakon, akit az író elrontott – ugyanakkor viszont, ami
sokkal jellemzőbb, az alak sokkal több kézen megy át. Könyv
esetén csak az író szól bele az alak sorsába, és egy regénynek
ritkán van kettőnél több szerzője. A filmnek már forgatókönyv-

írója is van, rendezője, a színész is hozzáteszi a maga garasát, s
az alak fokozottan ki van téve annak a veszélynek, hogy elvesszen a sok bába között. Ezt a veszélyt kompenzálja, hogy
több szem többet lát, a sok ember könnyebben észreveszi, ha
hiba történik. Más a helyzet hosszabb sorozatoknál, főleg ha
több forgatókönyvíró és rendező osztja meg a munkát, ilyenkor
csak maguk az alakok képesek fölismerni a jellemükben eső hibákat – de amire az alak szólni tud, már késő. (Mindmáig nem
értem, hogy ilyen esetben a színész miért nem ismeri elég jól
az általa játszott egyetlenegy alakot ahhoz, hogy szólni tudjon,
ha rossz irányba próbálják fordítani védencét.) Éppen azért
csodáljuk az olyan sorozatokat, mint a Váratlan utazás vagy a
Vészhelyzet, mert a sok író, sok rendező és a többéves forgatási idő ellenére az alakok plasztikusak maradtak.
Az irodalmi alaktan tudománya ezzel megalapíttatott. A további kutatások ezután következnek.

2007.02.06.

Cementezek
Könyveim rendezgetése közben itt-ott beleolvastam a derék
öreg Pirxbe, és elgondolkodtam rajta. Valahogy furcsa, hogy
annak idején ezt megfilmesítették. Most rákerestem a neten, és
megdöbbenéssel olvasom, hogy ráadásul még követelték is a
Filmmúzeumtól, hogy tűzze műsorra. Jövő vasárnap este lesz
az első rész.
Nem, nem arról van szó, hogy nem jó. Nagyon is jó. A
science fiction igazi gyöngyszeme. De mint gemütlich ifjúsági
regényt olvassák és nézték a sorozatot, holott – tessék elolvasni
figyelmesen. Lidércnyomások gyűjteménye. Intellektuális horror. Mi történt, ami megváltoztatta?
Itt van Terminusz története, Pirx megdöbbentő felfedezésével
és az emiatt hozott döntésével. Irodalmilag mestermű. Tartalmilag? Egy egyszerű, hétköznapi jelenséget misztikus eszközökkel valami ijesztővé és felfoghatatlanná tesz. Hiszen nem

történt más, mint felfedezte az írást és az irodalmat. Terminusz
rögzítette és visszajátssza a jelsorozatokat, semmi egyebet nem
tesz, de a körülmények, ahogyan és amiért teszi, az őrületbe
kergetik Pirxet. Ha Momssenék beszélgetéseit a hajó valamilyen erre szolgáló berendezése rögzítette volna, amit megtaláltak és feldolgoztak volna, akkor Pirxnek semmiféle lidércnyomásos képzetei nem támadnak. Hogy a rögzített jelsorozat válaszol, amikor Pirx megszólítja? Pirx maga is egy rögzített jelsorozat, ő talán nem válaszol, ha megszólítják? Ó, dehogynem.
Egy irodalmi műnek ez a dolga. Én órák hosszat el tudok beszélgetni gondolatban a regényalakjaimmal, miközben mindenféle más dologgal vagyok elfoglalva, és a beszélgetések legjobb részei bele szoktak kerülni a regényekbe. Ráadásul teljesen normálisnak tartom magamat.

2007.09.02.

Anne Frank blogja
Megpróbálom összefoglalni az előzményeket. Valuska László
üzemeltet egy Könyvesblogot, amiről kispubli jelent meg a
Mancsban. Erről természetesen a Könyvesblog is beszámolt. A
Litera összehozta egy online beszélgetésre Valuskát és a
Mancs-publi szerzőjét meg két további szakértőt. Minderről pedig beszámolt a Webisztán, én onnan értesültem.
A Könyvesblog föltett egypár kérdést, amiket emailben, kommentben vagy Mancs-publiban lehet megválaszolni, én tehát
LAttilaD.org-cikkben válaszolok. Azazhogy nem válaszolok,
mert a kérdések egy részének nem látom értelmét.
1. Arcvesztéssel jár-e az online kritika működése?
Először is mi az, hogy online kritika? Amíg ezt nem tisztáztuk, addig nem lehet válaszolni a kérdésre. Azt tudom, mi az,
hogy kritika – de mi az, hogy online? Én például sok évvel ezelőtt rendszeresen írtam filmkritikákat egy listára, azok tehát
online jelentek meg. Valamikor volt olyan hírem, hogy van ol-

vasó, aki a listát kinyomtatja és hazaviszi a családnak elolvasni. Az még mindig online, tessék mondani? A lista anyaga azóta megjelent CD-n, DVD-n, ámbár nem az én kritikáim miatt.
Az is online?
A legtöbb napilap párhuzamosan megjelenteti mondókáját
papíron és weben. Ha egy kritika mindkét helyen megjelenik,
akkor online vagy offline? És ha csak a weben, akkor mindenképpen online-e, vagy csak akkor, ha a kritikus úgy ült neki:
„én most online kritikát fogok írni”? Mert lehet az is, hogy ő
on-offline (dualline?) kritikát írt, csak aztán a nyomtatott kiadásból kimaradt.
Persze, én is tudom, hogy nem ez a kérdés. De akkor tessék
föltenni az igazi kérdést. Arcvesztéssel jár-e, ha olyanok is írnak irodalomkritikát, akiket nem kentek föl Kritikussá?
Erre még visszatérünk, most lássuk a következő kérdést.
2. Bajban van a kortárs magyar irodalom?
Tessék, megint egy fogalmi zavar. Én kortárs magyar irodalom vagyok? Kortárs is vagyok, magyar is vagyok, merem remélni, hogy irodalom az, amit csinálok, de majd erre is visszatérünk. De nem számítok ám irodalomnak! Nem vagyok fölkenve Íróvá, amely kérdésre még visszatérünk, és tömegek
vannak ezzel így. Írnak, de nem kenték fel őket, tehát nem részei a kortárs magyar (német, norvég, japán) irodalomnak. Akkor ha ők bajban vannak, bajban van az irodalom? Ha ők jól
vannak, kihúzhatják az irodalmat egyébként esetleg meglevő
bajaiból? Másképpen: hány fölkenetlen író kell ahhoz, hogy az
esetleg bajban levő fölkent írókkal szemben akkora többséget
jelentsenek, hogy már ne legyen bajban az irodalom (vagy
megfordítva)?
Azt, hogy az úgynevezett kortárs magyar irodalom bajban
van-e, nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi történik Esterházy Péterrel vagy Bertók Lászlóval, írnak-e, nem-e, bajban vannak-e, nem-e. Azt tudom, hogy Böszörményi Gyula állandóan
bajban van, de ő nem kortárs magyar irodalom, amire még
visszatérünk.
3. Hol olvastok irodalomról és mennyit? Sehol, semennyit.
Én irodalmat olvasok, nem az irodalomról. Nix beszélni, csinálni.

4. Mi a véleményetek a hazai irodalmi életről? Kritikáról?
Valamikor volt olyan, hogy tokaji írótábor, tudom, mert az előadások szövege megjelent nyomtatásban, én szedtem több éven
át. Egy író, aki sose járt a tokaji írótáborban, és csak másodsorban azért, mert akkoriban nem tudott mozogni. Ha megjelentem volna ott, összesúgnak a hátam mögött és talán meg is kérnek, hogy legyek szíves távozni. Mert nem vagyok ugyebár
fölkenve Íróvá, ráadásul borzalmasan fiatal merészelek lenni.
Vettem magamnak a fáradságot és átlagoltam a DIA első tizenöt írójának születési évét, többet nem, elég nagy áldozat részemről, hogy elviseltem tizenötször a copyrightos rámdörrenést. Átlagosan 1928 és félben születtek. A legfiatalabb közülük Esterházy Péter, de ő is huszonegy évvel idősebb nálam.
Kritika? Eszembe se jut kritikát olvasni. Nem tudom, miért,
sose érdekeltek. Még a saját műveimről csak-csak, mert abból
azt tudom meg, hogy mit gondolnak a művemről mások. De az
miért érdekeljen, hogy mit gondol Tóth Jeromos művéről Hufnágel Pisti? Én ki tudom alakítani a véleményemet magam is.
5. És a Könyvesblogról?
Töredelmesen bevallom, hogy csak most, a Webisztánnak köszönhetően szereztem róla tudomást.
6. Mennyire látszik számotokra a belterjesség a magyar irodalomban?
Tehát nem az a kérdés, hogy mennyire van belterjesség, hanem az, hogy mennyire látszik? Miért, mi lenne jó, ha lenne, de
nem látszana, vagy inkább látsszék minél jobban? Igen, persze
hogy látszik. Van a Fölkentek Köre, akik DIA-féle elefántcsonttornyokban üldögélnek, és valószínűleg kicsit bizalmatlanul szemlélik a fiatalok újmódi dolgait, amilyenek a blogok, de
mivel írók, tiszta fejű emberek, gyanúm szerint várakozással
néznek a jövő felé. És vannak az összes többiek, akik csak bámulnak föl az elefántcsonttornyokra. Ez nem baj, aki nagyon
jót csinál (akármilyen területen), az legyen csak híres, és mindenki nem lehet híres. Baj akkor van, amikor elhisszük, hogy
aki nem híres, az már nem is létezik. Érdekes, hogy ez csak
íróknál van ennyire kiélezve. Ha valamilyen vitába keveredek a
MEOSZ-ról vagy a Fideszről, tökmindegy, miről, lényeg, hogy
nincs köze az irodalomhoz, rögtön a második hozzászólásban
számíthatok rá, hogy gunyorizatív idézőjelbe teszik az „író”

szót a nevem mögött. De ha egy zenész vagy egy színész keveredik ilyen vitába, olyasvalaki, aki pontosan annyira ismeretlen
a saját területén, mint jómagam, mondjuk a somogycsicsói népi
együttes fuvolása, akkor nem vonják kétségbe, hogy zenész.
Lehet, hogy elküldik az anyjába, de zenész marad. Ez miért
van?
A hetedik kérdést kihagyom, mert nem ismerem a Könyvesblog munkásságát – majd igyekszem pótolni. És most Ctrl-F,
rákeresek a visszatérünk szóra.
Fölkenés Kritikussá. Igen, van egy ilyen dolog, hogy muszáj
fölkent Kritikusnak lenned ahhoz, hogy megmondhasd valamiről a véleményedet. Igazából csak a fölkent Kritikusok fölkent
Írókról mondott véleményei számítanak, néha el is gondolkodik az ember, hogy mire való az emberiség többi része. (Betűzd: belterjesség.) A Kritikusok bölcsészkaron végeznek, tehát
eleve adva van, hogy ők nagyon bölcsek. Közébük furakodni
minimum szentségtörés. (Betűzd: szent tehén.)
Irodalom-e, amit én csinálok? Ezzel vigyáznia kell az olvasónak, mert ha én nevezem irodalomnak a saját műveimet, akkor
csak beképzelt vagyok, de ha az olvasó is meg meri tenni
ugyanezt, akkor minimum műveletlen tuskó, aki nem tudja
megkülönböztetni Kertész Imrét Láng Attila Dávidtól. Holott
biztosan meg tudja különböztetni, és engem irodalomnak nevezni nem jelenti azt, hogy Kertész Imre nem irodalom. Az a
baj (tessék olvasni a kommenteket a Könyvesblog cikkénél, itt
is látható), hogy az emberek hitvilágában Isten és a Mikulás
mellett létezik egy „magasirodalom” is, aminek a nevében mindent le lehet szólni, sőt le is kell. Pedig csak arról van szó,
hogy vannak jó és rossz könyvek, vannak ilyen és amolyan témájúak stb. A beskatulyázás gyakran félresikerül, előfordult
már, hogy Anne Frank Naplóját értéktelennek, pejoratíve gyerekirodalomnak bélyegezték, pedig ugyanaz van benne, mint
Kertész Imre Sorstalanságában, ami ugye Nobel-díjat kapott, a
legmagasabb magasirodalom.
Általában automatikusan magasabb minősítést kap az a
könyv, amit nem értettünk meg, mint az, amit igen. Mindenki
okosnak tartja saját magát, és ha egy könyvet még ő sem ért
meg, hát az aztán igazán nagyon magas irodalom. Holott lehet,

hogy csak a szerző nem tud értelmesen írni. Magasabb minősítést kap az a könyv, amit ismert író írt, bár nem biztos, hogy attól mindegyik könyve jó.
Másfelől pedig automatikusan alacsonyabb minősítést kap az
a könyv, ami bizonyos műfaji kategóriákba esik: ifjúsági irodalom, krimi, science fiction. Holott attól még lehet, hogy az évszázad legnagyobb alkotása, csak nem merjük alaposan megnézni. Automatikusan alacsonyabb minősítést kap a könyv, ha
nem a hírneves kiadók adták ki. Miért nem ők adták ki? biztos
vacak, nem foglalkoztak vele. A nem hírneves íróról nem is beszélve. Ott még nem tartunk, hogy automatikusan alacsonyabb
minősítést kapjon az a könyv, ami papíron nem jelenik meg,
csak online. Az ilyen könyv egyáltalán nem kap minősítést,
nem is létezik!
Nem vagyok fölkenve Íróvá. Hát nem. Nem végeztem el
semmiféle felsőbb iskolát, ami íróvá teszi az embert, nem írtam
mélylélektani sorstragédiát a pirézekről, ami Íróvá teszi az embert, és nem vettem át a köztársasági elnöktől a babérlevelekkel
díszített krumplifőzeléket, ami aztán végképp ÍRÓVÁ teszi az
embert. Félreértés ne essék, nem akarom kigúnyolni azokat,
akik ott ülnek az elefántcsonttornyokban, még a kitüntetést se
sajnálom senkitől. Csak nem hiszem, hogy ettől lenne valaki
író. Már azelőtt is az volt, hogy megjelent a könyv – sőt már
azelőtt is, hogy megírta azt a bizonyos könyvet. Csak akkor
még senki nem tudott róla. Lehet, hogy én se írtam még meg
azt a bizonyos könyvet, ami majd megmutatja a világnak, hogy
én is író vagyok. Az is lehet, hogy ha megírom a könyvet, akkor jól eldugom és nem mutatom meg senkinek, mert Írónak
lenni nem jár annyival több pénzzel, amennyivel több macerát
jelent.
Írónak lenni és elismert írónak lenni – ég és föld. (Voltak a
történelemben, akik elismert írók voltak, de mint írók nem értek bolhakörmöt se, de most nem erről beszélek.) Ha az a bizonyos holland rendőr elsüllyeszti a füzetkét a fiókjába, akkor a
világ ma nem tud Anne Frank nevű íróról, holott ő pontosan
ugyanúgy megírt mindent, csak nem tudunk róla. Ugyanez a
helyzet sok százezer ma élő íróval, akiknek a művei megvannak, csak nem tudunk róluk. Akkor járunk el helyesen, ha meg-

becsüljük azokat, akikről tudjuk, hogy jókat írtak, és nyitott
szemmel járunk, mert hátha akadnak még, akikről nem tudjuk.
Az utolsó „visszatérünk”: Böszörményi Gyula, a nem kortárs
magyar irodalom. Ő ifjúsági irodalmat ír (írt – nem tudom, mit
fog csinálni a Gergő-sorozat után), amiről eleve ki lett kiáltva,
hogy nem irodalom, és szigorú arccal elmasírozunk a probléma
mellett. Az ifjúsági irodalom természetesen csupa mese: a szegény ember legkisebb fiának gyémánt félkrajcárjáról, ami levágta a sárkány mind a hét fejét és elvette feleségül a három királylányt. Csupa sületlenség, amiket gyerekek találnak ki gyerekek számára, játszadozás, arra jó, hogy este elaludjon a gyerek, de alig várjuk, hogy kinőjön a mesemondós korszakból,
borzasztó, hogy felnőtt embereknek, Doktorátust szerzett Értelmiségieknek ilyen gügyögést kell olvasniuk esténként Sanyika
ágyán ülve.
Valami ilyesmi. Néhányszor összeakadtam már ilyen fennköltekkel, akik ledöbbentek, hogy az ifjúsági irodalmat egy lapon merem említeni a Nagy Szent Irodalommal, sőt egy kicsikét elébe is tuszkolom. Nem nagyon éri meg vitába bocsátkozni velük, tekintélyelvű emberek, akiknek mindig megmondták
felülről, hogy mit kell gondolni, és azt gondolják. Az irodalomról például azt, hogy az utolsó magyar írók Jókai, Mikszáth,
Móra, Arany voltak, a huszadik században egyáltalán nem született író, egy író eleve tizenkilencedik századi. (A DIA már
egy modern felfogás jegyében válogatott olyan írókat, akik túlnyomórészt a huszadik században születtek. De az első felében!) Aki nem ragaszkodik ennyire a tizenkilencedik századhoz, de az írók Panteonjához igen, azzal még ki lehet szúrni,
például közölni vele, hogy olvassa el az Álarcosbált, az Abigélt, a Születésnapot és a Mondják meg Zsófikánakot, ezek igazi, tőrőlmetszett ifjúsági regények a legjavából, és a szerző évtizedek óta írópanteonunk egyik legtiszteltebb tagja, Szabó
Magda. De sokak számára ő se jó példa, mert tele van rossz tulajdonságokkal. Bűnösen fiatal, csitri még, nem volt jelen a
negyvennyolcas forradalomban (ez alapkövetelmény minden
magyar írótól és költőtől), ráadásul felháborítóan hiányzik belőle a hímnem összes kelléke (még a keresztnevével is hirdeti),
holott egy igazi író talpig férfi. Valamelyest mentheti klasszikus műveltsége és értő vonzódása az ógörög drámához, de ez

sajnos csak akkor derül ki, ha már elolvastuk legalább egy
könyvét. Amit nem valószínű, hogy az ilyen fennköltek megtesznek, hiszen rögtön az elején hiányoznak a zsinóros atillák
(nem vállalom a névrokonságot), a párducbőr röhögényben vonuló vitézek, és egyáltalán minden, ami echte magyar.
Molnár Ferenc például nagybetűs Író, akinek minden meg lett
bocsátva. Az is, hogy kivonta magát a negyvennyolcas forradalomból, holmi harminc évvel későbbi születésre hivatkozva. Az
is, hogy ifjúsági művet mert írni. (Az, hogy zsidó volt, megbocsáthatatlan, inkább gyorsan elfelejtették.) A megbocsátás oka
pedig az, hogy Nemecsek Hősi Halált Hal a Hazáért. (Elnézést
az alliterációért.) Egy gyerek hősi halála a grundért mint a haza
jelképéért akkora csodatett, amiért karosszék illeti meg a szerzőt a Panteonban. (Többek között ezért nem ölök gyerekeket a
műveimben, akármilyen hősies körülmények között sem. Túl
olcsó volna.)
Még szeretnék szólni valamiről, visszatérve most már az irodalom és az online kultúra kapcsolatára, ha ennek egyáltalán van
valami értelme. Ne tessék aggódni. A papír napjai meg vannak
számlálva, aminek csak örülhet, akinek például fenyőfa van a
baráti körében. De különösebb változás akkor se lesz, ha az irodalom mindenestül elektronikussá változik. Mindent, amit eddig az irodalomban és körül az elektronikus világ feltalált, már
megvalósítottak.
Anne Frank Naplója például egy blog. Minden megtalálható
benne, ami egy blognál alapvető kellék: a dátumozott bejegyzések, amik általában nem függenek össze egymással, de néha
igen, a sokféle témakör (magánélet, irodalom, politika). Persze
technikailag más a megvalósítása, ezért nem kínál felületet
kommenteknek, nincsenek címkék, permalinkek, és nem tudjuk
meg, hogy milyen zenét hallgatott Anne, amikor első naplóbejegyzését megírta. Más volt a technika. De ma a napló megvan
elektronikus formában is, a magyar változatot magam digitalizáltam, akár azt is meg lehet tenni, hogy bloggá alakítjuk, egy
betűnyi változtatás nélkül. Ez lenne Anne Frank blogja, ahol az
olvasók már kommentelhetnek is. (Istók zicsi megcsinálnám,
ha a szöveget nem védené a copyright.) Hát a 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos blogja? Tessék levenni a polcról és belelapoz-

ni. Az bizony egy kinyomtatott blog, még blogabb, mint Annéé, mert ha úgy nézem, nagyon sokféle témakörrel foglalkozik, ha úgy nézem, egyetleneggyel, Adrian életével. Még az se
kellett hozzá, hogy Adrian Mole valaha létezzen, anélkül is tudott blogot írni, egy évtizeddel azelőtt, hogy a web létrejött és
kettővel az első blognak nevezett blog születése előtt.
Hát azt tetszenek-e tudni, hogy felhasználói megjegyzések
mióta vannak? A legrégebbi, amiről én tudok, a 17. századból
való, eredetiben idézi és lefordítja a Wikipédia ezen az oldalon.
Fermat egy könyvbe írt széljegyzetet, vagyis felhasználói kommentárt, méghozzá olyat, ami három évszázadon át inspirálta a
matematikusokat. Ha az olvasó megnézi a könyvből bemutatott
lapot (amin sajnos nincs rajta Fermat kézírása, vélhetően egy
másik példányt szkenneltek), különösebb latin- vagy görögtudás nélkül látható, hogy a szöveg hasonló dolgokról szól, tehát
a kommentár ráadásul ontopic volt.
Akkor hol itt az a nagy Digitális Forradalom? Csak annyi történik, hogy újfajta nyersanyagra kezdtünk írni; ahogy korábban
a papír fölváltotta a pergament, a pergamen az agyagtáblát,
most a képernyő váltja föl a papírt. És persze kihasználjuk az új
anyag lehetőségeit. Őseink is ezt tették: amikor áttértek a pergamenre, megváltozott a betűk formája, mert az agyagba csak
éket lehetett belenyomkodni, a pergamenen pedig vonalat is lehetett húzni. Akkor az volt a technikai forradalom.

2008.01.28.

Korrupt leszek
Eldöntöttem: korrupt leszek. Hat börtönezredest küldtek vissza
a munkahelyére vesztegetés miatt, mert kedvezményeket adtak
raboknak sooook-sooook pénzért. És rögtön utána mondják,
hogy korrupt rendőrök is lebuktak.
Ha ez ilyen népszerű, akkor én se akarok kimaradni. Korrupt
leszek. Úgy írom a regényeimet, hogy a legtöbbet fizető regényalakok sorsa remekül alakul, aki nem csenget, az meg pó-

rul jár. Azt hiszem, krimit fogok írni. Ott lehet a legtöbbet kaszálni, öreg milliomost holtan találják, féltucat családtag mind
gyanúsított, és én döntöm el, hogy melyik a gyilkos és kinek a
neve van a végrendeletben.*

2008.05.08.

Fürge rókalábak
Jó pár napja mesélte a klubhíradó, hogy két kisrókát találtak
anya nélkül, gondozásba vették őket és a fiút elnevezték Vuknak. A lány nevét még keresik, mert a rókalánynak nincs neve
a Vukban.
Iny. Ez a rókalány nem levő neve a Vukban. El kell csupán
olvasni.

2008.12.10.

Há klasszikusok,
vazzátok meg
Ha az ember belefásul a világ ostobaságába (én nem, engem
szórakoztat), nagy megkönnyebbülés, hogy akad még egypár
tiszta fejű ember, akik először gondolkodnak, és minden egyebet azután. Ilyen például a nemzet Váncsája, akinek sokat köszönhetünk – és ilyen Tóta W. Árpád. Most éppen a Nógrádi
Gábor és Gergely körül gerjesztett botrányba márt lakmuszpapírt, ami tökéletesen kimutatja, hol van a hiba a kréta körül. (Jó
képzavar volt, mi?)
*

Ezt az ötletet sok évvel később meg is valósítottam, A komornyik című
kis novellát már korábban látta az olvasó. (Szivárvány)

Mint már nemegyszer, most is úgy nyomtam Ctrl-N-et a szerkesztőmben, hogy még nem is olvastam végig a cikket, amire
reagálni akarok, de azért mielőtt hozzáláttam az íráshoz, mégiscsak megvártam, mit mond Tóta W. Mindent. Elmondja, hogy
Károli ugyanúgy átdolgozta az ISTENNECOESWY szent bibliát, elmondja, hogy a Don Quijote eredetijét már nem ismeri
senki, elmondja a Lamb testvéreket, és elmondja, hogy már
maga Shakespeare is csak popritmusba tette át a klasszikusokat. Úgyhogy én ezeket már nem is mondom.
Inkább a vezető elvtársakat szurkálom meg egy kicsit. Itt van
például őfőkegyelmessége Baranyi I. Károly, a Nemzeti Pedagógus Műhely Elnöke. (Az elnököt kisbetűvel kellene írni, de
most a negyvenöt fokos szögben fölfelé mutató szaglószerv ábrázolására nagybetűt vettem elő.) Az Elnök teljes elnöki felháborodásával minősíti sátáninak Nógrádiék munkáját, olyan jelzőt használva, amit utoljára középkori boszorkányperek jegyzőkönyveiben olvastam. (Nem, nem ment el az eszem. Természetesen nem boszorkányperek jegyzőkönyveit olvastam, hanem Ráth-Végh István kultúrtörténeti csemegeraktárának számos kötetét, nagy élvezettel. Ej, a manóba, nem lett volna szabad, hát hiszen ez a sátáni Ráth-Végh átdolgozta a történelmet
popritmusba, olyat volt képes írni fzent magyari eleink tselekedeteiről, hogy „butaság”, az egyik sátáni kötetnek még a sátáni
címébe is beletette.) Az elnöki főkegyelem ott szolgál rá az alkalmazta jelzőre, hogy egyáltalán nem beszél Nógrádi Gáborról (elnézést Gergelytől, de Nógrádi Gábor neve fogalom az ifjúsági irodalomban, az övé pedig – egyelőre – még nem az),
hanem mindenféle nemzetromboló tevékenységeket mutat fel a
pedagógiából, jelezve, hogy ennek a gazságnak betetőzése a
két Nógrádi aknamunkája. Az viszont homályba süppedő rejtelem marad, hogy mi a frászkarika az a Nemzeti Pedagógus Műhely, ha nem – nevéről ítélve – olyasvalami, ami megmondja a
pedagógusoknak, hogyan kellene tanítani a kölyköket (bocsánat, nebulókat, latinosan nebulusokat vagy nebuliumokat, mert
mink adunk a műveltségre, ha nincs is).
Velkei Tamás, aki a vissza igekötőt viszsza alakban írja, megkérdezte a Petőfi Irodalmi Múzeum főtanácsosát is, amivel kicsit megkavarta szegény megfáradt fejemet. Én azt hittem,

hogy a srácok (Nebulus nebulum) a jövő számára készülnek, a
múzeumok viszont a múlttal foglalkoznak. Eddig tudtommal a
Duna volt az egyetlen, amely múlt, jelen s jövendő (egymást
ölelik lágy hullámai). De mindegy, Velkei Tamás alighanem a
lelke mélyén úgy érezte, hogy az irodalom már múzeumba való, tehát keresett egy muzeális főtanácsost, Ratzky Ritát, aki
szerint roszszul tanítjuk az irodalmat – és ebben maximálisan
egyet kell értenem vele. Csak hát utána kijelenti, hogy „átírás
és meghúzás helyett inkább magyarázó tanulmányokat kellene
készíteni, illetve a művek lábjegyzeteiben jobban megmagyarázni a ma már kevésbé érthető kifejezéseket”, amivel agyonüti
mondandója értékes részét. Esetleg főtanácsos lenne alkalomadtán megnézni egypár valódi gyereket, amint a dögunalmas
Jókai mellé még elolvassák a magyarázó tanulmányt is. A főtanácsos asszony természetesen jól ismeri a csittvári krónikát,
ahol Jókai fölmutatja, hogy az ő idejében a Csokonai idejebeli
kifejezések már érthetetlenek. Mármost matematikai nyelven
Jókai – Csokonai < Ratzky – Jókai
Értem? Jókainak A Föld feltétlenül, minden körülmények között márpedig mozog című regénye (ó, jaj, popritmizáltam)
1872-ben jelent meg, Csokonai pedig az 1780-as években járt
Debrecenben gimnáziumba. Ez kevesebb, mint egy évszázad.
Jókai könyvén jóval több mint egy évszázad pora van, és mecsoda különbség a változásokban!
Szóval ha a főtanácsos asszony adna nekünk egy olyan főtanácsot, hogy esetleg nézzünk meg eleven gyerekeket (Nebulum
nebulicum), akkor lehet, hogy kiderülnének dolgok. Már ha
meg merik mondani a véleményüket, és egyáltalán meg tudják
mondani fuldoklás közben. Mert Jókai nagyon poros már!
De ugorgyunk, van még egy elnök, a Magyartanárok Egyesületéé, aki nem tartja ördögtől való gondolatnak, amit Nógrádiék
csinálnak. Milyen rendes tőle, ha nem mondja, most rohanhatnánk tömjénért és exorcicus szakemberért. (Ha már Arató
Lászlónál tartunk, én a magam részéről reménykedem benne,
hogy a „nem válthatja ki” kifejezés nem őtőle, a magyartanárok egyesületének elnökétől való, hanem Velkei Tamás aludt
azon a magyarórán.) Ez az elnök gyakorlati tanácsokat ad, nagyon rendes tőle, kőszívűfiak helyett földesúr, ez remek ötlet,
ámbár a mai gyerekek nemigen tudják, mi fán terem az, hogy

földesúr. De csak hajrá. „Nemsokára kapott is egy levelet doktor Grisáktól, melyben az érdemes férfiú nagy prosopopoeiával
előadja, mily szigorú vizsgálat tartatik illető helyeken afelett,
hogy kinek hibája vagy vétsége okozta e több millióra menő
kárt; a bűnös példásan fog lakolni.” A folytatást negligálom, az
olvasó nervusait kímélvén, annakokáért nem fog lenni reflectoriumba tétetvén, hogy mi a frászkarika lehet az a „konfrontáltathassék”. Irigylem a görög gyerekeket; őket alighanem teljesen megkímélik az ógörög irodalomtól, mivelhogy az ógörög
nyelv az újgörögöknek külön nyelvtanulás nélkül kevésbé érthető, mint nekünk a „hugy bírságnop jutvá mend ű szentii es
ünüttei küzikün jou feleül joktatnia íleszje űt”.
Azt is mondja ez az elnök, hogy nem ért egyet az Egri csillagok rövidített verziójával – igazán kár, mert Várkonyi Zoltán és
Nemeskürty István nagyon sokat dolgozott rajta, nemkülönben
Sinkovits Imre, Bárdy György, Kovács István, Venczel Vera,
Gobbi Hilda, töméntelen janicsár és még sokan mások. Ez a sátáni (copyright Baranyi I. Elnök Károly) Magyar Televízió
évente műsorra tűzi, sőt még az egyébként nem popritmusáról
ismert Duna Televízió is, igazán szólni kellene nekik, hogy ezzel Arató László nem ért egyet.
Viszont jár neki a pont a Pál utcai fiúkért, amit szerinte őrültség lenne lerövidíteni. Tökéletesen egyetértünk: magam se
mondhattam volna szebben. Semmi értelme lerövidíteni. Ki
kell dobni úgy, ahogy van. Mármint nem fizikailag, csak nem
való gyerekek kezébe; mint említettem, tömeggyilkosságban
bűnrészes.*
Lépjünk tovább. Pilhál György a Magyar Nemzetben idézőjelbe teszi azt a szót, hogy alkotók, aztán alighanem elégedetten
csettint a nyelvével, most aztán elintézte őket, megsemmisítette, még vonaglanak kicsit az idézőjel között, aztán végük. A
*

Egy cikkben, amely nem került a könyvbe: „[…] önhibáján kívül tömeggyilkosságban bűnrészes. A regény 1907-ben jelent meg. Az akkor
mondjuk tizenhárom éves gyerekek hét évvel később mehettek hősi halált halni az édes anyaföld védelmében, és ez volt a felbujtás. Persze
volt ott még felbujtó éppen elég, de a felelősség egymilliomod része is
felelősség. Ettől még nem kell indexre tenni Molnár Ferencet […]”
(Szivárvány)

következő bekezdésben pedig akkora ostobaságot sercint, amiért muszáj őt is beletenni egy idézőjelbe. Szóval Pilhál György
„újságíró” így látja: „Nógrádiék a jelek szerint önbizalomért
nem mennek a szomszédba.”
Hát tényleg nem. Még senki se tette a történelemben. Tetszik
tudni, a szomszédba lehet menni zsírért vagy pirospaprikáért,
és ha a klisét használjuk, lehet menni szenzációért vagy botrányért, jó ötletért vagy hülyeségért, a világon bármiért lehet a
szomszédba menni, kivéve az önbizalmat. Mert ha a szomszédomat mondjuk Jenőnek hívják, és van önbizalma, akkor ő Jenőben bízik, átvehetem tőle, de az nálam nem lesz önbizalom.
Ha bennem bízik és azt veszem át tőle, az nekem önbizalom,
csak neki nem. Ez egy kövér baklövés volt, amit súlyosbít,
hogy egy nyelvi klisét használ fel gondolkodás nélkül.
Hogy az ő stílusában folytassam, Pilhál György egy kis gőgös gúnyért nem megy a szomszédba. Kijelenti, hogy Nógrádiék hite szerint Jókai és Gárdonyi úgy gondolná, ha élnének,
hogy a Nógrádi család a legalkalmasabb műveik átültetésére.
Akkor erre is az ő stílusában felelve: Pilhál hite szerint Nógrádi
Gáborék őt, Pilhál Györgyöt tartják a legalkalmasabbnak arra,
hogy Nógrádiék műátültetési képességeit megítélje. És persze
ez is folytatható. Hitem szerint én vagyok a legalkalmasabb,
hogy Pilhál Nógrádiék-megítélési képességeit megítéljem, és
ha holnap jön Jeromos és letol egy hozzászólásban, akkor
mondhatjuk, hogy Jeromos hite szerint ő a legalkalmasabb,
hogy megítélje az én Pilhál-megítélési képességeimet.
Meddig tetszenek akarni ezt játszani? Én már Pilhál böffentésénél eluntam. Mert baromság. Nógrádiék nem hisznek semmiféle hülyeséget se Gárdonyiról, se Jókairól, akik ha élnének,
vagy úgy gondolnák, hogy Nógrádiék a legalkalmasabbak,
vagy nem – valószínűleg nem, mert miért pont, de kit érdekel?
Nem élnek! Most mi élünk, tetszenek tudni. A huszonegyedik
század lakói. Lehet sóvárogni, hogy milyen jó lenne, ha még
mindig a tizenkilencedik század lenne, akkor élt minden híres
magyar, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Astoria, Blaha Lujza! De tizenkilencedik század már nem lesz többé, és ezek az emberek már rég el vannak hunyva.
Hogy a régi vágású olvasó mi a frászkarikáért menjen az antikváriumba kutakodni az „avítt, molyrágta” eredetik után, azt

végképp nem értem. A régi vágású olvasó arról ismerszik meg,
hogy az ilyenek ott vannak a könyvespolcán. Pilhált kizárólag
az a cél vezérelte, hogy valami tök jó gunyorosat fröccsentsen,
az nem baj, ha nincs benne értelem. Csak mellékesen jegyzem
meg, hogy amikor Pilhál iskolába járt, még nem voltak meg a
rövidített változatok: a régiekből tanult. És ilyen lett, szégyenszemre.
A Konzervatórium vendégszerzője, Szendi Nóra irodalmi
ihellészettel lát neki földbe döngölni Nógrádiékat. A Szigeti veszedelemről gunyorizál, hogy Zrínyi Miklós meg akarta szívatni vele a mai magyar diákokat.
Akkor lássuk. Szendi Nóra elfelejtett ránézni magára a műre,
ahogy Ratzky Rita a valódi gyerekekre.
Engedd meg, hogy neve, mely mast is köztünk él,
Bűvüljön jó hire, valahól nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.
Úgy látom, én vagyok az egyetlen a sok főtanácsos, elnök és
egyéb roppant kiművelt emberfő közül, aki a gyerekekkel is
foglalkozik. Én se tanár nem vagyok, se szülő, éppen csak emlékszem rá, hogy milyen volt az iskola, és különösen emlékszem az irodalomra, amivel rengeteget gyötörtek. Utáltam. Aztán ugye mi lett belőlem… Most elmondok egy-két dolgot a
valódi iskolásgyerekekről (Nebulicum nebulo).
Én többek között azért nem értettem soha a verseket, amiket
értenem kellett volna, mert a helyesírást viszont tudtam. Első
osztályban tanították (de én addigra már két éve tudtam), hogy
a mondatot nagybetűvel kezdjük, a nem mondatot viszont nem
kezdjük nagybetűvel. Mármost amint Tóta W. írta, a gyerek
egy csomó mindenről nem hallott még – hát én tizenegy-két
évesen még nem értesültem arról, hogy versekben szokás minden sort nagybetűvel kezdeni, de attól az még nem lesz új mondat. Senki nem vette a fáradságot, hogy szóljon. És egyszerűen
nem állt össze értelmes szöveggé. Ehhez jött még a fura szórend, a költői szóképek, az alternatív vagy régies helyesírás, és
így tovább. Egyszerűen nem értettem és kész!

A tanaraim pedig semmi egyebet nem tettek, mint bosszankodtak. Hát hogy lehet ezt nem érteni? Én nem tudtam nekik
megmondani, hogy miért nem értem, azt csak most tudnám
megmondani, amikor már rég nem érdekes az egész.
Az idézetet elővéve, gyerekfejjel nem tudtam volna, mi az,
hogy „mast”, „bűvüljön” és „örökkén”. A tankönyvekben a
Ratzky-elv szerint lábjegyzet magyarázta meg az idegen szavakat, de a tájnyelvi és régies alakokat csak akkor, ha nagyon eltértek a köznyelvtől. Hogy mi a nagy eltérés, azt a szerkesztő
döntötte el, aki persze felnőtt volt. Ezeknél nem lett volna lábjegyzet. Gyerekfejjel nem tudtam volna, hogy a valahol régen
azt jelentette, hogy ahol, pedig ez a két névmás nem összecserélhető, az egyik használata a másik helyett teljesen értelmetlenné tesz egy mondatot.
Ami azt illeti, most, felnőtt fejjel, elég jó elméleti képzéssel is
vannak gondjaim. A neve után tesz egy értelmező szerkezetet,
de a következő sorban már a jó hír az alany, és ez nem közbevetés, az első mondatrész (ahol a neve az alany) nem folytatódik. Szóval mit kell megengedni a nevével kapcsolatban? Megnéztem az előző versszakokat is, nincs sok, mert ez az első
ének hatodik versszaka; nincs összefüggés, a neve alanyú mondatrész lóg a levegőben. Esküszöm, hogy találomra választottam ki a versszakot.
Kicsiség, biztosan, csak egy iskolásgyereknek (Nebulia nebulium) ez vérre megy, mert meg-kö-ve-te-lik tőle, hogy értse,
dolgozatot írjon belőle, esszétanulmányt sikerítsen róla, és álmából riasztva is fújja. (Nem Zrínyit, de Szendi Nóra ővele
példálózott, és a valóban megkövetelt olvasmányok se érthetőbbek.) És nem magyarázzák meg.
Nekem annak idején nem kellett kopogós verseket tanulnom,
de tartok tőle, hogy a mai gyerekek se vennék jó néven. Nem
tudom, hogy Szendi Nóra miért pont ezt választotta. Az a szörnyűség, amit akkoriban rím néven tiszteltek, mai szemmel elviselhetetlen és élvezhetetlen. Vetekszik Janus Pannoniusszal,
akinek összes verseit szedtem valaha, és reggeltől estig ez kopogott a fejemben, pampapa pampapa pampapa pampam, pampapa pampapa pam, pampapa pampapa pam. Egy gyereket az
ilyen dolgok hihetetlenül tudnak idegesíteni. Hülyeségnek tartja. Mellesleg igaza van.

De térjünk vissza Nógrádi Gergelyhez, akire Szendi Nóra
megsemmisítő csapást mér a Blikk, a Hot és a Story magazin
említésével, közben bemutatva, hogy az ő fennkölt kultúrája
nem tiltja a vesszőhibát. Ami hagyján, de a Jókai- és Gárdonyiművet két-két szóba írja, aztán pontot rak a mondat közepére.
Persze a helyesírásának semmi köze nincsen a tárgyhoz –
ahogy annak sincs, hogy Nógrádi Gergely hol dolgozott korábban és min.
Szendi Nóra vitriolba mártott billentyűzettel esik neki Nógrádiéknak, és javasolja az íróknak, hogy egyből modernizálva írják meg a műveiket. Közben nem veszi észre, hogy hülyeségeket beszél. Tempora mutantur. Egy hatvanas évekbeli ifjúsági
regény a mai gyerekeknek érthetetlen lehet, ámbár nyelvileg
minden szava kristálytisztán világos. Csak túl sokat változott a
világ. Hovatovább célszerű lesz létrehozni egy webes adatbázist, amiben meg lehet találni, hogy mi volt a magnetofon vagy
a tantusz, vagy hogy miért csukták volna le Kálmán bácsit, ha
kiderül, hogy disszidálni akart.* Egy 1860-as évekbeli regény
már nyelvileg sem világos. Egy 1760-as évekbeli regény tökéletesen érthetetlen. Valaha szedtem Bessenyei Györgytől a Tariménes Útazásait, utáltam, mert érthetetlen volt a nyelvezete.
A’ szöveg’ telerakása aposztrófokkal ’s nehézkes igealakokkal
kínszenvedésnek láttatik lenni. (Speciel arra jó, hogy lássuk,
mekkora jótétemény volt a nyelvnek a nyelvújítás.)
A Tóta W-cikk kommentárjait is érdemes átfutni. Maszogep
szerint Nógrádi legyilkolja a nyelvet. Valamilyen rejtélyes okból mai nyelven írja, holott ha Bessenyei György most föltámadna, maszogep sorai a’ magyar nyelv kerékbe töretésének
láttattatnának lenni szerinte. Lord Valdez szerint a zenei hasonlat sánta, mert a regényben van izgalom. Szerintem nem járt iskolába. Az irodalomóra éppen arról szól, hogy kipárolják az
irodalomból az izgalmat. Istennek hála a világirodalom legjobbjai kimaradtak a kötelezőkből, de el lehet képzelni a kérdéseket. Jellemezd Arkady Darell alakját! Rajzolj grafikont azokról az eseményekről, amelyek Lady Callia szemvillanásának
*

Évekkel később el is kezdtem egy ilyen irodalmi lexikont, de hamar abbahagytam. (Szivárvány)

hatására bekövetkeztek! Fejtsd ki a saját szavaiddal, mit értett
Arkady azon, hogy „a körnek nincs vége”! Rajzolj grafikont is!
Asimovot kilelte volna a hideg, ha életében így tanították volna.
„Olvassa csak el, ahogy Mi is megtettük, annak idején” – írja
Thug, aki egyébként magyarellenesnek bélyegzi Tóta W-t és
felsorol egypár alacsonyrendű szolgafajt, zsiddant is egy jót, s
aztán mondja ki ezt a szentenciát. Igaza van. A gyerekeket rabláncra kell fűzni és eladni az afrikai rabszolgapiacokon, ősapáinkkal is megtették, alig háromezer éve. Ha ők kibírták (vagy
nem), a mi gyerekeink is kibírják (vagy nem). A gyerekek bűnösök azért, amit velünk műveltek a szüleink, hát lakoljanak!
Véres bosszút a gyerekeken!
Zka nem érti, ki dönti el és milyen alapon, hogy mik a feltétlenül ismerendő műremekek. Ezzel nem áll egyedül, én mindmáig nem tudom. Akkor se tudtam, amikor az istennek se lehetett rávenni, hogy olvassam el a kötelező Tüskevárat, a rákövetkező években se, nem és nem. Sok évvel később olvastam
el, amikor már senkit sem érdekelt, hogy teszem-e. Azóta újraolvastam százszor. A folytatását, a Téli berket is. Mindkettőt
nagyon szeretem. Most már.
És tömegével vannak ilyenek. A TWÁ-blog hozzászólásaiban
is ott vannak azok, akikkel ez a sok szenteskedő faszkalap egy
életre megutáltatta az irodalmat, mert le kellett ülni és biflázni,
aztán megmondani, hogy Ridegváry g-vel vagy gh-val írta a
nevét, és milyen érzemény vezette Szent Petőfi szent kezét,
amidőn a honszerelm ihellette, ah, szent versében nem anapesztusokat választott a nyolcvanhetedik sorhoz, hanem spongyausokat, áldassék az ő neve. Velem a Himnuszt utáltatták
meg egyetlen paranccsal: tanuld meg! És nem volt apelláta, napokig egyebet se csináltam, csak ültem és tanultam. Napokat
vettek el az életemből egy hülyeséggel, aminek aztán még az a
haszna se volt, hogy fogadhassak valakivel, hogy fejből tudom
a Himnuszt, mert nem tudtam megtanulni.
De mit tehettem? Gyerek voltam. A gyerek ül a padban és
mukkanni se mer, hogy ő ezt unja, mert kötelező, és parrrrancshatalmilag elő lett írrrrva, hogy őneki ezt márrrrpedig ki kell
elemeznie, és ő meg is tenné szívesen, csak mi a csudát jelent
az, hogy „mondá”?

De tökmindegy, mit beszélünk. Ül a fejünkön, ami hagyján, de
a gyerekek fején is, néhány fővezénylő elvtárs, akik Márpedig
Tudják. Vannak a Szent Szerzők, Jókai, Petőfi, Arany meg a
többiek, akiket Márpedig Mindenkinek Meg Kell Tanulnia. Ellentmondás nincs! Beáll a sorba!
Ez a néhány fővezénylő elvtárs, elnök, főtanácsnok meg akadémikus remekül elvan könyvek és gyerekek nélkül. Egyikre
sincsen szükségük ahhoz, hogy eldöntsék, mi lesz kötelező a
következő tíz generáció ötvenmillió gyerekének. Olyanok, mint
Judit, aki „Tudta, hogy a könyveit, főleg a nagy gyermeklélektant délutáni és esti tanfolyamokon ismertetik, bírálják a tanárok, s még a saját művétől is elment a kedve, ha eszébe jutott,
hogy Szabó Márta javítja a Zsófi összekapott, elnagyolt dolgozatát, s azon mulat magában, milyen jó könyvet ír ez a Papp Judit, s mennyire nem tudja nevelni a saját gyerekét.” Akiről azt
gondolja Márta: „Írhattál hetvenhét könyvet, azért csak az
vagy, aki voltál, Papp Judit, aki hátulról előre és elölről hátra
tudja a leckéjét, és a legszebb dolgozatot írja a tavaszról, mert
összeolvasta róla az összes Goethe- meg Heine-verseket meg
egy meteorológiai szakkönyvet és a nagy Botanikát, csak sose
járt erdőben május táján, és nem tudja biztosan, milyen illata
van a gyöngyvirágnak. Te csak azt veszed észre megint, ami az
orrod előtt van, a közepeseket a Zsófi bizonyítványában, mit
tudod te azt, hogy ez a gyerek csupa ambíció és figyelem, csak
valami mást ambicionál, másra figyel, mint ami neked eszedbe
juthatna valamikor.” „Valami titka van, valami rugója, mint
egy kis szerkezetnek, aminek az érintésére egyszer majd kinyílik, majd rájövök egyszer, hogy mi, én mindig rájövök az ilyesmire, csak legfeljebb nem tudom jól megfogalmazni, és nem
írok róla könyvet. A könyveket csak írd te. Egyszer majd valaki megmondja a szemedbe, mit tartunk mi idebenn az iskolában
a könyveidről.”
Szabó Magda a szemükbe mondta. A Zsófikában többek között az is benne van, hogy mit gondolnak a valódi emberek az
ilyen Juditok fennkölt gyermekészeti szakkönyveiről. A Nebulo
sp. hatéves egyedei a diszjunkt metafizikai diszkurzus ontogenezisének specifikus síkján. Azóta eltelt ötven év, de ugyanilyen könyveket írnak.

A vezénylő elvtársak fejében él egy kép, hogy ők milyen gyerekeket szeretnének. (Bocsánat, tanulókat, iskoláskoromban ettől mentem a falnak, hogy még a matekpéldák is úgy szóltak,
hogy húsz tanuló megy az utcán, közülük nyolc tanulónak piros
sapkája van stb. Én viszont nem tanuló voltam, hanem gyerek!)
A vezénylő elvtársak reformkori tanulókat szeretnének.
Béla és Ödön megy az utcán, beszélgetnek.
– …szóval a Karesz azt mondta… Te, hány óra van?
– Nem tudom, nincs nálam az órám.
– Várjál már, megkérdezem.
Szembejön a szomszéd kis infáns, Rákóczy Csingellérke,
aranysujtásos, zsinóros mentében, de az is lehet, hogy jöttében.
– Öcsi, figyuzz, nem tudod, hány óra van?
Csingellérke megáll Béláék előtt és kecses mozdulattal lekapja fejéről hódprém fövegét. Aranyhaja csillog a fényben, kék
szemének tiszta tekintete a két férfira ragyog.
– Alázatos tisztelettel megköszöntvén nagy jó uraimékat,
hozzám való jóságjukat nem feledhetvén, sietek tikegyelmeteknek hírül jelenteni az estelleti hatodik óraütés mihamari bekövetkezését.
Béla Ödönre néz.
– Baszd meg, mit mond?
– Süket vagy, baszd meg?! Mindjárt hat óra!
– Ja, jó. Kösz, öcsi. Szóval azt mondta, hogy a főnök a titkárnővel kúr, és…
Csingellérke rendíthetetlen mosollyal bólint.
– Mindenkor szaladvást jövendek tikegyelmetek alázatos
szolgálatjára.
Tisztelettel bókolván a hódprém föveggel, azt főjére helyezi
és sudár, nemes lépteit folytatja a sarki Tesco felé, hol szerető
szüleinek a szafaládét megvásárlandi.
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József Attila, Nógrádi Gábor
és mi többiek
Elgondolkodtam az előző cikkre érkezett hozzászólásokon. Elsősorban azon, hogy – ez idáig – mennyire kevés volt belőlük,
az is csak magánlevélben. Olvasóink vagy a karácsonyi előkészületekkel vannak elfoglalva, vagy nem volt türelmük végigolvasni a hosszú cikket – vagy, amit én gyanítok, nem nagyon
akaródzik nekik irodalmi kérdésekben véleményt nyilvánítani.
Az irodalom nem olyan, mint a foci vagy a politika, amikhez
mindenki ért és mindenkinek van róla véleménye. Olyat már
hallottam, hogy társaságban megvitatják, hogyan rúgta az a
tökfej Kovács a saját hálójukba a labdát, na figyelj ide, Kiss lepasszolta neki, hogy így, erre rúghassa tovább, egy tropszkohipercentrikuláris vonal mentén az ellenfél felé, de az a hülye
Kovács egy hipertropszkoventrikuláris vonalat választott, amitől a labda Uri Gellert kapott és persze belement a saját hálójukba, a kapusnak már arra se volt ideje, hogy elénekelje a Szózatot. (Bocsánat, ennek Moldova a mestere, én csak kivételesen
kontárkodtam bele – ő mindent tud a fociról és remek szatírákat írt róla. Azokat szeretem, a focit nem.) Meg olyat is hallottam, hogy társaságban megvitatják, micsoda ostobaságot mondott ez a hülye Orbcsány Vikenc, hát hiszen ha az autópályát a
Szilas–Vegeta vonalon viszik, akkor az hetvenhétmilliárddal
többe fog kerülni, hát figyelj ide, itt van a kerettyenaszályi elágazás… (Igen, Moldova politikai szatíráit is szeretem, de néha
az az érzésem, mintha a sajátjaim is állnák az összehasonlítást.
Nem mind.)
Nem, az irodalomról nem vitáznak. Még soha nem hallottam
olyat, sőt filmen se láttam vagy regényben sem olvastam, hogy
társaságban összegyűlvést az lett volna beszédtéma, hogy te figyejj mán, a tapétamintád pont olyan, mint az Eszmélet rímképlete, ababbaba, persze, tudom, azért választottam pont ezt a
tapétát, nem tudom, megfigyelted-e, hogy a két középső sor
olyan, mint egy tengely, ami körül megfordulnak a versszakok.

Persze valószínű, hogy rossz példát választottam, az Eszmélet
József Attila legbonyolultabb verse, én már idősebb vagyok,
mint ő valaha volt, és még mindig nem értem. Mármint értem,
csak nem az összes rétegét.
Válasszunk egy másik József Attila-verset. Egy közismertebbet, amit mindenki olvasott és kisebb-nagyobb részleteit minden valamicskét is művelt magyar ember el tudja mondani. Akkor írta, amikor harminckét éves lett ő, meglepetés e költemény, csecsebecse, ajándék, mellyel meglepte e kávéházi szegleten maga magát. Nekem ez a vers szokott eszembe jutni, amikor egy írót támadnak. Akartam szólni már az előző cikkben,
csak aztán kimaradt valahogy, két napig írtam a cikket, sokszor
félbe kellett hagynom, kimaradnak így gondolatok.
Élt egy ember valaha, akiről az ország ma egyetlenegy dolgot
tud. Azt, hogy intelme gyorsan, nyersen érte József Attilát a
„Nincsen apám” verséért, a hont kivont szablyával óvta ellene.
Ideidézte Attila szelleme hevét s nevét: azt mondta, hogy Attila, míg szóból ért ő, nem lesz tanár e féltekén, gagyogott s ragyogott. (Nem, ez nem Nógrádiék popritmizálásának paródiája,
csak játék a szavakkal.) És József Attila úgy elküldte a jó édes
anyjába Horger Antal urat, amiért sekély kéjjel örült, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, hogy ennyi maradt az egész emberből az utókor számára. Pedig tudjuk, ki volt. Cikk van róla a
Wikipédiában. Tudományos munkái fennmaradtak, és nemegyszer összefutottam a nevével nyelvtudományi művek irodalomjegyzékeiben. Azonnal megjelent a fejemben a vers. Horger
Antal professzor, a magyar nyelvészet nyilvános rendes tanára,
több tudományos mű szerzője egy hétfő reggelen, 1925. március 30-án egyszer s mindenkorra beírta magát a kultúrtörténetbe egy primitív, kisstílű állatsággal, és nyolcvan éve minden
magyar ember tudja, hogy Horger Antal az a felfuvalkodott
fasz volt, aki tönkretette József Attila karrierjét.
Ja, hogy nem tudta szegény, mit cselekszik? Eszünkben sincs
megbocsátani neki. Ugyanis József Attila még konkrétan bele
is írta a versbe, hogy melyik verséért kapta ezt a fejére, és mi
ismerjük azt a verset. Itt van a szövege az ELTE honlapján, tessék szíves lenni gyorsan átfutni felelevenítőleg.
Az Horger Antal nagy baja, hogy ez a vers jó. Kegyetlenül,
piszkosul jó. Ha legalább még egy gyenge verséért alázta volna

meg a nemzet József Attiláját, talán nem átkozzuk ki a történelemből; akkor talán a költő se írja bele egy versébe. De egy jó
vers miatt tette. Fel kellett volna ismernie, hogy a vers jó. Égjen örökké.
Most nagy szavakat fogok használni, és nem szégyellem magam. Én párhuzamot látok József Attila és a két Nógrádi inkriminált munkái között. Mindkettő az elutasításról szól. Attila a
versben elutasított mindent, a családi kötelékeket, a vallást és a
hazát, a gazdasági rendszert és a törvényt. Nógrádiék az oktatási rendszer egynémely múltbeli csökevényét. Én ezt szeretem,
mert magam is elutasítok sok mindent, és büszke vagyok rá.
Nem könnyű, először le kell győzni magunkban a belső ellenállást, aztán fittyet kell tudni hányni a külsőnek.
Vannak srácok, akik fordítva hordják a baseballsatyeszukat,
tetkó van a karjukon és lóg rajtuk a naci. Ilyeneket mondanak:
„Há fjejj ide, apafej. Én nem tom, hogy te ki vagy és mire van
akkora arcod a jól fésült pofáddal meg a flancos nyakkendőddel, de szarok bele. Én ez vagyok, vágod? És ha nem tetszik, el
lehet húzni!” Rondán hangzik? Lehet. De instállom, József Attila pontosan ugyanezt írta! Csak egy kissé szebben, de hát
nem lehet mindenki költő. Nem, József Attila nem azt írta,
hogy ő gyilkosságot tervez, és ha egyszer egy tetem fölé hajolva találják véres késsel a kezében, akkor tudjanak róla, hogy
előre megfontolt szándék volt. Frászkarikát. Azt írta, hogy fütyül a törvényre, fütyül mindenkire, és ha nem tetszik, el lehet
húzni.
És mit mond Nógrádi Gábor és Gergely, amikor közzétesz
egy megrövidített klasszikust? Azt mondják, hogy ők nem értenek egyet az oktatási rendszer szent tehenészetével, nem gondolják, hogy a klasszikusokat az utolsó vesszőhibáig pontosan
úgy kell tanítani, tanulni, sőt bemagolni, ahogy húsz, ötven, ötszáz évvel ezelőtt. És ha nem tetszik, el lehet húzni.
Az a nagy bibi a dologban, tetszik tudni, hogy Nógrádiéknak
igazuk van. Ezt két dologból lehet tudni. Abból, hogy amit
tesznek, azt előbb-utóbb valakinek meg kell vagy kellett volna
tenni, és abból, hogy támadják őket. Szokták. Az újítókat először üldözik, aztán kénytelen-kelletlen elfogadják, és végül ün-

neplik. A folyamatot belülről ismerem, én is az üldözési szakasznál tartok.
Mit lehet tenni üldözés helyett? Nagyon egyszerű, megmondom. Semmit. Teszem azt, Nógrádi Gábor már popritmizált két
régi magyar filmet, a Meseautót és a Hyppolit, a lakájt. Csortos
helyett Eperjes, Kabos helyett Koltai. Én az utóbbit láttam csak
– nem tetszett. Tele volt színészekkel, akiket nagyon szeretek,
és nem kerülte el a figyelmemet, hogy Nógrádi Gábor írta a
forgatókönyvet, akit szintén. Ettől még nem kellett a filmnek
okvetlenül tetszenie, és nem is tetszett.
Persze tudom, mi lett volna a dolgom. Dörgedelmes nyilatkozatokat kellett volna közzétennem a sajtóban, a tévéhíradótól a
Dévérkeszeg-tenyésztők Lapjáig. Követelnem kellett volna,
hogy Koltai Róbert és Eperjes Károly monnyon le, Nógrádi
Gábor és Kabay Barna pláne monnyon le, Ullmann Mónika és
Berkes Gábor pedig térjen vissza a gyerekszínészethez. Alapítanom kellett volna egy Dehyppolizáló Szövetséget, és megállás nélkül ugatéroznom kellett volna mindaddig, amíg a tévénézők már a látványomtól is kiadják a vacsorájukat, sőt még azután is. Csak hát nem tettem, pedig biztos vagyok benne, hogy
mások is vannak, akiknek nem tetszett a film – meglett volna a
tömegbázisom –, sőt vannak éppen elegen, akiknek tetszett, tehát meglett volna a mozgalom számára nélkülözhetetlen rivális
csoport is.
Én élhetetlen alak vagyok, egyszerűen napirendre tértem a
dolog fölött, volt már éppen elég film, ami nem tetszett, lesz is
még éppen elég, istenkém. Borzalmas. Megérdemlem, hogy lecsúsztam a politikai karrierről.
Azon azért elgondolkodtam, hogy hol volt a sok elnök meg főtanácsos, amikor pont ugyanez a Nógrádi Gábor nem átallott
popritmizálni híres-nevezetes filmeket a Kabos-korszakból. Az
az érzésem, hogy visszavonultak belső termeikbe. Az úgynevezett magas kultúra fennköltjei külön Elefántcsontpartról hozatott elefántcsonttornyokba szeretnek vonulni, amikor olyan nevek hangzanak el, mint Kabos Gyula. Magas kultúra, mint tudjuk, annyit jelent, mint a forró honszeretet lángkeblű lobogása,
ah, midőn kivont karddal az oldalán robajlik a kürtök hívó szavára a gonosz ellen ellen. (Zagyvaság? Ugyan, kérem, sokkal

értelmesebb, mint Jókai a tizenévesek szemszögéből.) Kabost
szabad popritmizálni, ez nem zavarja a fennkölteket, akik az ő
magasságukból könnyedén elnéznek Kabos feje fölött.
Én ellenzővel előre hordom a baseballsatyeszomat, mert érzékeny vagyok az erős fényre, és nincsen tetkóm. De nekem sincsen se istenem, se hazám, ámbár ettem az elmúlt három napban, sokat is meg keveset is. De tessék világosan látni, hogy én
meg ez vagyok meg ez meg ez. És úgy gondolom, hogy tisztelet-becsület az elnök urak meg főtanácsos asszonyok magas
kultúrájának, de nem több, mint amennyi tisztelet-becsület a
kultúra többi részének. Péter Rózsa megmondta, hogy a kultúra
egy, mégpedig a világtörténelem legjobb matematikakönyvében, és én neki hiszek. Tehát állapodjunk meg. Én eddig is tiszteltem és becsültem Jókait, Aranyt, Petőfit, Mikszáthot, József
Attilát, nemkülönben Dosztojevszkijt, Csehovot, Victor Hugót,
Thomas Mannt és Hemingwayt, ahogy Sztravinszkijt, Blaha
Lujzát és Csontváryt is – ámbár nem mindegyik tetszik, de azokat tisztelettel és becsülettel kikerülöm.
Rajtatok a sor, elnök és főtanácsos urak és hölgyek. Tessék
hasonló szinten tisztelni és becsülni Freddie Mercuryt, Marcel
Duchamp-t és Woody Allent, ahogy Nöstlingert, Kästnert, Lucy Maud Montgomeryt és Asimovot, nemkülönben Padisák
Mihályt, Andrassew Ivánt, Révbíró Tamást és Láng Attila Dávidot – Nógrádi Gábort pedig nemcsak mint regényírót, akinek
ha valaha számot kell adnia gaztetteiről, akkor az az lesz, hogy
miért nem írt még sokkal több Hecsekit, hanem mint az iskolásgyerekek Semmelweisét is, aki rájött, hogy miben szenvednek és nekiállt segíteni rajtuk.
Ezeket meg az itt nem említetteket tessék szíves lenni tisztelni és becsülni, és akkor kvittek leszünk – mert a kultúra egy.
Persze aki nem tetszik közülük, azt szabad tisztelettel és becsülettel kikerülni.
De ha ez se jó, akkor el lehet húzni.

2009.05.25.

Szösszenetek, betegen
Ha tehetséged van valamihez, menj művésznek – akár az egész
ország szeretetét is elnyerheted. Ha nincs tehetséged semmihez, menj politikusnak – a fél ország szeretetét még így is elnyerheted. De a másik felének lesz igaza, amelyik utál.
*
Sólyom visszautasította az eltiltási törvényt, ha papa ver mama,
ne tilthassák ki a lakásából. Az az ő tulajdona, ijeccól az elnök.
Ha a Fidesz hatalomra kerül, akkor bevezetik a felségsértés
bűntettét, úgyhogy addig szólok: az elnök vagy egy ostoba tulok, egy szenilis idióta, aki mindent elfelejtett, amit valaha tudott a jogról, vagy pedig egy aljas indokból elkövetett, előre kitervelt gazember, egy kártékony féreg, egy pörsenés a társadalom seggén. Sajnálom, beteg vagyok, nem felelhetek a szavaimért. Alighanem lázam is van, különben nem mondanék ilyet a
mélyen tisztelt őrnagy, izé, elnök úrról.
Attila jogi továbbképzése következik Sólyom László jogi
doktor, vagy mit tudom én, tán professzor számára. Amikor valaki elkövet egy valódi bűnt (nem a feleségét veri, hanem
mondjuk betör), azt hónapokra, esetleg évekre kitiltják a lakásából. Berakják egy rácsos ablakú szobába, aminek kívül dugják el a kulcsát, és egyáltalán nem mehet haza. Ha valaki feleséget ver, akkor egyes elmaradott országokban nem azért nem
mehet haza, mert kitiltják otthonról, hanem mert a rácsos ablakú szobából nem mehet sehová. Azt hiszik szerencsétlenek,
hogy nőt verni bűn.
Sólyom csőrmester úgy látja, hogy a nő magántulajdon, ami
nekem nehezen vezethető le az alkotmányból, de ő mint az Alkotmánycsavaróság volt elnöke nyilván jobban tudja. Talán
szerepet vállalhatna a Barátok köztben. A Miki is olyan, mint
ő, nem azért akarja sokadszor visszaszerezni Nórát, mert
aaannyira szerelmes bele, hanem mert az az ő tulajdona és

kész. Mi a közös az autójában, az öltönyében, a nórájában és a
telefonjában? Egyik sem ember, hiszen nincsen farkuk.
Meg lehetne győzni Sólymot, de áldozatvállalás kéne hozzá.
Minél több derék, becsületes magyar ember, istenfélő, nem cigány, faroktulajdonos, akik vállalják, hogy a feleségük (farkatlan, de lakástulajdonos) jó alaposan elverje őket. Aztán rendőrség, orvosság, látleletség, bíróság. Tüntetés a Kurva téren, jelszavakkal: „Elég a férjbántalmazásból!” „Állítsák meg a töketleneket!” „Tiltsák be a sodrófa gyártását!”
És nini: Sólyom észreveszi, hogy az ilyen aljas, brutális nőket
igenis ki kell tiltani a saját lakásukból!
*
Kéne egy kis reklám a magyar egészségügynek. Mégiscsak tűrhetetlen, hogy az állam pénzén működtetik a jatrogén osztályokat, és nem tud róluk a kutya se. Mármint arról, hogy jatrogének. Tévéreklám kellene. „Hozza el nekünk betegségét – adunk
mellé másikat!”
*
Szerintem igazságtalanság, hogy ha egy C-vitamin hatásosnak
bizonyul, akkor nem léptetik elő D-vitaminná.
*
Ha a biológiát angolosan ejtjük, akkor bájológia lesz belőle. Eltűnődtem, hogy ez mit jelenthet. Ha a biológia azzal foglalkozik, hogy az élőlények milyenek, akkor a bájológia azzal, hogy
milyennek kellene lenniük ahhoz, hogy bájosabbak legyenek.
Például a jegesmedve igazán helyes egy állat, de a bájológusok tudnának neki ajánlani olyan bundaszíneket, amik jobban
mutatnak a havon. Lent kék tenger, fölötte fehér jégtábla, rajta
piros jegesmedve – sokkal jobban nézne ki. A zöld is szépen
mutat. Kis bocsoknak rózsaszínű, sárga vagy őszibarack, esetleg halványlila.
Tigriseknél a színek mellett a csíkozást is meg lehetne változtatni, például hullámos narancs és törtfehér csíkok igazán ele-

gánsak lennének. A csíkokat pöttyökre is lehetne cserélni, de
akkor azt hiszik róla, hogy szervál, és adnak neki teniszlabdát.
Teheneknek jól állna egy kis slankítás a derekukon, esetleg
néhány fodorral, a farkuk végére dauerrel.
A hiúzról nem beszélek, hozzá igazi művészek kellenének,
mert hiú(z).
Nemcsak a bundával lehet változást előidézni. Fiatal, csábos
macskalányok egzotikusabbá tehetnék megjelenésüket egy harmadik füllel a kettő között. Kutya fiatalemberek viszont két
farkat viselhetnének szívesen, mármint Magyarországon, ahol
ismeretes a Kétfarkú Kutya Párt.
Elhagyva az emlősöket, a bájológusok rengeteg munkára találhatnának a tengerben. Összességében szemlélve a korallzátony színpompás hely, de a helyi lakosokat csak a saját fajtájuk
érdekli, abban pedig mindenki egyforma. Egy citromsárga-fekete hal tudja, hogy a szülei is citromsárga-feketék voltak, s a
gyerekei és az unokái is citromsárga-feketék lesznek. A bájológia teret adna az egyéniségnek, többé nem az lenne az egyetlen
szempont, hogy a papa meg a mama milyen volt.
A bájológia akkor érné el legnagyobb vívmányát, ha alapítanának egy kutatóintézetet a ronda élőlények bájologizálásának
kidolgozására. Sejtelmem sincs, hogy lehet megoldani a feladatot, ha egyáltalán meg lehet. Sokaknál feltehetően szükség lesz
a színváltoztatásra és jelentős lábszámcsökkentésre. Másoknál
viszont talán éppen az lesz a kívánalom, hogy legalább egy-két
lábuk legyen.
Csodálatos változásokat hozhatna a bájológia – de hát nem
ejtjük angolosan.

2010.02.20.

Tau bácsi, HAL és az iPhone
Mit gondol az olvasó, hogy jön össze
ez a három dolog egyetlen cikkbe? Egy
társadalmi folyamat két pontját képviselik. Tau bácsi és HAL az egyiket –
az iPhone a másikat.
Emlékszik még az olvasó Tau bácsira? Szomorú, ha nem, és bizonyos értelemben az is szomorú, ha igen. Tau bácsiban így utólag van valami szomorú.
Akkor persze ezt nem érzékeltük, gyerekek voltunk és csillogó szemekkel
néztük a mesét.
Tau bácsi voltaképpen egy bohóc. A
cirkuszművészet kedvelői tudják – sajnálatomra nem tartozom közéjük, de én is tudom –, hogy kétféle bohóc van, a vidám bohóc és a szomorú bohóc, és mindig a
szomorúnak van a nagyobb sikere. Hogy miért, az is nagyon
érdekes, de másfelé vezetne. Maradjunk annyiban, hogy Tau
bácsi egy szomorú bohóc, csak smink helyett elegáns, régimódi
öltönyben, keménykalappal. Ha az olvasó csak halványan is
emlékszik Tau bácsira, akkor biztos, hogy két dologra emlékszik: a keménykalap csodatevő hatalmára és arra a mozdulatsorra, amivel Tau bácsi varázslatra bírja a kalapot. Legalábbis
nagyjából. A mozdulat annyira bonyolult, hogy nemigen lehet
pontosan visszaemlékezni rá. Jár hozzá egy kis dallam, papappapampam-PA-pammm, azt jobban megjegyeztük, ez mindig
megszólal, amikor Tau bácsi varázsol.

Én mindig szerettem volna tudni, hogy valójában kicsoda Tau
bácsi. A világűrből érkezik a Földre fantasztikus járművén, ami
a TAU–01 rendszámot viseli, még a nevét is csak innen tudjuk,
hiszen ő maga nem beszél. De honnan jön? Miért jön? Ki ő?
Ezt mind nem tudjuk, és azt hiszem, nem tudta az
a két zseni sem, akik megalkották. Ez a két név:
Ota Hofman és Jindřich Polák, valaha úgy összetartozott, mint Stan és Pan vagy Jack Lemmon és
Walter Matthau, sőt Bud Spencer és Terence Hill.
Hofman volt az író, Polák a rendező. Igazán megérdemelnek egy-egy arcképet itt. A következő oldalon Hofman, itt Polák. Ők testesítették meg valaha a csehszlovák gyerekfilmet. És egy kicsit Tau bácsi is, akit Otto Šimánek színész és pantomimművész alakított, mert bár az ő nevéhez nem fűződik több gyerekfilm, az egy szem Tau bácsival
örök legendát alkotott.

Mint mondtam, a társadalmi folyamat első pontját Tau bácsi
mellett HAL határozza meg.
HAL–9000, az önállósuló csodaszámítógép, aki valóságos főszereplővé lép elő a 2001. Űrodiszszeiában, s mint tudjuk, meghatározó jelentőségű a tudományos
fantasztikumban. De hol talál
egymásra HAL és Tau bácsi?
A naptárban. Tau bácsi 1966ban szállt le egy parkoló autó kereke mellé valahol Prágában,
Dave Bowman pedig 1968-ban
fedezte föl, hogy a monolit tele van csillagokkal. De a folyamatnak az a szakasza, amit ők képviselnek, legalább negyedszázadon át tartott, s talán valamikor a rendszerváltás előtt ért
véget.
Azért választottam két szimbólumot, mert a korszak két vetületéről szeretnék szólni. Tau bácsi csak egy a jobbnál jobb

csehszlovák gyerekfilmek sorában, és a csehszlovák gyerekfilmgyártás is csak az élvonal egyik tagja. Hogy a szocialista
táboron belül maradjunk, nagyszerű gyerekfilmeket csináltak a
lengyelek, a keletnémetek, a szovjetek, sőt megpróbálkoztak
vele – jóval kevesebb sikerrel – a románok is. A legjobbak kö-

zé azonban a csehszlovákokon kívül csak a magyaroknak sikerült bejutni. A szocialista korszak magyar gyerekfilmjei időről
időre szerencsére felbukkannak a hazai tévékben, a többi országbeliek közül sajnos csak elvétve egy-egy. Csak címeket sorolok: Keménykalap és krumpliorr, Utánam, srácok!, Barátom,
Bonca, Vakáció a halott utcában, Kismaszat és a Gézengúzok,
Gyerekbetegségek, Tüskevár, A varázsló – és persze rengeteg
rajz- és bábfilm, Süsü, a sárkány kalandjai, Frakk, Mekk mester, Macskafogó, három sorozat a Mézga családról… és még el
se kezdtem!
S még nem említettem a töméntelen tévéműsort, tévéjátékot,
mesejátékot, tévémagazint, ismeretterjesztő tévéműsort. Akkoriban a gyerekek a hétvégi délelőttöket a tévé előtt töltötték és
nézték a jobbnál jobb műsorokat. Akárcsak a filmekbe, a gyerekműsorokba is neves színészek adták bele szívüket-lelküket.
A gyerekeknek szóló műsorajánló magazinnak az volt a címe,
Idesüss, és Szuhay Balázs és Verebély Iván neve fémjelezte.
De vigyázat, a történet nem arról szól, hogy a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években több országban készítettek jó gyerekfilmeket. A gyerekkönyvkiadás is virágzott. Ekkoriban jelentek
meg Bálint Ágnes, Janikovszky Éva, Csukás István és Padisák Mihály könyvei, a Delfin,
a Csíkos és a Pöttyös könyvek, felsorolni se lehet, hogy
mi minden. (Azazhogy meg
lehet próbálkozni vele. Én az
Antikvárium keresőjébe beírtam kiadónévnek, hogy Móra, és beállítottam, hogy 1960
és 1989 között megjelent könyveket akarok. 6298 találatot
kaptam. Ebben persze sok az ismétlés, de azok mindig újrakiadások, egyazon könyv egy bizonyos kiadása csak egyszer szerepel. A Móra tehát ebben a harminc évben évente 210 könyvet
adott ki vagy jelentetett meg újra. Másfél naponként egyet!)
Félelmetes mennyiségű ismeretterjesztő könyv jelent meg,
magazinok és folyóiratok, például az IPM Alfa, a Kockás, a
Hahota, a Dörmögő Dömötör…

A számtalan könyv egyike fekszik itt mellettem. Címe A
gyermekvilág csodái, 250 A/4-es oldalon jelent meg Fenyves
György szerkesztésében, és tíz írást tartalmaz. Mesél a sonnebergi (NDK) játékmúzeumról, Madurodamról, a holland játékvárosról, Disneyworldről, Legolandról (amiből akkor még csak
egy volt) és más nagyszerű, gyerekcsalogató látványosságokról
a világ számos pontján. Némelyik közülük ma is megvan, s
amint látható, mindegyiknek tudtam linkelni a honlapjára.
A könyv kiadási éve több egy évszámnál: jelkép. Embléma is volt hozzá, amit
akkoriban ismerősként üdvözölt minden
gyerek. Nemzetközi Gyermekév, 1979.
A Móra háromszázötvenkét könyvet
adott ki ebben az évben (szintén antikváriumi adat, amihez hozzá kell számítani,
hogy ez az adatbázis nem is feltétlenül teljes), de láttuk az
emblémát bélyegeken, rendezvényeken, mindenfelé. Egy évig
gyereklázban égett a világ. Főleg a gyermekvilág persze, aminek megvoltak a csodái.
És ma? Szó se róla, szerintem tízévente
kellene egy nemzetközi gyermekév, hogy
minden gyerek úgy nőhessen föl, hogy az
ő gyerekkorában van egy. De ha nincs, hát
nincs, lehetne csinálni klassz dolgokat a
gyerekeknek saját év nélkül is. Lehetne.
De nem csinálnak.
Igen, persze, Shrek egy imádnivaló zöld
pasas, és rengetegen kerülnek ki minden
évben a hollywoodi álomgyárból. De hát Hollywood mindennel foglalkozik, miért pont gyerekekkel ne foglalkozna, a gyerekek és a szüleik hatalmas profitot jelentenek, amit vétek lenne kihagyni. Nem is hagyják ki. Hollywoodból akkor is áradtak, ma is áradnak a gyerekfilmek és gyereksorozatok, amik
között bőségesen akadnak remekművek. Igazán nagyszerű. De
mi van a csehszlovák, lengyel, szovjet és keletnémet filmekkel? A lengyel filmek megújhodhatnának, hiszen sokkal jobb
helyzetben van az ország, mint Jaruzelski idején. A csehszlovák filmek helyett lehetnének külön cseh és külön szlovák filmek, kétszer akkora termés, milyen remek. A szovjet filmek

helyett tizenöt külön állam csinálhatna filmeket, ha csak a negyede megtenné, már az is milyen remek dolog lehetne. Az
NDK filmek helyett egyesült német filmek lehetnének, sokkal
magasabb költségvetéssel és sokkal szélesebb körből válogatott
gárdával. És hol vannak a magyar filmek?
Szó se róla, a számok nagyobbak nullánál. 2002-ben
Fonyó Gergely kellemes kis
nyári sorozatot rendezett remek szereplőgárdával (Földessy Margit, aki a csilingelő
hangú Mézga Krisztától mostanra eljutott a nagymamaszerepig, Végvári Tamás, Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Reviczky Gábor és egy sor gyerek), Na végre, itt a nyár! címen,
nem falrengető alkotás, de nem rossz. 2003-ban Felvidéki Judit
rendezett egy nagyszerű kis gyerekfilmet Vadkörték – A tihanyi kincsvadászat címmel, a gyerekek sorában a Czető testvérek közül Zsanett és Roland, élükön pedig Alföldi Róbert.
2004-ben pedig a Kölyökidő óta szinte hallgató Takács Vera
filmre vitte Fehér Klára regényét, a Mi, szemüvegeseket.
Szóval vannak filmek, és különösebb kutatás nélkül megkockáztatom, hogy könyvek is vannak. Az egy szem Legoland helyett ma négy van, négy különböző országban. Igen, egy csomó
minden klassz dolog van.
Csak… Tessék mondani, meg lehetne azt ma csinálni, hogy
egy népszerű ifjúsági regényből úgy csináljanak tévésorozatot,
hogy egy öreg bácsit, aki a könyvben csak huszadrangú mellékszereplő, előléptessenek főszereplővé, és végigbohóckodhassa az egész sorozatot?
Szerintem nem, és nemcsak azért nem, mert nincsenek népszerű ifjúsági regények. Ha ezt ma valaki megpróbálná, kifütyülnék. Nem olyan a légkör. 1973-ban Bácskai Lauró István
csapata megtehette, hogy a Keménykalap és krumpliorr Bagamérijét mellékszereplőből kvázi főszereplővé léptesse elő és az
egész filmet Alfonzó burleszkjeleneteinek korlátlan színterévé
tegye. A gyerekközönség rajongva nézte. Megtehették, hogy a
könyvben egyértelműen fiú Péterkét a keresztnevének megtartásával nőneműsítsék, Kiss Gabriella játszotta, aki két évvel ké-

sőbb az Utánam, srácok! lakótelepi szupercsaja volt. (A képen
ez utóbbi sorozat egy kockáján látható, Losonci Gáborral Az
öreg bánya titkából.) Akkoriban sokkal több volt a színvonalas,
szakértően megcsinált gyerekműsor, és a gyerekek érezték,
hogy odafigyelnek rájuk. Az akkori tévéseknek, filmeseknek
hitelük volt a gyerekek között. Ma legfeljebb azt érzik, hogy
keresni akarnak rajtuk.
Persze megvan Legoland és
Disneyland, a szebbnél szebb
létesítmények, és épülnek újak
is. De épülnek-e olyanok is,
ahol nem az a fő cél, hogy minél látványosabb show-kat
mutassunk a gyerekeknek és
minél magasabb profitra tegyünk szert? Félreértés ne essék, semmi bajom a profittal.
Az kell ahhoz, hogy a népszerű látványosság jövőre meg azután is népszerű maradhasson. De ugyanaz a mozi szert tehet
jegybevételekre egy szép, hasznos, tanulságos filmmel vagy
egy olcsó horrorral, ez is forint, az is forint. És attól, hogy tanul
és okosodik, még érezheti magát egy gyerek jól egy múzeumban vagy kiállításon, meg lehet azt úgy csinálni, hogy legközelebb is vissza akarjon menni.
No persze a gyerekeknek régen is csak egy elenyésző töredéke jutott el Legolandba. A maradék viszont álmodozhatott róla
a gyerekmagazinok cikkei alapján. Még a térképe is megjelent
az egyik Alfa hátulján, meg a már említett könyvben is. A mai
gyerekek hova szeretnének menni, ha kívánhatnának egy nagyot a születésnapjukra? Ma miről cikkeznek a gyerekmagazinok?
Semmiről. Nincsenek is gyerekmagazinok. Én legalábbis
nem láttam az üzletek újságosstandjain.
De ideje visszatérnünk HAL-hoz. Azt szerencsére nem kell
elpanaszolnom, hogy sci-fit se csinálnak, mert azt legalább csinálnak, és sok jó is akad közte. (Illetve mi az, hogy jó? Relatív
fogalom. Az Alfa Holdbázist nagy gülü szemekkel néztük valaha, aztán amikor újra adásba ment a kétezres években, az ötödik percben döbbenten bámultam a képernyőre. A Hold ugye

elszakad a Földtől, és a holdbázis lakói nem térhetnek haza,
mert „nincsen térképük”. Az emberben inger támad, hogy benyúljon a készülékbe, torkon ragadja ezt az okos szakembert és
a képébe mondja, hogy maga marha, ahol a nagy feketeségben
az a kék golyó van, arra kell menni! Mi a fenét keres maga a
Holdon, ha nem tudja, merre van a hazaút? Azt akarja nekem
bemesélni, hogy mire felocsúdott, a Hold olyan messze jár a
Földtől, hogy az egész Naprendszernek nyoma veszett?!) Nem,
HAL-t nem azért említettem, mert nem készül sci-fi, hanem
mert mintha megváltozott volna valami.

Néhány évtizeddel ezelőtt a sci-fi arról szólt, hogy no, akkor
mi most megyünk az űrbe. Az emberiség új korszakba érkezett.
A 2001 ennek tökéletes példája. Ez volt az utolsó film, amiben
holdraszállást ábrázoltak, mielőtt valóban ember lépett volna a
Holdra, és egyes összeesküvéselmélet-hívők csakugyan megvádolták Armstrongékat, hogy hamisítvány az egész holdutazásuk, Kubrick rendezett velük egy filmet. Ma ez aligha követ-

kezne be, amikor majd először lép ember a Marsra, pedig akad
éppen elég marsi film, aminek másolásával meg lehetne vádolni az első marsutazókat. Ebből a szempontból felnőtt az emberiség, már nem kukucskálunk bőszen az asztal alá, amikor bemutatják a rádiót, mint a Sörgyári capriccióban. De úgy látom,
hogy más szempontból is felnőtt, túlságosan. Már csak filmen
merünk nagyot álmodni.
Félszázaddal ezelőtt az nem színtiszta sci-fi volt, hogy emberek mennek a Holdra, városok épülnek a Holdon, a Marson, s
egy nap galaktikus birodalmat alapítunk – hanem törekvés. A
legkomolyabban töprengtek rajta szakértő elmék, és terveket
szőttek, hogyan lehetne építkezni a Holdon, ilyen űrhajót építeni, amolyan űrhajót építeni. Tudományos magazinok cikkeztek
erről. Hogy visszautaljak Tau bácsira, az ifjúsági irodalom természetesen bőségesen merített a sci-fiből, egész műfajcsalád
volt az ifjúsági sci-fi, élén a Csillagok háborújával, és a gyerekmagazinokban számtalan nem fiktív cikk is foglalkozott vele. Készültünk az űrbe. Józsi bácsi a szőlőben kapálgatva úgy
gondolt a kisunokájára, hogy ő már a Holdon fog sétálgatni,
semmi az, gondol egyet és odautazik.
Aztán megtorpant a lendület. A rakétasebességgel száguldó
két űrprogramról kiderült, hogy csak a hidegháborús hajszában
gerjesztették egymást, és hidegháború nélkül mit sem ér az
egész. Erre a sci-fi is reagált, de most már foglalkozzunk az
irodalmon kívüli, rideg tényekkel. A Holdon
harmincnyolc éve nem járt ember. A Marsot
csak nagyon óvatosan kóstolgatjuk. A Föld
légkörében lebegő űrállomásainkat szép lassan fejlesztgetjük, fényképezgetünk róluk,
ez minden. (Igen, az még a Föld légköre, de
már olyan ritka, hogy csak űrruhában lehet
kinyitni az ablakot.)
Holdbázis? Ugyan, kérem. Felfoghatatlan
összegekbe kerülne, és ugyan mire lenne jó?
Holdvilágos álom.
S itt lép színre harmadik címszereplőnk, az
iPhone. Nem örülök, hogy negatív szereplőként kell feltüntetnem, hiszen számítástechnikus vagyok, bukok a jópofa kütyükre, és számítástechnika-történeti soroza-

tomban* éppenséggel az ő „nemzedéke” pozitív szereplő lesz,
ha majd odáig jutunk. Természetesen a földtörténet legfantasztikusabb találmányának tartom a netet, és meggyőződésem,
hogy a számítástechnika soha nem lehet elég fejlett.
De tessék mondani… ha eljönnének a kis buborékfejű űrlények és megkérdeznék, mi ennek a fajnak a célja, mit felelnénk
nekik? Azt, hogy föltett szándékunk egyre menőbb és menőbb
telefonokat gyártani, amik egyre klasszabb formátumokat tudnak lejátszani, és egyre több rajtuk a megapixel? Hogy szeretnénk még több terabyte-ot átvinni másodpercenként, lefényképezni az egész bolygónkat, és mindezekkel mesés profitot termelni?

Szerintem a kis buborékfejű űrlények egymásra néznének és
megvakarnák a kis buborékfejüket. Aztán azt kérdeznék: jó, de
ha már elképesztően sok a terabyte meg a megapixel, akkor mit
akartok? Ha már olyan mesés a profit, hogy úsztok az aranyban, mint Dagobert bácsi (mert persze ők is megnéznék a földi
rajzfilmeket, talán még importálnák is őket), akkor mit fogtok
csinálni? És hova tettétek Tau bácsit?
Attól tartok, hogy ezekre a kérdésekre az emberiség csak a
vállát vonogatná, és az utolsó kérdést végképp nem értené.
Hogyhogy hova tettük Tau bácsit, ott van bedigitalizálva, ma
már minden film be van digitalizálva, csak persze a szerzői jog
miatt nem láthatja senki. Miért, mi van Tau bácsival?

*

Ezt később könyvalakban, Login címen adtam ki. (Szivárvány)

S akkor a kis buborékfejű űrlények, akiket egyébként csupacsupa földi gyerek játszott a Harmadik típusú találkozásokban,
fölnéznének ránk és azt mondanák sajnálkozva:
„Attól félünk, ti nem értetek valamit. Néhány évtizede még
lelkesen terveztétek a jövőt, hogy majd elfoglaljátok a naprendszereteket meg a galaxist, és közben elárasztottátok a gyerekeiteket szebbnél szebb, jobbnál jobb történetekkel, ismeretterjesztő alkotásokkal. Ma egyiket se csináljátok. Hát nem értitek,
hogy a kettő összefügg? Azt hiszitek, hogy ha az emberiség kijut a naprendszerbe, azt ti fogjátok csinálni? Ostobaság. A gyerekeitek lesznek azok. Ha nincsenek okos, bátor gyerekeitek,
akik mernek nagyot álmodni, akkor itt maradtok a koszos bolygótokon és az összes nyersanyagotokat beépítitek majd az
okostelefonjaitokba meg plazmatévéitekbe. Azt hiszitek, hogy
az a két amerikai bele mert volna ülni egy olyan holdkompba,
aminek csokipapírból voltak a falai, ha úgy nevelték volna
őket, mint ti a gyerekeiteket, hogy ha lecsökken a sávszélesség,
az már tragédia?”
Aztán visszaballagnának a hatalmas fantomhajóba, elsüvítenének, mi pedig csak nézhetnénk a távolodó rendszámtáblát.
TAU–02.

2010.06.15.

Megfejtettem
az Ezeregyéjszakát
Szóval az történt, hogy hat évvel ezelőtt egy őrült pillanatomban beszkenneltem a Prileszky Csilla fordította iszonyatos terjedelmű Ezeregyéjszaka első kötetét, és – mint akkoriban még
mindent – nekiálltam kijavítani. Egy idő után már halvány sejtelmem se volt, hogy ki kicsoda, ki miért micsinál kinek a kijével hova a miről a micsodát, de csak csináltam hősiesen; másfél millió betű lett belőle, eltettem a gyűjteményembe, örülök
neki, még egyszer viszont ne lássam.

Viszont most rájöttem, hogy mi volt Núr ed-Dín motivációja.
Annak idején ez egy nagyon fájó pont volt számomra, hogy
nem értettem, miért műveli ezt az őrültséget. Rövidítve az történt, hogy volt egy fiatalember, Núr ed-Dín Alí, aki borzasztóan beleszeretett egy rabszolgalányba, Anísz al-Dzsalíszba, insallah. Egymillió viszontagság után megszerezte, de ha jól emlékszem, menekülniük kellett, jött másik egymillió viszontagság, biszmillah. És összeakadtanak egy halásszal, aki sült halat
hozott nekik. A halász maga Harún ar-Rasíd volt álruhában, de
ők ezt nem tudták. Núr ed-Dín megette a halat, valószínűleg a
lánynak is adott belőle, és odaadta az összes pénzét. A halász
ekkor megkérte, hadd hallja énekelni a lányt, alhamdulillah. A
lány elénekelt két verset, al-baszít és al-kámil versmértékben,
amitől a halász háromszor elmondta, hogy Allahra, be szép. Erre Núr ed-Dín odaajándékozta neki a lányt. A lány ahelyett,
hogy megkérdezte volna, hogy normális-e vagy, apafej, eldalolt
egy szívhez szóló búcsúéneket al-baszít versmértékben. Núr
ed-Dín is búcsút vett őtőle, al-khafíf versmértékben, és ezzel
tovaballagtanak, jarhamukallah.
Hat évig nem sikerült megfejtenem, hogy Núr ed-Dínt miféle
elmebaj támadta meg. Most értettem meg végre. Szóval az történt, csak hát erről Sahrazád hallgat, hogy Núr ed-Dín tudott
magyarul. Azt, hogy „tízezer dínárt érő, meseszép rablány, akibe halálosan szerelmes vagyok”, magyarul úgy mondják, hogy
bakfis.
Ez pedig egy német szóból származik, ami eredetileg azt jelenti, hogy sült hal.

2010.07.04.

Galaktikus eposzok
Elgondolkodtam egy kicsit egy műfajon, amit galaktikus
eposznak neveztem el, bár lehet, hogy van már neki valamilyen
elnevezése. A Wikipédiából nem derült ki, mert az a négy történet, amit tanulmányozok, más-más műfaji megjelölést kapott.

Pedig szerintem hasonlítanak, ámbár kétségtelenül mind másmilyen.
Nem tudom, hány galaktikus eposz látott eddig napvilágot, én
négyről tudok annyit, hogy belevehessem őket ebbe az írásba.
Ismereteim részletességének csökkenő sorrendjében:
– a Robotok és Alapítvány Isaac Asimovtól (RA);
– a Csillagok háborúja George Lucastól (SW);
– a Star Trek Gene Roddenberrytől (ST);
– a Dűne Frank Herberttől.
Legalább három biztos van még, a Babylon 5, a Csillagkapu
és a Battlestar Galactica, de ezekről én nem tudok semmit,
nem nyilatkozhatom. Arról a négyről beszélek, amiről van valamelyes információm. Hogy mennyi? Az Alapítvány-saga
minden kötetét olvastam, amit Asimov írt, a mások által írt bővítéseket nem. Az SW-ből láttam az eddig bemutatott hat filmet. Az ST-ből a Voyager sorozatnak talán a felét. A Dűnéből
csak az első könyvet olvastam. Bízom benne, hogy e kis tanulmány szempontjából helyesen ítélem meg az eposzok azon részét, amit nem ismerek.
Szóval mi az a galaktikus eposz? Alighanem a legnagyszabásúbb irodalmi műfaj, amit eddig kitaláltunk. Más műfajokban
is akadnak hosszú történetek,
például Az eltűnt idő nyomában,
amit Proust hét kötetben adott
ki, és tizenhárom évig dolgozott
rajta, vagy Merle tizenhárom részes sorozata Franciaország történelméről. Ezek azonban csak
hosszúak, a galaktikus eposz viszont szerteágazó.
Így például A Birodalom viszszavágban (BV) láttunk egy fejvadászt, akinek akkor még neve
se volt. Csak öt mondatot beszélt
a filmen. („Ahogy akarja.” „Holtan nem veszem hasznát.” „És
ha nem éli túl? Nekem sokat ér.”
„Tegyék Solo kapitányt a raktérbe.” – Saját fordításaim a Vukipédia-cikkből, bizonyára nem egyeznek meg a film magyar

szövegével.) A könyvből megtudhattuk a nevét, Boba Fett, akkoriban minden rajongó megvette a könyvet. Fett később megjelent A Jedi visszatérben (JV) és a Csillagok háborúja (CSH)
1997-es speciális változatában, de nem játszott nagy szerepet.
De ha az olvasó átlapozza az imént linkelt cikket, Boba Fett
hosszú-hosszú életrajzát találja meg benne. A cikk végén egy
Appearances fejléc alatt van a lista, hogy mely művekben jelenik meg vagy van róla említés. Százharminckét mű, plusz az
egyiknek két további változatát is megnevezi a lista, és a nem
kanonizáltakat még nem is számoltam. Azt hiszem, akad a történelemben egy-két híresség, akik ugyanennyi idő alatt kevesebb műbe kerültek bele, pedig ők valóban éltek.
Boba Fett minden bizonnyal egyike az ismertebb mellékszereplőknek, de mellékszereplő. Nem tudok eleget ahhoz, hogy
ezt biztosan állíthassam; találomra választottam őt. Tessék egy
főszereplő. Anakin Skywalker 277 műben szerepel ezen a néven, 304-ben pedig Darth Vaderként – a két számot nem merném simán összeadni, mert vannak művek, amelyekben mindkét néven említik, de mindenképpen iszonyú szám jön ki.
Ezekből két következtetést vonhatunk le. Az egyik az, hogy
Fett és Vader sorsának, egyéni vonásainak kialakítására elképesztő terjedelem áll rendelkezésre, egyszerűen annyi alkalom
van arra, hogy újabb és újabb kalandokat éljenek át, hogy hihetetlenül kicsiszolt egyéniségekké válhatnak – vagy nem. A másik az, hogy rettenetes mennyiségű mű tartozik a sorozatba.
No, ez nem így van. Még annál is rettenetesebb! Megtaláltam a
teljes listát. Nos, ez az, amit szerteágazónak nevezek. Ez idő
szerint kétezer-háromszázöt művet adtak ki az SW-eposzból:
filmeket, tévésorozatokat, regényeket, képregényeket, játékprogramokat… Persze egy huszonkét oldalas képregényfüzet
nem sok tartalmat hordozhat, a fele nyilván annak is tyiü-tyiü
meg bang-bang, de mindegyik hozzátesz valamit ahhoz, amit
az olvasók tudnak a szereplőkről, a helyszínekről, az SW tárgyairól és eseményeiről.
Külön rajzfilmsorozat készült az evokokról, akiket a JV-ben
ismertünk meg mint kistermetű, mackószerű erdei lényeket, és
rögtön búcsút is vettünk tőlük, hiszen ezzel a filmmel véget ért
a történet. Nekünk. A rajongók, akik nem hat filmmel kalkulálnak, hanem ezzel a félelmetes mennyiségű nézni- és olvasni-

valóval, sokkal többet tudnak az evokokról. Egész kultúrájukat
részletesen ismerik, a nyelvükről is elég sokat tudnak.

Acsa, ando, ahogy evokul mondják: oké, gyerünk tovább. Azt
tehát megbeszéltük, hogy a galaktikus eposz igen szerteágazó.
Az olvasó mindig talál benne valami újat, érdekeset, mindig elindulhat egy másik szál követésére, ami a korábbitól eltérő élmények felé viszi.
Nemcsak a művek számában és részletességében terjedelmes
a galaktikus eposz, hanem a helyszínben is. A helyszín egy
egész galaxis. Az SW galaxisa nem a mi Tejútrendszerünk, hiszen „Másik idő, másik galaktika”, ahogy a CSH legelején olvasható, mármint a könyvváltozatban. A többi három a mi galaxisunkban játszódik, bár a Dűne keveset beszél a Földről, de
lehet tudni, hogy az emberiség ott is innen származik, sőt a legtöbb bolygónak megnevezik a napját is, azon a néven, amin a
mai csillagászok ismerik (például a Dűne bolygó, az Arrakis a
Canopus harmadik bolygója).
A Dűnében szerepel a legkevesebb bolygó, alig negyven, de
többségük csak említés szintjén, a fő helyszín az Arrakis. Az
RA-ban hetvenhárom megnevezett bolygót számoltak össze –
én sokkal többnek hittem. Az ST-ben egy 910-es számot találtam. Az SW-ben 3775 bolygóról van említés. (Bár egyik szám
helyességében se lehetünk biztosak.) Persze mindenütt elhangzanak számok a galaxis valóságos méreteiről, amik milliárdokra rúgnak, de valódi helyszínül csak néhány tucat vagy pár száz
bolygó, hold, aszteroida stb. szolgál – no de ez akkor is sokszo-

rosa annak a területnek, amit bármely világutazó földi regény
átfoghat. Ráadásul ezek a bolygók sok ezer parszekekre vannak
egymástól.
Ez azt eredményezi, hogy az olvasó teret lát maga előtt. A
galaktikus eposzt nemegyszer rokonítják a westernnel, és az
egyik közös vonásuk, hogy a vadnyugati történetekben is tágas
tereken nyargalnak a cowboyok meg velük az olvasó képzelete.
A GE-ben még tágasabbak a terek, a szerző csak leírja egy
bolygó nevét és máris kapunk egy egész bolygót, akkorát, mint
a Föld, vagy kisebbet, nagyobbat, mikor hogy. Ráadásul rengeteg bolygónk van, nem hetvenhárom vagy 3775, hanem sok
millió, mert lelki szemeink azokat is látják – azonfelül ott vannak a roppant üres terek, a bolygóközi és csillagközi távolságok. Itt aztán igazán van tere a képzeletnek – ó, ha ezt Anne
Shirley megérhette volna!
A sok-sok bolygónak számtalan haszna van. A Szahara igazán szép nagy sivatag, de egy egész bolygót elborító sivatag
olyan fantasztikus előnyökkel bír, hogy két GE-ben is központi
szerepet játszanak. Az Arrakisnak egyedülálló ökoszisztémája
van, a Tatuinnak nincsen, de akkor is nagyon izgalmas. A sivatag a végtelen nyílt tér érzetét kelti, de nem olyan megfoghatatlan végtelenség, mint a világűr, ahol teljesen mindegy, hogy
megteszek-e egymillió vagy egymilliárd kilométert vagy sem,
pontosan ugyanott leszek: a fekete semmiben, csillagokkal telepötyögtetett háttér előtt. A sivatag megfogható végtelenség,
amott hegylánc emelkedik, tíz kilométerre lehet, ha odáig elgyalogolok, sziklákat és az árnyékban talán egy-két cserjét találhatok. A hegységnek lehetnek hátrányai (taszkenveszély), de
lehetnek előnyei (menedék a shai-hulud ellen). Ugyanakkor
tudható, hogy mindaz, amit erről a bolygóról tudunk, fabatkát
sem ér egy másik sivatagbolygón, márpedig lehet egypár a galaxisban.
Ha galaxisunk van, nyugodtan elhasználhatunk egy (vagy
akár több) egész bolygót sivatagnak, még mindig marad hely
jégbolygónak, mint a Hoth, párás őserdőnek (Dagoba), sőt fel
is robbanthatjuk némelyiket, mint az Alderaant. Még mindig
marad bolygónk bőven, hiszen annyi van, amennyit csak akarunk.

A hatalmas területet akkor lehet benépesíteni – nem elsősorban lakosokkal, hanem tartalommal –, ha elmeséljük a galaxis
történelmét. Igazából ez az, amiről egy GE szólni tud, bár nincs
akadálya annak se, hogy egy-egy történetet helyi jelentőségű, a
galaktikus történelem szempontjából érdektelen események
töltsenek meg. Csak írói kapacitás kérdése.
Asimov például a közeljövővel kezdi sagáját, olyan közeli jövővel, hogy az időközben bekövetkezett és már a múlt. 1982ben született Susan Calvin, 1999-ben készült el Robbie, az első
robot. Az ezutáni események huszonötezer évet ölelnek föl. A
Dűne-idővonal két vége között tizenhét évezred a távolság. Az
SW-kronológiát egészen a Másik Galaktika kialakulásáig viszszamenőleg megírták, de ha az értelmes lények tevékenységét
nézzük, akkor kétmillió évvel a yavini csata előtt vannak az
első dokumentált események. Még nagyobb számokat olvasunk
az ST kronológiájában, ahol az Öröklét Őrzője nevű időkaput
(a név saját fordításom) hatmilliárd évvel ezelőtt hozták létre.
Persze ezek az ijesztő számok nem azt jelentik, hogy az idővonal két vége közötti események végig meg vannak örökítve;
dehogyis, az Öröklét Őrzőjének létrehozása után kétmilliárd
évig nem történik semmi, aminek nyoma lenne. De ezek az
időtávlatok – akár már egy-két évezred – teret engednek hosszú
eseménysorok elmesélésének, amiket gyakran több különböző
film vagy könyv tartalmából rak össze az olvasó, mozaikrészletek gyanánt, amiket nem is kronologikus sorrendben kap, nem
is úgy készültek el.
Rengeteg részlet, óriási területek, roppant időtávlatok – mindez magától értetődő, ha galaktikus történelmet írunk. A GE
hősképző ereje már nem tűnik ilyen magától értetődőnek. Pedig az.
„Bayta Darell a leghíresebb asszony volt, aki valaha élt”,
gondolja Arkady, az olvasó pedig tudja, hogy Arkady sokkal
híresebb lesz, mint a nagyanyja volt. Hiába van ez a gondolat
az Arkady-történet elején, az olvasó már százszor olvasta a
Második Alapítványt, s újra és újra lenyűgözi Arkady, ez a soksok fejjel környezete fölé magasodó gondolatóriás, aki egyetlen
szemvillanással megváltoztatta a galaktikus történelmet. Elbűvöli a tökéletes logikai felépítmény, amelyet Arkady létrehozott, mit sem tudva arról, hogy öntudatlan eszköz egy forgató-

könyvben. De Palver nem az az intellektuális gigász, akinek
kétségkívül lennie kell ahhoz, hogy irányíthassa őt, azazhogy
nyilvánvalóan az, de ez a tulajdonsága háttérben marad. Palver
untermann, ahogy Anthor is, pedig roppant áldozatot vállal a
Tervért, s még Lady Callia is, aki egyetlen szemvillanással
megváltoztatja a galaktikus történelmet, ő is csak segédlet Arkadynak ahhoz, hogy elfoglalja trónját a hősök csarnokában.
Mert három terv van: az Alapítvány-féle Seldon-terv, a Második Alapítvány-féle Seldon-terv és Asimov elhatározott szándéka, hogy miközben az előző kettőt, noha ellentmondanak egymásnak, egyidejűleg megvalósítja, Arkady Darellből félistent
csinál. És ez tökéletesen működik is.
Idáig minden ugyanígy zajlana egy magányos történetben is,
amelynek nincsenek előzményei és folytatásai, nem része egy
„univerzumnak”, megírták, kiadták, kész. Ha azt vesszük, Sara
Royce is lehetne egy félisten, elvégre megépítette az időgépet.
A Royce család bejelentését követő világban Sarát nagyobb
tisztelet övezné, mint Arkadyt a magáéban, hiszen az időutazás
az élet minden területére kiterjed, Arkady briliáns tettének következményei pedig nem. (Maga Asimov írja később, Az Alapítvány peremében, hogy az idő múltával Arkady is elvesztette
hősi mivoltát, ami persze azért van, mert az Alapítványon csak
a történet felét ismerhetik.)
És mégse lesz félisten Sara, mert az a világ, amelyben őt mint
az időgép feltalálóját tisztelhetik – nem létezik. Nincs megírva.
Az olvasó nem tudja áhítattal megszemlélni a Royce Intézetet,
nem tekinthet bámulattal a róluk elnevezett bolygóra, mert
ezek a dolgok nem jöttek létre, tehát elképzelni se tudja őket.
Az olvasó elolvassa a regényt, elégedetten (remélem) csettint a
nyelvével, aztán arrébb teszi és másik könyv után nyúl. Ez a
legtöbb, amit Sara Royce elérhet. Meg hogy később is emlékszik rá az olvasó, de nem mint félistenre, csak mint regényalakra.
Közönséges regényben vagy filmben nem jöhetnek létre akkora hősök, mint Arkady, akinek nimbuszát cseppet sem csorbítja, hogy fölébe magasodik egy még nagyobb óriás, Hari Seldon. Ne feledjük, hogy Seldont egészen a nyolcvanas évekig
nem ismertük személyesen máshonnan, mint az Alapítvány rövidke, alig kilencezer szónyi első részéből – a második résztől

kezdve már csak emlék, a Seldon-terv atyja, aki nagyobb dolgot tett az Alapítvány lakói szemében, mint a zsidókéban Ábrahám, a magyarokéban István király és az amerikaiakéban a
Mayflower utasai együttvéve. Az olvasó pedig érzékeli ezt,
mert Asimovnak jut tér, hogy elmesélje. Legalábbis ami Seldont illeti, hiszen a Trilógia későbbi történeteinek bevezetőiben
rendre, újra meg újra elhangzik az igaz mese a nagy Hari Seldonról. (Mivelhogy ezek eredetileg magazinokban, különálló
novellákként jelentek meg, tehát nem lehetett arra számítani,
hogy az olvasó értesült az előzményekről.) Maga Arkady is elmondja a híres-nevezetes dolgozatban, ahol az olvasónak vele
együtt borsózik a háta, amikor az Öszvérhez ér.
Miért? Mert a galatikus eposz tágas. Térben is, időben is.
Seldonnak évszázadok állnak rendelkezésére, hogy kultúrhérosszá váljon, és Asimov sokat mesél ezekről az évszázadokról.
Arkadynak is évszázadok állnak rendelkezésére, de erről Asimov nemigen mesél. Mégis érezzük Arkadyban a jövendő kultúrhéroszt, mert előttünk lebeg Seldon példája, és érzékeljük a
következő századok galaktikus történelmét, még ha Asimov
nem is írta meg, illetve nem tette bele Arkady emlékezetét.
És mert tudjuk, hogy Arkady könnyen nőhet gigásszá annak
ellenére, hogy csak Seldon eszköze – hiszen Seldon is gigásszá
nőtt, noha ő is csak eszköze volt a mindkettejük és az összes
többiek fölé magasodó párosnak, akik húszezer éven át irányították a Galaxis történelmét. R. Daneel Olivaw és Elijah Baley.
Érdemes átgondolni, mi az, amit láttunk működésükből. Megoldottak néhány bűnügyet és közben elindították a Galaxis második betelepítését. Eltelik húszezer év, amiben egyáltalán nem
látjuk Daneelt, Elijah pedig már nem él. Daneelt legközelebb
Seldon oldalán látjuk viszont mint a Terv elindítóját, s ezután
már csak Trevize és társai előtt találkozunk vele az asimovi
ciklus zárójelenetében. A Galaxis történelmének legnagyobb
részében Daneel egyáltalán nincs jelen. Miért érezzük mégis a
jelenlétét? Mert azt mondta Seldonnak és Trevize-nak, hogy
húszezer éven át munkálkodott?
A válasz ennél összetettebb. Az emberi agynak megvan az a
tulajdonsága, hogy elszórt pontokból alakzatokat épít fel. Így
keletkeztek a Mars-csatornák Schiaparelli képzeletében, és

Maunder kísérlete bizonyította be, hogy tényleg csak képzelte
őket.
Ez nem csak optikai jelenség, a többi érzékszervünk is így
működik. Márpedig az agy is egy érzékszerv. Az írott szöveget
a szemünkkel olvassuk, az elbeszélőt a fülünkkel hallgatjuk, de
a tartalom az agyunkban áll össze képpé. Az olvasó látja maga
előtt a Vadmacska-szigeti tábort vagy az Isteni Úr tróntermét
Avanában? Én is. Ha részletes rajzot készítenénk arról, amit látunk, nem is hasonlítanának, mert nem látott képre emlékszünk, hanem az agyunkban keletkezettre.
Ezért érezzük Arkady hírnevét az Alapítvány későbbi történelmében, Daneel munkásságát az Első Birodalom korában, és
egyáltalán, ezért érzékeljük a Galaxis sok milliárd csillagát és
azok bolygóit, noha Asimov csak pár tucatot nevezett meg belőlük. Ami azt illeti, a helyszínek megrajzolására nem sok gondot fordított az ötvenes években írt történetekben, ezért sejtelmünk sincsen, hogy Terminuson vagy Kalganon kevés nagy
kontinens van vagy sok apró sziget, és mégis igazi, komplett
bolygóknak érezzük őket. Mert a lezseren odavetett néhány vonalat komplett egésszé bővíti ki képzeletünk.
Érdekes kérdés, hogy miért pont galaktikus a galaktikus
eposz. Hiszen szerepelhetne benne kisebb vagy nagyobb terület
is. Kisebbel valószínűleg azért nem érik be a szerzők, mert a
galaxis túlságosan csábító célpont, és ha túllépünk a saját naprendszerünkön – márpedig nagyszabású űrtörténet-sorozathoz
ez kevés –, akkor a következő logikus lépcsőfok a galaxis. Persze nem fogjuk keresztül-kasul bekóborolni, éppenséggel lehet,
hogy a színhelyül szolgáló bolygók mind egy kisebb területen
belül helyezkednek el, de a szerzők ilyenkor is szeretnek a galaxisra hivatkozni, mert vonzó. Éppen úgy lehet emlegetni a lakott területek összességeként, mint földi környezetben játszódó
történetben a Földet vagy egy országát.
Nagyobb területre viszont nincs szükség. Asimov az Alapítvány és Föld legvégén említi a Magellán-felhőket, mint ahová
emberkéz készítette hajó még nem jutott el. Ez a két kisebb galaxis 160, illetve 200 ezer fényévre van tőlünk, míg a mi galaxisunk átmérője csak 100 ezer fényév. Nyilvánvaló, hogy a
csillagközi űrhajózás kifejlesztésével „csak” arra leszünk képesek, hogy csillagról csillagra vándoroljunk rövid idő alatt, de

arra nem, hogy egyetlen ugrással átszeljük a Galaxis teljes átmérőjét – hát még a jóval nagyobb ürességet a Magellán-felhőkig. Ez sokkal nagyobb fegyvertény. Persze éppen ezért akár
foglalkoztathatná is a szerzőket, de mit nyernénk ezzel? Éppen
elég csillag van a saját galaxisunkban, sokkal több, mint
amennyit valaha be tudna mutatni a legnagyobb galaktikus
eposz, egyszerűen nincs értelme még egy galaxissal foglalkozni. Pláne nem a világegyetem sok milliárd galaxisával. Nagyszabású űrtörténethez a Naprendszer túl kevés, a Galaxis viszont bőven elegendő.*
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Kétlottiológia
Tudja az olvasó, hány
feldolgozás is készült
mostanáig? Én se tudtam. Hát nekiláttam kideríteni.
Das Doppelte Lottchen, 1950, NSZK, Isa
és Jutta Günther, rendezte Josef von Báky.
A színlapon mindenki
a könyvbeli nevet viseli, még az olyan mellékszereplők is, mint
Muthesiusné meg Linnekogel kisasszony. A narrátor személyesen Erich Kästner volt, aki a film elején arcával is megjelent.
Fekete-fehérben készült, a főszereplők tizenkét évesek. A film
hűségesen követi az előző évben megjelent regény cselekményét.

*

2018-ban végül elkezdtem saját galaktikus eposzomat, a Nindát, amelyről külön fejezet szól a könyvben. (Szivárvány)

Twice Upon A Time, 1953, Nagy-Britannia, Yolande és Charmaine Larthe, rendezte Emeric Pressburger, szintén fekete-fehérben, a főszereplők korát nem tudni. Ez az egyetlen film,
amiben játszottak. Carol Turner és Anne Bailey a nevük. Moziplakát a 274. oldalon látható.

The Parent Trap, 1961, USA, Hayley Mills és Hayley Mills,
rendezte David Swift. Az első színes, az első amerikai és az
első sztereó változat, a híres-nevezetes nagy klasszikus, két Oscar-jelöléssel, amire még a Miért éppen Alaszkában is van utalás. („Hayley Mills és Hayley Mills”, mondja Ed Chigliak.) A
sztereót úgy értettem, hogy nem ikerpár játssza az ikerpárt, hanem az egy szem Hayley Mills játszik sztereóban (nevei most
Susan Evers és Sharon McKendrick). Ezt valaha láttam, de rettenetes régen, és sajnos nincs meg, csak a folytatásai, de azok
másról szólnak. Még valamiben első: ez az első feldolgozás,
aminek főszereplője világhírre tett szert. Hayley Mills egy évvel korábban már eljátszotta Pollyannát is, de ki emlékszik arra? Az ő neve már mindörökre dupla marad.

The Parent Trap II., 1986,
USA, Carrie Kei Heim és Bridgette Andersen, valamint Hayley
Mills és Hayley Mills, rendezte
Ronald F. Maxwell. Az első változat, amit
Kästner már nem láthatott, és az első ikertelen: Nikki Ferris (a
tizenhárom éves Heim, balra) és Mary Grand (a tizenegy éves
Andersen, jobbra) nem is hasonlít egymásra, nem ikrek, hanem
osztálytársak, az egyiknek van egy apja, a másiknak van egy
anyja, és össze akarják hozni őket. De itt van Hayley Mills,
akinek egyik példánya most Sharon Ferris névre hallgat és ő
Nikki anyja. Ők ugyanazok a Hayley Millsek, akik annak idején a szüleiket hozták össze, Susan is megjelenik a filmben.
Parent Trap III., 1989,
USA, Joy, Leanna és Monica
Creel, valamint Hayley Mills
és Hayley Mills, rendezte
szintén Ronald F. Maxwell.
A második ikertelen változat:
Hayley Millsnek itt a másik
példánya, Susan talál férjre, a
tizenkilenc éves Wyatt hármasikrek apjára, akivel persze az ikrek hozzák össze. Az
ikrek nevei Megan, Lisa és
Jessie, ugyanazokkal a kezdőbetűkkel, mint az életben, de Monica és Joy elcserélte a betűt. (A képen Leanna van, de a másik kettő is ugyanígy néz ki.)
Természetesen Sharon Hayley Mills is megjelenik a filmen, az
előző filmben szerzett férje és a két gyerek távol maradnak.
(Andersen akkor tizennégy éves volt, még tudott volna játszani
a filmen. Huszonkét évet élt.)
Parent Trap: Hawaiian Honeymoon, 1989, USA, rendezte
Mollie Miller. Bár ugyanazok a szereplők vannak jelen, a történetnek már semmi köze a Lottikhoz.
Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen, 1994, Németország, Fritzi és Floriane Eichhorn, rendezte Joseph Vilsmaier.
Visszatérés a kästneri gyökerekhez: megint az eredeti történet,
tizenhárom éves főszereplőkkel, a nevek is hasonlítanak az ere-

detiekre (Charlotte Palfy és Louise Krüger, a mama neve pedig
Sabine ugyan, de a másik neve Louiselotte).
It Takes Two, 1995, USA,
Mary-Kate és Ashley Olsen,
rendezte Andy Tennant. Egyet
persze az Olseneknek is kellett
csinálniuk. Ők eddig az egyetlenek, akik egyidősek a
könyvbeli két Lottival: kilencévesek. A nevek Amanda
Lemmon és Alyssa Callaway.
Árvagyerekek, és egyáltalán
nem derül ki, hogy végeredményben ikrek-e, vagy csak „asztrológiai ikrek”, ahogy a
könyvben nevezik a tökéletesen egyforma, de nem rokon embereket.
The Parent Trap, 1998, USA, Lindsay Lohan és Lindsay Lohan, rendezte Nancy Meyers. Ismét az alaptörténet, a nevek
most máshonnan kapták jelentőségüket, Hallie Parker és Annie
James, Nancy Meyers és Charles Shyer két kislányának nevét
viselik. A második feldolgozás, aminek világhírt köszönhet a
főszereplője, Lindsay Lohan tizenkét évesen ezzel robbant be a
filmtörténetbe.
Das doppelte Lottchen, 2007, Németország, Céline Vogt
hangja és Céline Vogt hangja (tizenhét évesek), rendezte Toby
Genkel. Az első rajzfilmváltozat. Megint Luise és Lotte a két
iker neve, a családneveket nem lehet tudni, de több név felbukkan az eredeti regényből. A trailer alapján elég jól követheti az
eredeti történetet, épp csak némi fűszerrel, és mintha még
nagyjából az eredeti korban is játszódna. A 276. oldalon mutatok róla plakátot, nagyon hasonlít a könyvborítóra, ami a 277.
oldalon szintén látható.

További változatok, amikről szinte semmi részletet nem tudni:
Hibari no komoriuta, 1951, Japán, Miszora Hibari és Miszora
Hibari (tizennégy évesek), rendezte Kódzsi Sima. Fekete-fehér.
Plakát a következő oldalon.
Kuzanthaijum
devaimum,
1965, India, tamil nyelven.
Letha manaszulu, 1966, India, telugu nyelven.
Do kalijan, 1968, India, hindi
nyelven.
Pjár ke do pal, 1986, India,
hindi nyelven.
Vatasi to vatasi: Futari no
Lotte, 1991, Japán, rajzfilmsorozat (tehát nem a Vogt-féle
volt az első rajzfilm).
Khaharan-e gharib, 1995,
Irán, Elahe és Elham Allahjari,
rendezte Kiumarsz Púrahmad.
A nevek Naszrin és Nargesz.
Kucs khatti kucs míthi, 2001,
India, hindi nyelven, a főszerepben Kadzsol és Kadzsol, teljes nevén Kadzsol Mukherdzsí,
rendezte Rahul Rawail. Az ikrek nevei Sweety és Tina. Ők
már felnőtt fejjel döbbennek rá
a helyzetre, Kadzsol huszonhat
évesen játszotta a szerepet.
Tur & Retur, 2003, Svédország, Amanda Davin és Amanda Davin, rendezte Ella Lemhagen. A nevek Julia és Martin,
és úgy tűnik, itt hiányzik az az
elem, hogy az ikrek egymásról
mit sem tudva nőnek fel.

2017. október 9. Még egy változatot találtam. Divas Lotiņas,
1989, Lettország, Beāta és Ieva Gintere, rendezte Ināra Čakste. Az eredeti történetet követi, az eredeti nevek lettesített formáival.
És van még egy változat, amire senki se gondol. A fél Lotti. Ikertestvér nélkül is meg lehet
csinálni.
Curly Sue, 1991, USA, Alisan Porter, rendezte John Hughes. A film kétségtelenül kilóg
a Lotti-feldolgozások sorából, hiszen Huncutkának sosem volt
ikertestvére, de éppen az a lényeg, hogy az alaptörténet hogyan
tud más-más változatokra ihletni. És jó példa arra, hogy gyerekfilmet csinálni mekkora gonddal kell. James Belushi és Kelly Lynch szívét-lelkét beleadta a játékba, Georges Delerue pedig két mini szimfóniát komponált hozzá. Mi ráadásul abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azt is tanulmányozhatjuk,
hogyan bontakozott ki Vadász Bea hangja. Itt még nem cseng
úgy, mint későbbi szerepeiben, csak egy-egy szónál, félmondatnál hallani, hogy nemsokára kibontja szirmait, már ha lehet
ilyet mondani valaki hangjára.
Szóval hat értékelhető feldolgozás, nem számítva a felnőtt
Hayley Mills és Hayley Mills filmjeit és az Olsenek változatát,
mert azokban nem szétszakított ikrek hozzák össze a szüleiket,
ha összehozzák egyáltalán. Márpedig ez a lényeg: a szétszakított ikrek.
Az adott apropót utánanézni, hogy most láttam az Eichhornváltozatot, és érdemesnek találom összehasonlítani a Lohanváltozattal. A Mills-változattal is jó lenne, de ahhoz nem emlékszem rá eléggé, a többi változatot pedig nem is láttam.

A legcélszerűbb az, ha igyekszem elejétől végig apróra összehasonlítani a két filmet, egyiknek se fogva pártját, és a világ
minden kincséért sem árulom el rögtön az elején, hogy Lohan
nyert. Célszerű lenne, de kivitelezhetetlen, mert bárhogyan
kezdek hozzá, csak azt látom, hogy az Eichhorn-változat sok

odafigyeléssel, gondosan kimunkált, nagyszerű munka, a Lohan-változat pedig történelmi jelentőségű remekmű. Éppen a
minap írtam, hogy Lohan ebben a filmben olyan, mint a nyári
vihar, mert akkor éppen az ő változatát láttam. (A következő
oldal képén balról Annie.) Akkor csináljunk hasonlatot az
Eichhorn-ikrekről is: ők pedig olyanok, mint télen egy hólepte
völgy. Kényelmesen elterpeszkednek és nem mozdulnak. Ez
furcsa hasonlat, amikor a film éppannyira vagy csaknem annyira mozgalmas, mint Lohané, viszont a két Eichhorn színészi
technikája egészen más. Megnéztem az egyes pontot, mindjárt
megmondom, hogy mi az, mindkét filmen.
Eichhorn: a fürdőszobába lépő
Louise-t Charlie megtámadja és
összeverekszenek a lányok gyűrűjében. Charlie zuhanyt is bevet, közben lekerül róla a sapka
és vizesek lesznek mindketten.
A lányok döbbenten néznek rájuk, Louise föláll, aztán Charlie
is, és néma ámulattal néznek
egymásra. Innen tessék figyelni.
Louise döbbenten néz a kamerába, Charlie döbbenten néz a kamerába. Egyformán, hiszen ikrek. Csend. Végül Charlie fölteszi a sapkáját és elszáguld. (Tizenkét és fél perc telt el a filmből, ha ennek bármi jelentősége
van.)
Lohan: vívóedzés a táborban. A film tizedik-tizenegyedik
percében olyan vívójelenetet adnak elő, hogy szikrázik, a három testőr nem hoz össze ilyeneket, vagy csak ők (és kit érdekel, hogy hány szabálytalanságot csinálnak). Aztán kimásznak
a vízből, egymásnak háttal leveszik a maszkot és megfordulnak. Innen tessék figyelni. Döbbent ámulattal néznek egymásra. Hallie nagy levegőt vesz és bent tartja, elkerekedik a szeme
és eltátja a száját. A kamera ráközelít, snitt, Annie elkerekedett
szemmel néz és nyitva felejtett szájjal, de egészen másképpen.
Ő pislog is. Hallie lenéz, recirkulálja a szája állását (nem tudom értelmesebben mondani) és kurtán megrázza a fejét. An-

nie pontosan ugyanazt a szájmozdulatot végzi, de fejrázás nélkül, és kezet nyújt. Kezet fognak és összerezzennek, Hallie
majdhogynem hátraugrik és lenéz a kezükre, Annie csak meginog és úgy néz le, majd föl. Hallie is fölnéz és pislog. (Tizenkét perc telt el a filmből, h. e. b. j. v.)
A két Lohan sokkal jobban különbözik egymástól, mint a két
Eichhorn, ámbár a német lányok az életben is ketten vannak, az
amerikai lányok meg csak egyen van. Vagy talán éppen ezért.
És ami még fontosabb: a Lohan ikrek élénk, eleven játékkal fejezik ki azt, amit Eichhorn döbbent mozdulatlansággal ad elő.
Tekintettel arra, hogy akciódús gyerekfilmről van szó, az amerikai változat nyilvánvalóan sokkal helyénvalóbb.
Egyébként plot hole van a német változatban e helyütt. Tény, hogy Charlie
idáig viselte a nagy fekete napszemüvegét, gyakorlatilag ekkor láthatjuk
először rendesen az arcát. De azért ő
maga mégiscsak ismeri a saját arcát, és
Hamburgtól Skóciáig együtt utazott Louise-zal, akiben föl kellett volna ismernie saját tükörképét.
Amúgy nem szabad
azt hinni, hogy Eichhornék szinte már kifejezéstelenül döbbent
arca azért van, mert
nem tudnak jobbat,
számtalan esetben tudnak és hozzák is. Vitán
felül áll, hogy Lohan
még megduplázatlanul
is sokkal jobb színésznő, mint a két Eichhorn együttvéve, de a különbség e helyütt
koncepcionális: a német film az egyes pontot ledermedéssel
fejezi ki, az amerikai pedig hangtalan sikoltással.
Ez azért nagyon fontos, mert a Lotti-történetnek öt dramaturgiai kulminációs pontja van, minimálisan. A szám növelhető,
de nem csökkenthető.
Egyes pont: amikor a két iker felfedezi, hogy egyformák.

A kocsiajtó keretében végül fölbukkan ingóságaival a huszadik kisleány is. Komoly nézésű jószág. A vezető készségesen érte nyúl, de a kicsi megrázza a fejét, hogy csak úgy röpköd a két
copfja. „Köszönöm, nem!” – mondja udvariasan, s azzal határozottan és nyugodtan lemászik a lépcsőn. Lent aztán zavart
mosollyal néz körül. Hirtelen meghökken, s tágra nyitja a szemét. Rábámul Luisére. Most Luise is kimereszti a szemét. Riadtan fürkészi a jövevény arcát.
A többi gyermek és Ulrike kisasszony döbbenten nézeget
egyikről a másikra. A kocsivezető hátratolja a sapkáját, megvakarja a fejét, a száját meg tátva felejti. Vajon miért?
Luise és az új kislány a megszólalásig hasonlítanak egymásra. Egyikük ugyan hosszú fürtöket visel, másikuk pedig szigorúan befont copfokat – de ez aztán igazán az egyetlen különbség
köztük!
Luise sarkon fordul, s mintha oroszlánok és tigrisek kergetnék, berohan a kertbe.
– Luise! – kiált utána Ulrike kisasszony. – Luise! – Aztán vállat von, s egyelőre a húsz új lányt viszi be előbb a házba. Utolsónak, végtelenül elcsudálkozva, a kis copfos ballag.
(A könyvet Tóth Eszter és Török Sándor fordította. Elnézést,
ha az idézetekbeli kiemelések nem lennének helyükön, emlékezetből jelölöm be őket, mert a példányomból ezek hiányoznak.)
Kettes pont: amikor rádöbbennek, hogy szétszakított ikrek.
Ennek a pontnak összehasonlíthatatlanul feszültebbnek kell
lennie, mint az előzőnek.
– A te apukád már régen meghalt? – kérdezi Luise.
– Nem tudom – mondja Lotte. – Anyuka sosem beszél róla, és
kérdezősködni nem merek.
Luise bólint.
– Én már egyáltalán nem is emlékszem az anyukámra. Régebben ott állt egy nagy képe apu zongoráján. Egyszer észrevette,
hogy nézem. Másnapra eltűnt a kép. Valószínűleg az íróasztalába zárta.
A tyúkok kárálnak. A vadászkutya szundikál. Egy kislány, akinek nincs apja, és egy kislány, akinek nincs anyja, limonádét
iszik.

– Ugye, te is kilencéves vagy? – kérdi Luise.
– Igen – Lotte bólint. – Október 14-én leszek tíz.
Luise kiegyenesedik.
– Október 14-én?
– Október 14-én.
Luise előrehajolva suttogja:
– Én is!
Lotte tagjai megmerevednek.
A ház mögött kakas kukorékol. A vadászkutya utánakap egy
döngicsélő méhnek. A nyitott ablakból kihallatszik az erdészné
éneke.
A két gyerek megbűvölten néz egymás szemébe.
Lotte nagyot nyel, és az izgalomtól rekedten kérdi:
– És hol születtél?
Luise halkan és oly tétován felel, mintha félne:
– Én Linzben.
Lotte megnyalja kiszáradt ajkát.
– Én is!
A kertben teljes csönd. Csak a fák legteteje mozog. Talán a
sors, amely most lebegett el a kert fölött, érintette őket szárnyaival?
Lotte lassan mondja:
– Van egy fényképem az… az én anyukámról a szekrényben.
Luise felugrik.
– Mutasd meg! – Cibálja a másikat le a székről, ki a kertből.
– Hé, hé! – kiáltja valaki fölháborodva. – Miféle új divat ez?
– Az erdészné. – Limonádét inni és nem fizetni, mi?
Luise megijed. Remegő ujjakkal kotorászik apró erszényében,
egy többszörösen összehajtogatott papírpénzt nyom az asszony
kezébe, és fut vissza Lottéhoz.
– Ebből visszajár – harsogja az asszony. De a gyerekek nem
hallják. Úgy rohannak, mintha az életükről lenne szó.
– Hát ezeknek mi bajuk? – dörmögi az asszony. Aztán bemegy a házba. Az öreg vadászkutya utána üget.
Lotte sebesen kotorászik a gyermekotthon szekrényében. A
fehérneműhalom alól elővesz egy fényképet, s az egész testében
remegő Luise elé tartja.
Luise félénken és aggodalmasan néz a képre. Aztán átszellemül a tekintete. Szeme valósággal rátapad arra a női arcra.

Lotte várakozásteljesen fordul a másik gyerek felé.
Luise, kimerülten a boldogságtól, leereszti a képet, úgy suttogja:
– Az én anyukám!
Lotte átöleli Luise nyakát.
– A mi anyukánk! – A két kislány szorosan összesimul. A titok
mögött, amely most bontakozott ki, új rejtélyek, más titkok várnak.
A gongszó végigzúg a házon. Gyerekek futnak le a lépcsőn,
nevetgélve és zajongva. Luise vissza akarja tenni a képet a
szekrénybe, de Lotte megfogja a kezét.
– Neked adom!
Zsoldos Péter ellenpontozó technikájával lássuk most a pillanat
Eichhorn-féle megoldását.
Este van, Louise nyitott szemmel fekszik az ágyban. Charlie
megkeresi az útlevelét, mármint Louise-ét, és halkan olvassa
(ami önmagában egy élmény, ugyanis Szénási Kata hangján teszi): „Született 1982. augusztus 22-én Berlinben. Ez nem létezik!” Lekapcsolja a zseblámpát, elteszi a papírt és a sírdogáló
Louise fölé hajol. Megsimogatja a vállát. „Hé! Honvágyad
van?” Innentől tehát Charlie tudja, hogy ikrek, Louise azonban
még nem.
A következő jelenetben a gyerekek beszélnek arról, hogy hívják őket és mi az apjuk, nyilván angolul, hiszen Berlitz-nyelvtanfolyamra jöttek. Louise elmondja, hogy az apja Ausztráliában él, de ez Charlie-t már nem látja el új információval, a jelenetet egyszerűen ki lehetett volna hagyni. Újabb jelenet: találkoznak az istállóban és Charlie elmondja, hogy az ő mamája is
Ausztráliában él, legalábbis így tudja. Kilovagolnak a lápra, fel
a világítótoronyhoz. Egymás mellett ülnek a sziklán.
– Belenéztem az útleveledbe. Berlinben születtél, 1982. augusztus 22-én. Pont mint én!
– Mi?! Komoly? Akkor testvérek vagyunk!
– Ikrek!
Félrenéznek, kétfelé. Gyanítom, hogy Vilsmaier koncepciója
az volt, hogy nem tudnak mihez kezdeni a túláradó érzéseikkel,
de ezt nem így kellett volna kifejezni, mert az érzések egyáltalán nem áradnak, nemhogy túl. Azzal, hogy Charlie már fél

napja tudja, amire Louise csak most döbbent rá, felborult a két
iker egyensúlya, ami elég baj; az pedig, hogy a későbbiekben
úgy tesz, mintha ez nem történt volna, még nagyobb baj.
(Míg ezt leírtam, hagytam tovább peregni a képeket, és észrevettem, hogy Vilsmaier kihagyott egy poentet. A világítótoronyban Charlie talál egy skót dudát és többször megpróbálja
megszólaltatni, persze nem sikerül neki. Ha utolsó alkalommal,
mielőtt hazautaznak, megszólalna a duda, az előrevetítené,
hogy a nagy terv is sikerülni fog.)
Lássuk a kettes pont megoldását Lohanéknél. Színhely az elkülönítő. Mindmostanáig utálták egymást, de amikor jön a vihar,
együtt csukják be az ablakot, aztán összeszedik a szétfújt, vizes
holmikat.
– Elázott valamelyik fényképed? – kérdezi Annie.
– Csak a szívtipró Leonardo di Caprio – mutatja Hallie.
– Az ki?
– Te még nem hallottál Leonardo di Caprióról? Milyen meszsze van az a London innen?
– Hát innen olyan háromezer mérföldnyire. De néha sokkal
távolibbnak tűnik. A te otthonod milyen messze van?
– Á, Kalifornia az országnak egész a másik felén fekszik.
Egyébként itt a házunk fényképe.
Annie kézbe veszi a képet. – Nahát! Ez gyönyörű!
– Igen. Kiskoromban építettük. Ott az a csodálatos veranda –
most látjuk mi is a képet, rajta háttal egy férfi –, ahonnan a szőlőre látni. Fölötte pedig…
– Ki… ki ez a férfi?
– Ó, ő a papám. Nem vette észre, hogy fényképezem, különben megfordult volna. Olyan, akár a legjobb barátom. Mindent
együtt csinálunk.
Annie megborzong és feláll.
– Mi ütött beléd?
– Egyszerűen csak fázom… és kész.
Hallie kinyitja a ládáját és kivesz egy csomag Oreo süteményt.
– Kérsz egyet?
– Hát persze! Ezt én is imádom. Képzeld, odahaza mogyoróvajjal eszem.

– Komolyan? – kapja föl a fejét Hallie. – Nahát, de érdekes!
Mert én is! – és fölmutatja a mogyoróvajat.
– Viccelsz? A legtöbb embernek ettől felfordul a gyomra.
– Tudom, habár nem értem.
– Én sem…
Hallie odamegy Annie mellé a süteménnyel és leül.
– A te papád milyen? – kérdezi. – Úgy értem, az a fajta, akivel beszélgetni lehet, vagy olyan típus, aki azt mondja: „Majd
később, kicsim”, de sosem ér rá? Az ilyet gyűlölöm.
– A helyzet az, hogy nekem nincs papám. Illetve valaha volt,
gondolom, de a szüleim évekkel ezelőtt elváltak. Anyukám
még csak meg sem említi. Mintha egyszer csak köddé vált volna vagy ilyesmi.
– Félelmetes, mennyien elválnak manapság.
– Nekem mondod?
– Hány éves vagy?
– Tizenkettő leszek októberben.
Hallie kicsit félrenyeli a sütit.
– Akárcsak én!
Annie döbbenten néz rá.
– Nem tizenegyedikén van a szülinapod?
– De!
– Milyen furcsa véletlen!
– Különös… – Hallie az ablakra néz. – Nézd csak, elállt az
eső. Nincs kedved lejönni fagyizni?
Fölpattan és kimegy, Annie elgondolkodva ül az ágyon. Hallie lemegy a lépcsőn, Annie megjelenik fönt az ajtóban. Hallie
visszafordul.
– Mi bajod van?
– Hallie! Milyen az anyukád?
– Sosem láttam. Pólyás voltam még, mikor elváltak, vagy
még kisebb. Nem is tudom. A papa nem szeret beszélni róla.
De tudom, nagyon szép asszony volt.
Annie megindul lefelé, míg végül egymással szemben állnak,
Annie két fokkal följebb.
– Ezt honnan veszed?
– Tudod, a papám zoknis fiókjában találtam egy fényképet.
Folyton lebuktam, hogy ezt nézegetem, úgyhogy végleg nekem

adta. Hé, nekem porzik a vesém, tényleg nem akarsz lejönni inni valamit?!
– Hogy tudsz ilyen fontos pillanatban is a hasaddal foglalkozni?!
– Mégis mire célzol?
– Nem is sejted, mi a helyzet?
Annie sarkon fordul és visszamegy a házba. Föl-le járkálva
folytatja, közben Hallie megáll az ajtóban.
– Úgy értem, gondolj csak bele. Nekem csak egy anyukám
van, neked meg csak egy apukád. Te sosem láttad az anyukádat, én meg nem láttam az apukámat. Neked van egy régi képed az anyukádról, nekem is van egy fényképem az apukámról.
De a tied legalább valószínűleg egészben van, mert az enyém
csak egy gyűrött kis vacak – Hallie elsápad és kirohan a képből
–, középen ketté is szakadt már, és… mit keresel ilyen nagyon
a ládában?!
Odalép Hallie-hez, aki a ládájában kotorászik. Feláll és furcsa
arckifejezéssel a mellére simítja a fényképet.
– Ezt. Ez egy fénykép a mamámról. És… ezt is eltépték.
– Középen kettészakították? – suttogja Annie.
– Pont a fele hiányzik – feleli Hallie drámaian.
Annie nagy levegőt vesz, sarkon fordul és rohan a fiókjához.
Kiveszi a fémdobozát és abból a képet. Ugyanúgy szorítja magához, mint Hallie a sajátját, és megfordul.
– Az egésztől borsódzik… a hátam. Jól van. Hármat számolok és megmutatjuk egymásnak, rendben?
– Rendben – feleli Hallie feszülten.
– Egy – mondja Annie, és elindul a másik felé.
– Kettő – suttogja Hallie, és ő is elindul.
– Három!
Egyszerre kapják elő a fényképet, a balról álló Hallie bal, a
jobbról álló Annie jobb kézzel, egy pillanatra snitt a felsikoltó
Hallie-re, majd közeliben összeillesztik a két képet. Snitt az arcukra, ahogy ujjongva összehajolnak az összerakott kép fölött.
– Ő a papám – mondja Hallie.
– Ő meg az anyukám!
Csengettyűszó a háttérből, a diadalmas zene alatt.
– Ebédelni hívnak – mondja Annie.

– Már valahogy nem is vagyok éhes – feleli Hallie, és megtörli a szemét. Szemben állnak egymással. – Szóval ha… ha a
te mamád az én mamám… és az én papám a te papád… és
mindketten október tizenegyedikén születtünk… akkor te meg
én… testvérek vagyunk!
– Testvérek?! Hallie! Mi ikrek vagyunk!
És forrón átölelik egymást.

Ebben ott van a feszültség, amit Kästner és az olvasó is pontosan érez évtizedek óta, de a német változatból kipárolódott.
Hármas pont: amikor az első szülő rádöbben a cserére. A feszültség szintje nagyjából azonos az előző pontéval, de egészen
más a jellege. Kästner két részletben oldja meg. Először Körner
mama egyedül, a munkahelyén. A főnöke vidáman átad egypár
fényképet, amiket egy falusi fényképész küldött.
Egy idő múlva végül is felpillant, mert munkatársnője egy
szót sem szól.
– Nocsak! – kiáltja. – Körner, úgy áll itt, mint Lót felesége
sóbálvány korában! Ébredjen már! Vagy rosszul van?
– Egy kicsit, doktor úr. – Az asszony hangja remeg. – De már
múlik. – És bámulja a fényképeket. Elolvassa a feladót: Josef
Eipeldauer fényképész, Bühl-tavi Tó-Bühl.
Összevissza kavarog a feje.
– Válassza ki a legalkalmasabb képet, és költsön hozzá olyan
aláírást, hogy olvasóinknak csak úgy kacagjon a szíve. Maga
kiválóan ért az ilyesmihez – mondja Bernau doktor.
– Talán mégsem kellene ezt hoznunk – hallja az asszony a saját szavait.
– És miért ne, nagyra becsült kartársnőm?
– Nem tartom valódinak a felvételeket.
– Márminthogy egymás mellé lennének másolva, mi? – Bernau doktor felnevet. – Ezzel a feltételezéssel túlságosan megtiszteli Eipeldauer urat. Ennyi hájjal nincs megkenve a fickó!
Tehát gyorsan munkára, szeretve tisztelt hölgyem! Az aláírás
ráér holnapig. A szöveget még megkapom, mielőtt nyomdába
adja. – Biccent, és újabb munka fölé hajlik.
Az asszony átbotorkál a szobájába, székére roskad, maga elé
teszi a fényképeket, és kezét a halántékára szorítja.
Fejében körhintáznak a gondolatok. Az ő két gyermeke! A
gyermekotthon! A szünidő! Hát persze! De miért nem mesélt
erről Lotti? Miért nem hozta el Lotti a képeket? Hiszen a két
gyermek biztosan nem ok nélkül fényképeztette le magát együtt!
Biztosan rájöttek, hogy testvérek. És aztán elhatározták, hogy
nem szólnak semmit. Ez érthető természetesen. Uramisten,
hogy hasonlítanak egymásra! Még a sokat dicsőített anyai
szem se… ti két, két, két édesem!

Ha Bernau doktor most bedugná a fejét az ajtón, egy boldogságtól és fájdalomtól feldúlt arcot látna, könnyek áradatában,
amely elgyöngíti a szívet, akárha maga az élet folynék el a szemekből.
De Bernau doktor szerencsére nem dugja be a fejét.
Az anya igyekszik összeszedni magát. Éppen most kell megőriznie józanságát! Mi történjék? Mi fog, minek kell történnie?
Beszélek Lottival!
Jeges hidegség lepi el az anyát. Egy gondolat suhan át a fején.
Lotte az vajon, akivel beszélni akar?
Snitt. Elmegy Lotte tanítónőjéhez és tanácsot kér tőle. Snitt.
Rövid postai jelenet, Luise nem kapott levelet; „A nefelejcsből
talán elfelejcs lett?” Snitt. Most ne feledjük, hogy a mamánál
felnövekedett kislány házias és régesrég tud főzni, csak a táborban kicsit „kijött a gyakorlatból”.
Körner mama hazatér. Égő kíváncsiság és jeges félelem küzd
a szívében, majd elakad belé a lélegzete.
A gyerek buzgón tesz-vesz a konyhában. Fedők csörömpölnek. A kislábasból sistergés hallatszik.
– De jó szag van ma! – szól az anya. – Mi készül, hm?
– Disznókaraj savanyú káposztával és főtt krumplival – jelenti büszkén a kislány.
– Milyen gyorsan megtanultál főzni! – mondja az anya látszólag ártatlanul.
– Ugye? – feleli vidáman a kicsi. – Magam se hittem volna,
hogy én… – Rémülten elhallgat, és ajkába harap. Csak most
nem ránézni anyára!
Anya sápadtan támaszkodik az ajtóhoz.
A gyerek a nyitott konyhaszekrénynél áll, és edényt vesz elő.
A tányérok úgy csörömpölnek, mintha földrengés lenne.
Az anya szája végre nagy nehezen szóra nyílik:
– Luise!
Durr!
A tányérok cserepekben hevernek a földön. Luise elejtette
őket. Szeme tágra nyílik a rémülettől.
– Luise! – ismétli az asszony szelíden, és kitárja a karját.

– Anyukám!
A gyerek úgy kapaszkodik anyja nyakába, mint a fuldokló, és
szenvedélyesen zokog. Az anya térdre roskad, és remegő kézzel
simogatja Luisét.
– Gyerekem, édes gyerekem!
Ellenpont: a Lohan-változat drámaisága meg sem közelíti ezt.
Annie bajban van az új feleségjelölt miatt, ezért Hallie vallani
akar. A mama, Elizabeth James, akit Natasha Richardson játszik, még ágyban van és üzleti telefont bonyolít le franciául.
Hallie bekukucskál az ajtón. „Ess túl rajta, aranyom”, mondja a
feje fölött a nagypapa (Ronnie Stevens), akinek meg kellett
gyónnia, de ezt off screen tette, ami szerintem hiányosság, ha
nem is hiba. Újabb kulminációs pontot lehetett volna beiktatni
– ezért mondtam, hogy a számuk növelhető –, és meg lehetett
volna oldani, hogy ne kövessék egymást olyan sűrűn, a kettő
között át lehetett volna váltani Kaliforniára.
Hallie bemegy a szobába, és bebújik a mama mellé, aki leteszi a telefont.
– Gyere csak, szívem. Még befejezem ezt a tervet és elküldöm Párizsba. Aztán mit szólnál, ha elmennénk kettesben ebédelni és utána bevennénk magunkat a Harrod’sba, hm?
Puszit nyom Hallie homlokára.
– Sajnálom, de nem lehet. Még ma muszáj elutaznom.
– Á, szóval muszáj elutaznod. És megkérdezhetem, hogy hová mész?
Hallie a fejére rántja a paplant.
– Annie! – nevet a mama. – Annie!
– Épp hozzá kell utaznom – jön a paplan alól. Snitt a nagypapára, aki megáll az ajtóban. – Sürgősen találkoznom kell Annie-vel!
– Értem – nevet a mama. – És Annie vajon hol van?
– Napában az apjával, Nick Parkerrel!
Elizabeth arcáról lehervad a mosoly. Kétségbeesetten az apjára néz, aki mosolyogva bólogat. Megint vissza a paplanra, amit
lehajt a lánya fejéről. Hallie oldalra hajtott fejjel néz föl rá.
– Te nem Annie vagy?
– Attól tartok, lebuktam.
– Te vagy Hallie? – ragyog föl Elizabeth.

Hallie felül az ágyban.
– Igen. – A mama a szája elé kapja a kezét. – Annie-vel a táborban találkoztunk és úgy döntöttünk, hogy helyet cserélünk.
Bocsáss meg, de még sohasem láttalak, és egész életemben erről álmodtam, és Annie ugyanígy érzett apával kapcsolatban, és
egyszerűen életet cseréltünk. Remélem, nem haragszol, mert én
annyira szeretlek, és… abban bízom, hogy egyszer magamért
fogsz szeretni… és nem úgy, mint Annie-t.
– Jaj, kincsem. Egész életemben szerettelek!
A pillanat érzelmekkel teli és szeretnivaló, de nem elég drámai, és teljesen agyonüti a következő snitt az ajtóban komikusan bőgő komornyikra, Martinra (Simon Kunz), akinek lehet ez
élete legboldogabb pillanata, de már a nagypapa jelenléte sem
idevaló. Ez kétszemélyes pillanat, nem létezik, hogy ezt pont
Nancy Meyers ne tudná! (Igen, tudom, ez volt az első önálló
rendezése, de a sokadik filmje, és most is mellette volt Charles
Shyer; mint említettem, az ő két kislányuk nevét viselik a Lindsay Lohanek a filmben. Ők maguk is feltűnnek névtelen szereplőkként.)
Lássuk az Eichhorn-változatot. Charlie elszántabban lát hozzá, mint Hallie: felteszi az apja szerzeményét, amit Sabine Krüger (Corinne Harfouch) jól ismer még az ikrek kisbaba korából.
De azért remegő lábakkal óvakodik ki a konyhába és úgy kezd
matatni a csészékkel a mosogató fölött, hogy hátat fordít az
anyjának. Stephan Reinhart és Klaus Richter forgatókönyvét
számos ponton lehet bírálni, de helyenként nagyon szépen, érzékenyen követik a regényt. Bár még érzékenyebben tennék.
Sabine dermedten áll a lánya mögött. Karba teszi a kezét.
– Honnan van ez a zene?
– A berlini barátnőmtől –
feleli Charlie derűsen. –
Megmutattam Dieternek is.
Egészen odavan.
– Ez az a bizonyos skóciai
barátnő? – tagolja a kérdést
Sabine.
Charlie ühümget.
– Charlotte!

Charlie elejti a csészéket, amik ripityára törnek, és a szájához
kapja a kezét. Sabine is a szájára teszi a sajátját és elönti a
szemét a könny.
– Te vagy… Charlotte.
Charlie lassan megfordul.
– Kislányom!…
Sírva ölelik át egymást és Sabine azt mondogatja, hogy kislányom meg Charlotte, szóval az érzelmek megvannak, csak a
dráma hiányzik. De ez legalább csattan!
A negyedik pont a másik szülő beavatása. Innen az Eichhornváltozat teljesen kipárolt minden feszültséget, közvetlenül Sabine után találkoznak Wolffal (Heiner Lauterbach), egy étterembe szervezik, ott ül vele Charlie, vagyis akit annak hisz, és
egyszer csak a másik oldalról megjelenik a másik lánya. Wolf
odapillant, visszapillant az étlapra, aztán fölkapja a fejét, de addigra már jön a volt felesége is. Ennyi. Függöny.
De nem vehetjük (nagyon) rossz néven, mert maga Kästner is
kihagyta ezt a kulminációs pontot. A beteg lánya fölött virrasztó apát egyszer csak felhívja a felesége, hogy mi van a gyerekkel.
Palffy úr homlokát ráncolva kérdi:
– De nem értem, hogy te honnan…
– Megsejtettük, én és – Luise!
Hasonló a helyzet Amerikában, ahol Nick Parker (Dennis
Quaid) a szálloda úszómedencéjébe esik bele, mert meglátta a
volt feleségét, aki mögül egyszer csak előlép a lánya.
– Apa! Majd én megmagyarázom, hogy miért van itt.
– Hallie! Te tudod, hogy ő ki?
– A helyzet az, hogy… igen. És a helyzet az, hogy… én nem
Hallie vagyok.
Svenk balra, ahonnan belép Hallie.
– Bármilyen hihetetlen: ő én vagyok!
– Mind a ketten? – nyöszörgi Nick.
A dráma innen is hiányzik, viszont jegyezzük meg e ponton,
hogy Meyers csapata gondolt arra, amire Vilsmaieré nem: hogy
az ikrek kislányok, és öltöztetni is kell őket. Az Eichhorn ikrek

beérik Charlie fiúsabb és Louise lányosabb öltözködésének
megkülönböztetésével, már amikor erre szükség van, de egyébként hétköznapi nadrágokat meg pólókat hordanak. Lindsay
Lohan viszont gazdag szülők gyermekei, akik adnak a megjelenésükre, és fantasztikus toaletteket vesz föl a filmen, anélkül
hogy idiótán felnőtteskedne. Azért most mondom, mert ebben a
jelenetben például egy ujjatlan, pasztellnarancs mintás blúzt és
egy halványsárga kardigánt visel kihajtott fehér gallérral, hozzáillő színű hajszalaggal, kihasználva, hogy egyszerre kétféleképpen tud öltözködni, és eddigre már roppant ízlésesen igazítják egymáshoz a ruhatárukat. A mutatott fotó viszont később
van, a hajón rendezett vacsoránál; kék ruhában Annie.

Az apánál kihagyott kulminációs pontért csak az amerikai
változatban kapunk kárpótlást, még jóval korábban: Chessy, a
dada (Lisa Ann Walter) felfigyel a változásokra Hallie szóhasználatában, viselkedésében, hogy a kutya nem ismeri meg, és
szóvá teszi a furcsaságokat. Annie ijedten néz fel rá.
– Chessy, én… sokat változtam a szünidő alatt, ez minden.
– Te tudod. – Megrázza a fejét. – Ha nem lenne lehetetlen,
azt mondanám, olyan vagy… – Néznek egymásra, aztán a dada
elfordul. – Mindegy, ez képtelenség.
Annie határozottan szól utána.
– Olyan vagyok, mintha ki lennék, Chessy?
– Seeenki – néz vissza és kezdi fejhangon a dadus –, senki,
felejtsd el, amit mondtam.

Megint hátat fordít és zavart mosollyal távolodni kezd.
– Csak nem Annie jutott rólam az eszedbe?
Chessy arcáról lehervad a mosoly. Megáll. Nagyokat pislog,
könnyesen, és lassan megfordul. Négy lépést tesz visszafelé.
Döbbent számonkéréssel kérdezi:
– Te tudsz Annie-ről?
A kamera felülről közelít Lohanre, aki elszántan préseli ki a
szavakat, de olyan selymes hangon, amit még soha nem hallottam Mánya Zsófitól.*
– Én… vagyok… Annie.
Chessy döbbenten és meghatottan nagy levegőt vesz és kiejt
egy magánhangzót, de ekkor beront Nick.
– Hal! Hal! Mért hagytál ott szó nélkül, amikor mondtam,
hogy szeretnék beszélni veled valamiről?!
Annie csak felnéz rá, aztán Chessyre, aki épp csak el nem sírja magát. Nick a nőhöz fordul.
– Chessy, mondd, mért bámulsz így a gyerekre?
Annie kétségbeesetten mered a dadusra, aki lenyeli a meghatottságát és dacosan felel.
– Hogy így? Máskor se nézek másképp. Tizenegy éve ugyanígy szoktam ránézni… – megint meghatódik – amióta hazajött
a kórházból. – Sírva folytatja. – Három kiló hatvan dekával, ötvenkét centisen. Mindig így néztem rá. – Annie megkönnyebbülten elmosolyodik. – Átölelhetlek?
Sírva a kislányhoz megy és magához öleli.
– Istenem, hogy milyen szép lettél! És milyen nagy! – Elengedi és még jobban sírva kihátrál a szobából. – Készítek neked
valami finomat! Mit ennél? Akármit? Figyelj, mindegy, összekutyulok mindent, amit találok, jó? Máris…
Dramaturgiailag ez a pillanat nagyobbat csattan, mint bármelyik szülő beavatása. Ami nem jó a kompozícióban, de legalább szép a jelenet.
Az ötödik talppont a család egyesítése, egész pontosan a döntés, amikor a szülők úgy határoznak, hogy egyesítik a családot.
A nagy-nagy boldogság persze a második esküvő, de akkorra
már nincs feszültség. Az akkor van, amikor a szülőknek dönte*

Lásd a következő cikket. (Szivárvány)

niük kell. Elvégre egyszer már elváltak. Kästner az egész tizenegyedik fejezetet ennek szenteli, egy kis időmúlásról beszámoló bevezetést leszámítva. A szülők visszavonulnak és felelősen
döntenek, miközben a kislányok a körmüket rágják az ajtóban.
A Lohan ikrek kalandos úton szerelmesítik vissza szüleiket. Az
Eichhorn ikreknek vissza kell menekülniük Skóciába és bajba
kerülniük a viharban, hogy döntésre kényszerítsék a szüleiket,
de ezzel is csak odáig jutnak el, hogy az apa mindkét lányát átengedi az anyának. Ezzel felül a vonatra, de előtte kap egy cédulát Charlie-tól, amin az áll, hogy vannak esetek, amikor csak
a vészfék segít. És a vonat csakugyan megáll vészfékezéssel a
peron végénél, Wolf pedig leugrik róla.
Ez jobban sikerült, mint Kästneré, és messze sokkal jobban,
mint az amerikai változat, amiből az igazi drámai cselekményformálás itt is hiányzik.

Akkor miért nyert mégis Lohan, holott az anya beavatásánál és
a családegyesítésnél is Eichhornék voltak a sikerültebbek?
Hát kisebb részt azért, mert az első két pontnál viszont ők fájdalmasan tompák és színtelenek Lohanékhez képest, és ha azt
vesszük, hogy a történet végeredményben az ikrekről szól, akkor ez a két pont a fontosabb.
Nagyobb részben pedig azért, mert egy film rengeteg összetevőből áll, és a dramaturgia csak az egyik. Persze hogy kell be-

le, szegény Olsen ikrek filmjeit a végére az rontotta el, hogy kihagyták a forgatókönyvírót, a dramaturgot pedig pláne, de önmagában a jobb dramaturgia nem tesz egy filmet jobbá. Föntebb linkeltem azt a cikket, ahol azt írtam, hogy Lohan olyan
benne, mint a nyári vihar, és megint ezt látom, ahogy pörgetem
a filmet. (Ne tudja meg az olvasó, hányszor kellett lejátszani az
idéztem részleteket, hogy leírhassam a szöveget és vázolhassam a játékot.) Azt írtam, hogy történelmi jelentőségű remekmű, és ezt most is vállalom, miután leírtam a benne tátongó
dramaturgiai hibákat.
Mert Lohan annyira jó, hogy az már fáj. (Ténylegesen, ha az
ember arra gondol, hogy mit művelt később a tehetségével.)
Fritzi és Flori csak simán jó. Klasszak, helyesek, szépen játszanak. Semmi kiemelkedő. Lohan frenetikus. A film kockáit három csoportra lehet osztani: ahol nincs képernyőn, ahol rajta
van, és ahol kettő van belőle képernyőn. Amint belép a kamera
elé, megint Paulie és Georgina Rawdon-Smith arcát látom viszszacsillanni, ha mondanak ezek a nevek valamit az olvasónak;
két kislány voltak valaha a brit Tóvidéken, akik vad kalózok
voltak, és Arthur Ransome tollán belőlük lett Nancy Blackett, a
Tengerek Réme.
A Felfedezők, ott ahol voltak, pihenőt tartottak. A Fruskák,
de különösen Nancy mindig kifullasztotta őket. Ha ő ott volt,
mintha minden egyszerre mozgásba jött volna. Most, hogy már
elment, még néhány percbe beletellett, amíg minden lecsillapodott. Ez alatt a néhány perc alatt mintha minden kavargott volna, mint a por és papírdarabkák a vasútállomáson, amikor egy
expresszvonat keresztülszáguld rajta.
(Fecske-völgy – Baloghy Mária fordítása.) Ezt az expresszvonat kislányt azóta számos szerző megörökítette; már korábban
is hívták Anne Shirleynek és Sara Stanleynek, később Arkady
Darellnek, Hermione Grangernek, Fiona Ní Chiarraigh-nek,
Jane Carsonnak, Sara Royce-nak, legújabban pedig Vanessa
D’Aubissonnak. A csak filmen ismereteseket még nem is soroltam. A reinkarnációk száma ismeretlen, a kutatás folyik.
Charlie és Louise, minden tiszteletem dacára, nem ez. Náluk
nem érzem azt, amit Hallie-nél és Annie-nél, hogy mintha lel-

kileg állandóan rohannának valahonnan valamerre, és amikor a
körülöttük levőknek végre sikerül lépést tartaniuk velük, akkor
ők tempót és irányt váltanak, és a többiek menthetetlenül elvesznek a forgószélben. Pedig ez nincs is a filmben, de ezt érzem Lohanben. És eszembe jut róla egy régi, gyengécske vígjáték egy tizennégy éves lánnyal, akinek az volt a harmincvalahányadik szerepe, előtte már jelölték Oscarra, és tudta, hogy
sokkal többre képes, mint ez a vacak kis szerep. Úgyhogy gátlástalanul kijátszott a filmből, és nyíltan közölte a világgal,
hogy ő márpedig világsztár lesz. Az lett, és a filmecskét, aminek címe Kelekótya péntek, ma már csak azért tartjuk számon
valamennyire, mert látható benne a tizennégy éves Jodie Foster.
Lindsay Lohan és Lindsay Lohan ezzel a filmmel bekerült a
gyerekszínjátszás történetébe. Tanítani lehetne, amit véghez
visz. Talán nincs ott a történelem – mondjuk – tíz legjobb gyerekalakítása között, mert a konkurencia ugyebár óriási, de ha
egyszer valaki megírja a gyerekszínészet nagykönyvét, Lohannek ezt a filmjét mindenképpen említeni kell benne.
Fritzi és Flori, sajnálatomra, nem ez a színvonal. Rendes, normális átlag. A gyerekszínészet nem abban különbözik a felnőttől, hogy alacsonyabbak a követelmények – sőt talán még magasabbak is. Az eszközök mások, a kifejezésmód más, minden
más. Sok rendező hitte már, hogy egy gyereknél elég, ha gyerek, nem kell még jól is játszania. Ennél azért Eichhornék jobbak, de néha azért rezeg a léc. Lehetne itt-ott jobban is csinálni.
S hogy miért meséltem el mindezt? Bármelyik jó könyv különféle megfilmesítései megérdemelhetik, hogy az ember öszszehasonlítsa őket, de A két Lotti egy fejezet a gyerekirodalomban.
Aranybetűs fejezet. Erich Kästner volt az első a világon, aki
belátta, hogy a gyerekek nem nézői a felnőttek életének és
problémáinak, hanem szereplői, és ezt egy remek hasonlattal
fejezte ki. Shirley Temple-lel.
Húsz évvel korábban, amikor az Emil és a detektívek megjelent, két dologért méltatták nagyon: mert akkor és ott játszódott, 1929 Berlinjében, és mert szakított az akkori gyerekkönyvek állandó nevelési kényszerével. 1949-ben Kästner is nevel,
de most felnőtteket. A két Lotti ezért korszakos jelentőségű.

Igen tisztelt kisebb és nagyobb olvasók! Most már attól tartok, lassanként ideje, hogy kissé beszámoljunk Luise és Lotte
szüleiről. Mindenekelőtt pedig arról, hogyan került sor annak
idején a válásukra. Ha a könyvnek ezen a pontján egy felnőtt
belepillantana a vállatok felett a szövegbe, és így kiáltana:
„Nahát, ez az ember! Mindenre, ami szent: hogyan beszélhet
ilyen dolgokról a gyerekeknek!” – akkor, kérlek, olvassátok fel
neki a következőt:
Shirley Temple hét-nyolc éves korában már világszerte híres
filmcsillag volt, és a filmgyárak sok millió dollárt kerestek rajta. Ha azonban Shirley Temple meg akart nézni egy Shirley

Temple-filmet az édesanyjával, nem engedték be a moziba. Túl
fiatal volt. Megnéznie tilos volt a filmeket. Csak szerepelnie lehetett bennük. Azt engedélyezték. Ahhoz elég idős volt.
Ha a felnőtt, aki a vállatok felett kukucskált, a Shirley
Temple példáját és az összefüggést Luise és Lotte szülei és válásuk között nem értette meg, akkor adjátok át neki meleg üdvözletemet s azt az üzenetet, hogy a világon nagyon sok az elvált szülő, és nagyon sok a gyerek, aki szenved ettől! És nagyon sok olyan gyerek is van, aki attól szenved, hogy a szülők
nem váltak el! Ha pedig a gyereknek engedélyezik, hogy ezektől az állapotoktól szenvedjenek, akkor mégiscsak túlságosan
finomkodó, no meg kifordított dolog, hogy ne beszéljünk vele
arról értelmes, érthető formában!
A felnőttek prüdériájától akkor is, most is sokat szenvednek a gyerekek. Néha komikus formát ölt, például amikor
Olivia Husseyt nem engedték
be a moziba a Rómeó és Júlia
premierjére, mert még nem
volt tizennyolc éves, és a filmen meztelenség is látható –
az olvasó bizonyára emlékszik, ki volt meztelenül látható a filmen. Olivia Hussey.
Ezzel az erővel meg kellene
tiltani, hogy a gyerekek tükörbe nézzenek. Meg látszott
Leonard Whiting feneke, de
azt is látta, amikor forgattak, nem, nem külön vették föl a snitteket.
Amikor a gyerekeket kizárják a saját életükből és a saját
problémáikból azzal a hamis indoklással, hogy azok a felnőttek
problémái, nem az övéik, akkor a dolog egy csöppet sem komikus. Kästner egy pillanatig sem titkolva indulatait olyan fokig
dramatizálja ezt, amennyire csak 1949-ben egy gyerekkönyv
keretein belül meg lehetett csinálni.

És mivel akkoriban igen sok ötlete támadt, már csak hébehóba járt haza a feleségéhez s az ordítozó ikrekhez.
Az alig húszéves Palffyné – született Luiselotte Körner – ezt
nem találta valami kedélyesnek. Midőn pedig alig húszéves fülébe jutott az is, hogy férjeura a műteremben nem csupán
hangjegyeket pingál, hanem opera-énekesnőkkel – akik őt szerfölött aranyosnak találják – szerepeket gyakorol, akkor felháborodva benyújtotta a válópert.
Magától értetődően csak
egypetéjű ikrek tudják
megcsinálni, hogy a táborból hazajövet megcseréljék egymást és eljátsszák
egymás szerepét. Ugyanakkor viszont az egypetéjű
ikrek genetikailag közelebbi rokonságban állnak
egymással, mint a világon
bárki más, ők genetikailag
teljesen azonosak. Az
együtt felnövekvő ikrek
olyan kapcsolatban állnak
egymással, amit az eltérő
korú testvérek soha nem
ismertek, ezen belül pedig
az egypetéjűek még különlegesebbek. Ismerik egymás gondolatait, befejezik egymás
mondatait. Amikor szétszakította őket, Kästner szadista merényletet követett el ellenük, és alighanem azért hozta össze
őket már kilencévesen, hogy legalább gyerekkoruk második felét együtt tölthessék. Azzal, hogy egypetéjű ikreket szét lehet
szakítani, Kästner arra figyelmeztet korának visszafogott módján, hogy a gyerekek teljesen ki vannak szolgáltatva, és a felnőttek azt csinálnak velük, amit akarnak. Meg persze arra is,
hogy ez aztán megbosszulja magát.
Az ifjúsági irodalom csak húsz évvel később születhetett
meg, a regény jelentőségét az is növeli, hogy megelőzte korát.
Negyedszázad is beletelt, mire nyíltan lehetett arról beszélni,

hogy a gyerekeknek problémáik vannak: családi problémáik,
érzelmi problémáik, szerelmi, sőt mi több, szexuális problémáik. Kästner tette meg az első lépést A két Lottival, és ha a világ
úgy működne, ahogyan nem működik, akkor minden egyes válni készülő párnak a képébe vágnák, hogy mit művelt Ludwig
Palffy és Luiselotte Körner a gyerekeikkel. Nem véletlenül szerepel a Kissyben is az az elgondolás, hogy a válást be kellene
tiltani, amíg a gyerekek nem elég nagyok hozzá. Van olyan regénytervezetem is, ahol ez már megvalósult, válni márpedig tilos. Miért, van itt valami probléma? Évszázadokig nem volt
szabad elválni, mert csak. A pap fél percre textíliát terített a házasfelek kezére, és ez olyan varázslat volt, hogy nem lehetett
tőle elválni többé. Hát a gyerek érdeke is bőven lehetne annyira
nyomós ok, mint a textília.
Kästner ezt így nem mondja. Egy folyamat kiindulópontjában
áll – ez nem a történelem egyik főfolyama, ez csak egy leágazás. Gyermekvédelem már azelőtt is volt, és már Kästner előtt
is akadhattak családok, ahol értelmesen megbeszélték a problémákat a gyerekekkel. A folyamat lépcsőfokai a könyv megjelenése előtt és után is egyfelől a gyermekvédelmi intézmények és
törvények, másfelől a gyerekekkel és a gyerekekről nyíltan beszélő ifjúsági irodalom egyre újabb és újabb eredményei.
Anyu hátulnézetben éktelenül ronda. A pulóver alatt látni a
melltartóját. Sőt még azt is látni, hogy a melltartót a legszélső
kapoccsal kapcsolta össze, és a melltartó fölött meg a melltartó
alatt csak úgy dudorodik a háj. A feneke meg kockás. Egy széles, kockás ülep. A karosszékben laposra nyomódott, kockás,
széles ülep kockásan buggyan ki a karfák alól, a támla lécei
közt. A kockák rombusszá nyúlnak.
Anika magára zárja a fürdőszoba ajtaját. Anika mindig magára zárja a fürdőszoba ajtaját. Anika titkos igazgatósági ülést
tart a kozmetikai iparral. Anyu egyszer még betegre dühöngi
magát a bezárt ajtó miatt. Anika minden áldott reggel harmincöt percet tölt a fürdőszobában.
A homlok fölött a haj tövére rugalmas bekötőszalag kerül, a
világoskék mandulatej-búzakorpahabot körkörös mozdulatokkal felkenni az arcbőrre, megvárni, amíg megfelelően hat, le-

mosni. Árnikatonikum Anikának, fogmosás a nemrég vett villanyfogkefével. A szemöldökön balról két, jobbról egy szál fölösleges, el kell távolítani. Alul intimspray, középütt dezodoráló spray, felül hajlakkspray. A spray szaga kellemetlen Anika
orrának, csiklandozza, Anika tüsszent. Valaminek olyan porosrózsa-szaga van.
– Nika – szólal meg Stemberger, és megint nagyon halkan: –
Nika. – Átkarolja Anikát, magához vonja Anikát, Anika ajka
mellé suttogja: Nika –, Anika szájába suttogja: – Nika. – Stemberger ajka eleinte hideg és kemény és száraz, lassan meleg
lesz, nedves és lágy. Stemberger egyik keze Anika hátán pihen,
szilárdan tartja Anikát, Stembergerhez szorítja Anikát. Stemberger másik keze Anika haja alatt bújik meg, Anika tarkóján,
Anika fejét tartja. Anika nem is tudja pontosan, mit érez. Fejében megint képek nyüzsögnek. Banarik bukkan elő. Az ördögbe
is, mit keres a fejében éppen Banarik, amint a szalmaszálból a
tízes sorokat rakosgatja? Banarik aztán végképp nem illik ide!
Stemberger ajka most vándorútra indul Anika arcán, le a
nyakához, vissza az arcára, végig az orrán, át az arca másik felére, egészen Anika kicsit elálló füléig, ott megáll, milyen forró.
Anika átöleli Stembergert. Stemberger arca hűvös és sima és
kicsit sóízű.
– Jaj, Nika – suttogja Stemberger –, jaj, Nika! – És ezzel elengedi Anikát, olyan hirtelen, hogy Anika megtántorodik, támolyog kicsit. – Észveszejtően éhes vagyok! – mondja Stemberger. Anikát is mardosni kezdi megint az éhség. Stemberger az
ablakhoz lép, kinyitja a spalettákat is, aztán becsukja az ablakot. Most már világos van a szobában. Anika körülnéz, egy ősrégi konyhakredencet lát, középen ősrégi asztalt, ősrégi székekkel, oldalt butángáztűzhelyt, és hátul a szoba végéből még egy
helyiség nyílik. Anika megpillantja egy emeletes ágy végét.
Nem, kérem, ezt nem lehetett volna 1949-ben, pedig igazán „illedelmes” részleteket választottam. Ez az Órarend randevúval,
Christine Nöstlinger mesterműve 1975-ből, Sárközy Elga fordításában. Az első részlet egy minta abból, hogyan látja az anyját Anika, és azt még ki is hagytam, hogy hogyan beszél vele.
Ez valaha nem lett volna leírható, a szülők istenek voltak, aki-

ket kritika nem illethetett. A második részlet? A kislányok valaha virágszirmokból és vattacukorból voltak, és ahogy reggel
kipattant a kis szemük, rögtön tökéletesek. Szépészet nem létezett, regényben semmiképpen, csak majd felnőttkorban egy
leheletnyi rúzs vagy pirosító, gyerekeknek csak fésülködni volt
szabad. Anika pályafutásában az „alul intimspray” a konzervatívan megfogalmazott részletek közé tartozik.
Ami a harmadik idézetet illeti, természetesen tizennégy éves
lányok valaha semmiféleképpen nem keveredtek meghitt közelségbe a… a másik nem tagjaival.
(– Jézus Mária, Francie! Csak ezt ne mondd! Pynsent félrehívott, mielőtt elutazott volna, és nyomatékosan figyelmeztetett,
hogy vigyázzak, mikor és hogyan engedem a fiút kapcsolatba
kerülni a… a másik nem tagjaival.
– A lányokkal – mondta Mrs. Hammond.
– Úgy van, a lányokkal – mondta Lord Tilbury, mintha teljesen meglepné ez a csinos fogalmazás. [P. G. Wodehouse:
Hübele Sámuel. Révbíró Tamás fordítása.])
Semmiféleképpen, mordizomadta. De ha mégis, akkor először
is a másik nem tagját nem hívhatták Stembergernek. Ha nem
lehet Amalfi, mint Szabó Magda Tündér Lalájában, akkor minimum Albert herceg. Másodszor még ha Stembergernek hívják, akkor se jut eszünkbe Banarik, miközben éppen meg akarnak minket csókolni. Ha viszont meg akarnak, akkor meg is teszik, és nem sikoltanak föl, hogy észveszejtően éhesek. Mármint persze ahhoz, hogy megtegyék, először ki kell várni a pillanatot, amikor a gardedám másfelé néz. És a legkevésbé nem
lehet említés tárgya, hogy a virágszirom-vattacukor kislányok
nadrágja elöl hány gombra csukódik, és arról végképp nem lehet szó, hogy azok közül Stemberger hányat gombol ki. Ehelyett viszont, ami itt teljesen kimaradt, a csók alatt angyalok
jönnek és hárfáznak, köröttünk virágok nyílnak a flaszteren, és
a neveletlen hercegnőnek fölemelkedik a lába.
Nem vehetjük rossz néven Kästnertől, hogy 1949-ben eszébe
sem jutott ilyen kérdésekkel foglalkozni. De tény, hogy az ő
keze munkája is benne volt abban, hogy Nöstlinger negyedszázaddal később már megtehette, ma pedig már bármit leírhatunk

a kislányokról és a kisfiúkról, még azt is, hogy mit csinálnak
együtt.
S lám csak: ettől még a mai kislányok is virágszirmokból és
vattacukorból vannak.

2011.08.04.

Mánya Zsófi és az ő hangja
Majdnem egy éve írtam le ezt a mondatot:
A kamera felülről közelít Lohanre, aki elszántan préseli ki a
szavakat, de olyan selymes hangon, amit még soha nem hallottam Mánya Zsófitól.
Ez döbbenetesen találó megállapításnak bizonyult. Még soha
nem hallottam ezt a hangot Mánya Zsófitól, sőt a leírt jelenetben sem. Ugyanis Bogdányi Titanilla volt az.
A tévedés drasztikus és megdöbbentő. Viszont úgyszólván elkerülhetetlen. „Bezzeg az én időmben” a magyar szinkronszínészeket még megbecsülték, számon tartották, és a nevüket kiírták az újságba. Rádió- és Televízióújság, így hívták. Akkoriban ez volt az egyetlen újság, ami a tévéműsor (és a rádióműsor) közlését tartotta fő céljának, ez még online kiadványokban
sem jelent meg, ugyanis nem voltak online kiadványok. Nem
volt net. De ez az egyetlen újság nagyjában-egészében minden
fontos információt közölt. Akkor még. Később már nem közölt
minden fontos információt, aztán a nevét is megváltoztatta, sokasodni kezdett, mindenkinek mérhetetlenül fontos lett műsorújságot kiadni, és a tévécsatornák szaporodásával meg a horoszkópoknak és bulvárhíreknek fenntartott hely növekedésével, igazán beláthatjuk, nem jutott már papír arra, hogy minden
csip-csup információt beletegyenek az újságba, például arról,
hogy mi lesz a tévében.

„Bezzeg az én időmben” még
fontos információ volt, hogy kik
játszanak egy filmben. Akár az
arcukkal, akár a hangjukkal. Akkoriban még élt egy hiedelem,
hogy a szinkron egy embert próbáló művészi feladat, amihez
nemcsak gyakorlat kell, fantasztikus ritmusérzék, a beszédszervek
fölötti tökéletes uralom, hanem
tehetség is, az a bizonyos plusz,
amit semmilyen iskolában nem
lehet megtanulni. Később, egy
felvilágosodott korban már rájöttek, hogy a szinkron voltaképpen csak annyi, hogy leírt szöveget olvasunk egy mikrofonba, akárki meg tudja csinálni.
A régebbi hiedelem volt az igazság.

Mánya Zsófi már a modern korban lett szinkronszínésznő.
1986. április 15-én született. „Szakterülete” az Olsen ikrek
szinkronizálása, de megszólalt már Camilla Belle, Mika Boorem, Dakota Fanning és Mae Whitman szájából is, hogy találomra válasszak négy híresebbet. Játszott a Dante poklában, a
Harriet, a kémben (címszerep), az A hazafiban, és a lista csak
növekedni fog.

Történetesen a Lindsay Lohan ikreket nem szinkronizálta. Ő
se csinálhatott mindent.
Bogdányi Titanilla 1986. április 12-én született, vagyis pontosan három nappal pályatársnője előtt. Eddig hat filmben szólalt
meg az ő hangja Lohan szájából. Volt Alexa Vega hangja a
Kémkölykök filmekben (is), Anne Hathawayé a Neveletlen hercegnőben (is), és például szinkronizálta Camilla Belle-t, Mika
Booremet és Mae Whitmant, hogy találomra mondjak hármat
az előző négy közül. Dakota Fanninget eddig történetesen nem,
viszont neki is jutott egy fél Olsen iker, Mary-Kate, két filmben.

És igen, ő szinkronizálta a Lindsay Lohan ikreket. Lohannek
igazán nincs oka panaszra, a mai magyar szinkron színe-java
fordította az idejét őrá és a szavait magyarra: Bogdányi Titanilla, Szinetár Dóra, Vadász Bea, Haffner Anikó, Molnár Ilona,
Nemes Takách Kata. Még olvasni is élmény a névsort.
Csakhogy az embernek vagy el kell olvasnia külön a neten, az
Internetes Szinkron Adatbázisban a neveket, vagy sajátfülűleg
beazonosítania őket. Ezt a tévedést látva, azt hiszem, rá fogok
szokni az online eljárásra, mert a sajátfülűség, úgy látszik, nem
tökéletes, és az itt felsorolt hölgyek, valamint a fel nem soroltak és természetesen az urak fontos közös jellemzője, hogy
olyasmit csinálnak, ami sokkal több odafigyelést, tiszteletet és
szeretetet érdemelne a közönségtől, mint amennyit kap.

Mindig csak azt tudom emlegetni, hogy egy beszélgetésben
említettem Szabó Sipos Barnabás visszavonulását a szinkrontól, és hogy ő olyasmit tud, amit senki más a világon. Mit, kérdezték. Szabó Sipos Barnabás hangja lenni, feleltem.
Ezek az emberek nem iparosok, nem segédmunkások, hanem
színművészek. És mindegyikből csak egy van, akkor is, ha
időnként még én is összetévesztem őket.
2010.10.18.

Így fordul a dalszöveg
A dallal teljesen véletlenül akadtam össze a Youtube-on; mint
megtudtam, három évvel ezelőtt volt nagy sláger. Én valahogy
kimaradtam belőle, nekem teljesen új. Aranyos. De inkább németül vagy angolul hallgatom, vagy akár franciául, de magyarul nem.
A magyar változattal két baj van. Megsérti a szótagszámot és
értem. Mármost írott dalszövegből a többit is értem, és kétségtelen, hogy tartalmilag a magyar fordítás tökéletesen helytálló.
Ámbár alighanem guglifordítóval készült. De a kilógás a szótagszámból annyira kellemetlen, hogy borzasztó.
Mutatványok:
Ich bin dein gummibär
Ich bin dein gummibär
Ich bin dein gummi gummi gummi gummi gummibär
Ich bin dein gummibär
Ich bin dein gummibär
Ich bin dein kleiner süsser bunter dicker gummibär
Oh I’m a gummy bear.
Yes I’m a gummy bear.
Oh I’m a yummy tummy funny lucky gummy bear.
I’m a jelly bear.
Cause I’m a gummy bear.
Oh I’m a movin’ groovin’ jammin’ singing gummy bear.

Je m’appelle Funny Bear
Je m’appelle Funny Bear
Je m’appelle Funny, Funny, Funny, Funny, Funny Bear
J’ai un p’tit ventre mou
Et un slip kangourou
Je suis pas comme les autres doudous moi je suis un p’tit loup
Itt van a gumimaci, a nevem Gummy Gummy.
Én vagyok gumi cumi cili cuci gumimaci.
Oh engem nyalni lehet mint, a gumi cumit
én vagyok Gummy nyami cili culi gumimaci.
Azért ha már itt tartunk, a többi szöveg legalábbis értelmes
nyelvtani alakzatok illúzióját kelti. A német idézett részlete teljesen értelmes, még én is értem, a francia nem annyira jön át. A
magyart szándékosan meghagytam a „mint” után tett vesszővel, de vannak részletek, ahol a gumit vagy a cumit két m-mel
írja, mint a német eredetiben, das Gummi, der Zummi. (Számomra mindmáig fölfoghatatlan, hogy a németek hogyan képesek a Gummi két elterpeszkedő m betűjét röviden ejteni.)
Érződik rajta a törekvés, hogy tartalmat vigyen a szövegbe.
Nem sikerült, számos különböző okból. A teljesség igénye nélkül: azért, mert az eredetinek se volt tartalma; azért, mert a fordító akkor hallott életében először a magyar nyelvről; azért,
mert az egyetlen szótár, amihez hozzájutott, a Gügyögő és
Gyermeknyelvi Szavak Szótára volt, a Gügyeszasz.

2011.07.19.

Vanessológia
Valaki, aki még nem olvasta a könyvet, megkérdezett, hogy
kell Vanessát elképzelni. Rövid ismertetést adtam külső és belső tulajdonságairól – de azt hiszem, ez az egész vanessológia
megérdemel egy kis elgondolkodást.

Vanessa alapvető tulajdonságaival mint olyanokkal röviden
végezhetünk. A történet mostani állása szerint – tavaly ősszel –
tizennégy és fél éves, 1996. május 18-án született. Vékony, kisportolt alakja van, vállig érő szőke haja, kék szeme, majdnem
lapos melle, s természetesen nagy kerek fülei és hosszú farkincája. Pontos magasságát nem tudjuk, de kistermetű. Mint kisegér persze csak tíz centi. Mindig nadrágban jár, ha ruhát vesz,
az különleges, emlékezetes alkalom. A látása mint a sasé, és
van egy dermesztő pillantása, amitől Kissy mindig sarkvidéket
lát.
Életveszélyes harcművész és mesterlövész, Nimbusszal is,
dobókéssel is, íjjal is. A legjobb úton van, hogy mesterszakács
is váljon belőle, továbbá szintetizátorozik, és folyton idegen
nyelveket csipeget föl. Egy hét alatt megtanult provanszálul
anélkül, hogy tudta volna, hogy az egy idegen nyelv. Mostanra
folyékonyan beszél olaszul, és megérteti magát oroszul is. Viszont nem olvas, az iskolában gyengén szerepel, fizikából és
kémiából egyszer meg is bukott, de Blanche szerint az ő igazi
iskolája az egerek között van. Szenvedélyesen gyűlöli a shindyket, viszont tűzbe megy a családjáért és a társaiért. Becsületbeli adósságát élete végéig nem felejti el, bármennyire kényelmetlen ez Kissy és Nimby szüleinek. Soha nem feledkezik meg
arról, mit köszönhet a Jerrynek, nem felejti félig utcagyerekként töltött éveit. Akkori vadságát ma is megőrizte, ugyanakkor
udvarias és megbízható, korrekt kis ügyintéző, aki szót ért az
öregekkel is. Nem fél semmitől és senkitől, nem tiszteli a tekintélyt, soha nem jön zavarba és nem pirul el. Egy ideje együtt alszik az egerével, immár ruha nélkül, de csak fokozatosan haladnak, van egy határ, amit nem enged átlépni. Zárkózott természet, ha valamiről nem akar beszélni, akkor nem lehet kihúzni belőle. Van egy borítékja, amit alighanem soha nem fog
felnyitni. Ugyanakkor jó humora és élénk fantáziája van.
A Jerry harcművészettanára és afféle főideológusa, aki meghatározza viszonyukat a shindykhez. Kissy egy ideje igyekszik
kimenni, amikor az egérség alapelveiről magyaráz valakinek,
mert újra meg újra előkerülnek a történetek: a Dutroux-gyilkosságok, a Fritzl-ügy, Natascha Kampusch, legújabban Jaycee
Lee Dugard is. A shindológia egyik kulcsszava, ami iszonyattal
tölti el mindannyiukat, a pince. Kissy úgy érzi, bármelyikük

képes lenne megölni egy shindyt, ha muszáj, de egyedül Vanessáról feltételezi, hogy élvezettel tenné. Arra kondicionálja a
csapatot, hogy ha támadni kell, legyenek gyorsak és könyörtelenek, mert nincs második esély. Alapelve, hogy tisztességtelenül kell harcolni, mert a tisztességes harcban alulmaradnának.
Első látásra szenvedélyesen beleszeretett a városba, s mostanra mindent tud róla és lakóiról. Gondos szállodás, aki néha komoly üzleteket is köt. Ebbéli és kisegéri minőségében is rengeteget tud a sajtokról, de ért a borokhoz is. Egész sor családnevet szerzett be már, de csak a szüleiét viseli; Kissy pedig arról
a napról ábrándozik, amikor társának majd két vezetékneve
lesz.
De Vanessa több annál, ami a könyvlapokon áll, és erről is
érdemes beszélni.
Vanessa természetesen Krisz. Ahogy Kissy is és Niala is, de a
többiek is örökölték sok tulajdonságát. Meg az enyémeket, és
persze nagyon sok tulajdonságot nem tőlünk kaptak. Vanessa
Krisztől kapta a keménységét – a vadsága saját –, a konyhai és
a zenei tehetségét. Az eltökéltségét mindkettőnktől.
Mielőtt továbblépünk, válaszolni kellene arra a kérdésre,
hogy főszereplő-e Vanessa voltaképpen. Nos, igen is meg nem
is. Mivel a történetet Kissy szemével látjuk, Vanessa nem lehet
korlátlan főszereplő, hisz nincs mindig jelen, Kissy meg igen.
De abszolút főszereplő azért még lehet. Egyfajta középpont akkor is, ha éppen nincsen ott.
Ez persze nem volt szándékos; ha akarnám, se állíthatnám,
hogy igen. Eredeti szándékaink szerint Kissy lett volna a főszereplő, de Vanessa nem tűrte a kereteket, kitört belőlük még azelőtt, hogy azokat megrajzoltuk volna. Természetesen amikor
észleltük Vanessa ebbéli törekvéseit, azonnal letettünk róla,
hogy korlátozzuk szándékaiban. Egy regényalakot soha nem
szabad korlátozni, nem szabad ellentmondást nem tűrően irányítani. Csak terelgetni szabad, kijelölni célokat s irányokat és
buzdítani, hogy kövesse azokat – ez minden. Egy igazi regényhősnek kemény akarata van, ellenszegül mindennel, ami nem
tetszik neki, nem vág egybe az elképzeléseivel. Vanessának különösen, hiszen Vanessa is egy Kalózlány-Reinkarnáció.

Vanessa őseredeti neve Paulie és Georgina Rawdon-Smith, a
könyvlapokon Nancy Blackett. De lehet, hogy Anne Shirley
vagy Sara Stanley. A számos változat és alváltozat közé a
Montgomery-kislányok félig-meddig beilleszthetők, félig-meddig azonban nem, s olyan aprólékos és kifinomult kutatást igényelne annak eldöntése, hogy ők is a kalózlány reinkarnációi-e,
amire nem érzem magam képesnek és képzettnek. Természetesen ebből a szempontból érdektelen, hogy ki volt előbb, és
hogy a későbbi szerző ismerte-e a korábbi műveket. Az alakot
nem átveszik vagy lemásolják, az alak nem kell, hogy ihletet
adjon egy újabb alakhoz. Az alak az előzményektől függetlenül
reinkarnálódik, mert így tartja kedve. Utánanézés nélkül is magától értetődőnek tartom, hogy Rowling ismerte az előzményeket, de Hermione Granger akkor se lett volna másmilyen, vagy
nem nagyon, ha nem ismerte volna. Önmagáról mintázta. Persze hogy ő maga milyen lett, azt az olvasmányélmények is befolyásolják, de csak kis részben.
Jómagam annyira fontosnak tartom a kalózlány alakját, hogy
egyre-másra őt igyekszem újraformálni. Érdemes megfigyeli a
különféle reinkarnációk közötti különbségeket, egyazon szerzőnél és másoknál. Úgy tűnik például, hogy a megtestesülések
sorában viszonylag későn jelent meg az az ultraibolya intelligencia, amit pedig én ma már fontosnak tartok. A kalózlány
természetesen okos és intelligens, már egy évszázad óta, de
Nancy még csak szimplán értelmes, a Montgomery-kislányok
is. Ransome-nál Titty képviseli az igazi intelligenciát, aki a
legcsendesebb és legértelmesebb köztük. Sara Stanley filmváltozata már sokkal intelligensebb a könyvbelinél, egyszerűen
mert Sarah Polley született zseni, és ennek már tízévesen is tudatában volt.
Sophie Vaudrois viszont nem zseni, még csak nem is kiemelkedő intellektus. Nem volt cél, hogy azzá váljon, sem nekem,
sem neki. A sajátjaim közül talán Fiona Ní Chiarraigh a legintelligensebb, aki természetesen szintén zseni, csak a könyvet
sehogy se sikerül olyanra megírnom, amilyenre szeretném, és
ez az ő kibontakozásának is gátat szab.
Martine, Vanessa névadója talán még csak nem is különösebben okos kislány, bár persze megvan a magához való esze. Tőle egy adag vadságot kapott, ahogy Sophie-tól érzelmességet,

Nancytől egy adag elszántságot és felelősségtudatot, mert Nancy minden nancységével együtt igazi kapitány, aki vigyáz egyszemélyes legénységére és a többiekre is. Nancytől és Jane
Carsontól való higanygőz jelleme és villámgyors döntései. Sara
Royce némi fantáziát adott neki, érzéket a különös helyzetekhez.
Mert az igaz ugyan, hogy az alak az előzményektől függetlenül reinkarnálódik, de a részletek állhatnak összefüggésben
olyan alakokkal, akiket a szerző már korábban ismert, esetleg
maga teremtett. Persze nemcsak saját korábbi reinkarnációitól
örökölhet tulajdonságokat egy alak, Kissyben például fölfedezhető Titty Walker szemlélődő, elgondolkodó lénye, anélkül
hogy Titty újraszületése lenne.
Megfigyeltem egyébként egy érdekes dolgot, ahogy így átgondoltam kis hősnőink hosszú sorát. A hajszínek. Mintha a szőkék kezdenék átvenni a kezdeményezést.
Egyelőre nem mutatható ki, hogy fekete hajú is lenne a kalózlány változatai között, s úgy tűnik, ez nem is valószínű. A fekete hajúakat csendesebb, visszahúzódóbb jelleműnek képzeljük
el. (Férfiban nem, és talán felnőtt nőben sem, s kutatásaimban
ez idáig csak europid származású reinkarnációkat fedeztem
föl.)
Háromféle hajszín fordult eddig elő, s mintha háromféle típust képviselnének. Sajnos éppen a prototípus, Nancy Blackett
hajszíne nem ismeretes, Ransome – sok férfiíróhoz hasonlóan –
nem sok gondot fordított alakjainak külső megjelenésére.
Anne Shirley köztudottan vörös. Vörös Fiona is, valamint a
Lindsay Lohan ikrek. Hermione, Sophie Vaudrois és Jane Carson barna, akárcsak Mia Thermopolis, Mathilda, Huncutka és
Felicity King.
Martine, Billie Pike, Lauren és Vada Sultenfuss viszont szőkésbarna. (Ám az ő idetartozásuk erősen kérdéses.)
Szőke pillanatnyilag nem került elő több, csak Vanessa, Sara
Royce, Sara Stanley, Arkady Darell, Amy Everhart és Eloise.
No meg Niala, hiszen ő is egy reinkarnáció – néha csapatosan
járnak, Sara Stanley mellett is ott van az unokatestvére, de
Anne Shirley keze nyoma is rajta van az életükön, ismernek
embereket, akik jól ismerik Anne-t.

És szőke Sziporka is, az egyetlen rajzfilmfigura a csapatban, és az egyetlen, aki nem
ember – egérként Kissyék második példaképe Jerry után.
Az arány még változhat, ahogy újabb példányokat tűzünk gombostűhegyre. A szőkék
viszont annál feltűnőbbek, mert náluk sűrűsödik az intelligencia. A szőke nős viccek
nagyon aranyosak, egy időben sokat kaptam
egy barátomtól, aki egy intelligens szőke nő, de itt a szőkeség
csak típusjelző címke, azt jelenti, olyan, mint Kinga a Barátok
köztből. Nem pedig mint Rebecca De Mornay.
Az irodalomtörténet három legintelligensebb alakja feltehetően Sherlock Holmes, Columbo hadnagy és Arkady Darell, de
ha azt vesszük, hogy melyiküknek állt a legkevesebb adat a
rendelkezésére és melyikük vonta le ebből a legösszetettebb
következtetést, akkor a tizennégy és fél éves kislány bizony lepipálja a két meglett férfit.
Van még egy érdekes tulajdonságuk. Az angol szakirodalom
tomboynak nevezi Nancyt, amire nincs jó magyar szó: fiús
lány, aki fiú módra viselkedik. Nancy kapitány kétségkívül ez,
de érdemes megnézni, hogy kik még. Vanessa sokáig nem hajlandó fölvenni egy lányosabb darabot. Jane Carson büszke rá,
hogy a fiúk maguk közül valónak tekintik. Az eddigiek közül
azonban csak Vadában látom ezt a tomboyságot, a többiek éppannyira nőiesek, amennyire korukhoz illik. (Elég nagy a szórás,
Eloise hatéves, Fiona tizenhét.) Úgy tűnik tehát, hogy a kalózlány reinkarnációinak nem kell szükségszerűen fiúsnak is lenniük. Nancy az volt, mert kalózi mivoltához ez illett, és a gyerekirodalom születése előtti gyerekirodalom nemileg szeparált
volt. A fiúknak fiúregényeket írtak, a lányoknak lányregényeket. Ransome nemhiába volt az ifjúsági irodalom egyik úttörője, ebben is újat alkotott: fiúk és lányok együtt kalózkodnak és
felfedeznek, bár a lányok lány mivolta csak annyiban észlelhető, hogy másik sátorban alszanak.
Vanessával megint másképpen csináltuk. Előélete arra ad
okot, hogy fiús legyen, mert ezzel lehet elég vad, de a Jerrybe
kerülve már feloldódhat és megtalálhatja a szerelmet.
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A valós probléma
a valóság problémája
Ha az olvasó még nem látta a Felforgatókönyv (Stranger Than
Fiction) című filmet, és élvezni szeretné a meglepetést, ne olvassa el a cikket.

Igen, ezt a problémát én is régóta érzékelem, bár nem ezekkel a
szavakkal fogalmaztam és fogalmaznám meg magamnak. A
vállunkon nyugvó felelősség kétségtelen, bár kérdés, hogy ezt
mindannyian – pályatársaim – úgy átérezzük-e, mint Karen
Eiffel.
Az olvasó bizonyára megbocsátja, hogy rögtön át is váltok a
sajátjaimra, de a velük való viszonyom egyértelműbb és tisztább, mint Karen Eiffelé Harold Crickhez, igen, sokkal bonyolultabb és összetettebb. Van az úgy, hogy az ember leír egy
mondatot, és közben már látja, hogy nem is úgy van. Harold
Crick valóság. Odamegy és beszél vele. Karen Eiffelnek Harold életéről kell döntenie, ez olyan döntés, amit nekem soha
nem kellett meghoznom. Számomra nem kérdés, hogy a szereplőimet nem akarom és nem is kell megölni, ez a probléma
fel sem vetődik.
Ugyanakkor döntések százait hozom meg velük kapcsolatban. Végeredményben mégiscsak én írom a regényt, vagy
Krisszel kettesben, ez most mindegy, én hozom a döntéseket.
Valahol azt írtam, meg is van, itt,* közel öt éve, hogy a
hatalom az írónál van, az alak nem tud védekezni. Most ezt
látjuk letisztázott, pengeéles konfliktusként megfogalmazva.
Mi van, ha az alak megtudja, hogy az életére törünk, kilép a
regényből és kegyelemért könyörög?
Ami azt illeti, lenne egypár író, akivel szívesen eljátszanám
ezt. De Amicis például, aki azt A szív című borzalmat írta, ha
jól emlékszem, vagy féltucat hős ifjat gyilkolt le a hasábokon,
akik a lobogó védelmében, a császárért, a megfáradt hősökért
vagy csak úgy az Édesanya iránti odaadásból, mit tudom én,
hős lelküket lehelték ki, utolsó szavaikkal is azt kiáltva, satöbbi, satöbbi. Ja, igen, Andersen, hogy is nem ővele kezdtem,
Andersennél jobban írót még nem utáltam életemben, az a szadizmus, amivel mindegyik hősét megöli, az valami borzasztó.
Emlékszem, amikor Sara Stanley laterna magica-vetítésen előadta a kis gyufaáruslány történetét, és fél Avonlea ott törölgette
a könnyeit, s csak Olivia volt képes megállapítani, hogy ez a
lány milyen tehetséges mesélő. De azt már ő maga se láthatta
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Az Alaktan című cikkben. (Szivárvány)

át, hogy Sara Stanleynek a kisujja is nagyobb kincse a világirodalomnak, mint a kis gyufaáruslány nagymamástul.
Tudom, szimbólumok, közlendő, mondanivaló. Üzenet! Ezt a
szót ebben az értelemben mindig csak megvetéssel tudom olvasni vagy hallgatni, hogy az író mit akart üzenni olvasóinak.
Az író ne az olvasónak üzengessen, hanem a kiadónak, hétfőn
tízkor érkezem stop, készítsd ki honoráriumot stop, géza. Az író
ne akarjon mondanivalót kifejezni a regénnyel. Az nem az ő
dolga. Az író írja meg a regényt, amiben ott lesznek a szereplők, és majd ők kifejezik a mondanivalót.
Igen, tudom, a szereplőket az író találja ki, de mint éppen a
minap* is megállapítottam, az író munkája ebben ki is merül. A
szereplők már elvégzik a többit, az írónak csak le kell írni. Persze ez nem ilyen egyszerű, de mégis az. Föltéve, ha…
Azt hiszem, látom már, hol van az olvasó problémája. Az író
mindig tanul a saját alakjaitól is, én Nialától tanultam egy fogást, bele kell nézni a másik fejébe és elolvasni a gondolatait.
Szabad? Köszönöm…
Az olvasó most azt gondolja, hogy hülyeségeket beszélek,
mert a regényalakokat az író nemcsak kitalálja, hanem egész
idő alatt mozgatja őket, az alak a kezét se tudja megmozdítani,
ha az író nem akarja. Eltaláltam? Igen, eltaláltam. Ugyanis azáltal, hogy ezeket a mondatokat leírtam, az olvasót e blogcikk
erejéig szereplővé léptettem elő vagy fokoztam le – nézőpont
kérdése –, és mivel a saját írásom szereplője, kétségkívül azt
gondolja, amit én akarok. Ugye, milyen egyszerű?
Hát egy fenét egyszerű. Emelje föl tekintetét a szövegről és
nézzen körbe a szobában. Létezik, ugye? Pedig azt nem találtam ki. Az olvasó, bármilyen hihetetlen, létező személy. Miközben szereplője ennek a blogcikknek, öt perce egyfolytában az
olvasóról írok. Akkor miért olyan hihetetlen, hogy más szereplők is lehetnek egyúttal létező emberek?!
No, most megfogtam. Mert ha erre az olvasó most azt feleli,
hogy a szereplők lehetnek létező emberek, akkor elismeri igazamat és én nyertem. Ha viszont tagadja, akkor ez azzal a veszéllyel jár, hogy egyszerűen eltűnik, ahogy a cikk végére ér.
Én ugyanis nem szándékozom az olvasót e cikk terjedelmén túl
*
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is mint szereplőmet működtetni, kénytelen lesz továbbra is létező emberként élni.
Most, hogy már egyetértünk: a regényalakok létező emberek,
egyszeriben minden sokkal világosabbá és emészthetőbbé válik. A szereplőinkért felelősek vagyunk. Karen felelőssége a
gyakorlatban egyetlen probléma megoldására szorítkozott,
hogy megölje-e Harold Cricket, aki tiltakozott ez ellen. Harold
ugyanis semmi más ellen nem tiltakozott, amit írt róla. Azzal
azonban, hogy belenyugodott a szerző döntésébe, Harold olyan
erkölcsi nagyságról tett tanúságot, ami visszariasztotta Karent
attól, hogy megölje. Mondhatnám, ki-ki úgy védekezik, ahogy
tud, de ez Harold részéről nem tudatos döntés volt, ő csakugyan elfogadta sorsát.
És Vanessa?
Négy (az ő időszámításuk szerint három) évvel ezelőtt Vanessa egy figurának indult egy regényben, ami nem róla szól.
Róla is, de elsősorban Kissyről. Vanessa azonban ezzel nem
elégedett meg. Nem azért, mert főszereplő akart lenni, ilyen
ambíciókat sose figyeltünk meg nála, ő egyszerűen több akart
lenni. Nem a regénybeli pozícióját tekintve, hanem mint ember, többet akart elérni, többre akarta vinni, komplexebb egyéniség akart lenni. Az első rész végét még kivárta becsülettel,
csak egy-egy szikrát mutatott meg lényéből, ami már sejteni
engedte, hogy vannak még rejtett tartalékai, de hogy azok milyenek, azt még nem lehetett tudni. A második részben aztán
már átvette az irányítást.
Többek között azért becsülöm nagyra Vanessát, mert nem
erőszakos (nem, nem úgy értve), nem próbál Kissy elébe tolakodni, a többiek fölébe kerekedni. Csak a saját sorsa fölötti irányítást vette át, sokszor még ebben is engedi, hogy hozzányúljunk, alakítsuk az életét, beéri az irányok meghatározásával.
Szerény kislány, tudja, hol a helye, de tisztában van értékeivel
és fontosságával, és ami jár neki, abból nem enged.
Így is festhet író és regényalak kapcsolata.
Föltéve, ha…
Ezen a ponton szakítottuk félbe korábban. Szóval föltéve, ha
azt a felfogást követjük, amit eddig már legalább három író ki-

próbált: Karen Eiffel, Zach Helm, aki őt megírta, és jómagam.
Ez pedig a regényalak emberszámba vételének felfogása, az a
felfogás, hogy az alaknak joga van, tehát módja is kell hogy legyen arra, hogy rendelkezzen az életéről. Karen Eiffel már
nyolc szereplőjét tette el láb alól, ő tudja, hogy mi itt a tét, és
azzal, hogy elfogadja Harold jogát a tiltakozásra, s ezzel a döntésre, egy magasabb szintre lépteti őt: az önálló, igazi emberek
sorába. Hiszen mennyivel volt Harold kevésbé valóságos őnála, amikor belépett a szobájába?
Karen először halálra rémült Harold hangjától, a látványától,
hogy hajszálai vannak és cipőt visel. Én nem rémülnék meg
bármelyik regényalakom látványától, mert együtt élek velük,
együtt lélegzem, és én sok-sok éve elismerem mindannyiuk jogát az önálló döntésre. Nekem is kellett Karen Eiffel, hogy átérezzem a probléma lényegét, de én évek óta automatikusan
gyakorlom azt, amire neki csak Harold valóságos látványa és
kétségbeesése segített ráébrednie.
A probléma lényege a valóság. Karen Eiffel ott látta maga
előtt Harold Cricket, a saját tulajdon regényalakját, teljes testi
valójában. Éreznie kellett, ha tudatosan nem is döbbent rá,
hogy ha Harold Crick létezik, noha csak egy történet szereplője, akkor talán ő maga is csak egy történet szereplője, noha létezik. Mi, akik láttuk a filmet, tudjuk, hogy ő tényleg csak egy
történet szereplője, Emma Thompson alakítja Marc Forster rendezésében. És saját magunkról?
Ez itt a probléma. Soha nem tudhatjuk, nem egy lepke álmodik-e minket. S mialatt mindezeken töprengtem, azt hiszem, arra is rájöttem, hogy mióta tudom én mindezt, ha nem is így kereken, tudatosan, de itt motoszkált a fejemben. Tizenhat éve.
1995 nyarán volt egy súlyos vírusfertőzésem, magas lázam
volt, félrebeszéltem. Ez utóbbit mondjuk láz nélkül is tudom
csinálni, de az akkor más volt, elkezdtem mondani valami rettentően fontosat, és három szó után fogalmam se volt, hogy mi
volt az a fontos. Ugyanakkor viszont tudatában voltam, hogy
mi történik, hogy ez vírusfertőzés, láz, félrebeszélés.
Egyik hajnalban fölébredtem, körülnéztem szobámban, és a
következő dolgoknak voltam világosan tudatában:
1. Én vagyok George Lane. Angliában élek, van egy feleségem, négy fiam, és egy lányom, aki robot. Az ember tudja,

hogy ő maga kicsoda. Már nem esküszöm meg, de mintha halványan látni véltem volna Lane-ék nappalijának bútorzatát is.
Ez nem valami szerepbe való beleélés, mint egy színésznél,
egyszerűen csak tudatában voltam, hogy ki vagyok. George
Lane.
2. Én igazából Láng Attila Dávid vagyok, az előzőekből semmi sem igaz, George Lane a saját tulajdon regényalakom – akkor már vagy fél éve dolgoztam a Nickyn. Ennek a kilétemnek
is ugyanúgy tudatában voltam, ugyanakkor.
3. Vírusom van, magas lázam, és az okozza ezt az egész félrekapcsolást az agyamban.
Pár perc múlva elaludtam megint, és amikor fölébredtem,
már nem volt meg ez a tudathasadásos állapot, megint én voltam én. S mielőtt az olvasó elkezdi rágni körmeit: túléltem a
betegséget és meggyógyultam.
Többé soha nem fordult elő – ámbár voltam beteg azóta is –,
hogy bármelyik regényalakom a saját identitásomként jelent
volna meg, a valódival párhuzamosan vagy bárhogyan. Persze
több közülük a saját életemet, életünket jeleníti meg, bár elég
áttételes módon, de ez az állapot nem ismétlődött meg. Mondjuk nem is bánom, kissé megijedtem akkor, mert „az agyam a
második legkedvesebb szervem”, nem szeretem, ha mindenféle
vírusok szórakoznak vele.
Azt persze nem állítom, hogy én azért tekintem a regényalakjaimat igazi, önálló akaratú embereknek (vagy robotoknak, állatoknak, mikor minek), mert 1995-ben pár percig azonosnak
éreztem magamat egyikükkel. Csodákat. Az a lázálom csak valami kis motoszkát indíthatott be az agyamban, és főleg azért
meséltem el, mert eszembe jutott. Azért tekintem a regényalakjaimat, no meg persze mások regényalakjait igazi lényeknek,
mert azok!
Miért, mit nem tudnak, amit mi igen? Mindent tudnak, amit
mi, még többet is, ha kell, például Harry Potter vagy Luke Skywalker is mi mindent tud. Nem tudnak idejönni közénk? József
Attila se tud, mégse vonja kétségbe senki, hogy létezett. Nem
igaziak, nincs testük, anyaguk? Tessék megkérdezni bármelyik
társukat, azt fogja felelni, hogyne lenne nekik. Ha Luke csak
egy képzeletbeli fantom lenne, akkor Leia lezuhant volna a Ha-

lálcsillagon abba az aknába, ami fölött kötélen lendültek át,
például. Hogy Leia is egy fantom? Fárasztó ez az akadékoskodás. Ha Leia fantom lenne, akkor Luke soha nem indul el a
farmról, aki nem létezik, az segélyhívást se tud küldeni. Ezek
az emberek léteznek – azazhogy valamikor léteztek. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban.
Megint az olvasó fejébe nézek, és látom, hogy téved. Azt hiszi, megfogott. Hogy Kissyék nem egy messzi-messzi galaxisban élnek, hanem itt és most, oda lehetne menni és megkeresni
őket, de nem fogjuk megtalálni. Az olvasó ott járt valamelyik
színhelyünkön egy olyan időpontban, ami konkrétan meg van
nevezve a könyvben, és nem látott senkit, aki hasonlítana szereplőinkre.
Nem, nem fogott meg. Járhatott az olvasó bárhol, ez nem változtat semmin, mert pont ott nem járt, ahol kellett volna. A regényben. Ott akkor járhat, ha kézbe veszi és olvassa, nem akkor, ha repülőre ül és odautazik. Krisz meg én már bejártuk
Kissyékkel fél Franciaországot, pedig ki se tettük a lábunkat
hazulról. A regénybe belépni nagyon könnyű, csak hozzá kell
kezdeni olvasni – miért gondolja hát az olvasó, hogy a regényből kilépni lehetetlen? Az olvasó bármikor meg tudja tenni: becsukja a könyvet. A szereplő miért ne tudná megtenni?
Mielőtt elfelejtem, azt írtam az elején, hogy a mi kapcsolatunk
Vanessával sokkal bonyolultabb és összetettebb. Igen, mert
Karen Eiffelnek csak arról kellett döntenie, hogy megöli-e, illetve hogyan öli meg Harold Cricket, nálunk azonban alapelv,
hogy szereplő nem halhat meg, a fentiek miatt – tehát együtt
kell élnünk mindennapjainkat, döntések százait kell együtt
meghoznunk. Ez kicsit olyan, mint a gyereknevelés, azzal a különbséggel, hogy a regényalak lehet akár felnőtt is, és sokkal
jobban rá van utalva az íróra, mint igazi gyerek a szülőjére.
Ennyire még a kisbaba se, mert ha a szülő egyáltalán nem törődik a csecsemővel, azzal valami biztosan fog történni: törődik
vele a szomszéd, az állam, vagy éppen éhen vész. De ha az író
nem nyúl a tollhoz, akkor a szereplő csak várakozhat mozdulatlanul a végtelenségig, ővele nem történik semmi.
Nagy az író felelőssége, akkor is, ha nem akarja megölni szereplőjét. Vagy ettől még inkább.

Mindjárt vége a cikknek, most nagyon kell vigyázni. Miután
utolsó szavaim végére ért az olvasó, óvatosan csukja be a cikket, és várjon körülbelül fél percig. Ha azt érezné, hogy kezd
eltűnni, gyorsan nyissa ki újra a cikket! Ha fél perc elteltével
még szilárdan egyben van, a helyén ül és vigyorog, akkor minden rendben, akkor az olvasó csakugyan létező személy, annak
ellenére, hogy a cikkem szereplője. Immár biztosan tudja, hogy
a kettő egyszerre lehetséges.
Akkor – most!

2012.01.17.

Láng Attila D.: Private
Szóval egy kicsit morcos lettem. Értesítettek, hogy bekerültem
egy bestsellerlistába, több művel is, amiket szemlátomást jó régen válogattak össze:
Láng Attila D. - Hyperion.zip
Láng Attila D. - Játékvilág.zip
Láng Attila D. - Könyvdigitalizálás - html.zip
Láng Attila D. - Nicky - sci-fi regény - doc.zip
Láng Attila D. - Novellák scifi.zip
Láng Attila D. - Novellák.zip
Láng Attila D. - Private.zip
Láng Attila D. - Sophie - ifjúsági regény.zip
Láng Attila D. - Uránia.zip
Így szólt a lista. Mármost ez rendben van, azért írok könyveket, hogy terjesszék őket, de mi a csoda lehet az a Private? Lehet, hogy tudtomon kívül írtam egy remek regényt?
Letöltöttem a csomagot, kibontottam.
LÁNG ATTILA D.: PRIVATE
Vakok Elektronikus Könyvtára
Javította, tördelte: Dr. Kiss István; 2003.
Itt szeretett üldögélni a legjobban, ez volt a legeldugottabb hely az
egész

parton. Felülrõl semmi sem látszott belõle, a kiugró sziklák eltakarták nemcsak
a kis bemélyedést,
de a hozzá vezetõ utat is. A partról nézve se láttak belõle semmit.
Ha
felmászott ide a sziklafal nyaktörõ, zegzugos ösvényein, elláthatott
egészen
messzire, még a
nemzetközi hajójáratokat is látni lehetett tiszta idõben, pedig azok
nagyon
messze járnak a parttól. Ugy tûnt, innen belátja az egész óceánt, s
különös
volt a gondolat, hogy
még ez a hatalmas vízfelület is csak töredéke az egésznek.

Ez elgondolkodtatott. Én mindig is nagyon toleráns voltam a
vakok speciális számítástechnikai igényeivel szemben. Az,
hogy a könyvből ki vannak irtva a gondolatjelek és idézőjelek,
rendben van. A felolvasóprogram bizonyára rosszul boldogul
velük. Semmi akadálya speciális vakos példány készítésének,
akár én magam is elkészítem őket szívesen.
De a francia ékezetes betűk helyén szemét van, ami elrontja a
felolvasást. A szöveg tele van kihagyott szavakkal, félmondatokkal, a helyükre és máshová bedobált szeméttel. Helyesírási
hibák kerültek bele, egy látszik a fenti idézetben is, mert én természetesen hosszú ú-val írtam, hogy úgy. A sorok szó közepén
érnek véget, ami persze lehet, hogy nem zavarja a felolvasóprogramot – de akkor mit jelent az elején az, hogy „javította,
tördelte”? Mi van ebben a szemétrakásban javítva meg tördelve? Széttördelve, az igen! Cafatokra. Alig ismerek rá a saját
könyvemre.
A könyv címe pedig nem „Private”, amiről nem tudom, hogy
közlegénynek tekintsem vagy vécének, vagy egyáltalán hogy
milyen nyelven van. Mert franciául nincs ilyen szó, privé van
vagy personnel. A könyv pedig Franciaországban játszódik. Ez
ugyanis a Sophie című regényem 1999-ből. Innen le lehet tölteni az eredetit, nem vakos verzióban, de értelmes szöveggel,
és tudok csinálni vakosat is, ha megmondják, milyen legyen.

Én nem állok most neki megkeresni dr. Kiss Istvánt vagy aki
így nevezi magát, és megkérdezni, hogy kilenc évvel ezelőtt
miért barmolt bele a könyvembe. Jó esetben csak nem emlékezne, rosszabb esetben elküldene a jó anyámba, és még neki
állna följebb. Ehelyett következik egy kis infó, miheztartás végett.
Elektronikusan megjelent műveim ingyenesek, de nem köztulajdonok. Ez óriási különbség. A köztulajdonnal az ember azt
csinál, amit akar. Az ingyenes művel nem. A köztulajdont fölhasználhatja részeire szedve, beépítheti a saját munkájába, az
égvilágon bármit megtehet vele. Az ingyenessel mindössze két
dolgot tehet. Ingyen megszerezheti, és korlátlanul teszi. De ezt
is csak akkor, ha nem keletkezik belőle anyagi haszna, még
közvetetten sem.
Tehát a játékszabályok a következők.
1. A könyvem az enyém. Ingyen le lehet tölteni a LAttilaD.orgról és más helyekről is, és szabadon terjeszthetők, de ettől még az enyém. A magyar és nemzetközi jog által védett alkotások.
2. Szabadon feltehető weboldalakra, kivéve a profitorientált
oldalakat. (Ezt azért mondom, mert egy ilyen tárgyú pert már
kellett indítanom; megnyertem.) Feltehető file-letöltőkre, önállóan vagy csoportban, mások műveivel együtt, bárhogyan,
mindaddig, amíg a feltöltőnek és/vagy a site tulajdonosának
nem származik ebből haszna. Abból ugyanis nekem ez esetben
arányos rész jár.
3. Mindeközben azonban, mivel a könyvem az enyém, nem
szabad megváltoztatni. Ez a következőket jelenti:
– A könyvbe általam beletett minden egyes betűt, írásjelet,
számjegyet, ékezetet, szóközt és Enter jelet változatlanul meg
kell hagyni, az eredeti sorrendben.
– A formázásokat (például dőlt betű) szintén változatlanul
meg kell hagyni.
– A könyv első és utolsó betűje közé egyéb szöveget, mint
például a közzétevő nevét, cégnevet, reklámszöveget, megjegyzést beiktatni tilos.
Ugyanakkor viszont a formátumváltoztatásokat maximálisan
tolerálom, hiszen ezek elektronikus könyvek, és a könyvolvasók, szövegnézésre szolgáló hardver- és szoftvereszközök ko-

rában akkor se tudnám a könyveimet minden elterjedt formátumra átalakítani, ha akarnám. Tehát szabad őket áttenni PDFbe, DJVU-ba, EPUB-ba, és így tovább, feltéve, hogy a könyv
tartalma a fentiek értelmében változatlan marad, ha a megfelelő
nézőprogrammal szemléljük.
Ha az átalakítás okvetlenül szükségessé teszi, szabad a könyvön bizonyos változtatásokat is végezni, amilyen például a formázások, speciális karakterek, illusztrációk eltávolítása vagy
hasonló értelművel helyettesítése; feltéve, hogy az adott szoftverkörnyezetben a könyv ábrázolása másképp nem oldható
meg, és a mondanivaló így sem sérül.
Változtatás alapjául az sem szolgálhat, ha gyűjteményben
szerepeltetik a könyvet, és a gyűjtemény darabjait egységes
formára kívánják hozni. Ne hozzák.
4. A könyv szerzőjének vagy társszerzőinek nevét vagy a név
írásmódját megváltoztatni, a társszerzők nevét más sorrendbe
tenni, az asszonynevet lánykori névre vagy a lánykorit aszszonynévre cserélni tilos. A könyv címét, a cím írásmódját
megváltoztatni tilos. (Írásmód alatt nem a betűtípust vagy betűméretet értem, hanem a nevet, címet alkotó betűket, egyéb jeleket és azok sorrendjét. Tehát nem Láng D. Attila, hanem Láng
Attila D., mert engem így hívnak, és nem Szofi, hanem Sophie,
mert ezt a címet adtam a könyvemnek.)
Ez a pont olyan esetekre is vonatkozik, amikor csak említést
teszünk a könyvről, de magát a könyvet nem tesszük közzé,
esetleg máshol vagy máskor. Vonatkozik tehát könyvlistákra,
adatbázisokra stb. Természetesen szabad a szerző vagy szerzők
nevét a címtől elválasztva kezelni, akár az adatbázis formátuma
miatt, akár azért, mert élő nyelvi mondatban ezek nem okvetlenül szerepelnek közvetlenül egymás után (hanem például „elolvastam Láng Attila D. regényét, a Sophie-t”). Ami alapvetően
tilos, az az, hogy olyan benyomást keltsen valaki, mintha az én
művemet valaki más írta volna, avagy mintha én olyan címmel
írtam volna művet, amivel a valóságban nem.
A file-nevet azonban meg szabad változtatni, mindaddig,
amíg a név világossá teszi, hogy mi van a dokumentumban.
5. A könyvemet csak letölthető állapotban szabad továbbadni.
Online olvasásra nem. Majd én közzéteszem, ha akarom, és
hozzám jöjjön, aki el akarja olvasni.

6. A könyvem nem szorul javításra. Én vagyok az ország
egyik legjobb szedője, kitűnő helyesírástudással, és sajtóhibából is minimális mennyiségűt csinálok. Ha azonban mégis
nyomdahiba mutatkozik, akkor automatikusan életbe lép a harmadik pont. Nem szabad kijavítani, viszont szabad helyette
szólni nekem, hogy javítsam ki. Ha az tényleg hiba, akkor ki
fogom javítani.
Tördelésre sem szorul. Majd én betördelem, ha akarom.
Természetesen az összes szabály alól van egy kivétel: kivéve,
ha én írásban engedélyt adok rá.
A fenti szabályok be nem tartása alól nem mentesít, ha valaki
nem olvasta ezt a cikket. Ezeket a szabályokat ugyanis nem én
találtam ki, hanem a törvény. Én csak gyakorlati formában adtam elő őket. Mindazonáltal a mai naptól ez a cikk fönt van a
neten, és nem lehet hivatkozási alap az sem, ha valaki nem olvasta. Ha hozzányúl a könyvemhez, akkor ismeri a nevemet.
Ha ismeri a nevemet, beírhatja a gugliba, és meg fogja találni a
LAttilaD.orgot, illetve konkrétan ezt a cikket.
A szabályok be nem tartásáért szerzői jogi per következhet
(nem okvetlenül, de előfordulhat, ha a jogsértés elég nagy), ami
a nyertesnek is nagyon kellemetlen procedúra. Tudom, mert
végigcsináltam. Utáltam, de ha perelni kell, legközelebb is perelek. Nyerni természetesen én fogok, ami a kellemetlen procedúrának véget vet ugyan, de akkor jön a feketeleves: a kártérítés.
Ha az olvasó netán azért lyukadt ki ennél a cikknél, mert tett
vagy tenni szándékozik valamit egy könyvemmel, és növekvő
aggodalommal olvassa ezeket a sorokat, akkor a következőt javaslom. Kérdezzen. Ott a Postahivatal,* írja meg, hogy mi az,
amit „elkövetett” vagy szándékában áll, és kérdezze meg, hogy
megengedem-e. Ezt már eddig is sokan megtették, és kétféle
választ kaptak. Vagy azt, hogy ehhez nem kell engedély, mert a
törvény szerint megteheti, vagy pedig megadtam az engedélyt.
*

A cikk írása óta megszüntetett szolgáltatás a LAttilaD.orgon. Helyette a
konyv@lattilad.org emailcímet vagy a Facebookot javaslom. (Szivárvány)

De aki olyat tesz, amit a törvény szerint nem szabad, és én
sem kívánok engedélyezni, annak se harapom le a fejét, ha belátja hibáját és közreműködésemmel helyrehozza.

2012.04.18.

Nekem már van
Amikor én még kissrác voltam, elég sok figyelem jutott a gyerekeknek. Főleg 1979-ben, amikor az UNESCO meghirdette a
Nemzetközi Gyermekévet. Erről már meséltem korábban is.
Most lépjünk vissza az előző évbe.

Az IPM szerkesztőségben már jó ideje vissza-visszatérő beszédtéma volt egy olyan „mini-IPM”, amely a gyerekeknek készülne. Így azután amikor a Nemzetközi Újságíró Szervezet vezetői elhatározták, hogy 1979-ben kiadnak egy több nyelven
megjelenő gyermekmagazint, habozás nélkül vállalkoztunk az
úttörő szerepre. Magyarán szólva: elkészítettük az alfa magyar
változatát.
Ezekkel a sorokkal kezdődik 1978 decemberében az IPM új
gyerekmagazinja. Akkoriban nagyon sikeres volt, még a tévében is reklámozták: „Alfa! Nekem már van!” Hát most már nekem is van, feltehetően a teljes készletet sikerült megszerezni,
hetvenegy lapszámot 1978-tól 1990-ig. Ebből kettő különszám.
Kéthavonta jelent meg, előbb negyven oldalon, 1984-től negyvennyolcon, 1990-ben pedig hatvannégyen, de ez utóbbi formátumot mostanáig nem ismertem.
Csak reménykedni tudok, hogy a mai gyerekeknek is jutnak
ilyen színes magazinok. Színes külleműek és színes tartalmúak.
Az Alfa rengeteg tarkabarka cikkét egy ilyen kis írásban még
bemutatni se lehet, legfeljebb szemezgetni közülük. Föntebb
mutattam az első lapszám címlapját, nyissuk is ki ezt a számot.
Az első két oldalon van az impresszum, a rózsaszín részben a
kis bevezető, amiből idéztem, majd a Dominó rovat, ami ekkor
még egy felületen, később különálló, színes téglalapokban mu-

tatott – mindig másfélét. Itt láthatunk egy kivágható és összeragasztható titkosírás-készítő szerkezetet, két képrejtvényt, egy
humoros miniképregényt és egy képsorozatot a kiscsibe fejlődéséről. Van még benne négyoldalas képsor világképünk változásairól az ókortól mostanáig, Cook kapitány Endeavourjának
„robbantott” képe, egy négyoldalas összeállítás a legó történetéről, amit legórovatunkban alkalomadtán majd bemutatok.
Tartalmazza a Csillagháború című új film bemutatását egy érdekes kétoldalas fotóval.
Ez eléggé rendben van, de hogy a fotón látható „csillagközi
királykisasszony” ki lehet, az rejtély. A cikk nagyjából ismerteti a film történetét, és Kuczka Péter írta, ki más is írhatta volna?
Sok minden van még ebben a számban, de inkább arról próbálok mesélni, hogy mi mindennel találkoztam én – s lehet,
hogy mások is – először az Alfa lapjain. Egyébként négyzet
alakú, fényes műnyomó papír volt, utánozhatatlan illattal; a
hetvenes-nyolcvanas években sok minden készült ilyenre, például a német Burda is.

1979 februárjában bemutatták M. C. Escher rajzait, októberben az órák működését, decemberben pedig itt debütált a magazin későbbi nagy sztárja, Asterix, akit talán már ismerhettünk
máshonnan is, de Magyarországon elsősorban az Alfához kötődik. 1980 júniusában egymás után mutatták be az azóta is megépítetlen fotonrakétát és a dzsungel mélyében felejtett Angkor
Vatot. Augusztusban filmtrükkökkel ismerkedtünk, októberben

robotokkal, decemberben barlangokkal. Persze mindezek csak
egy-egy téma a nekem emlékezetesebbek közül, mondhattam
volna egy tucat másikat is. Asterix kivételével minden téma
legfeljebb négy oldalt kapott, de inkább kevesebbet, sokszor
csak egy oldal töredékét.
Rejtvények is voltak a lapban. Kivágtam a kedvencemet, egy
különleges grafikájú labirintust, amire szerintem remek játékprogramot is lehetne alapítani, csak én nem tudok rajzolni.
Megjelent az 1980/4., vagyis augusztusi szám Dominó rovatában, a 19. oldalon. (Látható a következő oldalon.)
A kis ismertető végére egy jópofa dolog. 1979 októberében (a
26. oldalon, a Mini Alfa rovatban) bemutattak egy fényképet,
amit nem közlök, egy képaláírással, amit szintén nem közlök,
csak az utolsó mondatát: „Ma már csak kevesen tudnak létezéséről, és senki sem ismeri hitelt érdemlően a történetét.” Egy
városról van szó, ami olyan, mint Velence; az is a kép címe,
Mini-Velence. Gondoltam, utánanézek, mit lehet tudni róla ma,
ismeretektől duzzadó korunkban. A fényképet azért nem közöltem, mert a neten csak szebbek vannak nála, a képaláírást pedig
azért nem, mert – az is megvan a neten! Itt. A magyar Wikipédia betűről betűre átvette a gyerekmagazinban megjelent ismertetést, csak az utolsó mondatot hagyta el.
Folytatása következik. Ez csak egy kis ízelítő volt egy rendkívül érdekes magazin történetéből, néhány apró csemege 3616
tarkabarka oldalból majdnem találomra.

2012.05.12.

Road from Avonlea
Érdekes ez a történet Avonlea-val. Mármint nem az eredeti történet, a Történet, hanem a köznapi valóság. Akárhogy próbálom leírni ezt a szót, hogy valóság, a vége mindig fölfelé kunkorodik: valóság?
Mint köztudott, Avonlea nem létezett, következésképpen
Green Gables sem létezett. Anne, Marilla és Matthew élhetett
volna olyan házban, ami létezik, ismerünk töméntelen történetet, amik létező, a térképen megtalálható, a valóságban meglátogatható épületekben játszódnak, de Green Gables történetesen – nem létezett. Ehhez képest itt van a fényképe, ni. A következő oldalon pedig a térkép, hogy hol található.

És most jön a trükk. A térkép ha nem is száz százalékos pontossággal, de ráillik a világ egy adott pontjára; arra a pontjára,
ahova a térkép rajzolója szánta. Valójában kissé el kellene forgatni a térképet az óramutató járásával ellenkezőleg, hogy az
utak iránya stimmeljen, és az út nem halad át a tavon a jól ismert fedett híddal, mert a tónak már előbb vége van – de lehet,

hogy a déli nyúlványát azóta töltötték fel vagy száradt ki. Mindenesetre a térképen feltüntetett utak léteznek, a tó létezik, a
neve is az, ami a térképen áll (a patak nem látható, ezt a szakaszát föld alá vitték), és nagyjából a térképen megjelölt helyen
ott áll a fenti fotón látható ház, aminek a neve Green Gables.
Nem azóta építették dísznek, ez a ház már öreg volt Anne Shir-

ley idejében is, 1830-ban épült, s minden valószínűség szerint
már akkor is Green Gablesnek hívták. Lucy Maud Montgomery kislány korában járt ebben a házban, ennek a nappalijában
tartották gyászszertartását, egy szó mint száz, a fent látható ház
igenis rajta van a fent látható térképen, ez a ház az a ház.
És ez a ház mégsem az a ház!
A trükk ott van, hogy ez a ház nem Green Gables. Oda lehet
menni és belépti díjért megtekinteni, egy dollár kilencventől

hetvenhárom dollárig a legkülönbözőbb árak vannak, évszaktól
függően, a látogatók életkorától, a választott programtól függően, mindenhogyan. Ott van benne Anne, Marilla, Matthew szobája, a béreslegény szobája, a konyha, minden ott van. Ennél
greengablesebb ház nem találkozik a föld kerekén. És ez mégsem Green Gables!
Hiszen Anne Shirley, e-vel a végén, soha nem ébredt ennek a
háznak emeleti szobácskájában, a lépcsőfeljárótól balra, a vendégszoba mellett. Soha nem látta azt a helyes kis virágos tapétát, amit a belépti díjat leszurkolt látogató megnézhet a helyszínen, az olvasó és jómagam pedig QuickTime-videón.
Marilla távozása után Anne a reményvesztettek sóvárgásával
nézett körül. A fehérre meszelt fal is biztosan szenved attól,
hogy ilyen üres és fájón csupasz, gondolta. A padló meztelen
deszkáit is csak középen takarta egy kerek fonott szőnyeg, amihez hasonlót Anne még sosem látott. Az egyik sarokban az ágy
állt. Magas volt és régimódi, s négy alacsonyra esztergált sötét
oszlop tartotta. A másikban csak az előbb említett háromszögletű asztal árválkodott; csupán egy keményre tömött, vörösbársony tűpárna díszítette, amin a legvállalkozóbb szellemű tű hegye is kicsorbult volna. Fölötte egy kis hatszor nyolcas tükör
függött. Az asztal és az ágy között félúton az ablak nyílt, amin
egy barátságtalan fodros fehér muszlinfüggöny lógott; vele
szemben a mosdóállványnak maradt csak hely. A helyiségből
áradó leírhatatlan ridegség Anne-t a csontja velejéig megborzongatta.
(Anne otthonra talál. Szűr-Szabó Katalin fordítása.)
Később persze berendezte magának szebbre, és tapéta is került
a falakra. Ma is ott van. És ámbár ez a ház nem az a ház, és
Anne Shirley soha nem aludt ebben a szobában, ezt a tapétát
igenis látta!
Amikor Anne első estéjét töltötte Green Gablesben – bocsánat, de a fordításbeli nevek sose szoktak eszembe jutni, szóval
a Zöldmanzárdos-házban, a Zöldormú Házban avagy a Zöld
Oromban –, akkor lehet, hogy egy idegen is aludt vele. Talán
David McNeil vagy egyik családtagja. Ugyanabban a szobában, és nem tudtak egymásról. Mert Montgomery egy létező

házban helyezte el hősét, de azt a házat akkoriban a McNeil
család használta, békésen éltek benne, és sejtelmük se volt róla,
hogy a házuk egy évszázad múlva Kanada Történelmi Emlékhelye lesz – olyan események miatt, amik nem történtek meg,
egy sorban híres csaták helyszíneivel, erődökkel, korai ipari létesítményekkel, egyszóval olyan események helyszíneivel,
amik viszont megtörténtek.
A térképen persze rajta van az avonlea-i iskola, Rachel Lynde
háza, az avonlea-i templom is, de ezeket kár keresnünk az igazi
Avonlea-ban. Egyrészt mindent átalakítottak, másrészt Avonlea sosem létezett. Cavendishnek hívják, nem egészen háromszáz lakosa van, akik idegenforgalomból élnek: néhány sosemvolt kislány történetéből, akik egy sosemvolt faluban – nem éltek.
Van valami elbűvölő abban, hogy irodalom és valóság hogyan
keverhető. Nagyon sokféleképpen. Emlékszik az olvasó a Hanover-szigetre? Hogyne emlékezne! De a róla szóló spanyol
Wikipédia-cikk egy mukkal sem említi, hogy ezen a szigeten
töltöttek el Verne hősei egy kétévi vakációt.* Az angol változat
beszámol róla – és nem is mond semmi többet. A Hanover-szigetből nem lett turistalátványosság, pedig lehetett volna, a chileiek kinevezhették volna történelmi emlékhelynek, felépíthették volna rajta a hajótörött gyerekek otthonát, a Francia-barlangot, és a turistákat korabeli ruhás gyerekek taníthatnák quois-t
játszani. Annak, hogy nem tették, csak részben magyarázata,
hogy a sziget iszonyú messze van mindenhonnan, és csupa
hegylánc, úgy néz ki a felszíne, mint a dióbél. (Verne persze
csak térképről ismerte.) Sokkal inkább azért nem lett emlékhely belőle, mert bárhol lehetett volna. Verne csak kinézett egy
helyet a térképen, ami Új-Zélandról kelet felé feküdt, de akármelyik lakatlan sziget lehetett volna.
Avonlea nem születhetett volna meg máshol, csak ott, ahol
Montgomery gyerek volt, a Prince Edward-sziget északi partján.

*

A könyv összeállításakor ez már benne van a cikkben. (Szivárvány)

Ehhez képest viszont több különböző Green Gablest ismerünk.
Tessék most már pontos elérési útmutató az eredeti Green
Gableshez. A történelmi emlékhely oldala tartalmazza a korábban említett belépti díjakat, programokat, látnivalókat. A Sziget
kormányának ezen az oldalán pedig megtalálható Green Gables
alaprajza és a kis panorámaképek. A következő oldalon pedig a
helyszín mai képe Gugliföldről. A két út a fenti térképen látható két úttal azonos, csak nem fordítottam el őket, felfelé van
észak. A kép bal felső sarkában a kék folt a Fénylő Vizek Tava.
Green Gablest pirossal bekarikáztam.

A következő oldalon látható fölnagyított térképet viszont elfordítottam, hogy jobban elférjen: jobbra van észak és a hatos
út, a Cavendish Road. A kép bal szélén az a kékes színű, L alakú házacska Green Gables, az összes többi épület és a náluk
sokszorta nagyobb parkoló pedig mind azért jött létre, hogy a
látogatók megtekinthessék Montgomery világának utolsó ma-

radványát, a házat. Minden egyéb teljesen átalakult azért, hogy
ők a tizenkilencedik századba érkezve igazán a huszonegyedikben érezhessék magukat. A házat és a látogatókomplexumot
körülvevő zöld terület egyébként golfpálya. A ház videón is
megnézhető, ha csak másodpercekre is, a Sziget turisztikai oldalán. És ha nem bánja az olvasó, a vízi kalandparkra és a rengeteg egyéb látnivalóra már nem térek ki. Igazán érdemes lehet
mindent végignézni és kipróbálni, csak… ezek a dolgok mind
nem léteztek 1876-ban, amikor Anne az utókor számításai szerint megérkezett „ide”.

De mondom, ez csak az egyik Green Gables. Az „igazi”. Igazi? Ez ihlette meg Montgomeryt, de a világ nem ezt ismeri. A
kanadaiak se. A Montgomery-rajongók legnagyobb része először filmen ismerkedett meg Anne Shirleyvel, és nekik – nekem is – a filmen látott ház az a ház. A következő oldalon levő.
Csak hát ez a ház meg nem létezett akkor sem, amikor lefilmezték. Ez csak egy homlokzat. A belseje valahol máshol volt,
egy stúdióban, ahol egy pillanat múlva megjelenik Rachel
Lynde és Marilla Cuthbert.
Ezt mi mind tudjuk, de nem zavar minket. Valódi és kitalált
helyek összekeverhetők, és a valódi helyek át is alakíthatók
aszerint, ahogy a szerzőnek kényelmesebb. Sara Stanley a Rózsa-villából pár perc alatt elérte gyalog a King-tanyát és a tengerpartot, pedig a tengerpart a valódi Prince Edward-sziget
partja volt, repülőgéppel is másfél órás út az ontariói Uxbridgeből, ahol a King-tanya mindmáig létezik (csak nem így hívják,
tényleg farm, magántulajdon). A Rózsa-villa szintén csak egy
homlokzat volt, talán egy torontói filmstúdió udvarán, ki tudja.

(Ők tudják.) Az kétségtelen, hogy Sara Stanley mint vérbeli
Montgomery-hős rendkívüli képességekkel rendelkezik, de
ezeket a távolságokat az olvasó is meg tudta volna tenni pár
perc alatt, gyalogszerrel, ha a helyében van. Nem Sarának volt
hétmérföldes csizmája, hanem a tér alakult át, a távolságokból
csak üveggolyók maradtak.

Ilyet más is csinál, és ha jól dolgozik, a csalás észrevehetetlen
marad. Azt hiszem, említettem már valahol, hogy Kissyék házának alagsora, földszintje és emelete nem illik össze, három
különböző épületben „forgatunk”, amik a világ három különböző táján vannak. Royce-ék háza is „létezik”, csak valahol egészen máshol, fogalmam sincs, hol. Én sokkal szerencsésebb
helyzetben vagyok, mint a filmesek, bármilyen helyszínt kiválaszthatok, nem kell megszerveznem a stáb utaztatását, sőt ha
többször szerepel ugyanaz a helyszín, de közben máshol is játszunk, ide-oda ugrálhatok. Bruce Williséknek viszont a Budapesten forgatott összes jelenetet egymás után kellett fölvenniük, mert nagyon drága ideutazni, forgatási engedélyt szerezni, a helyszínt lezárni és biztosítani.
Ezért fizetik a filmeseket jobban, mint az írókat.
De térjünk vissza Green Gablesbe, illetve még egy pillanatra
Kissyhez: a könyv figyelmes olvasásával elég jól megállapítha-

tó, hogy hol lakik. A hely létezik. De Kissy ugyanúgy nem lakik ott, ahogy Anne Shirley sem a McNeil-farmon, ha százszor
Green Gablesnek hívják is: ott mások laknak. Az életben ott
egy egészen másmilyen ház van, ami nekem történetesen nem
tetszik. És például a hipermarket, ahova Kissy jár, nem létezik;
ha Vaucressonban van hipermarket, én még nem fedeztem föl.
Azért mondom el mindezt, mert hiszek abban, hogy az olvasót és tévénézőt nem szabad hülyének nézni. A filmesek sem
teszik. Kiírják, hogy „másik idő, másik galaktika”, de azért mi
tudjuk, hogy igazából a mi galaxisunkban forgatták a filmet, túl
hosszadalmas és költséges lett volna egy másik galaktikába (s
pláne másik időbe) utazni ezért. Tudjuk, hogy ha Leia hercegnő egy ábrándos éjszakán fölnéz az égre, akkor mi nem azért
nem ismerjük föl a csillagképeket, mert azok egy másik galaxis
csillagai – csodákat. Lehet, hogy az egyik éppen a mi Napunk,
csak ebből a távolságból nem ismerjük föl. Belemegyünk a játékba. Úgy teszünk, mintha elhinnénk, hogy Dave Bowman
percek alatt fényéveket vagy akár fényévek millióit utazott, holott ez csak egy zseniális trükk volt, és a stáb egész idő alatt el
se mozdult a Jupiter közvetlen közeléből.
Hát ez az, ami engem zavar a cavendishi Green Gables-élményparkban. Biztosan remek üzlet, de elrontja a játékot. Körülnéztem az utcákon, az olvasónak is ajánlom. Igazán szép
hely, de olyan szinten modernizálták, hogy ott már csak akkor
működik a Montgomery-korbeli illúzió, ha egészen közel állunk egy régi házhoz, az egyik irányban a ház takarja a modern
utcaképet, a másik irányba pedig nem nézünk. Ez így legfeljebb múzeumnak jó, a tárlókban megnézzük, hogy éltek őseink,
a shopping centerben veszünk Anne Shirley-s pólót meg Sara
Stanley-s mobiltokot, és magától értetődő, hogy mindenütt van
wifi, a tizenkilencedik századból készített fotókat azonnal kiposztolhatjuk a Facebookra.
Mert nem a helyet kellene rekonstruálni, hanem az atmoszférát. Sullivanék ezt tették, és a Montgomery-tévésorozatok a
műfaj legnépszerűbbjei között vannak, húsz-harminc esztendeje.

2012.06.24.

Aliszománia
Véletlenül megtudtam, kibe voltak szerelmesek 1985-ben a
szovjet iskolásgyerekek, és most teljesen föl vagyok háborodva.
„Ha látom azokat a szemeket a képernyőn, emlékszem, hogy
hittünk egy fényesebb jövőben, amit Alisza testesített meg.”

„Örökifjú kis Aliszád a világ végéig élni fog.”
„Mindannyian szerelmesek voltunk azokba a szemekbe, fiúk
és lányok is, mélység volt bennük, mennyei szépség és érzés. A
szovjet gyerekek igazi bálványa volt, ma pedig a gondtalan
gyermekkor nosztalgiája.”
Három találomra választott hozzászólás egyetlen fórumból,
és van még töméntelen fórum, honlapokat szenteltek neki, és
mindmáig minden évben boldog születésnapot kívánnak neki.
Február tizenötödikén, ha érdekli az olvasót. Alisza Szeleznyova nemzeti jelképszámba emelkedett, és vitte magával Natasa
Guszevát is.
És mi ebből teljesen kimaradtunk.

Kir Bulicsovot nálunk is ismerik. Egy könyvét, Az utolsó háborút magam is olvastam, mérsékelt hatást tett rám, és egyáltalán
nem mondható gyerekkönyvnek. Számos írása jelent meg a
Galaktika lapjain, egyáltalán, Kir Bulicsov a magyar scifiolvasók körében is háztartási név, ha nem is a legnagyobbak egyike. Tudni semmit nem tudtam a szerzőről tegnap estig. Azt
sem, hogy ez művésznév, a valódi neve Igor Mozsejko. De
hogy ilyen kincset adott az olvasóknak, arról nem szólt senki.
Alisza Szeleznyova 1965-ben látta meg a napvilágot egy antológia hasábjain, aminek Kalandos világ volt a címe, a róla
szóló novelláé pedig Egy kislány, akivel soha semmi sem történik. Csillagászati sikert aratott. Szó szerint: 1998-ban csillagot
is elneveztek róla. A novellát több tucatnyi nyelvre lefordították, magyarra Karig Sára ültette át, a Galaktika 15. számában
jelent meg, 1975-ben. Alisza (a fordításban Aliz) még óvodás,
és mindenféle állatokkal, űrlényekkel köt barátságot, sőt egy
kísértettel is.
Szerencsésen megérkeztünk. Az igaz,
hogy nem jól bírom a súlytalanság állapotát, és ezért inkább a karosszékben üldögélek, a kislányom azonban
egész idő alatt csapongott az űrhajóban, és egyszer a kormányosfülke
mennyezetéről kellett leszednem, mivel
mindenáron a piros kapcsolót akarta
megnyomni, amiről kiderült, hogy a
vészfék gombja.
A Marson megnéztük a várost, a turistákkal együtt bejártuk a sivatagot,
és megnéztük a Nagy Barlangokat is. Azután azonban nem volt
időm Alizzal foglalkozni, ezért beadtam őt egy hétre az iskola
intézetébe. A Marson sok szakemberünk dolgozik, és a Mars-lakók segítségével egy gyermekváros hatalmas kupoláját építettük fel. A gyermekvárosban kellemes az élet, igazi, földi fák nőnek benne. A gyermekek néha kirándulnak. Felveszik apró
szkafanderüket, és libasorban kimennek az utcára.
[…]

Kiderült, hogy a város Telstar-állomása már egy órája minden három percben közölte, hogy elveszett egy földi kislány. A
Mars minden videofonja vészjeleket adott le. Az összes iskolában abbahagyták a tanítást, és a tanulók, csoportokra oszolva,
átfésülték az egész várost és a környéket.
Aliz eltűnését akkor fedezték föl, amikor a csoportja visszatért sétájából. Azóta két óra múlt el. Szkafanderében az oxigén
– három órára elegendő.
Ismerve kislányomat, megkérdeztem, felkutatták-e az intézet
rejtett zugait vagy más félreeső helyeket. Lehet, hogy Aliz talált
egy marsbeli imádkozó sáskát, és azt figyeli…
Éppolyan volt tehát, mint akármelyik huszadik századi óvodás,
akit elég öt percre őrizetlenül hagyni, és máris fölfedezi egy eltűntnek hitt civilizáció szenzációs romjait. Talán Bulicsov kislánya is fölfedezett néhányat. Őt is Aliszának hívják, szüleit
pedig Igornak és Kirának, akárcsak Szeleznyova szüleit, de közös apjuk azt mondta, kevés a hasonlóság.
A novellából nem igazán derül ki, hogy mitől lett akkora siker. Egy eleven, helyes kis történet egy eleven, helyes kislányról a 21. századból. (Született 2065. vagy 2070. november 17én; természetesen külön tanulmány készült róla, hogy az egyes
művek szerint mikorra tehető a születési dátuma.) De az aliszománia kétségkívül ekkor, 1965-ben vagy kevéssel utóbb vette
kezdetét, a rajongás első tárgya az írott Alisza volt, majd a képregény- és rajzfilmbeli, aki mellesleg végig szőke.
Alisza Szeleznyova hírnevében és pályafutásában 1985. március 25-e és 29-e között, a tavaszi szünetben következett be a
fordulópont. Hétfőtől péntekig, öt egyórás epizódban lépett a
képernyőkre egy tizenkét éves barna kislány, Natasa Guszeva
megszemélyesítésében. A filmsorozat címe Vendég a jövőből,
és Alisza itt és most jelenik meg benne, 1984. április 13-án,
pénteken, Moszkvában.
A hatodikos Kolja Geraszimov és Fima Koroljov egy furcsa
idegen nőt követ egy elhagyott ház pincéjébe, ahol Kolja egy
időgépet talál. Véletlenül beindítja és 2084-ben találja magát, a
moszkvai időintézetben. Itt megismerkedik Wertherrel, a biorobottal, aki elviszi a kozmodromba. A második részben két sza-

turnuszi idegennel találkozik, az utolsó galaktikus kalózokkal,
akik ellopják Alisza Szeleznyovától a mielofon nevű gondolatolvasó gépet. Alisza csak ekkor, a második részben lép a történetbe. Werthert a kalózok lelövik, de Kolja egérutat nyer a
mielofonnal. Alisza és a kalózok is követik 1984-be.

A történet végén természetesen minden jóra fordul, Alisza elbúcsúzik a nála száz évvel idősebb iskolásgyerekektől, elmesélve nekik, hogy melyikükből mi lesz, ha nagy lesz. Hogy
honnan tudja, azt nem tudom.
Ezzel belép az időgépbe, és következik a dal, ami majdnem
annyit tett Alisza kulturális ikonná tételéért, mint maga Alisza,
és maga is külön kulturális ikonná vált. Címe Gyönyörű meszszeség (Prikrasznoje daljóka), zenéjét szerezte Jevgenyij Krilatov, a szöveget írta Jurij Entyin, énekli a harmincnyolc éves
Tatjana Daszkovszkaja. A dalt Jurij Sztaszjuk lefordította latinra, és tovább terjed Mirabile futurum címen. A linkelt videón
Harry Potter-snittek vannak alatta, de annak nem találtam nyomát, hogy a dal bekerült volna valamelyik Harry Potter-filmbe
csakugyan. Végignéztem a soundtrack címjegyzékét, de magukat a zenéket meghallgatni nem tudtam.

A dalt Krilatov imádságnak nevezte, hogy a gyerekeink már
egy jobb világban éljenek.
És mi ebből teljesen kimaradtunk.
De azt hiszem, a szovjet gyerekeknek, akik ma már se nem
szovjetek, se nem gyerekek, a legtöbbet az az igéző kék szempár jelenti a hamiskás mosollyal. Natasa Guszeva zsákszámra
kapta a leveleket rajongóitól és rászokott, hogy lehajtott fejjel
járjon az utcán, nehogy fölismerjék. Hogy maga a sorozat milyen volt, és ő hogyan játszott benne, nem tudom. Nem láttam.
Hogy Alisza Szeleznyova nyomtatásban megjelent kalandjai
milyenek voltak, nem tudom. Nem olvastam őket, csak ezt az
egy legelső, óvodáskori történetet most. De azt látom, hogy
szerep és színész olyan tökéletességgel talált egymásra, ami ritkán fordul elő. Az orosz neten Alisza olyan ikonja a gyerekkornak, mint nálunk Süsü, és mindenhol Natasa arca ábrázolja.
Felirat egyik fényképéről: „Nem hazudtam, gyerekek. Ti csináltátok rosszul.”
Moszkva északi részén, a Barátság-parkban sétányt neveztek
el róla. Alleja imenyi Aliszi Szeleznyovoj. Emlékkő is van,
táblával, amin az arckép határozottan hasonlít a kis Natasa
Guszevára. A kis Natasa Guszeva nem volt jelen az avatáson:
2001-et írtak, már a felnőtt Natalja Muraskevics biokémikus
volt ott a férjével és az ötéves kislányával. A kislány neve nem
Alisza. Alészja…
Igor Vszevolodovics, azaz Kir Bulicsov nem volt ott, de a
résztvevők felhívták, és örült neki. Idős volt már és beteg, két
évvel később halt meg.
Alisza Szeleznyova ma is él. 2009-ben másfél órás rajzfilmváltozatban jelentkezett, Alisza születésnapja címen. Egy kisebb szerepet Natasa Guszeva is játszik benne. 2011-ben
ugyanezen a címen játékprogram jelent meg.
És mi ebből teljesen kimaradtunk.
Alisza Szeleznyova világhírű. Jaszja Nyikolajeva Oroszországban, Kathleen Barr Kanadában, Kosimidzu Ami Japánban, Julienne Irwin az Egyesült Államokban, Letizia Ciampa Olaszországban (Emma Watson olasz hangja), és még tucatnyian –
ugyanannak a 2009-es rajzfilmnek az Aliszái. Nálunk nem mu-

tatták be. Könyvalakban egyetlen kötet jelent meg, Egy kislány
a Földről címen, Földeák Iván fordításában – 1990-ben! Amikor Natasához már öt éve érkezhettek volna a szerelmeslevelek
Magyarországról is. Balázsy Panni tüneményes magyar hangja
lehetett volna, ha nem hagy fel a szinkronnal már a sorozat
megjelenése előtt – és ha bemutatják nálunk is. De nem tették.
Teljesen kimaradt. És már hiába is tennék, a mai gyerekek nem
értenének sok mindent, ami az 1984-es szovjet gyerekeknek
természetes volt, képi világa teljesen idegen lenne nekik, átkapcsolnának egy akciófilmre. Magyar hang se jutna neki. Ki
szinkronizálná, valamelyik kislány a Barátok köztből? Képtelenség, nevetséges.
Nagy Oroszországban egyetlen embert találtam, aki be merte
vallani, hogy Zuzana Pravňanskába szerelmesebb volt még Natasa Guszevánál is. Pedig tényleg szép szeme van.

2012.08.18.

Katasztrófa
Mindig is szerettük a katasztrófafilmeket. Akarom mondani,
mindig is szerettük a jó katasztrófafilmeket. Akarom mondani,
mindig is szerettünk volna jó katasztrófafilmeket.
De sose kapunk.
Időnként eltöprengek, hogy milyen lehet egy jó katasztrófafilm. Most éppen az Impact – A becsapódás napja című opusz
ihletett erre, amelyik 2008-ban készült és egyszer már láttam.
Ez az a csodamű, amelyikben a Holdba becsapódik egy barna
törpe, aminek nagyobb a tömege, mint a Földé, és a Hold ettől
egyre elliptikusabb pályán kering a Föld körül, hogy végül belecsapódjon. Ma csak az első részt néztem meg, aminek a végén a szőke csillagásznő a nagy didikkel azt mondja az amerikai elnöknek: „A dinoszauruszokat egy kilenc mérföld átmérőjű aszteroida pusztította el. Egy kilencven mérföld átmérőjű
aszteroida elpárologtatná az óceánokat és terméketlenné tenné
a bolygót. A Hold átmérője kétezer mérföld. Nem lesz Föld
bolygó.”

Teljesen igaza van, tudományos pontossággal. Kiszámítottam, mi történne, ha az eredeti Hold csapódna a Földbe, barna
törpe nélkül, egy üstökös sebességével (ami aránylag nagy sebesség, de lehetne nagyobb is), negyvenöt fokos szögből, üledékes kőzetbe… ámbár ekkora területre ez értelmetlen, és a továbbiak szempontjából már teljesen mindegy is, hogy mibe.
Szóval elhelyeztem magamat mint jobb sorsra érdemes megfigyelőt a Földnek a becsapódással ellentétes oldalán, vagyis
húszezer kilométeres távolságban, és a következőket tapasztaltam.
A robbanás energiája húszbillió gigatonna volt. Ezt nem lehet
felfogható összehasonlításba helyezni. Az emberiség összes
atomfegyvere csak öt gigatonna, bár az is öttel több a kelleténél. A 2004-es földrengés, ami romba döntötte az Indiai-óceán
egész partvidékét, kevesebb mint tízezer gigatonnával pattant
ki a földkéreg mélyében, de mire a felszínre ért, már csak huszonhat megatonna maradt belőle. A dinoszauruszokat egy kilencvenhatezer gigatonnás becsapódás pusztította ki.
Viszont vigasztaló, hogy két ekkora becsapódás között az átlagos időtartam több a Föld életkoránál. Ez elég cifrán van
mondva, de hát egy program gyártotta, az nem ismeri ezt a speciális helyzetet, és nem tudja azt mondani, hogy egy ekkora
bolygó életében nem fordulhat elő két ekkora becsapódás, mert
az első után nincs többé bolygó.
A Föld tömegének fele megolvadt. Pályája és forgástengelye
gyakorlatilag nem változott, a napok hossza viszont ötvenhárom órára is megnövekedhetett általa.
Az átmeneti kráter átmérője tízezer-egyszáz kilométer volt,
miközben az egész Föld átmérője csak tizenkétezer-hétszáz,
mélysége pedig háromezer kilométer, a Föld sugarának fele! A
program aztán biztatóan közli, hogy a végleges kráter átmérője
harmincháromezer-ötszáz kilométer, ami sokkal nagyobb a
Földnél, de a mélysége csak hat kilométer. A valóságban természetesen a becsapódás ereje darabokra szakítja bolygónkat,
és nincsen kráter, amit mérni lehet.
De én azért ott állok a Föld átellenes oldalán és várok. Félóra
alatt elért hozzám a tűzgolyó (körben a Földön, persze), és bizony-bizony még az újságpapír is tüzet fogott.

A földrengés a Richter-skálán 15,5-ös volt, ami nagyobb,
mint bármi a történelemben, ámbár persze mi tudjuk, hogy nem
volt földrengés. A program azt is megjósolja, hogy a föld alatti
csővezetékek teljesen felmondják majd a szolgálatot. Tulajdonképpen igaza van.
Több mint nyolc órába telt, hogy elérjen hozzám a tizenháromezer atmoszféra túlnyomású, százhatezer kilométeres óránkénti sebességű szélroham, amely házakat döntött össze, de a
fáknak legfeljebb kilencven százalékát tépte ki. A maradékot
csak megfosztotta leveleitől, milyen szerencse.
Nem az a katasztrófa, hogy egy normális méretű meteoritokra
tervezett program hülyeségeket beszél, amikor olyan számításokat kívánnak tőle, amihez nincs elég adata, és a képletei sem
megfelelőek. A valóságban a tűzgolyó természetesen nem a
Föld felszínén körbeszáguldva ér el az átellenes pontra, félóra
alatt, hanem az egész Föld úgy robban fel, mint az Alderaan.
Nem is az a katasztrófa, hogy egy normális méretű meteoritokra sem tervezett forgatókönyvíró hülyeségeket beszél, amikor úgy csinál, mintha számításokat végezne, holott kettőt meg
kettőt se tud biztonsággal összeadni, és az eredménnyel végképp nem tud kezdeni semmit. A Hold nem ilyen pályán keringene a Föld körül a vázolt szituációban. Ilyen pályán senki nem
kering, a Földnek az ellipszis gyújtópontjában kellene lennie,
nem a közepében. De a Hold nem keringene semmilyen pályán
sem, a Föld keringene a sokkal nagyobb tömegű Hold körül.
Amikor a pályája megváltozik, az olyan drasztikus változásokkal jár, hogy a Hold becsapódása akkor már csak a kegyelemdöfés. A Holdnak egyébként a becsapódás után olyan sebességgel kellene pörögnie, mint egy sidespinbe kapott biliárdgolyónak. Az antigravitációs hatások nem apró területeken jelentkeznének elszórva, percekig, hanem amíg a Hold elég közel van a
Földhöz, addig a Föld egész Hold felé eső félgömbjén, legfeljebb a félgömb szélein a tárgyak nem fölfelé esnének, hanem
oldalra, a Hold felé. Az elektromágneses hatások hasonlóképpen jelentkeznének, ámbár a barna törpe nem zavarná meg a
Hold mágneses terét. A Holdnak ugyanis sosem volt mágneses
tere. És persze nem lenne olyan, hogy a Hold egy darabig új,
de stabil pályán kering, aztán „megcsúszik” és rááll egy közelebbire, mert ez zöldség, a becsapódástól kezdve folyamatosan

zuhanna a Föld felé. Ha így lenne. De hát nem így lenne, a vázolt barna törpe eleve nem a Holdba csapódna, hanem a Földbe, mert azzal sokkal jobban vonzzák egymást. Azt pedig mondanom se kell, hogy a barna törpék nem nagy, nehéz, mágneses
sziklák, hanem gázból vannak. Barna törpének nevezni ezt a
holmit olyan, mint amikor az Orionban a varangyok egy szupernóvát irányítottak a Föld felé, és megjelent a képernyőn egy
lángoló gömb, amint repül az égen, mint egy meggyújtott teniszlabda. A szupernóva nem ilyen, az egy robbanás, nem
tárgy, hanem jelenség.
Az a katasztrófa, hogy megoldhatatlan szituációból csak elégtelen megoldás születhet. Mert valamilyen megoldás kell, mielőtt
felgördül a stáblista, a történet végére ki kell tenni a pontot. Ha
a katasztrófa egy tűzvész vagy árvíz, akkor a történet szólhat
arról, hogy azt hogyan fékezik meg, és a dolog aránylag működik, de erről később. Ha a katasztrófa a teljes világpusztulás,
akkor két alternatíva van: végrehajtani a teljes világpusztulást,
de ettől eddig még minden katasztrófafilmes visszariadt (tényleg nem hálás filmtéma, és aztán nincs is mivel folytatni a filmet, jöhet a stáblista, ami elég snassz) – vagy pedig az utolsó
öt másodpercben szerencsésen megfékezni a világpusztulást,
Bruce Willis hősi halott, juhé… no de akkor a katasztrófafilmben nincsen katasztrófa!
Kis mellékkatasztrófák lehetnek, először ugye lezuhan egypár
meteor, amiből kiderül, hogy baj van, és később is jön egy-egy
becsapódás, hogy azért a katasztrófahelyzet szinten maradjon
és főhőseinknek legyen közben mivel küzdeniük, de ebben a
szituációban a főkatasztrófa, a Nagy Katasztrófa, a Minden Katasztrófák Legkatasztrófábbja – érdeklődés hiányában elmarad.
Így nem sok értelme van az egésznek.
Ez hát a baj a nagy globális pusztulással. Ha a végén megvan
a pusztulás, az a baj. Ha nincs meg a pusztulás, az a baj.
A többi fajta katasztrófával is vannak problémák. Egy történetbe főszereplők kellenek, hősök, mert az a katasztrófa, ami nem
termeli ki a maga hőseit, nem is igazi katasztrófa. A történetnek pedig méretbeli korlátai vannak, semmilyen történet nem
tarthat a végtelenségig (bár egy-két regényemben már megpróbáltam megkérdőjelezni ezt a szabályt). Hősök lehetnek ezer-

számra, például egy nagyvárost félig romba döntő földrengésben ezernyi olyan hős akadhat, mint Charlton Heston a Földrengésben, és a terjedelmi korlátok miatt nem lehet bemutatni
még egy számottevő hányadukat sem, az olvasó vagy néző el is
veszne annyi ember között.
Csakhogy a történetek rendre átbillennek az ellenkező végletbe. Gyakorlatilag csak néhány ember sorsával foglalkoznak, és
amikor azok megmenekülnek (egy-két darab persze odavész),
akkor diadal van, siker, elmúlt a veszély. No de kérem szépen,
ez így kalandfilm, nem katasztrófafilm, az egy teljesen másik
műfaj! Ebből a szempontból (meg még száz másikból) állatorvosi ló a 10,5 című szuperprodukció, amelyben egy hatalmas
földrengés leszakítja Kaliforniát a kontinensről. A hat főhős
megmenekül, a háttérben nyögdécselő plebsz nem érdekes, ők
csak arra kellettek, hogy látni lehessen, milyen nagy veszélyben voltak a főhősök.
Ha tényleg vannak főhősök, vagyis egy fekete pilóta, egy zsidó tévészerelő meg egy alkoholista ufóhívő, mint a Függetlenség napjában, akkor persze oké. Akkor a történetet nagyjából
kitöltheti, hogy mi történik ővelük, hogyan mentik meg a világot, és a körülöttük levő embereknek is jut némi hely. De azért
itt is megvan az embernek az az érzése, hogy ha már egyszer az
egész Földet elözönlötték az űrlények, talán nem csak néhány
képkockát kellene szentelni annak a pár négyzetkilométernek,
ami az Egyesült Államokon kívüli világ. (Rossz példa, mert
pont ez az a film, ami arról szól, hogy extra Americam non est
vita, de a többi hasonlóra is érvényes.)
Akkor mit tegyünk? Mert ha a városnyi vagy még nagyobb területet sújtó katasztrófa leírása arról szól, hogyan menekül meg
féltucat ember, és a többiekről csak érintőlegesen esik szó, az
nekem hiteltelen; ha viszont ezrek sorsát akarjuk leírni, az
megoldhatatlan.
Nem tudom. De azért a fizetésért, amit én kapok, nekem szabad nem tudni. Hollywoodban akkora fizetést adnak, amekkoráért már tudni kell. Tessék kitalálni.

2012.10.08.

Kifutópálya
Az imént láttam a Szívek szállodája utolsó részét, és beleestem
a gondolkodóba. Most, hogy jómagam is ilyesmit alkotok, rájöttem, hogy erre nagyon oda kell majd figyelni.
Számolgattam egy kicsit. A Szívek szállodájában hét évig kísérjük figyelemmel a szereplők életét, 153 darab negyvenperces epizódban, az százkét óra. A Váratlan utazás is hét évet
ölel fel, de kevesebb részben, kilencvenegy órában. A Vészhelyzet tizenöt évig futott, közel kétszáznegyven órát töltöttünk
a chicagói sürgősségin…
Mi a közös ebben a három maratoni tévésorozatban? Mert
maratoni tévésorozat volt még száz is a történelemben, de nem
mindre igaz, amit megállapítottam. A Columbóra például semmiképpen, abban a műfajban ezt meg se lehetett volna oldani.
Ez a három sorozat hosszú fináléban engedi le a függönyt,
egy epizód terjedelménél jóval hosszabb idő alatt. Kell hozzá
úgy két-három rész, hogy a sok-sok szereplő életéből szerteágazó szálakat mind elvarrják, a cselekmény fővonalait a végkifejlet felé tereljék, majd előkészítsék az ünnepélyes befejezést és búcsút vegyenek a nézőtől. Mindenki a maga módján.
A Vészhelyzet fináléja egy tömegszerencsétlenség, csapatostul berobogó mentőautókkal és az új nemzedékkel, a csillogó
szemű újoncokkal, akik továbbviszik a stafétabotot. Az egyikük Rory Gilmore, most dr. Julia Wise-nak hívják és két évvel
idősebb, de nem ő a sztár, hanem a pici Rachel. Tizenöt évvel
azelőtt dr. Mark Greene volt az első szereplő, akivel a néző találkozott, s most a kislánya, dr. Rachel Greene áll munkába
ugyanazon a sürgősségi osztályon, s veti bele magát a triázs
forgatagába. A sorozat sajátsága, hogy folyama alatt a teljes
szereplőgárda kicserélődött, a „jelenléti rekordot” dr. Carter
tartja, aki az epizódok valamivel több mint háromnegyedében
volt jelen – de az utolsó néhány részben visszatér ő is és még
sokan a régi gárdából, az egykori kvázi főszereplő Greene doktor a lánya képében.

A Váratlan utazás Felicity sokáig várt esküvőjével zárul, és
itt is visszatér az egykori abszolút főszereplő, Sara, gyakorlatilag funkció nélkül, ezzel mutatva, hogy neki nem kell drámai
funkció, személyére épített cselekményszál ahhoz, hogy jelenlétét igazolja, ő ide tartozik.
A Szívek szállodája fináléja gondos munkával felépíti a kifutópályát, amiről Rory Gilmore elstartolhat az önálló életbe, és a
nagy búcsúbulin itt is megjelenik mindenki.
Még az alig ötrészes, néhány nap történetét elbeszélő Vendég
a jövőből is finálét épít a mese végére.
Évek óta tudjuk, hogy ugyanez lesz a feladatunk.
Egy maratoni tévésorozat jelenség a televíziózásban. Valaha,
amikor Magyarországon még csak egy-másfél tévécsatorna
volt, az egész ország ismerte a kedd esténként futó sorozatot.
Valaha, amikor az emberek még moziba is jártak, kasszasiker
volt az a film, amit százezrek láttak Magyarországon, minimum egy Csillagok háborúja. Egy tévésorozat játszva összeszed ennyi nézőt, még többet is néhány hét alatt. Emlékezetük,
hírnevük évtizedekre terjedhet (A Tenkes kapitánya jövőre ötvenéves!), az első vetítést sokszori ismétlések követhetik még
olyan napi aktualitásokkal teli sorozatnál is, mint a Szomszédok. (Igaz, a napi aktualitások elég hamar kikoptak belőle.)
Vízrajzi hasonlatot találtam: egy egyestés film olyan, mint egy
kis tó, amihez rendszeresen eljárnak az emberek – A félelem
bére vagy a Cápa nagyobb tó, azokhoz többen járnak –, egy tévésorozat viszont olyan, mint egy folyó, ami végighömpölyög
a tájon és nem lehet nem tudni róla. De a tévésorozat nem anynyira magába olvasztja a kisebb folyókat, hanem beléjük ömlik, a Vészhelyzet óta például aligha készülhetett kórházsorozat, ami ne használta volna a Vészhelyzet eredményeit és vívmányait. A Grace klinika tervezésekor Shonda Rhimes azon
igyekezett, hogy az övé más legyen, mint a Vészhelyzet, vagyis
hát mégiscsak az volt a viszonyítási pont. A Nicky tervezésekor egyik fő viszonyítási pontom a Váratlan utazás volt, én attól akartam különbözni, de hasonlítani is. Mindkettő sikerült,
csak a könyv nem.

Évek óta tudjuk, hogy a Kissyt fináléval kell majd befejezni.
Azt is tudjuk, hogy az mi lesz és mikor. Hisz végeredményben
a Kissy is egy maratoni tévésorozat, csak nem tévében.

2012.12.17.

Kislánytörténet
Már maga a címadás is bonyolult. Egy kicsit ingadoztam Kislányok története és Egy kislány története között, de egykettőre
beláttam, hogy a kislányok száma behatárolhatatlan, a kislány
fogalma mint önálló entitás manifesztálódik, már ha ennek bármi értelme van. Nagy kérdés, hogy magának a cikknek lesz-e.
Mindenesetre a létszámproblémák miatt a finn nyelvre emlékeztető megoldást választottam címnek, ami így szándékosan
nem mondja meg, hogy egy kislány vagy több kislány.
Mivelhogy éppen ez a bonyolult.
Eredetileg természetesen többen voltak, s az adja az apropót e
cikkhez, hogy találkoztam egyikükkel. Egy tízéves kislánnyal,
akivel mindössze tíz napot töltöttem, de maradandó nyomot hagyott gondolatvilágomon. Ezt sok rendkívüli ember megtette,
de többségük jóval idősebb korában. Azóta másodszor találkoztunk, és egyre jobban emlékszem arra a tízéves kislányra. A
legjobban a járására, az arcára és a kezére, de e ponton nem
ezek a fontosak, hanem amit megfigyeltem rajta. Most tűnt föl,
hogy mit figyeltem meg rajta akkor, és hogy ez igazából itt volt
a fejemben egész idő alatt.
Ha megfigyelte az olvasó azt a sok-sok kisebb-nagyobb lányalakot, akikkel körülvettem magamat, akkor ismeri a családra
talált Vanessa nyugodt magabiztosságát, amit leginkább Nialától tanult, hiszen ő maga sokkal vadabb; R. Violet Jackson
csendes, rendíthetetlen természetét; Nicky, Sara, Jane és Niala
pontos szervezőkészségét; és Naomi Robinson szenvtelen kifürkészhetetlenségét.
Ilyen volt a tízéves Hajni, illetve ilyen is, amikor így tartotta
kedve. Az egyik ok, amiért munkásságom középpontjába a ki-

sebb-nagyobb gyereklányokat állítottam, az, hogy az emberi
nem legérdekesebb, legösszetettebb lelkivilágú példányai. A fiúk sokkal egyszerűbbek. (A másik ok az, hogy méltatlanul
mellőzött helyzetben vannak az irodalomban, és különösképpen az ifjúsági irodalmat megelőző korbeli gyerekirodalomban.)
Hajni bejött, leült, beszélgettünk, jókat játszott a kvarcjátékommal, a dédim kistévéjén megnéztünk egy-két filmet. Semmi különös. Hajni ma is bejött, leült, beszélgettünk, filmnézés
most nem volt, kvarcjáték helyett pedig tablet PC volt, amivel
most nem ő játszott jókat, hanem a párja. Ő majd legközelebb.
Szintén semmi különös. Ma, felnőtt fejjel persze hogy tudja,
mit akar, és azt meg is csinálja. Tízévesen ez nehezebb, sok tízéves bizonytalan, zavarban van a szülei távollétében, gyakran
jelenlétükben is. Hajni nem volt az tízévesen se. Magabiztos
volt, nyugodt és higgadt, tudta, mit akar, és – ami szintén nem
minden tízévesnek sajátja – tudott értelmesen beszélgetni.
Azt persze nem mondom, hogy ezzel a tulajdonságával ihletője lett bármelyiknek a körülöttünk nyüzsgő kislányok közül.
Ez csak egy elem hozzá. Tulajdonságok és vonáscsoportok,
komplett egyének keverednek, örvénylenek az ember fejében,
és időnként kiugrik a homlokomon egy-egy kései Pallasz Athéné-epigon. Regényalak egy lett Hajniból, az egyébként elég sikerületlen Naomi Robinson, bár elég sokban különböznek,
hozzákeveredett egypár film- és könyvalak néhány vonása, a
végeredmény alig hasonlít. Ez gyakori eset; Clavell például a
Sógun több szereplőjét valós történelmi alakokról mintázta; a
nevüket megváltoztatta, hogy szabadabban bánhasson velük, de
mindenki tudja, hogy Toranaga az Tokugava Iejaszu – ugyanakkor viszont a főhősnő, Mariko több alakból lett összegyúrva,
nem titok, bárki felütheti a történelemkönyvet.
Ezért van a nagy kérdés, hogy egy kislány-e hát Hajni vagy
mennyi is voltaképpen. Mert ő maga egy, ez kétségtelen, de
vonásai megmaradtak bennem, részt kaptak az általános kavargásban, és a kipattanó kis Athénéknek bizonyos Hajni-vonásai
is lettek. Meg hát még sokaktól kaptak mindenfélét, Kissy, Vanessa és Niala alapvetően Kriszből és belőlem van, csak másmás vonásainkat örökítettük át rájuk, de tudat alatt ott voltak
Hajni vonásai, no meg persze örök kedvencem, a kalózlány.

Mindeközben azonban ők mind, a már megszületettek és a
még a fejemben rejtőzködők is igazi emberek, komplett egyéniségek, legfeljebb egy-egy alkalommal kevésbé, máskor jobban sikerül őket megírnom. De látni teljes embernek látom
őket. Ez egyfajta mentális meiózis, ahol nem kromoszómák keringenek és darabolódnak, hanem emlékképek, emberekről alkotott benyomások, elképzelések. Memetikai szempontból
nyilvánvaló, hogy a kalózlány egy mém, amely teoretice Arthur Ransome-tól ered, és azóta írók és olvasók sokaságának
fejében vert gyökeret. De éppilyen nyilvánvaló, hogy a tízéves
Hajni alakja – mindenkié, akivel találkoztam és emlékszem rá
– hasonlóképpen egy mém, amely történetesen nem volt ilyen
sikeres a replikációért vívott harcban, mert csak az én fejemben
található meg. Mármint persze emlékszik rá sok más ember, de
azok az ő emlékeik a tízéves Hajniról, nem az enyémek, a fizikailag létező ember azonos, az emlékek mások. Hasonlóképpen
a tizenöt, húsz, huszonöt éves Hajniról is más-más emlékeik
vannak a különféle embereknek, akikkel találkozott, no meg
rólam is, és így tovább.
Memetikai lenyomatok vagyunk. Ezt így ebben a formában
még nem láttam leírva, lehet, hogy én találtam ki, mert a memetika alapvetően az önmagukat másoló információkomplexumokkal foglalkozik, én pedig e ponton az információkomplexumok eo ipso létezését firtatom, a replikáció lététől vagy hiányától függetlenül.
Ma például megismerkedtem Hajni párjával, akit Gyurinak
hívnak. Függetlenül attól, hogy hányszor fogunk találkozni a
jövőben, a mai találkozásunkról mindkettőnknek marad valami
emléke, ami az én meglátásomban éppen úgy mém, mint
mondjuk a Léna-dal, csak az nagyon sikeresen replikálódik,
emez meg nem.
Biztos vagyok benne, hogy ha kinézek az ablakon és azt
mondom, „hull a hó, fú a szél”, az olvasó gondolkodás nélkül
rá tudja vágni: „Dimitrij Lénáról mesél”, és már hallja is lelki
füleivel a szinti sajátos, brekegő dallamát, esetleg látja lelki
szemeivel valamelyik videóklip vagy koncertfelvétel képeit
vagy Kóbor János arcát. De bármit mondok arról, hogy milyen
volt Hajni tízévesen vagy Gyuri ma, ez nem idéz fel képzeteket
az olvasóban, hacsak véletlenül nem találkozott valamelyikük-

kel a tárgybeli időszakban, de azok akkor is az olvasó képei róluk és nem az enyémek.
És itt jön a trükk. Kézzelfogható különbség van élő ember és
annak memetikai lenyomata között, úgyszintén memetikai lenyomat és regényalak között. Memetikai megközelítésben az
irodalom célja az, hogy ezt a különbséget feloldja és átváltozási
folyamattá formálja. Először van az élő ember, egy vagy több,
akikről memetikai lenyomat alakul ki az író fejében. Ilyen memetikai lenyomatok sorából alakul ki a regényalak, akit most
már az író feladata olyan formában megörökíteni, hogy az olvasó fejében új életre keljen. Azt hiszem, megegyezhetünk abban, hogy Mary Poppins, Jean Valjean, Adrian Mole és Vitay
Georgina olyan regényalakok, akiket szerzőik elég plasztikusan
alkottak meg ahhoz, hogy olvasók millióinak fejében kelhessenek új életre, s bár ezek is voltaképpen az olvasmány- vagy
filmélmény memetikai lenyomatai, eléggé hasonlítanak egymásra ahhoz, hogy megértsük egymást, ha ugyanarról az alakról beszélgetünk. (Visszatérve a dalra: Léna nem volt ilyen
plasztikusan megalkotva. Amikor megismertem a dalt, még
olyan kicsi voltam, hogy a „Lénát látom az ágyamon” sornál
Léna az én lelki szemeim előtt az ágy szélén ült.)
Az ember atomokból és sejtekből áll és egyetlen példányban
létezik. A tízéves Hajni már nem létezik; megvan, jó egészségnek örvend, de azóta eltelt egy negyedszázad, ma egész másmilyen. Paulie és Georgina Rawdon-Smith már nem él. Ami megvan, az a memetikai lenyomat, amit kialakítunk magunkról az
emberekben.
Az irodalom célja olyan memetikailenyomat-komplexek kialakítása, amik elég érdekesek ahhoz, hogy az őket generáló
alakok, helyszínek, események fennmaradjanak és elterjedjenek. Shrek, Harry Potter, a Mikulás és legfőképpen Isten olyan
alakok, akikkel ezt hihetetlen sikerrel lehetett csinálni.

2013.02.11.

Mindent az ágyból
„Én voltam az összekötő láncszem…”
Láng Attila D.-t egy levelezőlistán ismertem meg, ahol érezhetően a társaság központja: adnak a szavára, és hozzá
mindig lehet fordulni bármilyen kérdéssel. Hosszú hónapokig állandóan rohanó, nagyon elfoglalt embernek képzeltem, és letaglózott a hír: a 28 éves fiatalember ágyhoz van
kötve. Mindebből semmit sem lehet észrevenni, kellemes és
szórakoztató társaság a listán, a magánlevelekben és az
IRC-n is. Számomra ő bizonyította, hogy az internet mennyire fontos lehet egy ember életében: nagy dolgokat vitt
véghez a számítógép és a telekommunikációs szupersztráda
segítségével. Először a gyermekkoráról kérdeztem.
– Nem sokat tudok mondani róla, mert nem volt. Jártam a kórházakat, amikor pedig éppen nem voltam, akkor sem játszhattam a többi gyerekkel, mert gipszben vagy gipsz nélkül, de egy
helyben voltam. Osteogenesis imperfectának hívják a betegséget, amivel születtem. Hibás gén okozta fejlődési rendellenesség. Nagyon könnyen, egészen kicsiny ütésre eltörik a csont.
Két és fél éves koromban derült ki. Akkortól kezdve több mint
tíz lábtörést „szereztem be”, összes töréseim száma megközelítheti a húszat. Tizennégy éves koromra a betegségből szerencsésen kigyógyultam egy nyugati gyógyszer segítségével, amit
a rokonaim hoztak be. Attól kezdve azért jártam a kórházakat,
hogy megtanuljak járni, helyesebben szert tegyek olyan lábakra, amikkel lehet, hiszen a rengeteg törés, a gipszben töltött
hosszú idő nem múlt el nyomtalanul. 1985-ben aztán Angyalföldön karamboloztunk egy taxival. Egy Zil balról kivágódott:
se jobbkéz-szabály, se tábla, csak rohant, mint az őrült. Ha a taxisofőr nem rántja el a kormányt, a teherautó alá kerülünk, és
felborulunk. Ettől kezdve vagyok ágyhoz kötve.
– Hogyan kezdtél el vonzódni a számítógéphez?

– Úgy, mint minden kissrác, aki bolondul a technikai újdonságokért. Az autók és motorok engem sosem izgattak, de amikor kezdtek elterjedni a kis nyomogatós kvarcjátékok és a
zsebszámológépek, az volt minden vágyam. Aztán jött a tévés
Basic-tanfolyam,* a magyar televízió első távoktatási kísérlete.
Ettől keltezem számítástechnikai pályafutásomat. Két és fél év
múlva beléptem a Commodore 16-tulajdonosok lelkes táborába, s öt évet töltöttem ott. Azután, mivel az egész családom
nyomdász, nekem is nyomdai munkát találtak az akkor bimbózó korban lévő elektronikus nyomdászatban. 1989-ben belépett
egy nyurga fiatalember, a hóna alatt egy akkora géppel, amilyet
még soha nem láttam. Letette, bekapcsolta. „Tedd bele ezt a lemezt, és várd meg, amíg elindul a DOS” – mondta. „Aztán tedd
bele a szövegszerkesztő lemezét. Így nézed meg, mi van a lemezen. Így töltesz be egy szöveget. Szia!” Ez volt PC-s képzésem kezdete.
– És a net? Mikor ismerkedtél meg vele?
– Ez a legnagyobb dzsungel, ami valaha létezett :-). 1997
nyarán vettem egy modemet, és a neten már otthonos barátaim
kalauzolásával találtam rá az érdekességekre, fontos vagy hasznos dolgokra. Az első hely, aminek hasznát láttam, a HIX volt.
Rövidesen megismerkedtem az IRC-vel. Az első hónapokban
sok időt töltöttem ott, de kiábrándultam belőle. Csak akkor van
értelme, ha van rajta ismerős. Mindmáig a levelezési listák körül folyó magánlevelezés a legfontosabb netes elfoglaltságom.
Ezt követi az FTP, amivel a MEK és a Gutenberg könyveit
meg a különböző programokat szerzem be. És az IRC újra, mióta néhány barátomat rendszeresen megtalálhatom ott. A net
legnépszerűbb szolgáltatását, a WWW-t én alig tudom használni csigalassú, ósdi gépem miatt.
– Mivel telik egy átlagos napod?
– Olvasok, tévét nézek, könyvet vagy programot írok, megválaszolom a leveleimet. Néha dolgozom is egy kicsit, ha nagyon
muszáj.
– És amikor úgymond dolgozol, voltaképpen mit csinálsz?
– Fényszedő vagyok. Én csinálom a könyvet, ami a nyájas olvasó számára a költő lantpengetését, az író okos, tanító szavát,
*

TV–BASIC tanfolyam, csak a kiadóban nem ismerték. (Szivárvány)

a mesemondó vidámságát nem nyújtja, mert az én kezem alól
nagy többségben unalmas tudományos könyvek kerülnek ki,
amiket csak az a néhány tudós olvas el, aki írta. Sosem szerettem, ám meg kell élni valamiből. De szedtem én már mindent.
Első munkaadóm egy egyesület volt, amely rejtvényújságot
adott ki. Azután készítettem autósoknak szóló magazint, amit
az utakon árultak, politikai lapot, verseskötetet, életrajzot, irodalmi folyóiratot, szakdolgozatot, pornóregényt, szabásmintát.
Dolgoztam latinul, franciául, angolul, németül, eszperantóul,
ógörögül, arabul, héberül, occitánul, vietnamiul, ófelnémetül.
Egyvalamit nem szedtem soha. Olyan regényt, amit én magam
is megvennék, és elolvasnék. Ezért szoktam arról panaszkodni,
hogy nincs regénykiadás Magyarországon. Gyerekkönyvkiadás
pedig még kevésbé.
– A műveltséged a sok olvasásból származik?
– Nem vagyok én olyan nagy tudású, mint gondolod. Sok
mindenről tudok – keveset. Azt pedig úgy szereztem, hogy
folyton olvasok valamit, tévét nézek, így csordogálnak a dolgok a fejembe. Annak idején az iskolában rosszul szerepeltem,
nem érdekelt a tananyag, a tanárokat meg én nem érdekeltem.
Kevesen tudják, hogy iskolai végzettségem mindössze hét általános.
– És a könyvírás? Hogyan lett belőled író?
– Ez érdekes történet. 1992-ben megismerkedtem egy emberrel, aki pár hónap múlva egy színes szabadidő-magazint indított. Kisvártatva én lettem a fél magazin, tördelő, főszerkesztőhelyettes, három rovat vezetője. Egy nap megállapodtunk, hogy
végső formába öntöm az első számot, és ő másnap viszi a
nyomdába. Többé nem láttam. Azonban még a munkálatok közepén felmerült a kérdés: van sci-fi rovat, van rovatvezető, de
ki fog sci-fit írni bele? Találtunk is egy gimnazista fiatalembert, akivel addig folytattunk magvas eszmecseréket a sci-firől,
amíg fogtam magam, és írtam egyet. A Kitaszítva a legelső novellám, azóta is a kedvenceim közé tartozik. Azután írtam még
egy csomó novellát meg kisregényt. Van hat használhatónak
tekintett novellám. Az 1992-ben elkezdett regényem az elrontottak közé került, de amíg írtam, kialakult bennem egy már
régóta formálódó eszmerendszer, egy társadalomutópia. Idén
elkezdtem a könyvet – Saunis a címe – negyedszer is. :-) Ez fe-

jezi ki véleményemet a mai világról és annak a – valóságban
természetesen megvalósíthatatlan módját, hogyan lehetne jobb
világot építeni.
1994-ben belefogtam egy történetbe egy kislányról, aki a jövőben él, egy csendes városkában, szerető családja körében.
Noha főszereplőm robot, a könyv inkább szépirodalom, mint
sci-fi, de megtalálhatók benne a családregény, az ifjúsági regény és persze az utópia elemei is. Ez a könyv, a Nicky most
két vaskos kötetre valót teszi ki – alaposan át kell dolgozni, írni
akarom évtizedekig. Ismerőseim, akik elolvassák, elismeréssel
nyilatkoznak róla, olvasmányosnak találják, és várják a folytatást.
Idén februárban elhatároztam, hogy egy időre szakítok a scifivel, és másik nagy kedvencemmel, az ifjúsági irodalommal
fogok foglalkozni. Eldöntöttem, hogy olyan ifjúsági regényeket
akarok, amelyek tudományos-fantasztikus elemeket is tartalmaznak, és olyanokat is, amelyekben ezeknek nyomuk sincs.
Rövidesen belekezdtem egy újabb regénybe, ez ifjúsági regény,
nem sci-fi, és valamelyest legújabb kedvencem, Szabó Magda
nyomdokain próbál haladni. Ez a Sophie, amely pár hónapja
folytatásokban jelenik meg a HIX Otthonban, és úgy látom,
szeretik.
Mindig sok ifjúsági regényt olvastam. Szeretem ezt a műfajt,
nehéz lenne megmondani, miért. Eddig csak olvastam, most
már írni is szeretném. Azt tervezem, hogy a neten fogom terjeszteni a műveimet. Gyerekkönyvkiadás úgysincs, nem esek el
milliós honoráriumoktól. Jelen pillanatban csak egy-két novella
van a honlapomon, de ha elkészül valamelyik regényem, be fog
kerülni a MEK-be is.
– Tudott a könyvírásban segíteni az internet?
– Rengeteget. Bármilyen lexikális jellegű kérdésem van,
megtalálom rá a választ. Kapcsolatba tudok lépni szakértőkkel,
akik ismerik a tárgyalt területeket, kérdéseket. De a legfontosabb: olvasókra találtam. A Nickyt sokan olvasták már így, félkész állapotban is, elmondták róla a véleményüket, rámutattak
a hibákra, hiányosságokra. Ezeket így ki tudom javítani. A Sophie-ról is véleményt mondanak az olvasók. Megpróbálják kitalálni, hogyan alakul a cselekmény, és javasolatokat is tesznek

a folytatásra. Ezzel óriási segítséget kapok az íráshoz, nem kell
a magam szegényes tapasztalataiból felépítenem mindent.
– Mondtad, hogy programozol is. Hogyan tanultad meg?
– Az alapokat még a tévés Basicből, majd rengeteg szakkönyvet vettem, s előfizettem egy csomó szaklapra. És mindenekelőtt programoztam, hisz ezt csak menet közben lehet megtanulni, a gép előtt ülve. Ma is meggyőződéses Basic-hívő vagyok, noha ezt a nyelvet sokan már akkor elavultnak minősítették, amikor én tanulni kezdtem. De ismerem az előnyeit és a
hátrányait, s nekem megfelel. Amatőr programozó vagyok,
nem is akarok más lenni. A Pascalt csak egészen alapszinten
tanultam meg, a kilencvenes évek sikernyelvét, a C-t pedig
egyáltalán nem. Kizárólag a saját szórakozásomra programozok, vagy ha valami kisebb feladatot kell elvégezni, ami csak
így oldható meg. Ilyen például az a szövegfeldolgozási feladat,
amit most csinálok a MEK-nek. Mindig ingyen adom a programjaimat, több okból. Örülök neki, ha használják azokat, és az
én kezem munkáját dicsérik benne.
– Nagyon sok dologgal foglalkozol. Vagy ez még nem minden?
– Mivel nem rohanok a pénz után, ráérek gondolkodni, új
dolgokat kitalálni. Tudok figyelni az emberi értékekre, és az
emberiség javán töröm a fejem. Nem tudok csoportokban gondolkodni, számomra a nemzetiség, kor, nem, bőrszín lényegtelen dolog. Emberekben tudok csak gondolkodni.
Azt hiszem, afféle tudósember vagyok. A tudós gondolkodása feladatokból és megoldásokból áll. Lát valamit, és nyomban
megoldandó feladatot csinál belőle. Amikor látom a híradóban,
milyen képtelenül intézik a dolgainkat a fejünk fölött, tudom,
mit kellene tenni. Vagy legalább azt, mit nem kellene tenni.
– Hány levelet kapsz egy átlagos napon?
– Mondjuk húsz körül, de ebben benne vannak a listák is.
Magánlevéből öt darab már jó napnak számít, de ezek többsége
sem rendszeres levelezés része, csak reagálás valamire, amit írtam egy listán, vagy kérdés valamivel kapcsolatban. Sok emberrel leveleztem már; változó, hogy mikor hányan vannak az
aktív partnerek. Megtalálható köztük mindenféle korú, nemű,
foglalkozású, két kontinens minden tájáról. Sokszor egészen jelentéktelen kérdésekből lehetnek komoly ismeretségek. S mi-

előtt megkérdezed, mi történik, ha interjúd olvasója arra a gondolatra jut, hogy levelezni szeretne velem: nagy örömmel fogadom, e-mail címem megtalálható a honlapomon.
Kéner Eszter
Megjelent az Internet Kalauz 1999. szeptemberi számában.
2013.11.16.

Nekem már van,
de nekik is lesz?
„Folytatása következik”, írtam jó másfél évvel ezelőtt, aztán –
nemigen következett folytatása, csak egyszer. De azóta szinte
végigolvastam az Alfát. Nem mindent belőle, arra még nekem
is kevés ez az idő, lehet vagy két-háromezer oldal, csak átlapoztam az összes lapszámot és elég sok cikket elolvastam, a
többiről is áttekintésem lett. És feltűnt valami.
Az Alfa 1978-tól 1990-ig futott, s mintha valahol valami eltörött volna közben. Nem az Alfában. Talán mibennünk, azazhogy őbennük, felnőttekben, hiszen a magazint felnőttek csinálták, én akkor még gyerek voltam. És különben is, énbennem
ma is ép.
Közel négy évvel ezelőtt az Alfára is gondolva írtam Tau bácsi, HAL és az iPhone című cikkemet, ami már felvázolja, amire gondolok. S most jöjjön valami az Alfából.
Kedves Ali!
Ha este a Holdra nézel, jusson eszedbe barátod, aki most körülbelül ugyanolyan távolságra van tőled, s még maga sem nagyon hiszi, hogy ez igaz. Az űrhajóút, ez az igazság, kicsit unalmas volt. A megérkezés annál izgalmasabb, s még ma is, három nap után, úgy érzem, hogy csak álom, pedig, képzeld, már
másnap iskolába kellett menni, apuéknak meg dolgozni, mintha

mi sem történt volna. Igaz, a berendezkedéssel nem sok dolgunk volt. Mi egy kis családi házat kaptunk, kb. 2 kilométerre a
központtól, teljesen berendezve, becsszóra még a suliszerek is
ott vártak. Jó, mi? Egyáltalán, a szervezettség és a rend itt apu
szerint „példás”, szerintem már egy kicsit sok is a jóból. Ott
volt már a helyi újság aznapi száma is a postaszekrényünkben,
s képzelheted a meglepetésünket, amikor az első oldalon azt olvastuk, hogy ugyanazzal az űrhajóval érkezett az a három mérnök, akik a mienknél sokkal nagyobb űrváros építését fogják
vezetni. Az hat és fél kilométer átmérőjű és 32 kilométer hosszú
lesz, egyszóval tízszerese a mienknek. Az is benne volt az újságban, hogy ahhoz már a „Hold érckincseit” is fel fogják használni, amire apu azt mondta, hogy ha neki húsz év előtt valaki
azt mondja, hogy 2009-ben egy forgó tubusban lesz fodrász és
családiház-tulajdonos az űrben, akkor kiröhögte volna, de
most már mindent elhisz, legfeljebb a határidőket nem, hiszen
ennek az űrvárosnak is sokkal hamarább kellett volna elkészülnie, a tervek már ’78-ban készen voltak, és hogy „hála az űrkutatás addigi eredményeinek az alapfeltételek is mind biztosítva
voltak már”. Egyébként majdnem szóról szóra ezt nyilatkozta
megérkezéskor a három mérnök is, úgyhogy kíváncsi vagyok.
Egyébként egy pillanatra mi is látszottunk velük a képernyőn,
nem azért mondom. Egy fix, itt sízni nem fogunk, még ha vannak is hegyecskék, dombocskák, de hó éppúgy nincs, mint eső
vagy szél (de ezt úgyis tudod), viszont van víz, és a nap egyvégtében süt, és éppen az a legfurább, hogy mondjuk este tízkor
jössz haza, és… érted?! Úgyhogy villany csak a házakban, üzemekben van, s egyébként is minden villannyal működik, apu
szerint „ingyen”, minthogy azt is a „napenergiából nyerik”.
Egyébként ezért is van itt olyan tisztaság, ami az öreg anyahajón el se képzelhető, akárhogy erőlködnek is azzal a környezetvédelemmel (ezt is apu mondta). A srácoknak olvasd föl a levelem, és írjál gyorsan, és írjanak ők is, legközelebb majd egy
naplófélét küldök. Ez csak életjel, hiszen még azt se tudom, hol
áll a fejem, mert bár minden olyan, ahogy a tévében is láttuk,
de benne lenni az mégis más. Fülöp nagyon hiányzik, de remélem, hogy ő nem búsul utánunk, s hamar megszokik nálatok. Simogasd meg néha az én nevemben is. Tulajdonképpen disznóság, hogy itt nem szabad tartani semmilyen állatot. Nem tu-

dom, miért? Arra jók voltak, hogy az első űrrepüléseket ők próbálják ki? Írj űrhajófordultával, sokszor üdvözlök mindenkit,
ne felejtsetek el, téged ölel barátod
Lexi
(IPM Alfa, 1979/1., 9. oldal)
Lexi soha többé nem jelentkezett, és tudom az okát. Mert mi
elfelejtettük őt. Ali mással volt elfoglalva.
Apu jól emlékszik, de hiányosan. Ha húsz év előtt, azaz
1989-ben valaki azt mondta volna neki, hogy 2009-ben egy
forgó tubusban él az űrben, akkor tényleg kiröhögte volna – de
harminc év előtt, azaz 1979-ben még teljesen hihető lett volna,
és nem azért, mert így tíz évvel több jutott a megvalósításra.
Ha ma, 2013-ban azt mondja valaki, hogy ötven év múlva bárki
forgó tubusban élhet az űrben, azt bizony kiröhögjük.

Ali gondolkodóba esett, amikor megkapta Lexi levelét – nem
2009-ben, 1979-ben, amikor elolvasta az Alfában. Írj űrhajófordultával? De miért? Miért kelljen Lexinek megvárnia az űrhajófordultát, csak azért, hogy az ő papírra írt levelét eredetiben vehesse kézbe? Nem lehetne csak telefonon továbbítani a
levelet?
1980 körül kezdődött a netes levelezés nagy átalakítása a
csak csírájában létező rendszerből igazi, komoly művé. Mire
mai email nevét elnyerte, 1993 körül, az Alfa megszűnt, de már
jóval előbb eltűntek belőle az igazi futurológiai írások.

Hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz? Hogyne lenne.
Egyetlen, globális világban élünk, az emberek gondolkodása
egyre jobban együtt változik – nem feltétlenül ugyanazt gondoljuk, de ugyanazokról a dolgokról gondolkodunk –, már
hogyne tükrözte volna még egy szocialista országbeli gyereklap is azokat a nagy változásokat, amik lezajlottak a globális
társadalomban!
A hetvenes években a globális társadalmat még nagyon érdekelte az űrkutatás. A nyolcvanas években mintha csökkenni
kezdett volna a dolog fontossága, a kilencvenes évekre pedig
szinte elolvadt. Mármint a társadalom számára. A valódi űrkutatás virágkorát élte a kilencvenes években, évente több ember
járt az űrben, mint 1980 előtt összesen – de hisz már az Apollo–13 legendás útjáról készült filmben is azt halljuk, hogy az
űrhajósok csak azt hiszik, hogy élőben közvetítik őket a világnak, a világot ez már nem érdekli, és ez 1970-ben volt. Bár lehet mondani, hogy ez csak annyiban volt igaz, hogy az űrhajózás nem gyűjtött elég nézőt a képernyők elé ahhoz, hogy el lehessen adni a reklámidőt; a valóságos űrutazás soha nem olyan
izgalmas, mint a képzeletbeli, nevezzük sci-finek vagy futurológiának.
Az az állítás, hogy a tervek már ’78-ban készen voltak, sci-fi.
Az, hogy apu 2009-ben egy forgó tubusban él az űrben, szintén
sci-fi – de az, hogy ezt valaki egy meg nem határozott jövőbeli
időpontban megteheti, már futurológia. Egy lehetséges jövőkép, az emberiség fejlődésének egyik lehetséges terve. Futurológia az is, amit Lexi levele alatt látunk, a Föld népességének
ábrázolása 2000 évvel ezelőttől mostanáig. Az utolsó képen
már ellepik a Földet az apró emberalakok, s a képaláírás: „Századunk végére kb. 6,5 milliárdnyian leszünk. Nem tudjuk, hány
embert bír eltartani a Föld. Becslések szerint 15 milliárdot. Miért is volna lehetetlen, hogy az ember új tereket teremt magának az űrben?”
Ez már több, mint futurológia, ez már pontos matematikai
extrapoláció: bárhonnan vette is az adatot az Alfa, a számítás
nagyon pontos volt, a Föld népessége 1999-ban lett hatmilliárd,
2012-ben pedig hét, vagyis a 6,5 milliárdot 2005 körül kellett
elérnie. De az új terek teremtése az űrben már megint futurológia.

Ezennel bejelentem, hogy tizenegy év érlelés után négy napja,
november 12-én harmadszor is belefogtam a Nicky megírásába,
és hogy a harmadik változat sokkal erősebben koncentrál majd
a futurológiai összetevőre, mint az előző kettő. Most már elég
jól tudom, mit akarok, és tapasztaltabb is vagyok.*
Én ugyanis nem felejtettem el Lexit, ámbár kétségtelen, hogy
az űrkutatásért két szalmaszálat nem tettem keresztbe, ellenben
annál többet éltem azokkal az eredményekkel, amik abból lettek, hogy Ali nem akarta megvárni az űrhajófordultát. De a tudomány és a technika fejlődésének különböző irányai nem egymás ellen dolgoznak és nem egymás helyett vannak, akkor
sem, ha a fentebb linkelt Tau bácsis írásból ez a meglátás csendül ki. Nem, az informatikában bekövetkezett óriási fejlődés
nem az űrkutatás fejlődése helyett van, ellenkezőleg, modern
számítógépeket látunk el kerekekkel és manipulátorokkal, s
azokat lőjük ki a Marsra – szó sincs róla, hogy a valódi tudósok
által művelt valódi tudománnyal bármi baj lenne, nem „túl sok”
a fejlődés az informatikában vagy bármi másban, és nem „túl
kevés” a fejlődés az űrkutatásban vagy bármi másban. Ővelük
nincsen baj. Velünk, többiekkel van a baj, az emberiségnek azzal a kiváltságos részével, amely megengedheti magának, hogy
időnként csak üljön és gondolkodjon ahelyett, hogy a mindennapi betevőért harcol. Illetve akik közülünk tudósok és valamilyen tudományágat művelnek, azzal sincsen baj. Azzal van a
baj, ahogy gondolkodunk.
Tau bácsi kapcsán már leírtam, mi a baj. Nincsen jövőképünk. Nem Magyarországra gondolok, ahol állandóan a múlt
újradarálásával vagyunk elfoglalva, talán a futurológia mintájára preteritológiának kellene nevezni, mert ez nem történettudomány, nem arról szól, hogy hogyan éltek őseink; arról szól,
hogy hogyan kellett volna élniük ahhoz, hogy megfeleljenek a
mi múltbeli világról szóló mai elképzeléseinknek. Ahogy a futurológia arról szól, hogyan kellene élniük utódainknak ahhoz,
hogy megfeleljenek a mi jövőbeli világról szóló mai elképzeléseinknek. A különbség, talán mondanom sem kell, abban áll,
hogy őseink márpedig nem úgy éltek és kész, „kifutott tej”,
ezen változtatni nem lehet, utódaink életére viszont még hatás*

Sajnos ez a harmadik változat a kezdet kezdetén elakadt. (Szivárvány)

sal lehetünk, illetve vagyunk, ha akarunk, ha nem. A kérdés az,
hogy milyen hatással. Nem, nem Magyarországra gondolok,
hanem a globális társadalomban tapasztalható tendenciára, amit
Tau bácsi és az iPhone kapcsán már leírtam. Nincsen jövőképünk, illetve ha van, az az, hogy még több terabyte-ot akarunk
még gyorsabban és olcsóbban átvinni és még több megapixelt
fotózni. De azzal aztán mihez kezdünk? Még annál is több terabyte-ot akarunk majd átvinni még annál is gyorsabban?
– Ne feledkezzél meg az antianyag-rakétáról! – figyelmeztette
Pantót Mark. – Abendin világosan megmondta, hogy ez minden másnál fontosabb. Csak tudnám, miért? Hogy több pantagonitot cipeljünk át a Vénuszról? Jó, erre is szükség van… De
mi következik azután? Nyilván újabb rakétákat akar készíttetni,
amelyek még több pantagonitot szállítanak majd!
– Szerinted ennyi lenne az egész? – vonta kétségbe Mark feltevését Panto. – Csupán ezt a bolond körforgást akarná gyorsítani?
(Botond-Bolics György: Idegen bolygón született)
Persze lehet, hogy egy nap majd úgy éneklik meg a huszadik
század utolsó két évtizedét és a huszonegyedik első – még nem
tudni, hány évtizedét, mint azt a kort, amikor az emberiség ráeszmélt, hogy korai volt a hatvanas-hetvenes évek nagy űrhajós
lendülete, amikor még a legó is idegen bolygókat kutatott föl.
Szegények – fogják majd esetleg mondani utódaink – még a saját bolygójukat se tudták lakhatóvá tenni, még nem győztek le
rengeteg rémületes betegséget, még nem értették a serdülő lányok lelkivilágát, még nem is tudták, hogy mennyi mindent
nem tudnak, és máris elvágytak a Földről, sőt el a Naprendszerből. Ha akkor nekivágnak az útnak azokkal az űrhajónak alig
csúfolható lélekvesztőkkel, azok fölemésztették volna az akkori ipar összes erőforrását, aztán a hős felfedezők ott pusztulnak
a Vénuszon vagy a Marson. Igen, lehet, hogy ez az igazság.
Lehet, hogy a tudomány mai állása szerint őrültség volt mindaz, amit az én gyerekkorom közepén még hitt a globális társadalom az űrkutatásról, mert űrvárosokat és holdbázisokat
ugyan építhetnénk, de szörnyű erőfeszítések és áldozatok árán,
és az eredmény nem érné meg a belefektetett energiát, egysze-

rűen csak létrehoznánk a legköltségesebb fenntartású emberlakta helyet. Oké, elfogadom, nincs ezzel hiba, csak akkor
mondjuk ki ezt, és keressünk helyette valami más célt, mi mint
globális társadalom!
Tizenkilenc évvel ezelőtt, a Nicky első változatának megkezdésekor még nem értettem, de néhány évvel később már derengeni kezdett, hogy ennek a regénynek arról kell szólnia, illetve
ennek a regénynek kell arról szólnia, hogy az emberiségnek lehet célja a Föld elhagyása helyett annak lakhatóvá tétele, de
globális, az emberiség egészét megmozgató méretekben – nem
azért, mert az űrkutatás és az űrbeli gyarmatosítás nem kell
vagy még nem időszerű, hanem mert a Föld lakhatóvá tétele
fontosabb. Vagy mondjunk terraformálást, ami itt bizarr szónak
tűnik, Földdé mégse lehet önmagát a Földet alakítani, csak idegen bolygókat – de terra csak nagybetűvel jelenti a bolygót,
kicsivel földet, termőföldet jelent, akárcsak magyarul. Termőfölddé alakítani a sivatagokat, rendes házakká a viskókat – ez
igazi globális társadalmat megmozgató feladat, sokkal inkább,
mint az űrkutatás, mert az a leglendületesebb jövőképeket felrajzoló sci-fiírók műveiben is egy aránylag kicsiny embercsoportot mozgat meg, miközben nemritkán egy szó sem esik arról, hogyan él a szerző elképzelései szerint az emberiség Földön maradt része.
Emlékszik az olvasó Noÿs Lambent szavaira?
– És ha Halhatatlanság soha nem jött volna létre?
– Mi lett volna?
– Én majd megmondom neked. A temporális géptervezésbe
ölt energiát nukleáris kutatásra fordították volna. A Halhatatlanságot nem fedezték volna fel, csak a csillagközi hajózást. Az
ember több mint százezer Századdal előbb érte volna el a csillagokat, mint a jelenlegi Valóságban. A csillagok még lakatlanok lettek volna, és az emberiség megvethette volna a lábát a
Galaxisban. Mi lettünk volna az elsők.
– És mi lett volna ennek a haszna? – kérdezte makacsul Harlan. – Boldogabbak lettünk volna?
– Kit értesz azon, hogy „mi”? Az ember nemcsak egyetlen világ lett volna, hanem millió és billió világ. Birtokunkba vettük
volna a végtelent. Mindegyik világnak meglett volna a történe-

te, az értékrendje, lehetősége, hogy a maga módján a maga
környezetében keresse a boldogságot. Sokféle boldogság van,
sokféle jó, a változatosság végtelen… Ez az emberiség Alapállapota.
(Isaac Asimov: A Halhatatlanság halála. Apostol András fordítása)
De Noÿs nézőpontjából a mi századunk csak egy pillanat a történelem előtti kor homályában. Ha Noÿs és Harlan a valódi jövő lennének, nem Asimov zsenijének szüleményei, akkor is lehetne igaz, hogy most még nem a csillagokat kell keresnünk,
hanem megteremtenünk a hátországunkat. Az igazit. Nem azt,
illetve akár azt is, hogy potenciálisan a bolygó bármely lakója a
bolygó bármely lakójával gyorsan, olcsón és nagy mennyiségben tudjon file-okat csereberélni, mert minden további nélkül
elképzelhető, hogy ez része lesz a hátországunknak. De elsősorban azt, hogy legyen mit enni és legyen fedél a fejünk fölött.
Amikor az Alfa elindult, a társadalomnak volt globális jövőképe. Nagyjából olyasmi, hogy az akkori gyerekek felnőttkorukra
már a Holdon meg a Marson sétálgatnak. Utólag visszanézve
elmondható, hogy egy kicsit gyerekes volt ez a világkép, mert
csak annyi volt belőle globálisan együtt, hogy az én generációm már más égitesteken él, de hogy ennek mi lesz a haszna,
hogy ez miért lesz jó, az már széttagolódott, azt már mindenki
másképpen képzelte. Vagy majdnem mindenki. Senki előtt sem
volt világos, hogy ez így önmagában nem elégséges cél, csak
akkor lenne az, ha más égitestek gyarmatosítása is annyi lenne,
mint más kontinenseké volt valaha. Ez mára se lett világos,
nem az történt, hogy kiábrándultunk a hetvenes évek álmából,
mert rájöttünk a hátulütőire. Egyszerűen feledésbe merült. A
sci-fi ma is foglalkozik ilyesmivel, de inkább távolabbi jövőbe
helyezi, a futurológia pedig aligha számol vele mint a közeljövő prognózisának lehetséges részével.
Amikor az Alfa megszűnt – legalábbis minden értesülés arra
mutat, hogy az 1990. évi második, áprilisi szám volt az utolsó
–, a korábbi globális jövőkép érvényét vesztette, új pedig nem
lett helyette. Nem is lesz: futurológiai miniprognózisom azt jósolja, hogy a globális társadalomnak belátható időn belül nem

lesz egységes jövőképe, mert ugye itt nem arra gondolunk,
hogy milyen változások bekövetkezésétől tartunk (fokozódó
globális felmelegedés, csökkenő életszínvonal), s nem is arra,
hogy milyen változásokat szeretnénk (csökkenő globális felmelegedés, növekvő életszínvonal), hanem arra, hogy milyen
konkrét terveink vannak arra, hogy néhány évtized vagy évszázad múlva miképpen éljen az emberiség. Ilyen márpedig nincs
és egyhamar nem is lesz.
Akkor felvázolok egyet én: Nicky jövőképét, a Lassítási Világprogramot. Nem mintha olyan illúzióm lenne, hogy ettől majd
ezt gondolja a világ, hogy ez lép majd a hetvenes évek űrkutatási álmának helyébe; még csak olyan sincs, hogy lesz majd
százféle jövőkép, amiből egyhez az LVP adja a muníciót. Nem,
attól tartok, belátható időn belül a globális társadalom nem fog
szert tenni újabb jövőképre, csinálhat itt az író bármit. Nem
azért, mert kicsi vagyok és nincsen befolyásom, ehhez egymagában a világ legbefolyásosabb írója is kevés lenne.
Azért, mert meg kell írni. Tartozom ezzel azoknak az embereknek, akiktől kaptam ezt a történetet, azoknak, akik szerepelnek benne, és azoknak, akik majd a Nickyt olvasgatják évtizedek múlva úgy, mint most én az Alfát: látnunk kell, hogy merre
haladhatnánk, mert enélkül nem látjuk, hogy merre haladunk
csakugyan. A futurológia és a science fiction gyakran nem
más, mint az út két oldalán látható táj: erre mennénk, ha nem
arra mennénk, amerre megyünk. Ha nincs táj az út két oldalán,
akkor csak tévelygünk a ködben.
Az Alfa sok történelmi tárgyú cikket is közölt, és mai társadalmunk is sokat foglalkozik történelemmel. A történelem ismerete és értelmezése fontos ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk
és mit akarunk ebben a világban; fontos, de nem elég. A történelem a talaj, amibe a társadalom a gyökereit ereszti, de kell
neki karó is, amiben megkapaszkodik növekedése közben, és
amely irányt mutat a növekedéshez. Enélkül csak göcsörtösen
kacskaringózik összevissza. Ez a támaszték a futurológia, illetve annak köznapi nyelvű formája, a science fiction.
Ez kellene hogy legyen.

2013.12.18.

Kislányokban utazom
Jó néhány éve használom tevékenységem megjelölésére a címül írt kifejezést, de időnként furcsa arcokat kapok válaszul.
Nem értem az okát, szerintem ez a legklasszabb dolog, amit valaha csináltam. Elmondom, miért.
A kislány (Homo sapiens minusculis feminini generis) különleges élőlény. Eleve nőnemű, de még nem igazi nő, abban a
korban van, amikor még félig gyerek, már félig felnőtt. Gyűjteményem tagjai a legkülönbözőbb életkorúak, többségük tíz és
tizenhét év között, de akadnak kisebbek és nagyobbak is. A
nyersanyag kislányok többsége irodalmi eredetű, könyvlapokon és/vagy filmszalagon él, de az elmúlt tizenegy évben szerencsére szép számban akadok össze hús-vér kislányokkal is. A
technikát pár szóban el tudom mondani: szétszedem őket és
újakat rakok össze belőlük.
Bővebben kifejtve persze állati bonyolult, de nem is célom,
hogy bővebben kifejtsem. Ezt úgyse lehet megtanulni, ez egy
sajátos érzék vagy tehetség, amire majdnem olyan büszke vagyok, mint a szerénységemre. Két fokozatban fejlődött ki, az
első felét magam csináltam, a másodikat Krisztől kaptam.
Mostanában egész másképpen gyakorlom, mint tizenöt évvel
ezelőtt. Többek között sokat vagyok együtt Gabival, játszunk,
beszélgetünk, én pedig közben szépen szétszedem őt. Ő nem
tud róla. Minifigeket már akkor is szedtem szét, amikor akkora
voltam, mint ő, de azokat csak meghatározott számú darabra
lehet szétszedni, és csak egyféleképpen lehet összerakni. Őt viszont bármeddig hámozhatom, és nem kell újra összerakni,
hogy az eredeti Gabit visszakapjam: amit összerakok belőle,
abból más kislányok lesznek.
Van egy barátom, aki hímneműekre szakosodott, azokat szedi
szét, de ő szikét használ hozzá, meg mindenféle éles, hegyes,
rémisztő szerszámot. Az én módszerem előnye, hogy nem kell
hozzá anesztézia, mert amikor kiemelek valamit, az érintetlenül
megmarad az eredeti helyén. Mert én jellemvonásokat veszek
ki, gesztusokat, szófordulatokat, érzelmeket, gondolatokat.

Azokat is meg tudom szerezni, nagyon egyszerűen: nem arra
van szükségem, amit valóban gondol, hanem a tetteiből kikövetkeztetett látszólagos gondolat fonalát továbbviszem és a
cselekedeteit figyelve gombolyítom tovább, hogy mikre gondolhat. Meg is lehetne kérdezni persze, hogy mire gondol, de
nem kapnék értékelhető választ, mert egy hatéves gyerek ezt
még nem tudja kifejteni, ráadásul a megfigyelő bevonása a
megfigyelt folyamatba torzítja a megfigyelés eredményét. Szerencsére nincs szükségem jegyzetelésre, egyébként általában
nem is önthető szavakba, amit megfigyelek, csak majd a végeredmény, ami abból összeáll. Vannak trükkjeim, amikkel nagyon sok infót lehet szerezni, például a saját találmányú intelligenciatesztem, amit főleg Eszteren és Zsófin kísérleteztem ki:
belenézek a szemükbe. Időbe telik, mert ezer dolog van, ami
másfelé fordítja a figyelmüket, de pár óra alatt azért van egy tucatnyi alkalom. A felnőttek beszélgetnek, a gyerekek játszanak,
időnként ránéznek az emberre, én elkapom a tekintetüket, és levonok egy-két következtetést.
Persze mindaz, amit elmondtam, fiúkkal (Homo sapiens minusculis masculini generis) is működik ugyanúgy, de az ő tanulmányozásukra nincs szükségem különösebben. Én magam
is fiú vagyok, csak már felnőttem, de emlékszem a gyerekkoromra. Akkoriban javarészt fiúkkal voltam körülvéve, őrájuk is
emlékszem. Legfőképpen pedig: a fiúkon nincsen sok tanulmányoznivaló, mert elég egyszerű élőlények, aki egyet-kettőt látott, mindet látta, aki egyet-kettőt megírt, mindet megírta. „Kanokkal nem foglalkozom, mert régebben én is az voltam.” Ezt
mondta Daniel Hillard, a későbbi Mrs. Doubtfire, és én is
mondhatom, ráadásul én most is az vagyok, ámbár magamba
építettem Krisz nőnemű személyiségének a felét.
Ezért utazom kislányokban.
Megírtam többször, például két és fél évvel ezelőtt, hogy milyen reinkarnációi vannak a kalózlánynak, és hogy ez miért
fontos. De szó sincs arról, hogy csak ő lenne fontos, azóta –
lassan egy éve – megírtam a Medvebocsokat, aminek főszereplői csak egy-két vonást vettek át tőle – amit muszáj volt –, de
nem reinkarnációi a Lottiknak sem, egészen másféle egyéniségek, nem is az ő történetüket élik újra, csak az alapeszme hasonló. Akárcsak a többi feldolgozásban. Hozzákezdtem a Ni-

ckyhez harmadszor is, Nicky sem a kalózlány anyagából vétetett, ezért van (lesz) mellette Fiona.
Az eszme lényege: kislányokat formálni. Nem okvetlenül kalózlányt mindig, csak lány legyen. Mert minden írásmű, amit ki
tudunk találni, végső soron emberekről szól, még ha állatoknak
vagy űrlényeknek álcázza is őket, és minden emberi lény közül
a legérdekesebb a Homo sapiens minusculis feminini generis.

2014.01.24.

Marianne, Marianne,
Marianne!
Soha nem fogom elfelejteni, amikor először olvastam, az elején
a három dokumentumot a nevekkel, amik aztán nem bukkantak
fel a regényben, az ember várta, hogy mi lesz az összefüggésük
a történettel, de nem derül ki. Az embert valami arra készteti,
hogy folyton visszalapozzon a dokumentumokhoz és elméleteket gyártson, amik között olyanok vannak, hogy ezek a való
életből hozott dokumentumok, valódi emberekről, akik aztán
álnéven szerepelnek a könyvben, meg mindenféléket kitalál az
ember, mert valami erre készteti. Aztán amikor végre felbukkannak a nevek a dokumentumokból, akkor meg nem érti az
egészet, hiszen nem is ismerik egymást, az egésznek semmi értelme, úristen, mi lesz itt?!
Aztán egyszer csak kialakul.
Szabó Magda is így csinálja, szélesen hömpölygő körmondatokkal, amikben távlatok vannak és mélységek. Nem egyszerűen azért körmondatok, mert vesszőt tesz oda, ahova egyébként
pont kellene, ezek nem politikusi körmondatok. Inkább mint a
Duna József Attilánál, elindulnak és hömpölyögnek, mint a
hullámok, nem is igazán körmondatok, csak nincs rájuk jobb
szavunk, a körmondatot kicsit elítélő felhanggal szoktuk használni, ezeknek némelyikében pedig több a tartalom, mint
egyik-másik modern regényben.

Aztán rájuk kattint egy rövid mondatot.
Külön bekezdésbe teszi őket, és ezzel meg rövidségükkel
ezek a mondatok lezárják azt a gondolatívet, amit a hosszú
mondatok sora vázolt fel, vagy éppen átlépnek valahová egészen máshová. De nem próbálom utánozni Szabó Magda stílusát, ez a pár mondat csak azért lett hosszú, illetve külön bekezdésben rövid, hogy felhívjam a figyelmet erre a kis szerkesztési
trükkre, amivel fantasztikus hatásokat tud elérni. Ez a cikk a
könyvről szól, nem annak mondatfűzéséről.
Van egy másik technikája, amit speciálisan ebben a regényben alkalmaz. A különféle szereplők nézőpontjának jelzés nélküli váltogatását, akárhányszor egy-két másodperc alatt ideoda, amitől hihetetlenül háromdimenziós lesz az egész, tessék
megfigyelni ebből a szempontból, leginkább a tárgyaláson,
mint amikor egy filmjelenetben a kamera ide-oda lépked, mozog a helyiségben, a Vészhelyzet steadycames felvételeire emlékeztet. Irodalom és film ugyanaz, mint tudjuk, csak más köntösben.
Ott tartottam, hogy egyszer csak. Egyszer csak valahol a közepén elkezd átalakulni valami egészen mássá, mint amire az
ember számított, egy könnyed kis nyári gyerektörténetből, aminek Szabó Magda-i módra döbbenetes mélységei vannak
ugyan, de végeredményben mégse több annál, mint hogy egy
kislány mivel tölti a nyarát, egyszer csak átalakul egy igazi vérfagyasztó krimivé, Zsófika pedig… nincsen arra szó, hogy Zsófika mivé alakul. Még az őrangyal is kevés. Azt már kezdettől
látjuk, hogy Zsófika intelligenciájáról Juditnak fogalma sincs,
mindenki más többet tudott róla, Fehérvári, a kőműves, ez a
vénember. Az ember elpusztul szégyenében. De nem érezhetjük át igazán, hogy Zsófika elméje milyen régiókban szárnyal,
amíg nem látjuk Haller Kálmán szemével az ajtórésen át a zöld
nyári fényben, Szabó Magda borzalmas precizitással írja le
Haller élményeit, de egyetlen hangot sem ejt arról, hogy mit
gondol ebben a pillanatban Zsófi, egy sose látott, sosem ismert
Zsófi, valaki szigorú ismeretlen. Ebben a lassított felvételű pillanatban értjük meg, hogy Zsófi több önmagánál, több mindenkinél maga körül.
És Dóra.

Szabó Magda is, akárcsak jómagam, szeret egy-egy elemet
többször, többféleképpen fölhasználni más-más regényekben.
Dóra neve olyan, mint A Danaidában Melindáé, mindkettőtől
elfullad a felolvasó hangja, mert ami ebben a két névben összesűrűsödik, az nem fér el a két, illetve három rövidke szótagban.
Zsófika az, aki önmaga fölé és mindenki más fölé emelkedik és
akkora tettet visz véghez, amire maga Szabó Márta se lenne képes, de Dóra áll a dráma tengelyében, Dóra körül fordul meg a
világ, és Dóra az, aki már felnőttként lép elénk. Zsófika egyetlen pillanat alatt lesz felnőtt, Haller Kálmán lidérces látomását
egy gyerekből másodpercek alatt felnőtté érő, hidegvérű gyilkos tekintete okozza, aki még maga is csak most kezd ráébredni, hogy éppen most tesz csodát, egy szempillantásig még vár
is, mielőtt végrehajtja. Dóra mindig felnőtt volt, az ilyen világba kivetett hamar érik. Dóra az, aki nélkül Zsófika nem lehetne
azzá, amivé. Dóra az, aki után elindul a tér. Tizenhat ház áll a
tér körül. Az annya nem szólt utána. A tér igen. Dórában iszonyatos szenvedélyek élnek. Zsófin kívülről nem látni, hogy valójában kicsoda, Dóra tesz róla, hogy az emberek megismerjék.
Dóra sose sír. Dóra belépése a tárgyalásra derült égből villámcsapás. Dóra az egyetlen, akit nem érdekel, mi lesz Hallerral.
Dóra gyönyörű lány lesz, ha megnő. Dóra is elgurult valahová.
Dóra még a temetésen se ment oda hozzá.
És Marianne, Marianne, Marianne!
A tárgyalás valódi főszereplője nem Zsófi, amint a tárgyalás
sem tárgyalás, egészen más, törvénytelen és erkölcstelen, bűnös cselekedet, amit Szabó Márta máskor éppen úgy elítélne,
mint bárki más. Csakhogy a valódi főszereplő mellett van egy
még főbb főszereplő, aki miatt az egész folyik, aki nincs is jelen, és jelenléte plasztikusabb, mint Judité, aki jelen van ugyan,
de csupán azért, mert végre ki kell lépnie a gyermekkorból, elvégre felnőtt gyereke és doktorátusa van. Zsófinak iszonyatos
ereje van, de még nem tud bánni vele, ő végeredményben csak
egy kislány. Szabó Mártára hárul a feladat, hogy Zsófi és Dóra
egyesített erejét fegyverként használja és lesújtson vele, mint a
haragvó istennyila. Juditnak nem az a baja, hogy nem érti, mi
történik, Judit azt sem érti, hogy nem érti, még akkor sem érti,
amikor már érti. Amikor Szabó Mártában felmerül a gondolat,
hogy Vikiéket meg kellene állítani, még ő sem tudja, hogy Ju-

ditnak még nagyobb szüksége van erre, mint Vikinek, Vikit
voltaképpen meg sem kell állítani, Dórának valójában egyáltalán nincsen rá szüksége. A tárgyalás idejére már tudja. Juditnak
sejtelme sincs, hogy valójában ő az egyik vádlott, ahogy azt
sem érti, hogy Zsófi egy pillanatig sem volt az.
Maga Szabó Márta is csak az események sodrában érti meg,
hogy most adatott a kezébe az a hatalom, amivel fordíthat a
kislányok sorsán. Ott, abban a percben csak az egyikén, de hamarosan a másikén is, és egy pillanatra megtámaszthatja azt a
tengelyt, amin a harmadik élete már magától is továbbfordul.
Szabó Márta az egyetlen, aki érti, hogy mi forog kockán, és a
gyerekek érdekeiért képes habozás nélkül odadobni a felnőttekéit, ahogy Zsófika keze is habozás nélkül mozdult meg, az a
lélegzetnyi várakozás nem tétovázás volt, hanem a pillanat
nagyszerűségének fokozása, a rádöbbenés, hogy végre megtalálta a megoldást.
Szabó Magda mindig mérnöki precizitással szerkeszt, sem lazaságnak, sem túlfeszítésnek nincs helye. Ha Torma Gedeont
Hajnalkának vagy Augusztának hívták volna, akkor a nácik
fölperzselik a Matulát és mindenkit megölnek. Ugyanígy dolgozik itt is. Ha Szabó Márta nem nyitja ki a táskát… ha Pista
bácsi nem téveszti el a nevet… ha Kató nem olyan firtató természetű… ha nem jön meg idejében a távirat… ha az események nem az előre eltervezett, pontos időzítéssel következnek
be, akkor minden hiába. Marianne, az ártatlan bűnhődik mindenért.
Persze Marianne sem ártatlan. Dóra érettebb valamennyiüknél, Dóra már idejében látott mindent. Zsófi akkor még csak
nem merte érteni, ami történik, de Marianne egyszerűen letagadta még önmaga előtt is. Csak Dóra próbált harcolni. Zsófi
nem mert felpillantani, olyan iszonyú volt a Dóra hangja. Hallod, Mari? Csinálj valamit! Én nem bírom egyedül! De Marianne-nak belülről kellett volna harcolnia, ami olyan erőt kívánt
volna, ami csak Dórában volt meg, és akkor még ő sem tudott
élni vele. Zsófi nem tartozott egyik oldalhoz sem, ezért amikor
a kezébe adatott a hatalom a felnőttek fölött, a maga személye
köré tudta gombolyítani a szálakat. Marianne helyett jött. Ha
Marianne lett volna ott, a tárgyalás súlypontja félresiklik, ha
ugyan lett volna tárgyalás egyáltalán, ami több mint kétséges.

De Marianne nem is lett volna képes arra, amire Zsófi. Dóra
igen. Dóra erős. Szabó Márta ugyan Marianne-t is erősnek nevezi, Marianne majd vigyáz Kálmánra. De Marianne-nak először is kelleni fog a megrázkódtatás, hogy gyerekes ábrándozásaiból felrázza. Marianne megbízható. Marianne a jövőre gondol, Marianne mindig tudja, mit szabad tennie.
És Pista bácsi.
Ha Pista bácsi értené, mi történt körülötte, egészen megváltozna a véleménye Szabó Mártáról. Az emberben leküzdhetetlen inger támad, hogy a tárgyalás után leüljön Pista bácsi mellé,
és szépen elmagyarázza neki töviről hegyire az egészet, előzőleg szavát véve persze, hogy hallgatni fog. Marianne miatt,
mert ő volt ennek az egésznek a főszereplője. Erre Pista bácsi
nagyokat hallgatna és szépeket gondolna magában. Hiszen Pista bácsi végig az örvénylő események középpontjában volt, de
soha nem hallott Marianne-ról.
Elektrotherápia.
Zsófinak iszonyatos önuralma van. Zsófika közömbös kislány, Zsófika nem sírt Apa temetésén, Zsófikának minden
mindegy. Ha Zsófi nem veszti el egyetlenegyszer az önuralmát,
akkor Pista bácsi nem szól a pénzről, akkor Vali nem fedi fel
Zsófi kilétét, anélkül hogy tudna róla, hogy ezt teszi, és akkor
Pista bácsi, az istenit az ijen vén baromnak, csak ordítani tud,
mióta Marcsáék nincsenek, akkor Pista bácsi teljesen elveszetten áll az események forgatagában. Szerencsére már nem tud
szólni Zacskófejűnek, hogy akkor talán mégsem altiszt, mert
Zacskófejű nem boldogult volna a feladattal. Zsófi szédítő intelligenciájához nem társul még elegendő élettapasztalat, Zsófi
nem tudja felmérni, hogy erre Zacskófejű nem lehet képes, ha
viszont megpróbálkozott volna vele, akkor kifecsegte volna,
hogy ki küldte, és kiderül minden. Valami figura neve vót. Ha
nem valami figura neve lett volna, akkor összeomlik az egész.
Ahogy korábban a táskát meg a táviratot emlegettem, most
meg a nevet, kicsit olyan színe lett a dolognak, mintha afféle
félreértős vígjátékban lennénk, ahol azon múlik minden, hogy
pont akkor lép be, pont elkerülik egymást, pont összecserélik a
bőröndöket vagy a ruhákat, szóval ilyen helyzetkomikum. Ennek éppen az ellenkezője igaz. Szabó Magda precízen kicsiszolt lélektani folyamatok hálózatából építi fel a történetet.

Még Székely kicsiny szerepe is azáltal illeszkedik a szövevénybe, hogy milyen a jelleme. Fiatal legény vót még, mán akkor is
annak örült, ha rosszat mondhatott. Ha nem ilyen lett volna, akkor nem értesíti Pista bácsit, és akkor még Szabó Márta nem
gondolhatta át teljesen a sorsok szövedékét, még nem érezhette, hogy Dóra nélkül nem tarthatja meg a tárgyalást. Arra igazából csak akkor jöhetett rá, amikor Kálmán elejtette az öngyújtót, mekkora csend lehet itt, hogy minden így csörömpöl.
Szabó Márta nem tudta volna idejében, hogy Dóráért kell küldetnie, és felemásra sikeredik az egész. Tulajdonképpen egyáltalán nem sikerült volna. Míg meg nem tudja, kijutott-e szerencsésen, és hol van, nem indulhat utána. Dóra belépése a terembe először fellélegzést jelentett. Ha Dóra itt van, akkor Vikinek
is itt kell lennie valahol. Még nem késő semmi. Dóra tekintetében volt a válasz és onnan sugárzott a tárgyalás valódi jelentése, amihez az egymást követő tanúvallomások adták meg az
aláfestést. Hát itt mindenki csak vele foglalkozik, a kőműves, a
portás, mindenki? A két gyereken kívül nyilván csak ő érti
egyedül. Ezt hiszik a gyerekek is, mert Szabó Márta úgy kormányozza a szituációt, hogy az igazság végig rejtve maradjon,
hiszen ez valójában nem tárgyalás.
Csakhogy Szabó Márta kinyitotta a táskát.
Ez megint nem véletlen. Egy helyzetkomikumra épülő vígjátékban a táska véletlenül nyílt volna ki, Szabó Magdától azonban mi sem áll távolabb, mint ezek az eszközök. Szabó Magda
a szereplők jellemrajzából vezeti le azt is, hogy Szabó Márta
miért nyit ki egy gondjaira bízott idegen táskát. Most egyszerre
megint előtte volt hajdani osztálytársa. Mi lehet abban az aktatáskában, amiről Zsófi azt sejti, hogy nem szabad Katónak látnia? Kató jelleme éppen úgy szükséges a pontos hálószövéshez, mint Székelyé, ha Kató nem nézte volna az ajtó mögül,
hogyan csókolódzik vőlegény bátyja Papp Judittal, akkor Marianne élete hétfőn délután öt órakor összetörik.
Hirtelen megnyirkosodott a tenyere. Olyan érzése támadt,
mintha attól a valamitől, amit a kezében tart, függene most a
Dóra élete.
Hogy lehet a gyerekek sorsát megoldani, mikor az ő életük a
felnőttek életének a függvénye?

Szabó Magda nem éri be azzal, hogy megoldja a három gyerek sorsát, s rajtuk keresztül a felnőttekét is. A felnőttek sorsát
teszi a gyerekek életének függvényévé, éppen fordítva, mint
rendszerint van, mert Hallerék élete csak Marianne miatt oldódik meg, Judit élete csak Zsófi miatt, Pista bácsié csak Dóra
miatt, egyedül Szabó Márta nyeri el jutalmát önmagából, saját
munkásságából fakadóan. De Szabó Magda ennél többet tesz.
Tükröt tart az önhitt szülők és az önhitt pedagógusok elé, látleletet készít a gyereknevelés mai állásáról – ha bármi változott
közel hatvan év alatt, az sem előnyére, a könyvet a törvényt leszámítva ma is ugyanígy lehetne megírni.
De Szabó Magda még ennél is többet tesz. Irodalomtörténeti
fontosságú remekművet alkot, amely hatásaiban megközelíthetné A két Lotti jelentőségét, ha ugye bárki is odafigyelne erre
rajtam kívül. Már azt is tanítani kellene, ahogy a különféle műfajok tökéletes szintézisét megvalósítja. A könyv egyszerre ifjúsági regény, krimi, lélektani dráma, szociológiai tanulmány
és pedagógiai továbbképző. Ez olyan izgalmas, gondolta Szabó
Márta, hogy szinte fel kell kiáltania. A szöveg egyelőre kettéválik, egy érthető és egy érthetetlen részre. De mi lehet ez az
érzelem? Majd megtudja. Megtudott ő már különb dolgokat is.
Szabó Márta korrepetálási élménye lenne a tanári hivatás ábécéje. Két hét szűcs puff. Judit még ebben is tévedett. Bárki meg
tudja tanítani a gyerekeknek a két hét szűcs puffot, de ha Szabó
Márta nem jön rá, hogy Anna helyett Pista bácsiról kell diktálnia, a szöveg vakvéletlenből tele van összeolvadással meg hasonulással, akkor Zsófi nem megy le újra Pongráczhoz, ami nagyobb kár lett volna, mint ugyanez a másik oldalról, hogy Szabó Márta nem látja meg a fehéregyházi csata órájának arcát és
nem jön rá, hogy Zsófi nem tudta. Ennek a szövedék szempontjából nincs jelentősége, ennek az a jelentősége, hogy Szabó
Márta pedagógus, nem pedig információközvetítő. Az a tény,
hogy Márta néni rájön, hogy Zsófi nem tudta, önmagában nem
fontos, az a fontos, hogy képes volt erre rájönni, rendelkezik a
képességekkel, amik ehhez kellenek. Ezért való az Intézetbe ő,
nem pedig Judit. A saját gyerekét sem ismeri, azt is most látja
először.
Judit sem menthetetlen. Amikor Pongrácz belép a tárgyalásra,
Judit a Dóra miatti iszonyat mellett is képes észrevenni, hogy

nem mosolyodik vissza rá, harapós, olyan, mint egy vén kutya.
Ez az ember szereti Zsófikát. Judit az, aki a legszebb dolgozatot írja a tavaszról, de Márta az, aki tudja, hogy Zsófi olyan,
mint egy gömb. Judit még éretlen és kiforratlan, majd ha tíz
esztendőt áttanított, ha húszat, akkor talán. Judit okos és intelligens, de elkalandozik a figyelme, nem látja át a rejtett összefüggéseket, és a tárgyalásról is úgy távozik, hogy semmit sem
értett meg az egészből, fogalma sincs róla, hogy mi zajlik körülötte. Még nem nyílt rá a szeme a világra, de már kezdi észrevenni, hogy ez a helyzet, ha részleteiben még nem is érti.
Apa félbemaradt mondatából több indul ki, mint hogy a Kétbalkéz, a Balga önmagára talál, s megoldódik mindannyiuk
sorsa, a regény beírta magát az irodalomtörténetbe. Egy könyvet konkrétan már megihletett, a Sophie-t, s a Sophie-ra támaszkodik további pályafutásom. A névegyezés mégis véletlen. De nem az számít, hogy hány mű vette át a stafétabotot,
hanem Zsófika és Dóra helye az ifjúsági irodalom térképén.
A két Lottival elindult folyamat egyik fontos állomása, amikor Zsófi elindul az éjszaka közepén Dórával, amikor Márta
csupa értelmetlen dolgot kérdez, nagyképűsködik, azt faggatja,
miért nem vitte vissza az aktatáskát a Kálmán lakására. És
Márta meg se lepődött, csak bólint, mintha igazat adna neki.
Luise és Lotte csak egyetlen jutalmat kapott hőstettéért. Zsófi
egy egész világot. Még a mondatot is, amelyet annyit keresett,
úgy zúg a szívében, mint a harang. Fúj a szél, a tanács épülete
körül zizegnek a fák.

2014.02.28.

De csak kell valami cicó
A Kissynek időnként vannak „előkóstolói”, szakértők, akik segítenek valamiben, egy-egy részlet kialakításában, és akkor azt
a részletet megmutatom nekik, miután elkészül. A reakciók
sokfélék, néha hibát vagy hiányosságot mutatnak ki a szövegben, esetleg eszükbe jut valami, amit még be lehet illeszteni,

szóval ez nemegyszer hasznos, azon felül, hogy a segítőim igazán megérdemlik, hogy megjelenés előtt lássák, amihez hozzájárultak.
Nos, egy ilyen szakértőm vélt hibát találni a tizennyolcadik
rész egy pontján, ahol slukkert és cicót emlegetek. Azt hitte,
hogy gépeléshiba. A félreértést könnyű volt orvosolni, elküldtem neki a filmrészletet, szemére pedig igazán nem vethetem,
hogy nem ismerte. Még csak kilencéves.
Ez gondolkodtatott el azon, hogy sokszor milyen nehéz gyerekeknek írni. Persze elvileg megoldom azzal, hogy nem gyerekeknek írok, hanem bárkinek, aki elolvassa, de hát ezek azért
mégiscsak ifjúsági regények, és a gyerekek legelsősorban abban különböznek a felnőttektől, hogy egy csomó mindenről
nem hallottak még. Csak két részlet találomra:
Így hát elindultak az orruk után. A rakparton a Musée d’Orsay-ig, át a Szajnán, el a Louvre előtt, át a rue de Rivolira.
Anya éppen a boulevard de Sébastopolra fordult rá, amikor a
Cirrustól megjött az üzenet. Persze Jerry-morzéban. Egy ifjú
gascogne-i készül összemérni kardját őfelsége testőreivel. Enynyi volt. Egy betűvel se több, még aláírás sem.
– De hol?! – vakkantotta Vanessa, amikor Chantal fölolvasta
az üzenetet.
Anya közben már megkezdte az átsorolást, hogy befordulhasson a sarkon és visszatérhessen a túlpartra.
– A Luxembourg-palota kertjében – felelte, és keményen öszszeszorította a száját. – Megsétáltat minket ez a ti egeretek. Te
meg jobban tennéd, ha többet olvasnál, mert neked így lehetetlen találkát adni Párizsban.
Elke rimánkodott az őket őrző rendőröknek, legalább tegyék
bele a szövegbe, hogy itt a Jerry, asszimiláljuk magát, minden
ellenállás hasztalan – de azok csak nevettek és nem mondták
be.
Ha Vanessa nem ismeri A három testőrt, az olvasó vajon
igen? Vanessa tizenhárom éves, amikor ez a részlet játszódik, s
lehet, hogy az olvasó se több nála. Talán csak kilenc, mint említett segítőm. A Star Trek sokkal ismertebb a mai tizenévesek

körében, mint Dumas, de ha valaki pont nem látta, akkor a második részletet nem fogja érteni.
Persze sok mindent elmagyarázunk, a Kissyből például meg
lehet ismerni a vércsoport-öröklődés törvényeit, a PGP működésének alapjait és Velence süllyedését, szóval sok mindent
megtud belőle az olvasó, de hát mindent nem magyarázhatunk
el. A Kissy kimondottan az a könyv, ami tele van utalásokkal
és feltételezett ismeretekkel – de mit tegyünk, ha az olvasó
egyszerűen kicsi még ahhoz, hogy megértse őket?
Egyelőre nincsen válaszom. Lehetne egy megoldás, hogy lábjegyzeteket helyezünk el, de az idősebb olvasókat ez csak zavarná, a kisebbek pedig nem lennének sokkal okosabbak: akkor
már tudnák, hogy A három testőrre van utalás, de azt nem,
hogy ott mi történik a Luxembourg-palota kertjében.
Ez nem mindenhol probléma. A Medvebocsok érzésem szerint nem tartalmaz olyan információt, aminek csak egy része
van a regényben, a másik részét mindenki tudja, aki elég idős
hozzá – vagy ki tudja, lehet, hogy csak én hiszem azt, mert én
elég idős vagyok. Jövőben játszódó történeteinknél ez még kevésbé fordulhat elő, hacsak nem a Nicky esetén, ami ezer szállal kötődik a jelenhez és a múlthoz.
A Sophie már komolyabb probléma. A diáklázadások koráról
semmit se tudhat, aki nem látott róla egy-két filmet vagy nem
kapott magyarázatot – bár van egy rövid magyarázat a könyvben, de nem bőbeszédű –, s van benne némi tengerészet, amatőr rádiózás, ez-az, és persze a mai gyerekeknek az se világos,
hogy miért nincs mobiltelefon meg net. Nekik senki se szólt,
hogy akkor ezek még nem voltak feltalálva, ráadásul az évszám
sincsen kiírva, amikor a történet játszódik, csak Sophie születési évéből és életkorából lehet összerakni: 1985.
Szóval lehet, hogy időnként kell valami cicó, hogy a gyerekek is értsék, hogy tényleg nálunk van a slukker, csak ebben
probléma, hogy amit az egyik gyereknek meg kell magyarázni,
azt a másik rég tudja, és unná a hosszadalmas magyarázatot.
Márpedig magyarázni csak a könyv szerzője tud. Az régen
volt, talán igaz se volt, hogy amikor a gyerek olvasott, akkor
kéznél volt a szülő is, és meg lehetett tőle kérdezni, amit a gyerek nem tudott. Ma a szülő leginkább nincs kéznél, vagy ha

igen, akkor azt feleli, hogy nem tudom, kérdezd meg a tanító
nénit.

2014.05.22.

Vanessa tizennyolc éves
Vanessa vasárnap betöltötte a tizennyolcat.
Pillanatnyilag csak ülök itt a gép előtt és gondolkodom, mit is
írjak erről, mert sok minden van, amit nem szeretnék előre elmondani, márpedig most, 2011 októberében ez a vasárnap,
2014. május 18-a még nagyon távoli dátum, amire ők nem is
gondolnak. De nekem már régóta muszáj, mert fontos dátum
lesz ez két és fél év múlva.
Soha nem volt „munkakapcsolat” a kapcsolatunk, se Vanessával, se senki mással. Ők a gyerekeink, és mi a szüleik vagyunk. Ennek ellenére a többiekkel nem vagyok együtt rendszeresen, Sophie-val, Sarával, Jane-nel, ők nem részesei a mindennapjaimnak. Vanessa és a csapat igen. Hét éve, és még ezután is – valameddig. Néha eszembe jut, mit fogok csinálni, ha
lezárul ez a korszak. Nem úgy értve, hogy másik könyvet írok
majd, persze hogy írok, ez idő alatt is írtam, többet is. Hanem
hogy az milyen lesz, ha már nem dolgozunk együtt az egerekkel, ha már nem lesznek részesei a mindennapjaimnak.
Igazgatók, főnökök szokták mondani, hogy a beosztottak a
munkaidő végén leteszik a szerszámot és hazamennek, de ők
hazaviszik a cég problémáit és hétvégén is azzal foglalkoznak.
Biztosan úgy is van. De amikor a gyerekeikkel játszanak, akkor
hátha mégse azon törik a fejüket, hogyan lehetne növelni az értékesítési mutatókat; ha mégis, az az ő bajuk. Én igen. Én akkor is könyvet írok, amikor másokkal beszélgetek, filmet nézek, valami egész más dolgot olvasok, állandóan, minden ébren
töltött percemben könyvet írok. Huszonéve, de az utóbbi hét
évben intenzívebben. Az egerek megkövetelik az embertől a
teljes figyelmet.

Állandóan figyelem a „szakmai” híreket, ma is éppen jött
egy, New Yorkban hetvenegy tagú gyerekpornó-hálózatot kapcsoltak le. Furcsa lesz, ha már nem kell figyelni őket. Lehet,
hogy ez meg is marad, reflexből fölkapom a fejemet majd továbbra is.
Szóval egyelőre fogalmam sincs, milyen lesz azután, amikor
majd kitettem a pontot a legvégén, egymillió, másfélmillió, ki
tudja, mennyi szó után. Lehet, hogy írnom kell róluk még egy
regényt.

2014.05.24.

Villámcsapás
Az ember néha ott fedez föl dolgokat, ahol nem is keresné. Ismerjük már egymást egy-két éve, ma is itt voltak már órák óta,
focizik az udvaron a tesóival, bámulok… hol láttam én már ezt
az alakot?
Hát hol láttam volna, a képernyőn meg a saját recehártyámon.
Csepke ugrált itt az udvaron, szakasztott ugyanúgy, mint harminc évvel ezelőtt, egy az egyben. A megszólalásig. Az arcuk
amúgy nem hasonlít, a ruhájuk se, bár a kalapról ismertem föl.
Csepke egy ízben sapkát vett föl, amikor lelkesedett a lovaglásért, és kései epigonja ugyanígy tette föl a kalapját; más a szín,
más a fazon, akkor is.
A mozgása volt ugyanaz, még azzal együtt is, hogy Csepke
mimmel és pixillációval mozog, aprólékos műgonddal megkoreografálva. A tartása számtalanszor, ámbár Csepke tartását a
mimus gyakorlat alakította ki. Eleinte csak néztem, akárki
akárkire emlékeztethet véletlenül, akárki csinálhat egy olyan
mozdulatot, amit másvalaki már megcsinált. Aztán elkezdtem
fotózni. Ilyen nincs, hogy valaki sorozatosan, perceken át pont
úgy mozog, mint valaki más, akit nem is ismer – a mai gyerekek nem is hallottak Csepkéről, pedig nemzeti kincs. De ha ismerné és megpróbálná utánozni, szerintem nem sikerülne,
Csepke csak egy van. Magától tette, teljesen természetesen.

Van törzse meg végtagjai, rendeltetésszerűen használta őket, és
ez jött ki.
Rá is jöttem percek alatt, hogy miért. Mindannyian Csepkék
vagyunk. De hát ezt persze tudtuk. Ha nem lennénk Csepkék
mindannyian, a sorozat nem szólna semmiről. Tudományos
nyelven szólva, a Homo sapiens minusculis feminini generis
omnipotenciájának vizuális manifesztációja Csepke. Látszólag.
Valójában biztos vagyok benne, hogy mindenki Csepke, nemcsak a Homo sapiens minusculis feminini generisek, laikus nevükön kislányok, csak mivel Karsai Veronika történetesen az
volt, hát az lett Csepke is. Csepke varázshatalma nem additív
koefficiens, nem egy tündérkeresztmamától kapta, Csepke varázshatalma lényéből fakad. Ő Csepke, ezért ea ipsa varázshatalma van nekije és kész. Minden gyereknek van, snapek! Ez a
harminc évvel későbbi kis epigon most nem vette elő, nem volt
rá szüksége. De nem a varázshatalom teszi Csepkét Csepkévé,
Csepkét az teszi Csepkévé, hogy ő Csepke. Azaz mi mindannyian. Ő minket ábrázol, ezért ha egy hétmilliárdos mintából
találomra kiválasztott példánynál kileng a csepkeségmutató, azt
magától értetődőnek kellene tekintenünk. De nem leng ki. Soha
nem láttam még, hogy Csepke sétált volna be a közértbe vagy
jött volna szembe az utcán, Csepkéből akkor is csak egy van,
ha minket ábrázol, mert elsősorban mégis önmagát ábrázolja.
Ezért ennyire döbbenetes, ha egyszer csak itt focizik az udvaron.
Az Esőemberrel már találkoztam, és az az érzésem, hogy személyesen ismerem Martine-t, tegnapelőtt meg is kérdeztem,
tud-e fára mászni. Tud. Ismerem Kondor Orsit, Shreket és persze Fiona hercegnőt, illetve Kondor Orsi nem jó példa, őbelőle
az igazit ismerem.
Csakhogy ezek közül egyik sem nemzeti intézmény. Kondor
Orsiban van ugyan egy jó adag Csepke, de soha nem válhatott
azzá a kultúrhérosszá, amivé Csepke félelmetes gyorsasággal
kinőtte magát. Egyszer érdemes lenne tanulmányt írni erről, de
maradjunk most annál, hogy egyszer csak itt ugrál az udvaron.
Kit említsek hirtelenjében hozzá mérhető nagyságot, aki meghatározta gyerekkorunkat, önmagunkról és a világról alkotott
képünket, aki egy korszak filozó…

Hát persze. Csakis őt. Nemzedékek tanítómesterét, akitől
nemcsak tömérdek gyakorlati apróságot tanultunk, például
hogy mennyi mindenféle tárggyal lehet hihetetlenül megkínozni a világtörténelem leggonoszabb macskáját, hanem életfelfogást és világlátást. Ez nem foglalható össze olyan fekete-fehér,
egyszerű tételekben, mint hogy rohanj az egérlyuk felé, közben
dobálj szét mindenfélét, és majd csak lesz valahogy. Nem is sűríthető egyetlen kínai szóba, mint Micimackó életfelfogása.
Sokkal összetettebb ez annál.
Hogy a csodába lenne az véletlen, hogy Csepke grimaszai,
gesztusai, egész habitusa is Jerryt modellezi? Negyven évvel
őutána lépett színre, s amit a mester elkezdett, a tanítvány folytatta. Mások az eszközök, más a tartalom, de a jerrység és a
csepkeség egy tőről fakad. Kondor Orsi még nem ismerhette
Csepkét, az ővele való hasonlósága nem mester és tanítvány viszonya, hanem egyszerűen abból ered, hogy igazi, hús-vér kislányok mindketten, annak is a föle. De Jerryt már ő is ismerte
és tanítását elsajátította, azazhogy e pillanatban az a fontosabb,
hogy Nógrádi Gábor ismerte, amikor megírta Kondor Orsit,
Nehrebeczky Lujza nem játssza jerrysen, Kondor Orsi nem jerryszerű, hanem az egyetemes jerrység követője. A maga módján persze ő is tanít, továbbadja a jerrység stafétabotját, de a
gondolat ilyen óriásává csak Csepke avanzsálhatott, aki tudatosan épít a jerryi örökségre, magába issza a Tant, és igazi, teljes
jogú, új iskolát létesít alapjain. Egy a titka: sokszor kell megnézni, hogy megértsük. A csepkeséget ingyen adják, a csepkeség ismerete csak évek hosszú során át sajátítható el. Jómagam
is még az alsó tagozatba járok, bár az elmúlt órákban, amióta
ezt a cikket írom, azt hiszem, felsőbb osztályba léptem.
Akárcsak a jerrység, a csepkeség is elsősorban vizuális diszciplína. Jerry csak néhány filmben beszél, Csepke a főcímben
elhangzó két szón kívül soha. A mondandót kizárólag a látvány
közvetíti, a hangeffektusok csak aláfestésül szolgálnak. Mint
Asimovtól tudjuk, a látvány rendkívül szegényes eszköz, ő
Marcel Marceau-t, Charlie Chaplint és Red Skeltont említi
mint olyanokat, akiket éppen azért nézünk meg és tapsolunk
meg, mert olyan sokat közölnek ilyen szegényes eszközzel.
Említhette volna Tom és Jerryt is, akik hasonlóképpen tesznek,
ámbár az ő mondanivalójuk első megközelítésben sokkal egy-

szerűbb. Egy macska kerget egy egeret. Tekintve, hogy én kamaszkoromban, azaz Jerryvel nagyjából egyidőben ismertem
meg Csepkét, voltaképpen az sem lehetetlen, hogy a két forrásból, kétféleképpen érkező ismeretanyagot agyam egyesítette, és
így kvázi Csepke révén értettem meg, hogy mi a jerryi eszme
lényege. A Mester ugyanis igencsak becsomagolta közlendőjét,
hogy csupán az igazán figyelmesek vegyék észre műveinek
mögöttes tartalmát és válhassanak adeptusokká. Mindenki más
annyit lát, hogy egy macska kerget egy egeret. Csepke filozófiai közlendője sokkal könnyebben interpretálható, részint
azért, mert mindannyian gyerekek vagyunk vagy voltunk (illetve a célközönségre vetítve: vagyunk), egérnek és macskának
viszont még a legkisebbek sem kimondottan érzik magukat, részint pedig mert sokkal hétköznapibb, emberközelibb élethelyzeteket jelenít meg (mármint a célközönség számára – egy valódi egér nyilván sokkal ismerősebb helyzeteket láthat Tom és
Jerry filmjeiben). Ha így van, ha Csepke nemcsak nekem, hanem a Tan más ismerőinek is a kulcsot jelentette Jerryhez, akkor még nagyobb a filozófiai jelentősége. Kulturális jelentőségén ez már nem emel, Csepke így is, úgy is gyerekkorunk
egyik legnagyobb hőse marad.
Ahogy rendezgetem a gondolataimat, jövök rá, hogy kihagytam egy lépést, amitől az olvasó talán nem érzékelheti, miért is
ekkora katartikus élmény Csepke habitusát viszontlátni egy kilencéves kislányban, ha egyszer úgyis mindannyian Csepkék
vagyunk. Részben azért, mert Csepke maga a gesztusnyelv,
amit a megjelenítéshez használ – és persze hogy ennek a hihetetlenül gazdag eszköztárnak csak egy ezrelékét láthattam abban a röpke tíz percben, meg persze hogy nem gesztusnyelvként használta, csak focizott –, Csepke tanítása elválaszthatatlan annak vizuális megjelenítésétől. Egy római katolikust nem
hozna különösebben lázba, ha valakitől, aki nem is hasonlít a
pápára, hasonló mozdulatokat látna, mint a pápától, mert a katolicizmusban a pápa járásmódjának nincs különösebb jelentősége. A csepkizmusban alapvető.
Másrészben viszont, és ez a vetület a fontosabb, amikor megláttam azokat a színtiszta csepkés mozdulatokat, akkor lepörgött előttem egy csomó minden, amit korábban tapasztaltam
tőle. Ismerem ezt a kislányt egy-két éve, többször beszélget-

tünk már, félórával korábban még együtt baseballoztunk a régi
kutyalabdával és egy ágdarabbal, és hirtelen rájöttem, hogy
mennyi rengeteg csepkista vonást fedeztem fel benne, a jellemében, nem a mozgásában. Fogalma sincs róla, ki Csepke. Soha nem látta a filmjeit, és ha látta volna, teljes képtelenség,
hogy kilencéves fejjel megértse tanítását. Csepkét nem lehet tudatosan követni, mint egy vallási vagy politikai vezetőt, a csepkeséget csak átélni lehet, olyannak lehet lenni, mint Csepke,
ehhez viszont teljesen közömbös, hogy valaki hallott-e már
Csepkéről csakugyan. Magától értetődően a jerrységgel is
ugyanez a helyzet.
Harmadrészben pedig, és távlataiban ez a vetület a legfontosabb, én ezt a kislányt sose kerestem mint Csepke hús-vér reinkarnációját, egyszerűen összetalálkoztunk, mert egy barátom
gyereke – tehát kizárt, hogy prominens tagja legyen egy kicsiny csepkista csoportnak, akik apró mazsolákként vannak elszórva a társadalomban. Nyilvánvaló, hogy sokan vannak, csak
így magyarázható, hogy pont összefutottam az egyikkel, éppen
én, aki a csepkeség eszmei mondandóját is érti és külsőségeiből
is felismeri.
„Ez pedig azt jelentette – ejha!” Ez Salvor Hardin egyik gondolata, és én se mondhatok bölcsebbet. Ez tényleg azt jelenti,
hogy ejha. Apróbb-nagyobb Csepkék sokasága népesíti be világunkat, akik ösztönösen követik az Eszmét, anélkül hogy a leghalványabb sejtelmük lenne annak létezéséről, s még kevésbé
hallottak valaha arról az édes kislányról, aki harminc évvel ezelőtt pántos nadrágba és csíkos trikóba bújt, hogy megmutassa
nekünk, kik vagyunk a világban és mivégre élünk e földön. Az
eszmében az a szép, hogy ezt a gondolatot nem folytathatom
annak megjósolásával, micsoda társadalmi változás lesz, ha ők
egyszer összefognak, mert az eszme lényege, hogy ez lehetetlen.
A neten csak négy rész lelhető fel, megcsonkulva, nem jó minőségben – nekem itthon van valamivel több is, azok jórészt
még rosszabbak, de úgy illik, hogy e kis esszé végére idetegyem tanítónk ránk maradt műveit.*

*

Csepke felvételei időközben eltűntek a Youtube-ról. (Szivárvány)

2014.05.27.

Ő olyan, mint én!
Ezt mondta kis Csepke-epigonunk, miután megnézte az előző
tanulmány végére illesztett felvételeket. Hogy miben látta a hasonlóságot, azt nem tudni, mert nem voltam ott, és amúgy is
gyanús, hogy az erre vonatkozó direkt kérdések nem okoznának-e egyfajta Hawthorne-hatást, magával a kérdésfeltevéssel
torzítva a választ. De hát végeredményben úgyis nyilvánvaló.
Mivel a külső hasonlóság minimális (mindketten kislányok, de
Csepke a fellelhető epizódokban már jóval idősebb), csak a
belső hasonlóságot vehette észre, ahogy én is. És mit látni valakinek a belső tulajdonságaiból négy darab ötperces, néma burleszkfilmen? A csepkeséget.
Megint fellép az, hogy a statisztikailag valószínűtlen esemény véletlenszerű bekövetkezésénél sokkal inkább számítunk
a statisztikailag valószínű eseményre: nyilván nem őneki van
meg az a különleges adottsága, hogy érzi a kettejük meglevő
csepkeségi köteléket, hanem ez vele jár a dologgal. A Csepkék
felismerik egymást, illetve egymás csepkeségét. Én a tárgybeli
meglehetősen kidolgozott elméleti tudásomat is használhattam
– miközben persze magam is Csepke vagyok, sok éve tudatosan igyekszem az lenni –, neki viszont ez nem volt meg, elvont
tudományos nyelvű dolgozatomat kizárt, hogy megértette vagy
akár csak végigolvasta volna: ösztönösen látta meg tehát Csepkében a rokon lelket.
Nem kizárt, hogy ennek köszönhető, hogy hamar megtalálta
velem is a közös hangot, s nemcsak ő, egy-két másik kislány is.
Meg fiúk, de náluk természetesebbnek tűnik, hogy szót értenek
egy negyvenes pasival, mint az öt-tíz éves lányok, akiknek igazán nem lehet velem közös témájuk. Úgy látszik, mégis van,
mert ösztönösen meglátják bennem a másik Csepkét. Vagy Jerryt. Annak ellenére, hogy semmit sem teszek, ami látszólag elvárható lenne valakitől, aki egy pántos nacit hordó kislánytól és
egy rajzfilmegértől merítette életfilozófiáját: úgy beszélek velük, mint felnőtt a felnőttel.

Valójában ez is a csepkeségből fakad. Már tanítónk is azonnal a saját szintjére emelt mindenkit maga körül, a szüleit és a
bátyját maximálisan csepkésítette, az epizódszereplőket
amennyire lehetséges és célszerű volt. Ahogy ő felemelte a nagyokat a kicsik szintjére, mert kicsi volt, én felemelem a kicsiket a nagyok szintjére, mert én már nagy vagyok.
Azaz pillanat, ne essünk tévedésbe. Karsai Gizella és Karsai
János már a Suli-buli idején is rendelkeztek a csepkeség minden ismérvével, amikor ezt a nevet még nem is ismertük, a filmen néhány másodpercre tűnik csak fel a lányuk. Akkor még
jóval kisebb volt, és ő maga sem sejtette, hogy nemzeti intézményt fog létrehozni. Anélkül hogy bármit tudnék a sorozat
létrejöttéről, magától értetődőnek tartom, hogy Varsányi Ferenc alkotta meg Csepke figuráját, ő talált ki talán mindent abból, hogy milyennek kell lennie, majd a szülők betanították lányukat a szerepre – de Karsai Veronika tette azzá, ami lett belőle. Vagyis a csepkeség mint életfilozófia nem magával Csepkével született, de ő öntötte formába és szilárdította meg az
eszmét, de legalább annyit hozzá is tett, mint amit készen kapott.
Ellentmondásosnak tűnhet, hogy a Karsai szülőket és önmagamat is Csepkéknek nevezem, hiszen a Tan lényege a gyermekség. Valójában felnőttek éppen úgy lehetnek Csepkék. Hihetetlen adag csepkeség van például Alföldi Róbertben (tessék
megnézni a Vadkörtéket). Csak nálunk másképpen jelentkezik.
Az eszme egyik lényeges eleme, hogy állandóan képtelen, zűrös helyzetekbe kerülünk, amikből hajmeresztő és lehetetlen
módokon vágjuk ki magunkat. Tessék például visszaemlékezni
Csepke hervadó virágjára, akinek telerakja a cserepét gyógyszerekkel, még kúpot is nyom a cserép aljába, de semmi sem
segít, csak amikor bánatában könnyeivel öntözi. Ez nálunk
másképpen jön elő, kézzelfoghatóbb, hétköznapibb módokon,
hiszen mi nem vagyunk filmen, és felnőtt módra. A varázserő
is fontos. Csepkének, mondhatni, persze hogy van, ha kevés a
tálban a bab, néhány bűvészmozdulattal megszaporítja, láthatatlanná tud válni, visszaforgatja az időt. Pixillációs filmen az
se probléma, hogy egy egész étkezés minden darabja sorban
bemasírozzon a szájába. No de a filmtrükkös technika nem arra
való, hogy képességekkel ruházza fel a figurát, hanem hogy

megmutassa azokat a képességeit, amik amúgy már megvannak. Tudjuk, hogy trükkök kellettek ahhoz, hogy King Kongot
egy óriási majomnak lássuk, de azt is tudjuk, hogy King Kong
már akkor óriási volt, amikor a trükkmester még megbízást se
kapott a feladatra. Azt is tudjuk, hogy Karsai Veronikának nem
volt csepkei varázshatalma, amikor nem ment a kamera és nem
dolgoztak a trükkösök, de tudjuk azt is, hogy valamilyen mégiscsak volt neki. Hiszen tényleg gyerek volt, márpedig varázshatalma minden gyereknek van.
Nem a varázserő tesz minket Csepkévé, bár tény, hogy a
Csepkék között feltűnően sok a varázshatalmú. Fordítva nem
így van: egyik legismertebb varázslónk, Csilicsala bácsi annyira anticsepke, hogy nekem már zavaró. Nem is a gyerekség
tesz Csepkévé: vegyük például az Én és a nagyapámat, amely
egész gyerekcsapatot szerepeltet, de senkiben nincsen egy szikrányi csepkeség. Sem jerrység, az már akkor is föl volt találva.
Csepkévé csak az tehet minket, ha azzá akarunk válni. Kivéve Csepkét magát.

2014.06.12.

Vajon mire gondolt a költő?
Nyolchónapi fogházra itélték József Attilát. József Attila, a
Szegeden is jól ismert, tehetséges makói költő, sajtó utján elkövetett istengyalázás cimén került a büntető törvényszék Schadltanácsa elé. A Corvin-nyomdában előállitott Kékmadár cimü
irodalmi és müvészeti lap 1923 október 13 iki számában „Lázadó Krisztus“ cimmel verset irt, mely az ügyészség szerint Isten ellen intézett gyalázó kifejezéseket és botrányt okozó istengyalázást tartalmaz. Magát a cimet is inkriminálta az ügyészség. József Attila, aki 19 éves fiatalember, azt adta elő a biróság előtt, hogy a forradalmak és a háboru után az emberek elvesztették önbizalmukat. Irodalmi munkásságában arra törekszik, hogy az emberek visszanyerjék önbizalmukat. Nem akarta
Istent káromolni. A lázadó Krisztus alatt nem Krisztust értette,

hanem a földresujtott embert, akihez most másik földresujtott
ember beszél. Védője, dr. Vámbéry Rusztem azt fejtegette,
hogy primitiv munkásember fohásza Krisztushoz ez a vers. A
lázadó Krisztus az örök embert jelenti. Lehet, hogy vannak
tiszteletlen kifejezések a versben, de ezek nem istengyalázók.
Nem szabad egyes idézeteket kiragadni a versből, mert hiszen
Ady is irt izgága Jézusról és Heine is irt hasonló hangon. Ha
József Attila versét igy nézzük, az nem istengyalázás. Ezután
Schadl elnök megállapitotta, hogy a pör nem évült el, majd itélethozó tanácskozásra vonult vissza a biróság. Rövid tanácskozás után bünösnek mondották ki József Attila költőt istengyalázás büntettében és ezért őt nyolchónapi fogházra és 200 000
korona pénzbüntetésre itélte a biróság. Vámbéry Rusztem, József Attila védője felebbezett az itélet ellen.
Betűhív idézet a Délmagyarország 1924. július 11-i számából.
Igen, ilyen nagy múltja van nálunk a verselemzésnek. Mire
gondolt a költő, amikor a verset írta? És mire gondolt az ügyvéd, amikor a verset megmagyarázta?
Ezekre a kérdésekre, legalábbis ami József Attilát illeti, mostantól választ kaphatnak az iskolások: a Délmagyarország 1910
és 1945 között megjelent lapszámai mától szépen bedigitalizálva olvashatók a neten.

2014.06.21.

Meghalt Padisák Mihály
– Mire készülsz?
– Anne Frankra. Csak tegnap délután kaptam meg a könyvet,
elolvastam, aztán nem tudtam elaludni… és most teljesen tele
vagyok vele… nem biztos, hogy én kapom… versenyeznem kell
egy igazi színésznővel… próbafelvétel lesz… de én annyira készülök, és annyira érzem, hogy Anne nem hagy el engem, hogy
belém költözik… és eljátszhatom… és az olyan csodálatos
lesz… olyan csodálatos…

A tanár nézte, csak nézte a gyermeket, amint mondja, oly tisztán, áradóan, mint a sziklákról alázúduló hegyi patakok. Arca
nekipirult, szemébe kiült a lelke, szőke hajára odatévedt a délutáni nap, s beragyogta.
Uramisten! Ennyi tisztaság, ennyi őszinteség, ennyi jó szándék, és akkor otrombán bele akarna gázolni valaki, aki lehet,
hogy kiválóan érti a szaktárgyát, de elképzelni is képtelen,
milyen gazdag tud lenni a gyermeki lélek.
De Miska bácsi tudta. Senki se tudta ezt ilyen jól. Meghalt az
az ember, aki a legjobb könyveket írta arról, hogy mi minden
lakozik egy gyerek lelkében, fiúéban, lányéban, kisebbében,
nagyobbéban, a legkülönbözőbb élethelyzetekben.
– Csókolom, Zitácska… szervusztok, gyerekek… szervusztok… hát megjöttem… én vagyok a Béla bácsi. A Hollai Béla…
Már bizonyára hallottatok rólam… meg találkoztunk is már…
Egyszeriben úgy nekieredt a szava, mint amikor egy folyó keres utat magának. Ellenállás nélkül önti el a laposokat, körülárasztja a halmokat, majd végül azokat is ellépi.
– Zitácska drága, ezt neked hoztam – adta át széles mozdulattal a csokrot.
Anyu elpirult.
Danit mintha ostorcsapás érte volna: „Zitácska drága”…
Milyen alapon merészel ez ilyeneket mondani? És miért tegezi
anyut?… Azért, mert munkatársak, vagy…?
A kislányok jöttek sorra.
– Te vagy a kis Zita, igaz?… Nos, akkor ez a tied… Te pedig
az Emese… ezt neked hoztam.
A lányokon látszott, hogy legszívesebben azonnal nekiesnének az ajándéknak, csak jólneveltségük tartja féken őket. Emesét kevésbé, ő rögtön meg is kérdezte:
– Fölbonthatjuk?
– Hát persze, azért hoztam.
Csak ezután került sor Danira.
– Neked, Dani, sikerült valami olyasmit szereznem, aminek
örülni szoktak a magadfajta kamaszok. Tessék…
S a kezébe nyomta a tekercset.

Dani úgy fogta meg, mint valami kígyót, s égette az iménti
megszólítás. Ő nem holmi „magadfajta kamasz”. Ilyet neki ne
mondjon senki.
De sérelmét nem tette szóvá.
A Nyestről tudtam meg a hírt – furcsa cikket hoztak. Elsorolja munkásságának számos jelentős részét, kitüntetéseit, nyolc
könyvét – de egyetlen regényét sem. Nem lekicsinyelve a többi
részét, meg kell mondanom, hogy azokban van a lényeg.
Segítségért kiáltott! Jajgatott! Ám, aki meghallotta, az nem
segített. Senki sem segített. Pedig hátha a kórházban még tudnának segíteni? De hogyan jusson el a kórházba, ha senki sem
tudja, mi történt.
S a fia? Hol van a fia? Lehet, hogy elutazott? Lehet. S akkor
hiába fekszik ájultan, senki sem segíthet.
Apunak kéne szólni. Be kéne neki vallani mindent. Ő tudná,
hogy mit kell tenni. De mit szólna, amikor bevallaná? Hiszen
apu arra a legbüszkébb, hogy minden őse becsületes kétkezi
iparos volt. Nyergesek, szíjjártók, csizmadiák. Mindegyiket becsülték munkája után! Semmi bajuk nem volt a törvénnyel,
ahogy a Szíjjártó nagypapa szokta mondogatni. És akkor
most? Apu a gyárban is példakép… a vitrinben ott vannak a kitüntetései meg az oklevelei. S egy ilyen embernek a fia…
Nem mondhatja meg neki. Nem meri megmondani, pedig úgyis meg fogja tudni, mindenki meg fogja tudni. Az egész világ
tudni fogja! Tele lesznek vele az újságok, bemondja a rádió,
még talán a Kék fényben is mutatni fogják.
S Csipisznek a szívében egyre csak gyűlt a keserűség, facsargatni kezdte őt, elért az orráig, égetni kezdte a szemét, azután a
szeme sarkában megjelent az első könnycsepp. Lassan szivárgott alá, nem követte azt sebes iramban a többi, csupán egyegy csepp préselődött ki, s az égés fokozódott.
Miska bácsinak ezer és ezer gyerek, kis- és nagykamasz, fiatal felnőtt mesélte el életének részleteit, gondját-baját, ő pedig
válaszolt. Generációk pótpapája volt, s ez tette a legnagyobb
magyar ifjúsági íróvá.

Ott lóbálta előttem a pénzt, de hiába is akartam volna emelni
a kezem, valahogy olyan nehéz volt.
– Vedd már el, mit kéreted magad! – unszolt Guszti bácsi, de
hiába mondta, akkor már nekem kicsúszott a számon:
– Tessék mondani, milyen pénz ez?
– Milyen pénz, milyen pénz… tedd el, ha kapod, pénz… pontosabban jutalék.
– Jutalék? – csodálkoztam rá.
– Az hát. Jutalék a jattból, a különkasszából, amit a főnök
összeszed. Ha még nem tudnád, jól jegyezd meg: Kránitz úr nagyon becsületes ember. Amit beszed, nem vágja zsebre, hanem
havonta szétosztja. Érdem szerint. Csak a magáét tartja meg
belőle. Ez a kétszáz a tied. Tanulónak még csak kezdő pénz jár.
Csak azért, hogy neve legyen a gyereknek. No de az is jobb,
mint a hátbavágás. Fogd csak!
A kezem még mindig nehéz volt, pedig Guszti bácsi kezdett
már mérges lenni rám.
– Ne finnyáskodj, gyerek, vagy mit gondolsz, nem kell az a
kis mellékes? A fizetésedből talán meg tudsz majd élni? Vedd
úgy, hogy ez a különbözet. Ami járna, de nem kapod. Érted
már?
Nem értettem. Nem akartam érteni.
Guszti bácsi sem értette, hogy nem értem, fogta a pénzt, belegyömöszölte a köpenyem zsebébe.
– Itt van, na! Majd kiveszed.
Nem vettem ki. Később, amikor átöltöztünk, akkor sem. Hornyák Ilus jutott eszembe, aki majdnem sírva fakadt a vízvezetékcsövekért, meg Jenő bácsi ötszázasa. Az, amit odaadott, koporsószegre.
Legjobb volna talán ezt a kétszázat visszavinni neki, odaadni,
s azt mondani:
– Tessék, Jenő bácsi, kétszáz. Az a kétszáz, amit én kaptam az
ötszázasából.
Vajon mit szólna hozzá?
Megdicsérne vagy leköpne, amiért elfogadtam?
Amiért én is elfogadtam?
Most is ott, a köpenyem zsebében van az a kétszáz forint, ami
nem az enyém.
Ki mondja meg, mit tegyek vele?

Korrupt főnök, nem kívánt terhesség, fenyegető galeri,
együttműködésre nem hajlandó úttörőőrs – mindenről beszámoltak Miska bácsinak, aki ha tudott, segített, ha mással nem,
jó szóval, s ezek a történetek aztán elindultak a maguk útján,
alakokká formálódtak, a magyar ifjúsági irodalom legplasztikusabb alakjaivá.
Helga az orvosi rendelőben dolgozott, és apu odajárt a gyomorfekélyére orvosságért, és a Helga írta fel, amit az orvos
rendelt. És teljesen biztos, hogy ő mondhatta az apunak, hogy
nem élet az élet így özvegyen, így nem lehet gyógyulni meg gyereket nevelni, asszonyt kellene hozni a házhoz. Ezt kezdte mondogatni apu odahaza, valahányszor orvosnál volt, de biztos,
hogy nem magától jutott az eszébe, hiszen olyan jól megvoltak
egymással. Aztán az apu egyre többször mondogatta, majd egyszer meghívta vasárnapra Helgát, akinek nem volt lakása, csak
albérlete, és a Helga nem hagyta, hogy apu mosogasson ebéd
után, azt mondta, nem férfinak való, és ettől az apu egészen ellágyult. Aztán többször is jött hozzájuk, és volt úgy, hogy ő már
egyedül ment ki anyuhoz a temetőbe, az apu pedig bejelentette,
hogy elveszi feleségül Helgát, mert akkor jobb lesz neki. Akkor
hiába mondta neki, hogy neki így jobb, az apu magyarázgatott
meg simogatta, s akkor azt felelte apunak, vegye el, ha annyira
akarja.
Elvette. És Helga odatelepedett közéjük. Az apu nem ül már
le este az ágya szélére, és nem neki mesél el mindent, és amikor Helgával beszélgetnek, sokszor halkra fordítják a szót, és
titkolóznak előtte, és amikor az apu nincs otthon, a Helga mindig úgy néz rá, mintha keresztül akarná döfni, pedig igazán
igyekszik, de a Helgának nincs szíve. És biztos, hogy igazuk
van a szomszédasszonyoknak – hallotta, amikor beszélték –,
hogy a Helga a lakásért ment csak az apuhoz, és hogy Bélucit
se akarta igazán. De az apu nem tud semmit, nem sejt semmit,
süket és vak, de ő sohasem fogja megmondani neki, miket beszélnek, mert tudja, hogy az fájna neki, és nem akarja, hogy
fájjon, inkább neki fájjon, hogy elfordult tőle; csak Helga ne
bántaná minden pillanatban, mert azt nem bírja, és egyszer
még egészen elüldözi, érzi, hogy úgyis azt akarja…

Zubognak, csak zubognak Móniban a gondolatok, de ez most
mind nem fáj annyira, mert érzi azt a kézszorítást, és tudja,
hogy Kanóc nemcsak játékból szorítja, hanem igazából és nagyon, az ilyent még előszörre is meg lehet érezni, és azt is tudja, hogy ezentúl nem kell mindent egyedül magába sírnia, mert
akármi történik, van kinek elmondani, van, aki megérti.
Nem, nem is jól mondom. Miska bácsi regényalakjai egy
egész másik műfajba tartoznak, aminek még neve sincs, ifjúsági irodalom, de mégis más, mint a többi. El kell különíteni a
gyerekirodalmat és az ifjúsági irodalmat. Bodó Béla Brumi-sorozata gyerekirodalom, Ransome kalózregényei ifjúsági irodalom. Miska bácsi regényei egyikbe sem illenek bele. Még ha
kalandregények vagy ahhoz hasonlók is, lélektani dráma valamennyi. Szabó Magdával tartozik egy súlycsoportba.
– Te, Juli, te mit mondasz? Teneköd jobban hiszök.
S Juli benne volt a kutyaszorítóban. Gyerekfejjel tegyen igazságot a felnőttek dolgában. Ez a Teca nagyon nem tetszik neki,
de mégiscsak a Bori néni lánya, és napközben nincs odahaza,
akkor nem idegesítené Bori nénit… s csak jobban gondját viselné, mint ahogy így van… Mit is mondjon?
– No? – nézett rá az öregasszony.
– Én… én igazán nem is tudom, és én igazán szívesen benézek meg hozom a kenyeret meg minden…
– No ugye, megmondtam? – örvendett Bori néni. – Látod, Teca, mögmondtam!
– De… – folytatta bátortalanul Juli.
– Mondjad tovább, mondjad csak.
– De meg kell mondanom Bori néninek, hogy a nyár után megint jön a tél és…
– Te is ezzel jössz! – motyogta haragosan az öregasszony, aztán elhallgatott, csak a szája járt, mintha beszélne, aztán odacsúszott ültében az ágy végéhez, hogy abban megkapaszkodva
fölálljon, de nem tudott, mert remegett a lába. Mindketten odaugrottak, hogy kétoldalt belékarolva segítsék, de leintette őket,
s visszaült az ágyra. Aztán ült magába roskadva, s amikor megszólalt, ezt mondta:
– Jól van, Teca, bemögyök. Remélöm, már nem tart sokáig.

Amikor ezt mondta, Juli szeme hirtelen telefutott könnyel, de
nem dörgölte, hogy ne lássák, csak elkezdte befelé nyelni, hogy
hangosan föl ne zokogjon.
De Bori néni még nem fejezte be. Volt neki kérdése is.
– És mondd csak, Teca, azt a papírt, hogy eladom a tanyát,
és a pénzt nektök adom, azt mikor írjam alá? Most mindjárt,
vagy ráér még?
Az asszony akkor fölemelte a fejét, az anyjára nézett, s azt
mondta:
– Ráér.
„Úristen! Ez úgy jött, hogy rögtön vevőket is hozott a tanyára!” – hasított bele Juliba, és émelyegni kezdett a gyomra.
Miska bácsi nyolc könyvét digitalizáltam – eddig. És próbálok felnőni a mércéhez, amit állított, mert valakinek át kell vennie a stafétabotot.
Maradt még néhány filmkockája, valahol megáll, s csinál pár
felvételt az egész társaságról meg a Keséről, úgy, hogy a háttérben ott legyenek a hegyek. A kép megmarad. S a képen valamennyien megmaradnak olyannak, mint amilyenek most, ebben
az órában. Hiszen ki tudja, mikor lesznek ismét így együtt? S
mikor lesznek megint ilyen kedves tanítványai? Bár jövőre újak
jönnek, s a kis Turai máris ígéretes… azután megint újak és
újak, mígnem az ő fejét is belepi majd a tél hava. Hiába, ilyen
az élet… dolgozunk, örülünk, küzdünk, s önmagunkból építjük
az utat az utánunk jövőknek.
Az út kanyarodott. S ekkor a felhőkön diadalmasan áttörve
ragyogni kezdett a nyári nap.
A magasban járó szelek szétkergették a felhők maradványait,
s előttük fölmagasodott a Tátra.
A kocsi kikanyarodott az út szélére, s megállt.
Kiszálltak.
Néztek.
Dani és Eta ott álltak egymás mellett.
A lány keze kinyúlt, a fiúét kereste. Az meg az övét. Megfogták egymás kezét, aztán a kezek egymást szorítva továbbították
a rájuk bízott jeleket.

Nézték a csúcsokat, s közben az élet csúcsaira gondoltak. Jó
lenne így, kéz a kézben végigjárni őket.
A nap teljes fényében ragyogott a Tátra fölött.
S mint a felkiáltójelek, közel s távolban mindenütt felmagasodtak a csúcsok. Kisebbek és nagyobbak, könnyen elérhetők
és erőfeszítésre kihívó meredekek. Mind-mind odafönt. Előttünk és fölöttünk.
Küzdelemre hívogatva mindazokat, akik megismervén saját
erejüket, nem riadnak meg tőlük.

2014.08.10.

Tetemrehívás
Öttem némi olajos halat, maradt, mi jó falat, és a maradékra
szokott lenni jelentkező. Klárika ránéz:
– Halmaradvány?
Visszanézek.
– Én nem tudtam, hogy Radványnak halma is volt. Azt hittem, csak sötét erdeje.
Esély van rá, hogy mostantól Bárczi Benőnek fogják hívni
nálunk az olajos halat.

2014.08.17.

Könyvértékelések
Írtam néhány könyvértékelést a Molyra, gondoltam, legyenek
meg itt is.

Natascha Kampusch: 3096 nap
Kampusch könyve kötelező olvasmány mindenkinek, akinek
bármerről nézve köze van a pedofíliához, annak ellenére, hogy
Přiklopil nem is volt pedofil. Kampusch mindmáig nem beszélt
kapcsolatuk szexuális részéről, bizonyára nem is fog, de érzékelhető, hogy Přiklopil a fogság első éveiben egyáltalán nem
molesztálta. Voltaképpen nem is erre a célra kellett neki –
Kampusch könyvében elmondja, hogy szerinte miért volt rá
szüksége Přiklopilnak, és nála jobban igazán nem tudja senki.
Sajátos, hogy végig a tettes, néha a férfi megjelöléssel utal
arra az emberre, akivel fél gyerekkorát töltötte. Semmi Přiklopil, és végképp semmi Wolfgang. Miközben bizonyos mértékig
kénytelen volt azonosulni vele, egyetlen „családtagjának” tekinteni, viszonyukat végig a teljes elutasítás jellemzi. Kampusch (gyűlöli, ha natascházzák) a fogságot lényébe építette
ugyan, de az embert, aki azt okozta, soha. Egyszer közölte
Přiklopillal, hogy ez a helyzet csak egyikük halálával érhet véget. Tisztán és élesen látta kapcsolatukat akkor is, amikor még
tartott, s utólag is.
Vladimir Nabokov: Lolita
Átolvastam mások értékeléseit, én nem tudok ilyen szépeket írni. Untam. Ebben persze szerepet játszhatott, hogy azért olvastam a könyvet, mert muszáj volt, ha nem lett volna muszáj, bele se lapozok. Körülbelül a második alkalommal már idegesítővé válik Humbert örökös ömlengése a nimfácskákról meg még
több nimfácskákról, édes drága esküdt hölgyeim, édes drága
esküdt hölgyeim. És tömegével vannak ilyen ömlengések. Voltaképpen az egész könyv egy ömlengés.
Nabokov kétségkívül hihetetlenül olvasott ember volt, de onnantól, hogy az irodalmi utalásokat ilyen töménységben zúdítja
az emberre, már inkább sznobnak érzem, „látjátok, mennyi
mindent olvastam?”, és ez engem zavar. Bocs.

Szerdahelyi István: Kevés szóval eszperantóul
A könyv sajátossága, hogy mielőtt rátér a valódi nyelvtanításra,
egy hosszabb szakaszt szentel az amúgy hihetetlenül egyszerű
ábécének. Először azokat a betűket veszi használatba, amik a
magyarral megegyeznek (bcdfghijklmnoprtuvz), komplex
mondatokat alkot velük, amiknek se fülük, se farkuk. Aztán
akik ezt az akadályt már sikeresen vették, azokat beavatja az a,
e és s betű misztériumába, és végül a legnagyobb zseniknek az
ékezetes betűket is megmutatja. Aztán végre elkezd eszperantóul tanítani.
Engem halálba idegesített ezzel. A legtöbb könyvben az eszperantó ábécé fél oldal vagy még annyi se, hiszen többre nincs
is szükség.
Baghy Gyula: Eszperantó nyelvkönyv
Én főként ebből tanultam meg a nyelvet tizenhat éves koromban. Rengeteg nyelvkönyv volt a kezemben nagyon sok nyelvhez, de mind közül ezt tartom a legjobbnak. Olvasmányos, kellemes, és minden benne van, amit a nyelvről tudni kell. Aki a
könyv anyagát elsajátítja, gyakorlatilag tud eszperantóul, már
csak némi szókincsbővítésre és gyakorlásra van szüksége.

2014.08.20.

Jedi vagyok
– Semmit se látok – motyogta Luke, és megfordulva arra kényszerítette Kenobit, hogy arrébb húzódjon a veszélyesen imbolygó fénykard hatósugarából. – Hogy lehet így harcolni?
– Az erő segítségével – magyarázta az öreg Ben. – A legutóbb se „láttad” a keresőt, amikor rád támadt, mégis kivédted
a sugarát. Próbáld megint szabadjára engedni magadban azt
az érzést.

Aha, stimmel. Csak hallottam a visítást a közelben, majdnem
hátulról, látni nem láttam semmit. Odavágtam, aztán megfordultam és megtaláltam a talpakkal fölfele fekvő nyúnyogot. Így
kell ezt.

2014.09.06.

Matek
Hirtelen ráébredtem, hogy tizennégyből hat az kétezer-tizenkilenc. Az olvasónak is ennyi jött ki, ugye?
Fantasztikus. 2006 őszén kezdtem dolgozni a Kissyn, akkor
még novellaként, eleinte egyedül, bár beavattam persze Kriszet
is. De még nem volt több az alapötletnél, Kissy, a csapat, a
nyomozás. Fogalmam se volt, hogy mit akarok ezzel. A kicsim
talán még nem szólt bele, én vagyok az író, nem ő. Hónapokig
állt a megkezdett könyv, akárcsak azelőtt és azután is több másik, talán mindegyik – amíg rá nem jövök, hogy mi is van ebben a sztoriban.
De még nagyon sokáig nem jöttem rá. A következő lépcsőfok
egy éjszaka volt – már a következő év elején, azt hiszem –,
amikor álmatlanul forogtam, akárcsak az agytekervényeim,
egészen addig, amíg fölneszelt a kedves, és megkérdezte, mi
baj. Elmondtam neki, és ő is hozzátette a maga gondolatait.
Hajnalig beszélgettünk. Akkor alakult ki a történet olyanná,
amilyennek nagyon sokáig, talán egészen a legutóbbi időkig
mind ismertük.
Egy jó évtizeddel korábban, 1995 körül ment a tévében egy
ausztrál gyereksorozat, a Titkos küldetés, amiben gyerekek harcolnak műholdas csúcstechnikával (a netet még gyakorlatilag
nem ismerték) egy minden hájjal megkent műkincstolvaj ellen.
Már akkor akartam írni valami hasonlót, gyerekek, csúcstechnika, bűnüldözés, de ennél több csak az volt a sztoriban, hogy
mit nem akarok: nem akarom, hogy gyerekes legyen, mint a tévésorozat, mert ezt a gyerekirodalomban nem szabad (nem lenne szabad, de kevesen tudják); nem akarom, hogy végig egy-

azon bűnöző ellen harcoljanak, mert unalomba fúl, és mindig
ki kell eszelni valami lehetetlen magyarázatot, hogy miért lóg
meg folyton – ugyanakkor viszont neki vagy a segédeinek nagyon ügyefogyottnak kell lenniük, ha mégis mindig meghiúsítják a terveit. Szóval ezeket nem. De hogy helyette mit, arra
csak akkor éjjel jöttem rá. Kissyéket!
Ma már kihüvelyezhetetlen, mi született az elképzelésből akkor éjszaka és mi később, mit találtam ki jómagam és mivel járult Krisz hozzá; az is, hogy mikortól tekintettük a regényt kettőnk művének, őt pedig társszerzőnek. Voltaképpen nem is
fontos.
Szóval akkor éjszaka kialakult, hogy nekik ezt hosszú távon
kell csinálniuk, elkapni a shindyt, aztán a következőt, és persze
élni közben a rendes életüket. Hogy mennyire hosszú távon, az
csak később derült ki, amikor megláttam – ez megint én voltam
– a történet célszerű végpontját, bár az odáig vezető ívet még
sokáig nem. Ma sem. Talán nincs is. Az életnek nincsen íve, az
élet események sora, amik közül némelyek egymásba kapcsolódnak és vezetnek valahová, mások nem. Ez pedig az ő életükről szól, tehát miért lenne íve?
Akkorra már világos lett, hogy hiába Kissy a címszereplő és a
történet megélője, akin át látunk mindent, a főszereplő igazából
Vanessa. Amikor kiderült, hogy igényt tart erre a pozícióra,
azonnal, készségesen átengedtük neki. Mohi életének váratlan
átalakulása lett az a talpkő, amire az egész történetet alapozhattuk.
Amikor világos lett, hogy hova vezet mindaz, ami a történet
célszerű végpontjából következik, még mindig nem volt világos, hogy ebből mekkora munka lesz, szövegterjedelemben és
időben is. Azt tudtam, hogy a történet lezárása mikor következik el, de nem volt magától értetődő, hogy végig kellene kísérnünk az életüket egészen odáig. Sokan megtették már, hogy
egyszer-kétszer nagyobbakat léptek az időben, Rowling is a
Harry Potter-sorozat végén. Ma már világos, hogy ezt mi nem
tehetjük, csak kisebb időugrásokra van mód, jellemzően egyik
hétvégétől a másikig, ha hétfőtől péntekig nem történik más,
csak iskolába járnak.
Ezért és még sok más okból következett be, hogy a történet
eddigi négy és fél évét nyolc év alatt meséltük el.

Ez rengeteg sok. Nyolc vagy legalábbis hét és fél évet töltöttünk együtt az egerekkel. Az az éjszakai ötletroham jó fél évvel
előbb lehetett, mint Gabi születése, és ő most ment másodikba,
nagy gyerek már. Kissyéknél csak négy és fél év telt el, de ezalatt gyerekekből szenzációs fiatalokká értek, ma már csak a
zsebek mondhatók gyerekeknek, ha egyáltalán.
A Nicky első változatán öt évig dolgoztam, a másodikon talán kettőt. A harmadikat elkezdtem tavaly, de nem élek együtt
vele mégsem; csinálgatom. Nickyékkel úgy igazából hat-hét
évet éltem szoros kapcsolatban, tényleg állandóan együtt voltunk, ők voltak a családom. Kissyékkel most már hosszabb ideje tart, és ha kiszámítom, hogy a történet hátralevő része az eddigivel arányban mennyi időbe telhet, akkor az derül ki, hogy
2019-ig együtt leszünk. Vagyis addig megélt életemnek több
mint a negyedrészében.
És aztán, illetve már jóval előbb – jön a kérdés, hogy hogyan
tovább. Mert eltölthetek én akár évtizedeket is azzal, hogy a
Nickyt írom, remélhetőleg a harmadik és végleges változatot:
amikor leteszem a tollat, akkor nem lehetek az LVP elkötelezett harcosa, bármilyen jó ötletnek tartom. Erre nincs mód, a
könyvlapokon kívül az LVP nem létezik.
De shindyk vannak.
Két nő van az életemben, akik mellett egyszer s mindenkorra
el kellett köteleznem magamat. Az elsőnek nem az anyakönyvvezető előtt, hanem már jóval korábban, a másodiknak pedig –
nem, nem magának Vanessának kellett (vagy csak eztán fog
kelleni) megfogadnom valamit, hanem annak az elkötelezettségnek, amivel harcol. Igen, majd még eztán fog kelleni. 2019ben lesz-e vagy máskor, nem tudom, de nem tehetem ki a pontot az eddigi leghosszabb magyar nyelvű regény végén anélkül,
hogy valamit megígérnék a főszereplőmnek. Hogy mit, azt még
nem tudom, csak azt, hogy nem lehet olyan ígéret, amit nem tudok teljesíteni. Mert nekem kell belenéznem azokba a jégkéken
csillogó szemekbe és elviselnem, ami rám vár, ha becsapom.
Ha megpróbálom, persze. Vanessát nem lehet becsapni.
Ahogy telnek az évek, egyre félelmetesebbnek látom a macskákat, bár mindig is azok voltak persze, mert nincs itt Vanessa,
hogy megvédjen. Vagy bármelyikük. Nyolc éve élünk együtt,
és amikor a kezemben van a Palm – pár hete Andi –, akkor tu-

dom, hogy se macskától, se shindytől nem kell tartanom. Macskáktól igazából akkor sem, amikor éppen nem írok, hanem
szembetalálkozunk az előszobában vagy odakint – mert ugyan
az egerek nincsenek itt, hogy megvédjenek engem, csakhogy
ezt a macskák nem tudják.
De a shindyk igen. Nekem személy szerint persze tőlük sincs
félnivalóm, hiszen nem vagyok gyerek, de mások azok, és Gabi, Eszterék, a környékbeli és csak netről ismert gyerekek miatt
igenis van miért aggódnom. Ők egyetlen dologban különböznek Elkétől, Olsentől, Gabrielle-től: nincs a hátuk mögött egy
szerző, aki az eseményszálakat a kezében tartja és vigyáz, hogy
ne essen bajuk. Ezt egyetlen gyerekkel se tudom megtenni, a
szüleik sem tudják. Ha lehetséges lenne, akkor nekünk sose lett
volna miről megírni ezt a könyvet, de a veszteséget nem érzékelnénk, a nyereség pedig sokszorta nagyobb lenne.
Ezért kell nekem egyszer még belenéznem azokba a jégkéken
csillogó szemekbe, és megígérni valamit; csak jöjjek rá, hogy
mi legyen az.

2014.09.29.

Macaron
Valamit tisztázzunk. Nem vagyok hajlandó az összes ételt végigkóstolni, amit Vanessa elkészít vagy készíteni tervez. A
szimpla szendvicseket nem számítva a sajtos töltött burgonya
eddig az egyetlen, amit előbb ismertem, mint ő, szoktunk enni
ilyet, de a salátát, amit készített hozzá, már nem vállalom,
gomba, rák, no nem. Talán a szusi még az egyetlen, amit esetleg egyszer kipróbálok, de a nizzai salátái, bouillabaisse, bordaszelet, szösz tudja még mi minden nem nekem valók.
Viszont a macaront most megkóstoltuk, bár Vanessa még
csak tanulja. Érdemes volt, sokféle hasznos dolog derült ki. Ez
jó. Persze nem világszám, tecsós, Vanessa ennél sokkal finomabbat fog készíteni, de legalább tudom, hogy milyen. Amíg

csak képen láttam, azt hittem, a tésztája kemény, ropis. Nem,
ez puha. Estike.
Ez a tapasztalat segíteni fog Vanessának, hogy alaposabban
elsajátítsa a macaront, és garantálom, hogy szenzációs lesz. Ez
csak szimplán jó. Falatonként hatvan forintért már lehet is jó.
Őnáluk minimum tíz-tizenkétszer drágább, de Vanessáé még
ráadásul ritkaság is lesz.

2014.10.05.

A véletlen
Nem, azt nem vállalom, hogy verselemzést írjak. Bármit, csak
azt ne, hogy mit gondolt a költő. Most véletlen tudjuk, hogy
mit, stílusparódiának szánta, legalábbis ezt olvastam valahol a
neten, de az eredmény akkorát üt, hogy muszáj vagyok mégis
írni róla – cikket, nem elemzést. Elemzést írjanak a magas irodalmászok, én a kajámnak se analizálom a molekulaszerkezetét, mielőtt megeszem.
Elég régóta nem hallottam kortárs magyar költőről. Egy-kettőről úgy elvétve igen, de jórészt öregek voltak már és meghaltak, mire én felnőttem, esetleg még előbb. Főleg előbb. Egy valamirevaló magyar költő harcolt Segesvárnál a munkásmozgalomban és anyját leütötte a hajókötél, mielőtt elhurcolták volna
a nyilasok. Egy valamirevaló magyar költő nem lehet velem
egyidős, nézze meg az ember!
És végképp nem szólhat mai nyelvül. A magyari költészet oly
ódon és avétos, mint nyári napmelegtől égő kopár szik sarja,
százesztendős szók zengnek ajkiról, vagy még több. Az rendben van, hogy születnek költők még ma is, de képtelenség,
hogy a legfrissebb, legutolsó divat szerinti magyar nyelven
szóljanak.
Aztán egyszer csak elém került egy vers egy ismeretlen költőtől, mert volt nála töltőtöll, és nem értettem a szitut. Jó pár

éve már ennek, a verset azóta is úgy zsolozsmázzuk, mint a miatyánkot, csak ennek több értelme van.
Király Gábor
A másik oldal
(reflexió Erdős Virág versére)
Szóltam, hogy jönnek a fasiszta celebek,
szóltam, hogy nem lesz jó, ha a szart lenyeled,
szóltam, hogy ki fogják lopni a szemedet
azt mondtad, nyugalom, ezek nem ilyenek.
Szóltam, hogy nem lesz se földed se hiteled,
szóltam, hogy bilincsbe verik a gyereked,
Szóltam, hogy leköpnek költői esteden,
azt mondtad, nem kéne ördögöt festenem.
Szóltam, hogy be fogják mocskolni apádat,
szóltam, hogy elő lesz írva az alázat,
szóltam, hogy nevükre íratják hazádat,
azt mondtad, nem eshet meg ez a gyalázat.
Szóltam, hogy több lesz az erőszak szervezet,
szóltam, hogy lapít majd minden szakszervezet,
szóltam, hogy lesz majd itt bankszámla zárolás,
azt mondtad, unalmas már ez a károgás.
Szóltam, hogy te leszel hibás az árvízért,
szóltam, hogy nem kapsz majd gyufát se száztízért,
szóltam, hogy rajtad verik le a havazást,
azt mondtad, hagyjam már abba a savazást.
Szóltam, hogy viszi az egyház a sulikat,
szóltam, hogy mérnökök helyett majd kulikat
képeznek ezerrel, s bezárják a gyárat,
azt mondtad, ilyen a kereslet-kínálat.

Szóltam, hogy felbontják mindegyik leveled,
szóltam, hogy feltörlik a padlót teveled,
szóltam, hogy nem lesz a várad a te házad,
azt mondtad, béke van, nyugi, ne parázzak.
Azt mondtad, nem érint téged, ha úgy lesz se,
azt mondtad, „véggye meg magát a férgesse”,
azt mondtad, ráérek, elhiszem ha látom,
így jártál, megszoptad, édes egy barátom.
Mindenféle szempontból kész döbbenet, nemcsak tartalmilag,
költőileg is, de mégsem akkora döbbenet. Mert ez egy politikai
vers. A politikai versek közül a rosszakat a legmodernebb modern nyelven szokták írni, vezérürü elvtárs reggel kiadja az
ukázt, hogy mostantól élmunkás helyett vörös rémet kell mondani, estére beleírják a csasztuskába. Akkora nagy csoda, hogy
egy jó politikai vers is a legmodernebb modern nyelven szólhat?
Nem tudom, mert már az is óriási csoda, hogy egy politikai
vers jó. De ki az az Erdős Virág, akinek a versére ez a reflexió?
Ezt akkor még nem tudtam; olvasóm nem tőlem fogja megtudni. Ma már gyűjtöm a verseit. Némelyik nem több szavak felsorolásánál, de amit művel velük…

Erdős Virág
Hol
még egy mondat
Borsodban és Fejérben
a kólában
a kenyérben
az ólakban
a tévében
a gyáva
nyulak
évében
a visszajátszott
bakiban
a csúszdára kent
kakiban
a rád dudáló
kocsiban
az eldünnyögött
bocsiban
a hamisgulyáságyúban
a fülig
érő
kátyúban

a Felkelő Nap
plázában
a Terroristák
Házában
a milliárdos
tenderekben
bennük meg a
zemberekben
sok kis undok
alakban
a legsivárabb
barakkban
az aluljárók
rendjében
a pénzmozgások
trendjében
a foghiányos
fogsorban
a bocsánatos
offshore-ban
a szem alatti ráncban
folytatódó
láncban
Ernőben és Erzsikében
itt ebben a
versikében

mindenféle bigyóban
a rozéban a
pinyóban
a sumér-magyar
cégben
a szablyában a
széfben
a lazackrémes sushi-ban
a krokodilus
husiban
a barmok közt egy
csacsiban
az ürestészta
vacsiban
a különféle formában
túladagolt
tormában
kissegélyben
Nagybajomban
kínálkozó
alkalomban
éticsiga-szüretben
a napszámban a
szünetben
a nagykislányos ruciban

a szerető apuciban
duóban és team-ben
ebben a rossz
rímben
a bankban meg a balkánban
a saját
dühödt
falkámban
a KisSalétrom
utcában
az ottaniak
cuccában
a lábra kapott szemétben
a járókelők szemében
majdnem
minden tekintetben
szerényen de szeretetben
kiszuperált trabiban
a lenullázott
szabiban
a kuka
mellé csulázóban
levadászott
kukázóban

földre
vetett
ágyban
isten tudja
hányban
a nézd-ben meg a nos-ban
minden ilyen
fosban
az inkriminált
szavakban
a privatizált
tavakban
a bűnben és a bírában
a kortárs magyar
lírában
a falra festett
cében
az Árpád-medencében
egyetlenegy mondatban
berobbanó
oldatban
a fuzárium toxinban
a nátrium-hidroxidban

a zömében a lélekben
felszívódó
méregben
tejben
mézben
mannában
minden
édes
annában
szálló
porban hulló
könnyben
számlahelyett cselédkönyvben
ezeknek a vérében
a garázdaság
tényében
a legjobb magyar
márkában
gyereknek
a zárkában
a föl-földobott
kőben
a csibekeltetőben
a könyörtelen logikában

ifjabb Csorba
Robikában
rendszerint a déliben
éjszakázó
néniben
a békés, boldog
családban
a kihűléses
halálban
a fullos, fűtött
garázsban
az egész
baszott
bagázsban
a felesleges faxniban
a legeslegjobb taxiban
a menésben-vagymaradásban
hazában és
haladásban
babakacagásban
meg egy csomó
másban
Érdekes, hogy ez a vers nemcsak az „eredetire” emlékeztet,
amelynek ihletésére kétségkívül íródott, és amelyet mintegy ki-

terjesztve és modernizálva értelmez újra, hanem egy egészen
másfélére is, ami szintén sok-sok évvel korábban született.
Nagy Bandó András
CSALÁDI FÉSZEK
Szópanel
Mi csak lakni akartunk… Lakni egy lakásban…
Mivel nem volt lakásunk, ahol lakjunk…
Beadtuk… Bevették… Vártunk…
Érdeklődtünk. Megnyugtattak. Vártunk.
Érdeklődtünk. Elküldtek. Vártunk.
Érdeklődtünk. Biztattak.
Érdeklődtünk. Nem biztattak.
Módosítottuk. Beadtuk. Bevették. Visszaadták.
Kijavítottuk. Nem vették be.
Csatoltuk. Sóhajtottak.
Megsúgták. Megértettük.
Félrehívtuk. Odacsúsztattunk.
Bevették. Iktatták.
Vártunk. Vártunk. Vártunk. Vártunk. Vártunk.
Odaszóltunk. Megígérték.
Vártunk. Várattak.
Fenyegetőztünk. Értesítettek.
Megnéztük. Tanakodtunk.
Legyintettünk. Elfogadtuk.
Kölcsönkértünk. Kölcsönkértünk. Kölcsönkértünk.
Kölcsönkértünk.

Ígértünk.
Leszámították. Kiszámították. Beszámították.
Levonták. Kivonták. Betudták.
Kölcsönkértünk.
Befizettünk. Kifújtunk. Aláírtuk. Átvettük.
Ráfizettünk.
Kimentünk. Bementünk. Lefeküdtünk. Felavattuk.
Kölcsönkértünk. Körülnéztünk.
Felébredtünk. Meglepődtünk.
Hiányzott, letört, lemállt.
Leesett, lefolyt, levált.
Beomlott, kifakult, lötyögött.
Beázott, kinyílt, csöpögött.
Felpúposodott, megrepedt, széthasadt.
Bepenészesedett, visszahajlott, beragadt.
Beszorult, búgott, elrohadt.
Bedugult, zúgott, fölrobbant.
Összegeztünk. Számba vettünk.
Felsoroltuk, leírtuk, beadtuk.
Vártunk, vártunk, vártunk, vártunk, vártunk.
Odacsúsztattunk. Kijöttek.
Megnézték. Bólogattak.
Bírálták. Kihúzták.
Fitymáltak, mellébeszéltek. Tagadtak, hazudoztak.
Átpasszoltak, elutasítottak.
Pereltünk, elvesztettük. Fellebbeztünk, nyertünk!!!
Vártunk.
Odacsúsztattunk, kijöttek.
Odacsúsztattunk, megnézték.
Odacsúsztattunk, kölcsönkértünk.
Nekikezdtek. Abbahagyták.
Ettek.

Ittak, ittak, ittak, ittak, ittak…
Ettek.
Ittak, ittak, ittak.
Eltűntek, vártunk, elvesztek.
Sírtunk. Dühöngtünk. Bosszankodtunk.
Mérgelődtünk. Ordítottunk. Toporzékoltunk.
Megvadultunk. Megőrültünk.
Kijöttek. Lefogtak. Megkötöztek. Elszállítottak.
Átvizsgáltak. Ott tartottak. Kezeltek.
Pihentettek. Kiengedtek.
Megnéztük. Úgy maradt.
Mellémegy, csorog, csöpög.
Kiesik, beesik, lötyög.
Kidől, bedől, zörög.
Menekülünk! Meghirdetjük.
Érdeklődnek, megnézik, menekülnek.
Meghirdetjük, eljönnek, röhögnek.
Meghirdetjük, beugranak!… Röhögünk!…
Megalkuszunk, megveszik, kifizetik.
Kiköltözünk. Élünk!
Halunk!
Eltemetnek, örülünk.
Nem csorog, nem mellé, nem csöpög.
Nem esik ki, nem esik be, nem lötyög.
Nem dől ki, nem dől be, nem zörög. Megnyugszunk. Örökre.
Ámen.
Erdős Virág és Bandó két idézett műve tökéletes ellenpontja
egymásnak. Erdős szigorú ritmikával kopogó sorain semmit
sem enyhítenek az időnkénti ritmusváltások, a szavak úgy menetelnek, mint az eltökélt katonák, és tragédiává súlyosítják
még a komédiát is. Bandó a tragédiát súlyosította komédiává,
és szabadverset írt, amit jó harminc éve a tévé egyik kabaréműsorában adott elő, emlékszem rá. Értettem. Erdős versét akkor
még nem értettem volna, és Király Gáborét sem.
Bandónak ebben a versben nincs szüksége a legújabb szlengszavakra, amik Király és Erdős versébe tökéletesen illeszkednek, nélkülözhetetlenek, ők adják meg a szöveg korhű ízét, az

ezredforduló világának problémáit az ezredforduló világának
szavaival írják le – ők a tortában a mazsola.
Abban a versben, ami miatt elővettem ezeket és megírtam ezt
a cikket, a legújabb szlengszavak már nem mazsolák többé: ők
a torta tésztája. Ha egyetlen szlengszó helyett akadémiai helyesírású szótári szót használt volna, megbicsaklik a szöveg,
akkor is, ha annak éppen olyan a ritmusa.
A torta réteges. A vers is. A páratlan sorok tininyelven vannak, a párosak szinte az öregekén.
Lackfi János
Véletlen
csomizom a ruciba
a habtestem
tinibugyi gumija
bemélyedten
kukisali parival
az étrendem
szoli moci tekila
az én trendem
koviubi pörivel
a kedvencem
lekipali csokival
jaj vétkeztem
fusizik a fatim is
a műhelyben
vegyigyümi
üviben
a sparhelten
depizik a szaniban
a mutterchen
dobi cigi dugiba
a farzsebben

könyi szivi nehari
ha tévedtem
lityi-lötyi pasival
azt végleg nem
vidikazi zacsiban
a víkendem
csörizi a telimet
a véletlen
Jellemző, hogy a verssel a Facebookon találkoztam, egy lefotózott könyvoldalon szerepelt, némi szörnyülködéssel, hogy
miket raknak manapság a tananyagba. Hogy tananyag-e tényleg, azt nem tudom, remélem, nem, mert a tananyagot csak
megutálni lehet. Ezért a versért pedig nagy kár lenne, ha megutáltatnák a gyerekekkel. Persze Király, Erdős és Bandó verséért is, de hátha azokat nem fenyegeti ez a veszély.
Hét versszak, mindegyikben két sorpár, az első sorban hét
szótag, a másodikban négy, és nincs kivétel, a ritmus és a dallam kérlelhetetlen, nagyon könnyű tehát összeszorozni: százötvennégy. Lackfi János százötvennégy, pontosabban százötvenhét szótagban megrajzolta egy ember életét. A három szótagnyi
többlet a cím. Az nem véletlen, hogy Véletlen. Stílusparódiának szánta? Lehet. De szédületes mininovella lett belőle, tökéletes ritmusban megénekelve – mi mindent megtudunk erről a
lányról! Ad magára, fogyózik, bár sokszor visszaesik, vigyáz
az öltözködésére – pedig a szüleire nemigen számíthat. S egyszer csak kiderül, hogy ez a könnyed csajszi bizony komolyan
veszi a szerelmet, inkább szakít a kedvesével, ha az nem akar
valódi kapcsolatot. Egy magányos hétvége után elnyeri jutalmát. Egy téves hívással indul az egész. Mondtam, hogy nem
véletlen a címe! Isten látja lelkemet, nem ismertem Lackfi versét, amikor Tévedés című kis novellámat megírtam két évvel
ezelőtt, de még a zárómondat szóhasználata is összecseng vele.
Lackfi jobb dramaturg nálam, mert egy lépéssel előbb vágja el
a történet fonalát, rögtön a téves hívásnál, ott van vége, ahol a
tulajdonképpeni történet kezdődne.
Az én leírásomban száznyolc szótag volt a vers összefoglalása, pedig én prózában írtam és még a kötőszavak kispórolására

sem ügyeltem. A költőt tehát még csak nem is kötötte kalodába
a szigorú versforma, nyugodtan ki tudta bontani a mondanivalót, színezni tudta, részletezni. Miközben első, de talán többedik olvasásra is úgy érezzük, hogy végtelenül tömör.
Lackfi János egy átlagos tinilány tündérmesébe forduló életét, Király Gábor a politikai világképet, Nagy Bandó András a
szocialista lakáshelyzetet, Erdős Virág pedig egész modern társadalmunkat sűrítette össze ilyen végtelenül tömörnek látszó,
de valójában egész ismerethalmazokat magukba foglaló, nagyon sokrétű és sokrétegű versekbe. József Attila még hosszan
elmerengett a Dunánál, a mai költő inkább egy másik verséről
vesz példát: éppúgy rétegekből építi fel művét, mint ő az Eszméletet. De már mai ritmussal, mai hangon, mai szavakkal dolgozik.
És ez sem véletlen.

2015.01.12.

Spanyolviaszk
Nem akarok úgy tenni, mintha rögtön a kezdet kezdetétől minden ki lett volna találva, és igenis az új ötletekről megmondom,
hogy új ötletek. Vagy legalább egy részükről. Mint mindig
mondom: a Kissy eredetileg novella lett volna.
Kaptam egy fölkérést, amit üveggolyó hiányában nem tudok
teljesíteni, van ugyanis egy intézmény, ami hátrányos helyzetű
emberkéket visz el iskolákba és ismertet össze a gyerökökkel,
én meg ugye csak vadakat terelő juhász vagyok, de a távolságot nem kaptam meg. Viszont elhelyözködött egy bogár a fülelőmben. Hát az egérkék?
Azt ugye tudjuk, hogy több egerünk nem lehet, ez tiszta sor.
De miután kiöregszenek a csalikorból, valamiféle utánpótlásra
szükség lesz. Ez is már motozott jó ideje a fejemben, de nem
foglalkoztam vele, úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett
volna, egy-egy alkalmi Mézescsupor bárhonnan kikerülhet, de
nem csinálnak belőle egeret, ez logikus. A szülők nem örülnek.

Csakhogy nem maradhatnak örökké ők tizenegyen. Mint egy
család igen, mint a shindyk egyedüli üldözői az egész országban – nem. Az alapítványnak terjeszkednie kell.
Ez eddig is világos volt. Valahol lesz egy pont, ahol elkezdődik ez a terjeszkedés, fiatal, energikus egértanoncokat toboroznak, kiképezik és fölszerelik őket, hogy a shindyk eszüket
vesztve bújjanak az ágy alá. Csak azok majd nem lesznek valódi egerek, legalábbis az ő kis családi körüknek nem lesznek részei.
Most jött az ötlet, hogy ez hogyan indulhat. Ilyen iskolai felvilágosító órákról, amiket a Jerry majd felkérésre tart, és időnként egy-egy gyerek majd jelentkezik és megjegyzi, hogy ő
már most is szereti a sajtot – nem lehetne belőle is egér?
S ebből nőhet ki az alapítvány Egérképző Központja.
Nyári táborokat fogunk rendezni, talán már idén nyáron, talán
csak jövőre, és új egerek sokaságát fogjuk kiképezni. Még van
némi időnk a történet végéig, addig elindulhat ez a projekt, s
mivel az egérképzés nem tart túl soká, lesz alkalmuk újoncainknak is, hogy egypár shindyt elejtsenek.
A történet végét már évekkel ezelőtt eldöntöttük: mikor lesz,
hogyan lesz. Azóta sokat csiszolódott az elképzelés, elég pontosan tudok mindent, ami lényeges. Természetesen nyitott vége
lesz, az olvasó azzal a tudattal teszi le a végén a leghosszabb
magyar nyelvű regényt, hogy „és vadászták tovább a shindyket
mindörökkön örökké”, de ezenfelül a tömeges egérképzés is
haladhat. Hiszen a végcél változatlan: elkapni minél több shindyt, s közben vidáman lopkodni a sajtot a cica hűtőszekrényéből.

2015.01.23.

A Kissy célja
Volt egy tanulságos beszélgetésem, amelynek néhány gondolatát is szeretném megörökíteni, meg hosszabban írogatva könynyebb is kialakítani az elképzeléseket.

Az első számú fő kérdés, ami kijött belőle, hogy mi a célom –
célunk, persze – a Kissyvel. Azt feleltem: megírni. De ez ugye
nem ilyen egyszerű.
De kezdjük az elején. Amikor fölmerül egy új regény gondolata, akkor nem lehet vele más célom, mint hogy megírjam, és
lehetőleg jól. (Ezért vagyok ambivalens mindmáig a Jane Carson-sorozattal, énszerintem ugyanis egyáltalán nincsen jól
megírva, viszont népszerű, vagyis mások szerint igen!) A Kissynél tovább árnyalja a képet, hogy eredetileg novellának indult, vagyis sokkal kevesebb lett volna a közlendője, mint egy
regényé. Aztán derült ki fokozatosan, hogy ennek van a legtöbb.
Amikor már írom a könyvet egy ideje, akkor kezd kialakulni,
hogy mit is akarhatok még azon kívül, hogy megírom. Azt már
jó ideje tudom, hogy a Kissynek célja, küldetése van, nagyjából
az, hogy az a gyerek, aki elolvasta, már ne üljön be idegenek
autójába. Nem fognak Jerry Alapítványok kinőni a földből ennek a könyvnek a hatására, nagyjából azért nem, amiért a Csillagok háborúja megnézése után az emberek nem keltek föl a
zsarnokaik ellen, avagy a maga korában és még sokáig nagyon
népszerű Robinson Crusoe sem indította arra az embereket,
hogy a lakatlan szigeteket rendszeresen végiglátogató őrjárat
indítását követeljék. Más az irodalom és más az élet.
Az ifjúsági irodalomnak általában az a célja, hogy valamilyen
irányba terelje a gyerekeket valamely élethelyzetekben. (Nem
ideértve most az egyszerű kalandos történeteket, amik csak
szórakoztatni akarnak; megadva bár azoknak is a tiszteletet, én
az ifjúsági irodalomnak egy egészen másik részműfajába sorolom őket.) Itt mindig Padisákot tudom felmutatni, aki tudvalevőleg jobban ismerte a gyereklelkeket, mint bárki más, és nemcsak a rádióműsorában és ismeretterjesztő könyveiben, a regényeiben is az volt a célja, hogy a különféle helyzetekbe került
gyerekeknek megoldási lehetőségeket mutasson. Jómagam a
Sophie-val kezdtem ezt, ami előtte volt, az még inkább a tanulóidő, azért is rontottam el annyi mindent.
A Kissy célja csak az lehet, hogy a gyerekmolesztálás veszélyeire ráirányítsa a gyerekek és a szülők figyelmét. A shindyk
vagy potenciális shindyk figyelmét pedig a lefülelés veszélyeire hívja föl. Következik ebből, hogy kiadassuk nyomtatásban,

eljuttassuk minél több olvasóhoz és betegre keressük magunkat? Hogyne. Minél több olvasó, annál biztonságosabb világ a
gyerekeknek, még ha csak hajszálnyival is. Csak hát ettől még
nem fogjuk tudni megtenni.
Az irodalom egyik nagy kérdése napjainkban, hogy meddig
akarjon papíron maradni, meddig vegyesen és mikor térjen át
egészen a digitális formára. Az elég világos, hogy a magyar
nyelvű irodalom még semmiképpen sem tart ott, hogy a digitális forma kiszorítsa a papírkönyvet, még komoly versenytársa
sem lehet – ha egy könyv egyszerre jelenik meg papíron és digitálisan, utóbbi arányosan olcsóbban, de mégis pénzért, akkor
is a papírkönyv fog jobban fogyni. De mindkettő minimális
mértékben, mert nincs fizetőképes kereslet.
Ez nagyon nagy probléma. A Kissy letölthető PDF változata,
ami újévkor készült el, 2360 oldal. Ötszázoldalas kötetekből is
öt darab. Mibe kerül manapság egy ekkora könyv? Mondjuk
háromezer forintba, kötetenként. Tizenötezer forint, és még
csak húsz résznél tartunk. Kinek van ennyi pénze egy ifjúsági
regényre? És melyik kiadó vállalná ekkora mű költségeit, amikor fizetőképes keresletre egyre kevésbé számíthat?
Igen, kétségtelenül hasznos lenne, ha a Kissy – vagy bármelyik regény – némi bevételt is termelne most már. Csak nem látom a módját. Elektronikus könyvként kiadni őket pénzért –
nincs értelme, már régesrég kint vannak a neten ingyen, aki olvasni akarja őket, megtalálja az ingyenes változatot és azt olvassa. A papírkönyv nyújt olyan többletet, amiért érdemes lehet megvenni.
Többféle ötletet is kaptam beszélgetőpartneremtől, aki ebben
már jóval előttem jár, és az egyik komolyan eltöprengített. A
többi is, de ez különösen. Föltenni Kissyt a Facebookra mint
irodalmi alakot, lehetne neki saját oldala. Mondtam, akkor már
Vanessának meg a többieknek is. Azt felelte, legfeljebb Pi lenne ebben érdekes. Miért? Mert a tizenhárom éves srácok akkor
se Kissyvel vitatnának meg életvezetési problémákat, ha tudják, hogy egy böszme, szőrös öregúr írogat a nevében. Ebben
van valami, ámbár abban kételkedem, hogy akár Kissytől, akár
éntőlem életvezetési tanácsokat kérnének a tizenévesek. („Kislányom, tizenhárom éves lettél, azt hiszem, itt az ideje, hogy elbeszélgessünk a szexről.” „Rendben, anyu, mit szeretnél tud-

ni?”) De persze még bármi érdekes kisülhet ebből, szóval érdemes elgondolkodni rajta.
Más kérdés, hogy akár Kissy személyes oldalát, akár bármit,
amit csinálunk, hogyan találnák meg nagyobb számban. Hirdetni a fészen, javasolta beszélgetőtársam. Ez nekem is megfizethető, de valahogy a legkevésbé sem érzem magamat motiválva rá. Egyszerűen olyan szintű reklámundort oltottak belém
(már gyerekkoromban se szerettem a reklámot, ami azóta ránk
zúdul, az pedig elviselhetetlen, hosszabb ideje egyáltalán nem
nézek tévét emiatt), hogy egyáltalán nem tetszik a gondolat,
hogy az áradatot én is dagasszam. És hasznosnak sem hiszem,
látva, hogy Gabi játszik a gépen, ötpercenként megjelenik valami szebbnél szebb, éppen őneki való játék reklámja, és gondolkodás nélkül nyom az X gombra. És ha mégis letölti a játékot,
azt akkor és azért teszi, amikor és mert rátalál az áruházban,
akár látta a reklámot, akár nem. Előfordult, hogy név szerint
keresett játékokat, de kivétel nélkül azért, mert látta őket már
valaki másnál.
Úgyhogy – tekintve, hogy a maga műfajában Gabit éppúgy
orákulumnak tartom, mint beszélgetőtársamat az övében – én a
reklámot illetően leginkább is megmaradok a szájhagyománynál. Lehet, hogy kevesebb olvasót hoz, mint egy monstre reklámhadjárat, de akik így jönnek, nem elkábítva jönnek, hanem
igazi érdeklődésből. A minőség a fontos, nem a mennyiség.
Aztán ha egyszer valamelyik művünk tényleg megjelenik egy
kiadónál, ők már úgy reklámozzák, ahogy akarják. Pénzt fektetnek bele, vissza akarják kapni, és ha ehhez reklámot éreznek
szükségesnek, akkor azt. Az ő dolguk.

2015.03.30.

Valami nem stimmel
a statisztikával
Nemrég kiszámítottuk, hogy a Kissy 76 829-féle szót tartalmaz,
beleértve a ragozott alakokat is, hiszen egyelőre nincsen technikánk egér, egerek, egérrel, egereidnek azonos eredetének gépi felismertetésére.
Most viszont azt olvasom, hogy ugyanezen számot 59 697nek találták Arany János verseiben, és magasan megverte a magyar költészet öt további legnagyobbját. Innentől nem értem.
Nekem nem lehet nagyobb az aktív szókincsem, mint Arany
Jánosé – igen, azóta nagyszámú fogalom született, s a Kissy
néhány saját szóalkotást is tartalmaz, persze. Meg vannak benne morzejelek, számok, és elég sok idegen tulajdonnév. De
Arany meg elég sok tájszót és azóta régiessé vált formát használt. Ha a Kissyben levő „fura szavak” összesen a készlet tíz
százalékát kitennék, akkor már eléggé meg lennék lepve, márpedig ha levonunk tíz százalékot, még mindig 69 146 szó marad, tízezerrel több, mint Aranynál.
Persze a korpusz is nagyobb, tudom én. Arany 287 ezer szóval hozott össze közel hatvanezerfélét, vagyis szavainak egyötöde egyedi. A Kissy 675 ezer szó, tehát csak 11,3% egyedi.
De akkor se írhattam le, akármekkora terjedelmen belül, közel
harminc százalékkal többféle szót, mint amennyit Arany János
használt, szintén akármekkora terjedelmen belül. Az ember
nem tud olyan szavakat ragozni, amiket nem ismer. Amit ismer, azt kellően nagy korpuszon belül statisztikailag ugyananynyiféleképpen ragozza. Mondjuk a Kissyben elég sokféle ragozásban szerepel az egér, de a patvar egyetlen alakban sem.
Arany nem ismerhetett olyan szavakat, mint merevlemez – én
nem használok olyan szavakat, mint fülemile, megárulni, tüszköl, összehorgolnak, csak találomra előkapva egy versét és belenézve. De lehet, hogy a Tetemre hívás még több régies szót
tartalmaz, egypár tulajdonnevet is, amik nálunk biztosan nem
szerepelnek, hisz nincsenek is a Kissyben magyar nevek.
Csak a statisztika lehet rossz. Valamelyik.

2015.03.31.

Polifília
Úgy néz ki, a következő szakkifejezés, amely elterjed a magyar
nyelvben, a politikai pedofília lesz, de ez hosszú, és két szó lévén nem kerülhet be a szótárakba. Én ezért összevontam. Polifília. Gyerekek abuzálása politikai céllal.
Mórahalmon, Nógrádi Zoltán birodalmában dúl a személyi
kultusz. Most éppen nem a Vezért dicsőítették, hanem egyik alkotását, a „kormányablak” nevű hivatalt, ami ugyan pontosan
ugyanazt csinálja, mint elődje, az okmányiroda, de az már a dicsőséges NER-korszak előtt is megvolt, a kormányablakot meg
az Etyeki-dombság Géniusza személyesen ihellette, szóval ez
is egy mód arra, hogy ércbe öntsék nevét. Gyerekekkel. Nemrég Vas és Acél megyében verte ki (Szatír a kormány) a helyi
személyi kultusznyik elvtárs a gyerekekre, most pedig jön a következő, Nógrádi megyében, ahol viszont a gyerekeket kényszerítik nyilvános orál-análszexre a főméltóságú úrral. Verbálisan, természetesen.
Valaki azt írta, tíz év múlva ezek a gyerekek fogják beverni a
kormányablakokat, és a hivatalnokok nem fogják érteni, hogy
miért. Ebben van némi logika, bár optimizmus is – ha tíz év
múlva még állni fog a fülkerendszer, egyáltalán nem biztos,
hogy kisebb városokban még telni fog a kormányablakok beüvegezésére. Rengeteg üveg kell ám ahhoz, hogy egy stadion
fölé kupola alakú, roppant tetőt építsenek, amely kint tartja az
esőt, napos időben elkápráztatja a járókelőket ragyogásával, repülőgépről nézve pedig a Legmagasztosabb Orca vonásait formázza. És több száz stadionra kell ilyen. Mindenesetre ha ablak nem is lesz, valamiféle közigazgatási szervek biztosan, mire ezek a gyerekek felnőnek, és alkalmasint valóban beverik tíz
év múlva, éppen úgy, ahogy most a főispán elvtárs beverte
ezeknek a gyerekeknek. Az ideológiát, természetesen.
Egyáltalán nem erről jut eszembe, hogy költözik a főváros.
Nem azért, mintha a jelenlegi rossz helyen lenne, túlzsúfolt
vagy bármiért alkalmatlan a kormányzásra, egyszerűen elköltözik és kész. Mert az isten ezt mondta. Mármint nem a bibliai,

hanem őistensége Obiang elnök úr, akit a rádióban isten bizony
istennek nyilvánítottak, nem most, már 2003-ban, de az egyenlítői-guineaiakat ez nem lepte meg, hiszen már a nagybátyja elnök úr őistensége is kinyilvánította, hogy isten. Dicsőítéstechnológiában tehát van még mit tanulnunk a modern személyi
kultuszoktól. A trónörökös elvtárs arkangyali vagy szeráfi méltóságáról egyelőre nincsen adatunk.
Nekünk marad a polifil ünneplés. Nagy hagyományai vannak
a munkásmozgalomban, valaha minden valamirevaló ünnepélyre spontán ki lettek rendelve a rövid szoknyás-nadrágos úttörők és kisdobosok, barna ingben, zöld nyakkendőben, és fegyelmezetten törölték le hímzett keszkenőjükkel az arcukat,
amikor az ispán úr éppen túl messzire spriccelt. A nyálával,
úgy értem, miközben arról szónokolt, hogy a vörös rém véres
karmait már belemélyesztette a kárpáthaza fájdalmadt öntestébe, ám a második ukrán front hős katonáinak élén robajló hős
Rákosi elvtárs tankja nyergében felmagasodva mint korunk János vitéze! A rövid szoknyás-nadrágos kiscserkészek nem szóltak, hogy a második tagmondatból hiányzik az állítmány, és az
egész mondandónak annyira nincsen veleje, hogy ezt már
Szindbádnak föltálalni nem lehet. Csak álltak ott a forró napon
vagy éppen az esőben,* hallgatták az unalmas szónoklatot,
időnként letörölték a nyálat, és várták, hogy sorra kerüljenek.
Aztán kiálltak szépen a közönség elé és rákezdték, ahogy
tanítva volt, amúgy spontán.
Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,
A fülkeforradalmat Viktor apánk… maradj már, Józsi, ne
lökdöss!
Szikkadt töcskenyájak legelésznek rajta,
Kormánnyal, ablakkal tele már a pajta!
És mondták becsülettel, ameddig csak elő volt írva. Aztán
meghajoltak a közönség és a dísztribünről mosolygó elvtársak
előtt, s mire fölegyenesedtek, már puska volt a kezükben. De
addigra a személyi főkultusznyik elvtárs már a szovjet főkultusznyik elvtárs baráti, egyben örökös vendégszeretetét élvezte.

*

El kell törölni október 23-át és március 15-ét című cikk

Disclaimer. Ha az olvasó azt észleli, hogy ez az írás tele van
lopott motívumokkal, mert nemcsak szöveget csórtam Arany
Jánostól, de dramaturgiai hatásokat is Peter Sloterdijktól – nézze el nekem. Kicsi, szegény ország vagyunk, nekünk csak egy
értelmiségre futja, az pedig vagy el van foglalva annak bizonygatásával, hogy a miniszterelnök új ruhája milyen gyönyörű, ők
igenis látják – vagy kénytelenek onnan csórni, ahonnan lehet,
motívumot vagy kenyeret, vagy alkudoznak, vagy bölcselnek,
de mind-mind pénzre vált reményt.

2015.07.16.

Olvasónapló
Régesrég tervben volt, hogy közzéteszem ezt a listát – most a
születésnapja adott alkalmat rá. Piliscsabán, mint említettem,
elkezdtem fölolvasni egy könyvet Krisznek, az Abigélt, tévében már látta; persze már itthon fejeztük be. S ez meg is maradt
még közel négy évig szokásunknak, könyveket olvastam neki,
mindig Palmról, mert ő a nyomtatott könyvvel is, a Palmmal is
nehezen boldogult, már jó néhány éve; azelőtt sokat olvasott.
És fölírogattam, hogy miket olvastunk. Dátumok csak néhány
helyen vannak mellettük.
Kezdtük tehát 2006. május 15-én az Abigéllel, és Szabó Magdával folytattuk, a Zsófikát nyilvánvalóan muszáj volt. Aztán
jött az Én, a robot, bár aggódott Asimov miatt, hogy fog-e neki
tetszeni, biztosan annyira más világ – aztán imádta. Következett az Alapítvány és Birodalom, majd a Második Alapítvány,
az Alapítvány, az Acélbarlangok – és itt lett a kedvenc regényhőse R. Daneel Olivaw. Szerintem senki regényalakot nem szeretett annyira, mint Daneelt, kivéve persze a sajátjainkat. Úgyhogy A mezítelen Nappal és A Hajnal bolygó robotjaival folytattuk, erről van megint felírva dátum, október 16-án fejeztük
be, szóval ez eddig kerek öt hónap. A Robotok és Birodalom
után ugrottunk egy kicsit, Kavics az égben, Az űr áramlatai;
aztán megpróbáltunk valami mást, rábeszéltem Wodehouse-ra,

de Az életművész nem volt jó választás, két nap és néhány fejezet után abbahagytuk, nem tetszett neki, hogy Ukridge folyton
becsap mindenkit, még a legjobb barátját is. Visszatértünk Asimovhoz: A csillagok, akár a por, Az Alapítvány előtt, Az Alapítvány pereme, ezzel léptünk át 2007-be. Alapítvány és Föld,
ez megint nagyon tetszett neki, ujjongott, amikor Daneel színre
lépett. Végül a Tükörképpel befejeztük a sagát (az Előjáték az
Alapítványhoz nem neki való, depis, szomorú regény, én se
szeretem, neki pedig kimondottan tilalmas, csak vázlatos ismertetést adtam róla).
Január végén megint váltottunk, Harrisonra, A technicolor
időgép szintén kevésbé tetszett neki, az időutazásos történetek
nem igazán az ő világa, még ha írtunk is egyet közösen. Aztán
megint Wodehouse, Hübele Sámuel, ezt viszont élvezte.
És vissza Asimovhoz, az Űrvadász-történetek közül öt (a hatodik valahol elveszett akkoriban): A Szaturnusz gyűrűi, A
Merkúr óriás napja, A Vénusz óceánja, Az aszteroidák kalózai,
A Jupiter holdjai. Aztán a Nemezis.
Megint új szerző, Hal Clement, Az elveszett rakéta, de nehezen tudott vele azonosulni. Úgyhogy elővettük megint Asimovot, A Hold tragédiáját.
2007 decemberében megint új szerző, Arthur Hailey, a Hotel
nagyon tetszett neki, ezzel léptünk az újévbe, aztán elolvastuk
a Villantót Fazekas Lászlótól.
Itt van egy lyuk, több mint négy hónapig nincs felírva semmi,
de biztos vagyok benne, hogy ezalatt is olvastunk. Mivel olvastuk együtt az Álarcosbált, de nincs felírva, ebben az időben
kellett lennie, logikusan a Születésnap előtt, ami a lyuk után
volt. Aztán megint Hailey, a Keserű pirula, majd még két Asimov, a Fantasztikus utazás és Az Űrvadász, a Lucky Starr-sorozat kezdő darabja. De itt is lehet valami hiány, mert ez utóbbi
állítólag három hónapig tartott, márpedig egy ekkora könyvet
mi pár nap alatt olvastunk ki. Mindenesetre már 2009-ben értünk a végére. És az ezt követő Autóváros se tarthatott négy hónapig; igaz, ennek egy részében betegek voltunk. Grisham volt
az utolsó: egy hónap volt A csodatevő, s végül még egy Az ítélet eladó. Szeptember 15-én értünk a végére, akkor Krisz már
elég beteg volt, Kissyt akart olvasni, az elejéről újra. A harmadik rész közepéig jutottunk.

Amibe még biztosan tudom, hogy belekezdtünk valamikor,
az a Martina újra táncol Dědkovától, de teljesen rossz választás volt, Martinának meghaltak a szülei, a halál folyamatosan
jelen volt a történetben, abbahagyatta velem a legelején.
Ugyanezért nem szerepelt A Halhatatlanság halála, irtózott a
címétől, de mivel időutazásos történet, nem is erőltettem, csak
elmondtam vázlatosan, hogy mi van benne. Hasonlóképpen
olyan művekkel, mint Az istenek is…, Leszáll az éj, Heinleintől
A galaxis polgára, Thury Zsuzsától A tűzpiros üveggömb és
alighanem még sok, amikről csak elmondtam, hogy mi van
bennük.
Valamikor kellett hogy legyen A manipulátor is.
És hát tömérdek nagyszerű mű kimaradt. Folytatni kellett
volna még évtizedeken át.
Most összeszedtem azokat, amikről tudom, hogy olvastuk
(kettőnek csak egy részét). Negyven kötet, több mint húszmillió betű, kicsit kevesebb mint négy év alatt. Szerintem nem
rossz.

2015.08.15.

Líra
Ah, rebetli. Három napig ülék s nézém Setét Lajost, hajam őszbe vegyül már. Ám ma York napsütése rosszkedvünk telét.
Megjavították a redőnyt. Most reluxálok.
(írtam negyedikén)

2015.08.16.

Gombolyag
Sokat gondolkoztam mostanában a Hanka-könyvön. Fölmerült
az ötlet, hogy kameraváltást csinálnánk, maradnánk Eliška
szemszögénél, de egyes szám első személyben; lennének némi
előnyei. De hátrányai is, másképpen kellene ábrázolni a világot
körülötte, úgyhogy végül is ezt elvetettük. Ebben főleg Eliškával kellett konzultálni, de Janával is. Él viszont még egy másik
lehetőség, hogy időnként ide-oda lépkednénk kettejük között,
egyes részeket Jana szemszögéből figyelnénk meg, ez a Sophie-nál már működött.
Komoly megfontolást igényel, hogy ebben a regényben voltaképpen két történetet kell megírnom, amelyek lehetőleg hatással vannak egymásra, Hanka és Anežka története és a belőle leszűrt gondolatok hatnak Eliškáék életére, ők viszont részben a
sajátjukból merített élményeket is belevisznek Hankáékba –
amíg végül eljutnak a felismerésig, és onnantól több lehetséges
végkifejlet van, amik mind a négy kislányra hatni fognak.
Lassan ideje színlapot írnom, hiszen mindenkinek két neve és
két élete van, s jó lenne nem összekeverni. Terjedelmileg még
sehol se tartunk, novellának is soványka lenne, a fejemben van
az egész, de millió változatban, azokból kell választanom.
Sokat nehezít az ügyön, hogy van egy szakértő, akit lassan
másfél hónapja megkerestem, odáig jutottunk, hogy majd beszélünk. Elfoglalt, gondolom, mindenki az, miért pont ő ne lenne, csak én ezalatt egy gondolatgubanccal a fejemben élek,
amiből itt-ott kilóg Eliška egy-egy gondolata, Jana néhány szava, egy vigyor Gabitól, egy pillantás Tüncitől, Zsófi egy-egy
érzelme, amiről fogalma sincs, hogy én ismerem, és legelsősorban az a hat másodperc, amiért az adósa vagyok Barčának, és
ezt kizárólag Hanka lesz képes letörleszteni.
Mindig lenyűgözött egyébként, ahogy a kislányok sokasága
összeolvad, majd szétválik megint egyénekre, de ezek már nem
azonosak az eredetiekkel – miközben az eredetiek is megvannak, ugye, egy részük könyvlapokon és filmkockákon, mások
meg az utcán szaladgálnak. Azaz nem mind; ma megtudtam,

hogy Olga Ozereckovszkaja meghalt. Mindössze négy filmen
játszott, abból kettőt láttam, de csak az egyikre emlékszem, a
Kamaszszerelemre, érzéssel megalkotott, gondos munka; Ozereckovszkaja játszotta a női főszerep középső, kilencéves kori
változatát. Rövidke szerep volt, de elevenen, vidáman, ugyanakkor valami borzasztó komolysággal játszotta, meg kellett jegyezni. Egyébként is igyekszem odafigyelni az apró szerepekre
és eljátszóikra, és nem is azért, mert megnéztem az első öt percet az 1934-es Lila akácból és láttam benne egy aprócska kislányt. Az oroszok ma is emlékeznek az óriási szovjet filmtermésben egyébként jelentéktelennek mondható filmre, sőt Ozereckovszkajára is, aki harmincegy évesen halt meg betegségben, egy tizenegy éves fiút hagyott maga után, volt egy elvált
férje és a négy filmszerep mellett színházi szerepei LeningrádSzentpétervárt. Talán valahol Hankáék történetében jut alkalmam rá, hogy egy kis szálat az ő emlékéhez is kössek.
Hiszen apró szerepekből indult az egész. Barča és Jitka csak
kettő a sok gyerek közül, akik az évnyitón összegyűlnek a libereci iskola előtt, és jó darabig nem történik velük semmi különös – le kellett lassítani és kimerevíteni a képet, hogy kiderüljön, mégiscsak történt itt már valami nem is kicsit különös,
rögtön a legelején, és most majd Eliškára hárul a feladat, hogy
ennek jelentőségét részben ösztönösen, részben Jana intellektuálisabb megközelítésével felfogja és átültesse a gyakorlatba.
Mert itt kezdődik az igazi színészet. Akárki képes rá, hogy
megtanuljon egy szerepet, elmondja, és a kellő pontokon a kellő mozdulatokat tegye, ettől még nem lesz színész – szegény jó
Olsen ikrek egyik nagy hibája a sok közül, hogy mire felnőttek,
már ezt sem érezték fontosnak, nem idomultak a szerephez és
nem formálták magukhoz a szerepet, már jószerivel szerep se
volt. Színész attól lesz valaki, hogy az egész lénye játszik, nem
csak hátával domborít, mint egy pojác. Nincsen sok eset a filmtörténetben, amikor valaki szemvillanásokkal, nemverbális
gesztusokkal alternatív értelmezést tud adni egy szerepnek,
méghozzá olyat, amely a film forgatásának miliőjét ismerve
nem lehetett szándéka a szerzőnek és a rendezőnek, vagyis öntörvényűen, helyesebben az eljátszott alak saját törvényei szerint értelmezi a szerepet, még méghozzább ő maga sincsen ennek tudatában, és legméghozzább gyerek! Márpedig Michaela

Kudláčková ezt tette, s ha történelmi következményei nem is
akkorák, mint Arkady hőstettének, az eszköztára nem sokkal
gazdagabb: Arkady egyetlen szemvillanással mentette meg a
Galaxist, Barča egy sor szemvillanással, apró fejmozdulattal,
testtartással vallott újra meg újra szerelmet Jitkának. (Talán
hangsúlyokkal is, de ahhoz tényleg végig kellene nézni az eredetit – bármekkora óriása volt Somlai Edina a kor szinkronszínészetének, az mégsem várható el tőle, hogy ott a szinkronstúdióban, tekercsről tekercsre összevissza lépkedve felismerje
azt, ami nincs benne az írott szerepben és ehhez igazodjon –
már kezdettől kellene, de ezt csak az egész sorozat megnézése
után lehet felismerni, ha egyáltalán, és ha nem volt elővetítés
[tizenhárom egyórás rész!], akkor a sötétbe ugrott –, miközben
neki is van egy rendezője, Mohácsi Emil, aki nem azt kéri tőle,
hogy valljon szerelmet Váraljai Alexandrának puszta hangsúlyokkal. Ez képtelenség volna.)
Mint Sztanyiszlavszkijtól tudjuk, nincs kis szerep, csak kis
színész van. Mint viszont Verebes Istvántól tudjuk, nincs kis
színész sem, csak kisebb feladatokat ellátó színész van – így
nevezte egy ízben az akkor már nem élő Halász Lászlót, akinek
szerintem sokkal nagyobb hírneve volt, mint amekkora feladatokat kapott, érzésem szerint akkoriban rengetegen ismertük és
szerettük; az pedig vitathatatlan, hogy tehetsége messze túlmutatott a szerepeken, amiket eljátszott. Van ez így gyerekekkel
is. Minden idők legnagyobb magyar gyerekszínésze azzal
kezdte pályafutását, hogy megerőszakolták, többször agyba-főbe verték, izzó parazsat tettek a tenyerébe, s végül tűzhalált
halt, de soha nem tudta igazán kibontakoztatni a tehetségét, felnőtt korában sem. Czinkóczi Zsuzsa is – már kilencévesen –
tudta, hogy a színészet arcjátékból, szemvillanásokból, apró
mozdulatokból áll össze, és nem az számít, hogy tud-e igaziból
bőgni, amikor cipősarokkal ütik a fejét, hanem hogy fájnia igaziból kell, miközben Moór Marianna egy frászban volt, hogy
meg találja ütni a gyerek fejét a habszivaccsal preparált cipővel. Czinkóczinak akkor is igaziból kellett hogy fájjon, és ennek a forrását csak belül találhatta meg.
Ezért nincs kis színész és nincsen kis szerep sem. Ha jól emlékszem, Járdén Podmaniczkinak volt egy esete, amikor valami
nagyon apró szerepet játszott, második öregúr vagy ilyesmi, és

mély beleérzéssel közelítette meg a figurát, apróra szétszedte a
pár mondatos szerepet, nem nyugodott, amíg embert nem csiszolt belőle. S ki volt az, akitől ezt gyerekfejjel is már láttuk, és
mi lett belőle? A Lila akác néhány mondatos szerepét hétéves
fejjel elevenné és plasztikussá csiszolta, és húsz év múlva ő lett
a Színészkirálynő.

2015.08.27.

Most jön a neheze
Nem könnyen szántam rá magamat, mert ez egyáltalán nem az
én műfajom, de nekiállok forgatókönyvet írni. Először is leírom mindazt, amit már tudok szereplőinkről, vagyis a filmbeliekről, a színészekről és egyéb közreműködőkről, Eliška és Jana
családjáról, osztálytársakról stb. Aztán megírom a kettős forgatókönyvet, nyilván egyszerre, hiszen egymásba fognak szövődni; ennek során kerülnek elő a mellékszereplők. És ezután jöhet
a regény.*
Nekem ez sose ment, igazából nem is próbáltam, én úgy csinálom, hogy a fejemben van minden a lényegről, és a végcél
felé vezető úton kerülnek elő a további elemek. Legfeljebb lexikális feljegyzéseket csinálok, Kissyékről főleg az általuk
használt különféle kódokat, fedőneveket és jelzéseket kellett
felírni, meg vannak mindenféle térképeim és tervrajzaim, de
azt, hogy ők maguk milyenek, nem kell felírnom, ismerem
őket. Nicky leginkább a rengeteg mellékszereplő névsorát
igényli, eseményvonalat, efféléket – meg nagyon kellene egy
várostérkép, de egyelőre fogalmam sincs, honnét.
Hankáéknál főleg a kölcsönhatások és a szerkesztés miatt
fontos. A filmesek nem sorrendben forgatnak, és az időrendi
szerkesztést asszociatívval keverjük, tehát bármely elem bárhol
felbukkanhat, függetlenül attól, hogy logikailag hova tartozik.
És a két világ hatással van egymásra, Eliškáék saját életüket,
*

A forgatókönyvet végül mégsem írtam meg. (Szivárvány)

gondolataikat is beleviszik a színészi játékba – végeredményben erről szól a könyv, ennek kell kijönnie Barča életének legfontosabb hat másodpercéből –, ugyanakkor a forgatáson tanultak hatással vannak az életükre. Ez jelenleg egy igen bonyolult
szövevény. Lehet, hogy a kész regényben egyáltalán nem lesz
az, nem is cél, hogy az legyen, de ha vagy amennyire mégis,
annak már szilárdnak, formába öntöttnek kell lennie, most viszont még a legnagyobb részét inkább csak érzem, mint tudom.
Legfőképpen azért kell megírnom a forgatókönyvet, hogy kiteregessem magam elé a hálózatot és lássam, mit mivel kössek
össze.
Fokozatokban fogom csinálni, hisz tanultunk fraktálelméletet.
Miután a főszereplőket felsorakoztattam, felvázolom a két világ legfontosabb vonalait, két-két pontot egyszerű egyenesekkel kötök össze, és csak a legfontosabb pontok láthatók. Aztán
lépésenként veszek föl újabb pontokat – embereket, eseményeket, helyszíneket, érzéseket és gondolatokat –, apránként finomítom a rajzot. Amikor már annyira letisztáztam mindent,
hogy belezavarodok, akkor kész a regény. Már csak meg kell
írni.
Műszakilag egyébként Fiinote-ban fogok dolgozni, mert itt
kedvemre színezhetem a szöveget – a szerepnevek sárgák, a
színészek zöldek, a többi filmes narancssárga, a forgatáshoz
nem kötődő emberek pedig lilák –, sőt kézzel is beleírhatok,
rajzokat mellékelhetek, mindenféle eszközzel fokozhatom a
szöveg áttekinthetetlenségét.
A legnehezebb kérdés persze – dönteni. Ha csak a végkifejletet tekintem és azt is leredukálom a legegyszerűbbre, akkor van
egy vízválasztó kérdésünk, amely valósággal meghatározza a
regény műfaji hovatartozását és minden egyebet ural a könyv
kezdetétől fogva – azaz valójában két kérdésünk van, mindkettőre csak kétféle válasz adható, és eszerint négy tartományra
osztják a szövet alapsíkját. Mindkét kérdésnél az egyik választ,
vagyis a négy tartományból hármat ki lehetne zárni azzal, hogy
nem jó választás, túl kézenfekvő – van egy konformista válasz
is, mondván, ez ifjúsági irodalom és bizonyos dolgokat nem
engedhetünk meg, de mivel már amúgy is benne vannak, semmiféle kommilfóskodásnak helye nincs –, ugyanakkor a negyedik, a „sima” megoldás éppen hogy nem elég kézenfekvő, ha a

kislányok gondolatmenetét nem oknak, hanem okozatnak tekintjük, hát hiszen minden, amit ők csinálnak, csak okozata annak, hogy én megírom ezt a könyvet!
Ha az olvasó kellő figyelemmel kísérte Barča Hrdinová-sorozatunkat, akkor talán már meg is alkotta saját válaszát, örömet
szerezne, ha elmondaná – de a könyv számára akkor is nekem
kell választanom.
Ha ez megvan, akkor jönnek azok a kérdések, hogy melyik
lehetséges végkifejletet válasszuk egyes szereplőink számára,
figyelemmel arra, hogy bármelyik tartományba helyezzük végül a történetet, lehetséges választásaink egy részét nyomban
elveszítjük. A négy közül az egyiket, amelyiket én némi szójátékkal fekete–pirosnak neveztem el, feltehetően azért nem választhatjuk, mert amikor ez a kész regény olvasójának tudomására jut, már nem lesz számára kérdéses a végkifejlet, és ezt
nem szeretnénk. Az ellentétes változat, a szürke–rózsaszín működőképessége azért kétséges, mert a kislányok előtt álló felfedezés ebből a szemszögből sokkal nehezebben ölt testet, másrészt viszont éppen ez a vonzóereje, ettől jelent majd nagyobb
szellemi kihívást számukra, márpedig mivel szeretem a hőseimet, illetve hősnőimet (Barča családneve hőst jelent), azt szeretném, ha meg kellene dolgozniuk az eredményekért és én eldicsekedhessek vele, hogy ők milyen okosak, az én nevelésem!
Ez komolyan csökkenti a három sötét változat vonzerejét, mert
ha akár a fekete, akár a piros megjelenik a képletben, már szinte adekvátan jönnek rá a titokra, akkor is, ha magának a színeloszlásnak még nincsenek is tudatában.
Ugyanakkor a két aszimmetrikus változat gyakorlatilag egyformán rossz, mert sem a fekete nem nyerhet a rózsaszín mellett, sem a piros a szürke mellett, ami azt jelenti, hogy szomorú
végeredményt, csalódást kapunk. Persze ebben is lennének bizonyos előnyök, mert a fekete vagy a piros olyan látásmódot
adna a képhez, ami a szürkének és a rózsaszínnek nem lenne
meg, de ezek aligha segítenének azon, hogy legalább az egyik
kislány megtört szívvel állna a könyv végén, amit ugyebár nem
akarunk.
Látszatra optimális lenne a fekete–piros kombináció, mert ez
egy romantikus regény, csak félő, hogy egyfelől túlságosan
nyálasra üthetne ki, másfelől a szükségesnél jóval följebb tolná

a feltételezett korhatárt (a gyerekek évtizedek óta azt olvasnak,
amit akarnak, de a felnőttek néha sikerrel próbálnak meg beleszólni), amit szintén nem akarunk, ha egyelőre nem is nagyon
fenyeget ez a veszély. Megvan még az a veszélye is, hogy az
olvasó, amikor a színkiosztás feltárul előtte, legyint egyet,
mondván, hogy akkor persze magától értetődő, és nem felfedezés, hanem projekció, vágyvezérelt gondolkodás – vagy bármiféle egyéb pszichiátriai műszóvá redukálja le ezt a zseniális felfedezést, amitől, mi tagadás, jobban tartok, mint ennek a színpárnak a többi hátrányától. Jó, ha zseninek hiszik az embert, de
még jobb, ha tudják róla. Ezt a mondatot már direkt aforizmának alkottam, ügyelve a prozódiára.
Úgyhogy legjobb lesz mégiscsak, ha megmaradunk a sima,
szokványos szürke–rózsaszínnél, s lemondunk mindarról, amit
a sötét tartományok kínálhatnak.
Hát akkor a legegyszerűbb kérdéspárt talán már eldöntöttük.

2015.10.18.

Rendrakás
az ifjúsági irodalomban
I.
Úgy érzem, rendet kellene tenni végre a műfajban és kimondani, hogy – nem is egyetlen műfaj. Műfajpáros? Műfajcsoport?
Talán egyik sem, talán inkább műfajkontinuum, olyan, mint a
nyelvjáráskontinuum, Lisszabontól Brüsszelig és onnan Brindisiig két-két szomszédos falu népe mindenhol ugyanazt a nyelvet beszéli, de ahogy utazunk faluról falura, egyre nagyobbak a
különbségek, s ezt az „ugyanazt” a nyelvet portugálnak, spanyolnak, katalánnak stb. hívják. Vagy inkább mint az evolúció?
Minden élőlény szülei ugyanabba a fajba tartoznak, mint ő maga, ez másképp nem is lehetséges, de néhány százezer generációval ezelőtti őseink más fajokba tartoztak, az ő őseik megint

más fajokba, s így tovább, amíg visszajutunk olyan élőlényekig, amelyek külsőre egyáltalán nem hasonlítanak ránk.
Nézőpont kérdése, hogy melyik analógiát találjuk jobbnak.
Csábító tulajdonsága a kettőnek, hogy az egyik szinkrón, a másik diakrón jelenséget ír le, s eszerint az ifjúsági irodalom különbségeit az analógiát továbbvive szinkrón, illetve diakrón hasonlatokkal írhatjuk le, és pontosan ez az, ahol az analógiát
nem fogom alkalmazni.
Hiszen Anne Shirley, aki tizennyolc évvel Micimackó előtt
jelent meg a könyvesboltokban, ugyanazon a nyelven, semmilyen hatással sem volt Micimackóra. Nem elődje, csak korábban jött létre. Mint Akihito császár meg jómagam: nem felmenőm, nem példaképem, nem inspirálta semmilyen munkásságomat, éppen csak létezett már, amikor én megszülettem. Az ifjúsági irodalomba sorolt és egyszer majd szétválogatandó művek
többségénél ez a helyzet, a legtöbb szerző csak minimális mértékben merített elődei munkásságából, ha egyáltalán, és ez a
kapcsolat legtöbbször marginális, alig észlelhető, sokszor elmegy véletlen hasonlóságnak, főleg ha nem tudjuk, hogy a későbbi mű szerzője ismerte-e egyáltalán a korábbit. Ritkán tudjuk, hacsak a szerző be nem számol róla. Sokszor elég nyilvánvaló módon közli, akár idézetig is elmehet, de ettől a művek lényegi kapcsolata egyáltalán nem adekvát, vegyük például a
Kissyt, ahol megesik, hogy a csapattagok a Csillagok háborújából vett fedőneveket használnak – ez esetben a szerző világosan közölte, hogy ismeri a Csillagok háborúját. De eszmei kapcsolat a két mű között mégsincsen.
A diakrón hasonlat ezért nem használható. A szinkrón pedig
azért nem, mert életre keltéséhez ki kellene mutatni, hogy x darab adott – különböző korokból származó, de egyidejűleg létező – mű közül melyek állnak egymáshoz közelebb és melyek
távolabb, miközben olyan művekről van szó, mint az eddig említetteken felül a Rejtelmes sziget, a Timur és csapata, a Konzerv Konrád, Az utolsó padban és mondjuk egy egyéveseknek
való keménypapír leporelló. Ez nem működik, sziszifuszi munka lenne, nem is érné meg a fáradságot. Másképpen kell őket
vizsgálni. Műfajokat meghatározni, nem fektetve közéjuk méterrudat, és tudomásul véve, hogy nagyon sok mű át fog lógni
az elválasztó korlátokon.

II.
Először is szétválasztom a gyerekirodalmat és az ifjúsági irodalmat. Avatott szakemberek tudják, mi a különbség, mások
nem, velem legalábbis elég sokszor előfordult, hogy amikor azt
mondtam, ifjúsági irodalmat művelek, megkérdezték: „Meséket?” Hát nem. A mese a gyerekirodalomhoz tartozik, és azon
belül is egy külön csoport. Bodó Béla Brumi-sorozata például
meseszerű környezetben játszódik, egy olyan világban, ahol
mindenki mackó, mégsem mese: nem felel meg a mese műfaji
követelményeinek. A Brumi gyerekirodalom. Jellemzője, hogy
problémáktól és konfliktusoktól teljesen mentes világot ábrázol, a kismackóknak állandóan a mézen és a cukron jár az
eszük, és az olvasó biztosan tudhatja, hogy hamarosan kapni is
fognak, de addig se történik velük semmi veszélyes, ijesztő
vagy az óvodás olvasóközönség számára nehezen feldolgozható. Ezért gyerekirodalom. A tizenéveseket ez már untatná, az ő
életük kisiskolás koruk óta egyre szaporodó és súlyosbodó
problémákkal van tele, általában négyféle forrásból. Testük és
lelkük átalakulóban van a serdülés miatt, ami nagyon hosszú és
bonyolult folyamat, és milliónyi kérdést vet fel bennük. A családjukban meglevő problémákat már másképpen kezelik, mint
kicsi korukban, amikor passzív és kiszolgáltatott szemlélői voltak például a szülők veszekedésének, most már úgy érzik, hogy
állást kell foglalniuk, segíteni szeretnének, de nem tudják a
módját. Az iskola nem az a hely már számukra – ha ugyan az
volt valaha –, ahol a gyerekek szépen leülnek, a tanító néni
kedvesen mosolyog, szünetben szépen játszanak és illedelmesen felelgetnek a felnőtteknek; ha egy mű ilyennek írja le az iskolát, az biztosan gyerekirodalom, a sematizmus korában írtak
ilyeneket (de akkor felnőtteknek is), ahol minden szép volt és
mindenki rendes. (Filmeket tudok inkább mondani: Én és a
nagyapám, Kétszer kettő néha öt, Állami Áruház, Dalolva szép
az élet – ezek az elsőt kivéve felnőtteknek szóló művek, ezért
nem mindenki szép és rendes, van osztályellenség is.) A gyerekirodalomban – tessék egyszer megfigyelni – nagyon kevés
az idegen felnőtt, csak a szülők vannak, egyéb rokonok, az
óvó- vagy tanító néni (abból is csak a gyerek sajátja), esetleg
egy-két szomszéd, valaki a szülők baráti köréből, más fő- vagy

mellékszereplő gyerekek szülei – csupa olyan felnőtt, akit a
gyerek régóta ismer. Járókelő, éttermi kiszolgáló, egyéb vadidegen a legritkább esetben jut szerephez, és az is mindig rendes ember, aki készségesen és udvariasan segít a gyereknek,
mondjuk megmondja a pontos időt vagy hogy melyik a tanító
néni háza. De eltévedt gyereket a gyerekirodalomban csak egyféle idegen kísérhet haza: a rendőr.
A gyerekirodalom tehát egy idealizált világot mutat be, ahol
jó gyereknek lenni, sőt felnőttnek lenni is, bár erre nem esik
hangsúly: a gyerekirodalomban a gyerekek és a felnőttek mintha két külön állatfaj lennének, akik valamennyire tudnak ugyan
kommunikálni, de a felnőttek alapjában véve nem értik a gyerekek számára fontos dolgokat – illetve van a gyerekirodalomban egy még gyerekebb kategória, ahol igenis értik, ahol a felnőttek nem többek nagyméretű gyerekeknél, akik vigyáznak a
kicsikre, de egyébként mindenben ugyanúgy benne vannak.
Ilyen a Brumi-sorozat is. Az végképp hiányzik a gyerekirodalomból, hogy a felnőttek életének lenne olyan része is, amiből a
gyerekeket kihagyják. Nagyon maximum annyi, hogy Mr.
Banks elmegy a hivatalba meg megjön a hivatalból, a kettő között nincs jelen, ott van a hivatalban, valamit bizonyára csinál
ott, de az kívül esik a világmindenségen. Természetesen a
Banks gyerekek nincsenek jelen, amikor legkisebb húguk megszületik, azt hiszik, a doktor bácsi hozta az orvosi táskájában;
születésről, szülésről a gyerekirodalomban nem eshet szó.
Az ifjúsági irodalom nem ilyen idealizált világ, és egyre kevesebb benne a tabu; régebben több volt, de nem műfaji eredetűek, hanem a korszellemből fakadtak. Nem kétséges, hogy
Nöstlinger tabukat döntögetett, amikor 1975-ben részletesen
elemezte Anika erotikus élményeit, szétfeszítve az ifjúsági irodalomban erre nézve adott kereteket, anélkül hogy másik műfajba lépett volna át. A szex mindmáig csak érintőlegesen, indirekt módon lehet téma az ifjúsági irodalomban; ezt a korlátot
mi sem tartottuk szükségesnek átlépni a Kissyvel, viszont a pedofília is említhetetlen ebben a műfajban, és ezt a korlátot viszont szétfeszítettük.
Az ifjúsági irodalmat a gyerekirodalomtól az különbözteti
meg, hogy a gyerekek – bármekkorák – életében jelen levő
problémák immár nem szorulnak üvegburán kívülre, hanem

központi témaszálakat alkotnak. Erich Kästner indította ezt el
1949-ben A két Lottival, ahol nemcsak azt mondta ki nagyon
keményen és határozottan, hogy a gyerekek ki vannak szolgáltatva a szülők döntéseinek, és ezek a döntések lehetnek rosszak
is, hanem húsz évvel az ifjúsági irodalom születéséhez vezető
társadalmi átalakulás előtt, az emlékezetes Shirley Temple-hasonlatban elmagyarázza a gyerekeknek, hogy miért válnak el a
szülők, és a szülők fejéhez vágja, hogy ez miért rossz, ugyanakkor nem mulasztva el megjegyezni, hogy a válás elmaradása
is lehet rossz. Kästner, akinek egyébként is szokása volt megtörni a negyedik falat, e ponton kibeszél a regényből és egyetemlegesen felelősségre von minden szülőt, aki elvált, válik
vagy valaha válni fog, nemkülönben azokat, akiknek viszont
válni kellene és nem teszik, s mivel a gyerekek szószólójaként
lép fel és az ő kérlelhetetlen, elvitathatatlan igazságukat képviseli, 1949 óta nincs mentség szülőnek, aki ilyen traumának teszi ki a gyerekét – hacsak az nem, hogy nem olvasta a könyvet.
1949-ben egy halk szavú, de hirtelen indulatossá váló úr egy
„lányregény” három bekezdésével végérvényesen a gyerek érdekét helyezte a válás és általában mindenféle házassági konfliktus első számú szempontjává, félresöpörve minden egyéb
meggondolást. Közvetlen hatása ennek nem volt, de egyike
volt azoknak az eseményeknek, amelyek hatásai továbbgyűrűzve szétrobbantották azt a társadalmi struktúrát, és ma is megmutatkozik a gyermekvédelmi intézmények munkájától a válóperes tárgyalásokig és még sokhelyütt.
Hát ennyire nem mindegy, hogy milyen műfajba tartozik egy
regény.
III.
A gyerekek életében számtalan probléma adódhat abból a négy
forrásból, amiket említettem. Ötödikként jön hozzá a halál, ami
szintén nem lehet téma a gyerekirodalomban, de önmagában az
ifjúsági irodalom számára sem elegendő téma. Padisák Mihálynál, a Gyalog Juliban a nagymama halála teszi ki a pontot a
kislány vívódására, amely az anya halála óta tart, és ad választ
a kérdésre, hogy kihez is tartozik ő. Ezenfelül a regény tárgyalja az első menstruációt (amit a gyerekek fele átél, de a másik

felét is érdekli), a nagyszülők és a szülők generációs konfliktusát (amit a gyerekek nem csekély hányada átél), az iskolai kiközösítettség, megbélyegzettség érzését (szintén gyakori), a vívódást, hogy gyűlölhetjük-e az apánkat azért, mert gyilkos, pedig nem volt szándékos, vagy azért, mert a nagyanyánk ezt várja tőlünk, valamint az elnéptelenedő tanyavilág elhagyatottságérzését. E két utóbbinak kevés gyerek az ismerője, a többiek
ezáltal egészen új világképet ismernek meg.
A halál már múlt idő a Martina újra táncolban, a cselekmény
gerincét az adja, ahogy Martina visszatér az életbe. Bizonyára
kevés gyerek érzi sajátjának azt a problémát, hogy lehet egy
hírneves mama nyomdokaiba lépni, de azért akadnak ilyenek
is. A híres embereknek is vannak gyerekeik. Annál húsba vágóbb lehet az a kérdés, hogy mihez kezdjen egy tizenhat éves
lány az anyjáról hallott, félig kimondott pletykákkal, még inkább az első szerelem, ami más lányt is talált már el úgy, hogy
a fiú már felnőtt férfi volt és ráadásul híres is – Martina hősies
küzdelmét pedig, ami 1979 óta olvasók nemzedékeit avatta balettszakértővé, minden gyerek hiánytalanul le tudta fordítani a
saját harcára, akár hegedülni tanult, festeni, idegen nyelvet
vagy éppen csak élni.
S ha már a halálnál tartunk, Nagy Zsófi is ezáltal válhat azzá,
amivé – hogy mivé, arra, mint említettem, nincsenek szavak. A
kislányokat szétválasztó konfliktus számtalan gyereknek lehet
ismerős, akik osztozhatnak a „megcsalt” Marianne sorsában, a
„betolakodó” Dóráéban – sarkítottabban is, hiszen a könyvben
végül is effektív szakítás, szét- és összeköltözés nem történt –,
de találhatják magukat a Zsófi felőli oldalon is, mindkét családon kívüli, de nem érdektelen szemlélőként. Avagy ezek jelen
lehetnek egyszerre, a gyerek lehet tagja egy felbomló családnak és nézheti kívülről, ahogy a legjobb barátjának apja szétbontja a barátnője szüleinek házasságát, hiszen az életben
ugyanúgy, mint az irodalomban, az események egyszerre történnek. S hogy még hányféle konfliktus lehet ismerős a Zsófikát olvasó tizenéveseknek, össze se lehet számolni.

IV.
Az ifjúsági irodalom konfliktusirodalom. A konfliktusok lehetnek gyerekesek, lehetnek komolyak, de megoldhatók, és lehetnek megoldhatatlanok, mert az élet mindhárom fajtából ad bőven, és az ifjúsági irodalom az életről szól. A Bezzeg az én
időmben mindhármat felvonultatja, a reggeli készülődéssel viaskodó Kati gyerekes, nemtörődöm problémamegoldásaival
kezdi, majd az egyébként igazán vidám és napfényes regényben egyre súlyosabb gondok jönnek, de általában megoldhatók
vagy megoldódnak maguktól – míg végül eljön a végérvényes
probléma, ami kettétöri az életét és nincs vele mit tenni. Fehér
Klára nem tud és nem akar fantazmagóriákba menekülni, ehelyett nyíltan kilép a műfaj azon keretéből, hogy tizenévesekről
szól, és a magát húsz évvel öregebbnek képzelő, remélő Kati
szemszögéből fejezi be a könyvet, az egyetlen ifjúsági regényt,
amely sírva végződik. Bárcsak mondhatnánk, hogy a háború
olyan konfliktus, ami a mai gyerekeknek már elvont és érdektelen, de nem mondhatjuk.
Az ifjúsági irodalom olyan konfliktusokról szól, amik a tizenéves – vagy akár még tízen inneni – olvasóval is ugyanúgy előfordulhatnak, ha nem a leírtak, akkor hasonlók, ha azok sem,
akkor olyasfélék, amik hasonló érzéseket váltanak ki belőle. Ha
nincsenek konfliktusok – gyerekirodalom. Ha a felnőtt életbeli
konfliktusok vannak – felnőtt irodalom. Ha olyan konfliktusok
vannak, amik előfordulása egyetlen ma élő ember életében sem
valószínű – science fiction vagy fantasy. Ha a konfliktust már
rég megoldották – történelmi regény. Ha a konfliktust senki
sem akarja megoldani, legfeljebb azért, hogy ezt még nagyobb
konfliktusok támasztására használja föl – politológia.
Miután így körberajzoltuk az ifjúsági irodalom határait, kíséreljük meg belső tagolását.
V.
Az eddig említett művek egy része abba a kategóriába esik,
amit számos interpretáló illetett már azzal a névvel, hogy lányregény. Jómagam a legkevésbé sem vagyok meggyőződve ennek a műfajnak a létezéséről, azon egyszerű okból kifolyólag,

hogy még soha nem láttam. Félreértés ne essék, az atomok létezéséről meg vagyok győződve, noha még atomot sem láttam,
de beszámoltak a létezésükről olyan emberek, akik rendszeresen szétszedik és összerakják őket, gyakran tartanak néhányat a
zsebükben, értenek hozzájuk. A lányregény lenne az a dolog,
amihez viszont nekem kellene érteni, gyakran tartani néhányat
a zsebemben, rendszeresen szétszednem és összeraknom őket.
Ezt mind megteszem csakugyan, és éppen ezért állítom, hogy
lányregények nem léteznek.
„Az ifjúsági irodalom műfaja; a serdülőkorú lányok sajátos
igényeihez igazodó regénytípus.” Ezt a definíciót adja a Kislexikon.hu, és ez a definíció rögtön meg is csonkul a kezemben.
Akárhogyan nyúlok hozzá, füle-farka lepotyog. Először is mi
az, hogy ifjúsági irodalom? Lányregényekről már egy évszázaddal ezelőtt is beszéltek, de mit jelentett akkor az ifjúsági
irodalom? Egy-két kivételes, korát messze megelőző művet kivéve – gyerekirodalmat. Konfliktusmentes művek voltak, bizonyos mértékben még a Montgomery-életmű is az, mert csak
minimális mértékben tartalmaz olyan problémákat, amikkel a
hősnővel egyidős és egyazon korban, kultúrában élő lányolvasó
szembesülhet – ha mégis, ő maga is meg tudja oldani. Montgomeryt nem azért olvassuk, mert olyan ragyogó ifjúsági irodalom, noha kétségtelenül megelőzte korát és jócskán beleér az
ifjúsági irodalomba.
A serdülőkorú lányok sajátos igényei – azok micsodák? Miután tizenhat éve írok regényeket serdülőkorú lányokról, azt hiszem, jogom van ezt nagyon határozottan megkérdezni. A definícióból ugyanis az következik, hogy a lányregény elsősorban
a serdülőkorú lányolvasókhoz szól, csakhogy az én regényeimet fiúk, felnőtt nők és férfiak is olvassák, és amennyire tudom, egy részüknek tetszenek, legalábbis nem vágják a fejemhez. Márpedig ezek a regények a serdülőkorú lányokat serdülőkorú lányoknak ábrázolják, oppozícióban a fiatal, nőnemű, de
nem hús-vér alakokkal (Csipkerózsika, Hófehérke) éppúgy,
mint a fiatal, hús-vér, de nem nőnemű nőalakokkal (Verne műveiben, lámpás kell ugyan, össze lehet vadászni féltucatnál kevesebb lányt, akik nőneműek, de talpig férfiak, épp csak női
nevet viselnek és képesek a megfelelő pillanatban ellágyulva
nézni egy hímnemű talpig férfira). Illetve ami szerintem fonto-

sabb, ezek a regények a világot a serdülőkorú lányok szemszögéből nézik, oppozícióban azokkal a művekkel, amelyek például fiúk szemén át látják – a különbség pedig sokkal nagyobb
annál, hogy ki van megnevezve narrátorként, a női és a férfi világlátás egészen más, ezen belül a gyerekek, kamaszok és felnőttek világlátása mind-mind szintén más.
Tehát mik lennének a serdülőkorú lányolvasók sajátos igényei? Szeretnének olyan problémákról olvasni, amik az ő életükben esetleg fölmerülhetnek a közeljövőben, vagy akár már a
közelmúltban? Mi van eközött, ami a fiúolvasók életében nem
merülhet föl? Maximum a Gyalog Julinál már említett menstruáció, de a fiúkat az igenis érdekli, éppen azért, mert az ő életükből kimarad, azonfelül mert nem marad ki, előbb-utóbb a
nagyobb részük lánnyal fog nemi életet élni, és erről tudnia
kell. Azonfelül ez nem regénytéma, legfeljebb tartalmi elem.
Nem kívánt terhesség? Ez is lányoknál szokott előfordulni, de
legtöbbször fiúk okozzák. A „Kedves Miska bácsi!…” egyik
levele éppenséggel nem kívánt terhességről szól, és nini, fiú írta. Fiú iránt érzett szerelem? Ez is csak lánnyal fordulhat elő (a
műfajcsoport kötelező eleme, hogy mindenki heteroszexuális),
no de melyik fiút ne érdekelné egy lány, aki pont őbelé szerelmes? Hiszen nem a lánnyal fog azonosulni, hanem a szeretett
fiúval.
Sokkal inkább lehetne mondani, hogy a lányolvasók sajátos
igénye az az utánozhatatlan serdülőlány-világlátás, amit említettem, olyasmit szeretnének olvasni, ami az ő nyelvükön szól,
nem a fiúkén és nem a felnőttekén. De mindent, ami ebben a
zsánerben íródott, fiúk serege fal élvezettel! Éppen azért, mert
vonzza őket az övéktől annyira eltérő világkép, ahogy a történelmi regényekben az egészen másféle világ érdekel minket.
Egzotikum. Azzal a különbséggel, hogy az ókori Egyiptomban
már nemigen fog senki élni, a női látásmódot viszont a fiúk, ha
egy kicsit előre gondolkodnak, éppen azért akarják megismerni, mert egyszer az életük szerves része lesz egy lány. Bár
olyan nagyon ehhez még gondolkodni se kell, egyszerűen ösztönösen érzik, hogy a felnőttkorra való felkészülésnek része a
másik nem gondolkodásmódjának megismerése is. Ezek a fiúk
kisebbséget alkotnak a szex–foci–sör szentháromság bűvöleté-

ben élőkhöz képest, de léteznek, s létezésükkel cáfolják a képzetet, hogy a lányregény a lányolvasók regénye.
De ha nem az övék, akkor mitől lányregény? Érzelmesebben
beszél? Akkor Padisák Kanóc-könyvei lányregények? A főhős
fiú, lányokhoz vonzódik, az ő szemén át látjuk a világot – igaz,
esetenként más fiúkén és lányokén át is –, mégis egyetlen lapján több érzelem hemzseg, mint a Fecskék és Fruskák sorozat
egész folyamában.
Szerintem ezek a művek alkotják az ifjúsági irodalomnak azt
a kemény magját, amelyért a műfajt el kell és lehet különíteni a
gyerekirodalomtól és a többi rokon műfajtól. Olyan művek,
amelyek serdülő fiatalok lelkivilágáról szólnak, bármelyik
nembe tartozzanak is, és hitelesen ábrázolják lényüket és a fentebb sorolt problémákkal való szembesülésüket. A teljesség
igénye nélkül néhány ilyen mű csak azok közül, amik a kezem
ügyében vannak:
Békés József: Piaci Légy
Jarmila Dědková: Martina újra táncol
Doór Ágnes: Kinek kell egy ilyen Balázs?
Evjenia Fakinu: Csillaghullás Athénban
Fazekas László: Villantó
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Halasi Mária: Az utolsó padban; Kölcsönkért szülők
Klára Jarunková: Az Egyetlen
Erich Kästner: A két Lotti; A repülő osztály
Mányi László: A zöld Jaguár titka
Małgorzata Musierowicz: A Hazudozó
Christine Nöstlinger: Ilse Janda (14); Órarend randevúval
Oravecz Paula: Kócos
J. D. Salinger: Zabhegyező
Jana Šrámková: A fehér hajszalagos lány
Szabó Magda: Abigél; Álarcosbál; Mondják meg Zsófikának;
Születésnap
Szalay Lenke: Barát érkezik a házhoz
Thury Zsuzsa: A tűzpiros üveggömb; Mostohatestvérek; Szökés karácsonykor
Jean Webster: Nyakigláb Apó

valamint Janikovszky Éva, Kántor Zsuzsa, Láng Attila D.–
Láng Krisztina, Lucy Maud Montgomery, Padisák Mihály és
Sue Townsend számos, adott esetben akár összes műve.
Ezek nem mind esnek egyetlen kategóriába. Bartalos Eta és
Talabér Dani líraian bontakozó szerelme és Adrian Mole bumfordi udvarlása között több a különbség, mint a hasonlóság, de
mégis, Adrianre is igaz, hogy a világot saját érzelmi világán
keresztül látja és láttatja, komplex személyisége van, ugyanakkor a mű tárgyalásmódja kétségtelenül átlóg az egyszerűbb világképű, kalandosabb regények közé.
VI.
Az ifjúsági irodalom abban is elkülönül műfajelődeitől, hogy
szakít azzal a nevelési kényszerrel, ami számtalan íróra rájött,
amikor tollat vett a kezébe és gyerekekre gondolt. Talán Montgomery volt az első, aki nem akart nevelni, de 1929-ben Kästnert még méltatták azért, hogy az Emil és a detektívek nem neveli, azaz kínozza olvasóit. Kästner tudtommal egyetlenegyszer
nevelte olvasóit, A két Lotti fönt tárgyalt részében, de akkor
sem a gyerekeket, hanem a felnőtteket, akiknek bármi módon a
tudomására jut, hogy a gyerek mit olvas. Akár úgy, hogy a válla fölött belepillantanak a könyvbe.
A szerzőben munkáló nevelési törekvés élvezhetetlenné, olvashatatlanná teszi a szellemében fogant művet, minél erősebben hat benne ez a szellem, annál inkább. Különösen akkor, ha
– márpedig legtöbbször – a szerző célja nemcsak az volt, hogy
az eljövendő nemzedékek talpig férfiak (nők) legyenek a gáton,
jólneveltek és erényesek, bármit jelentsen is ez, hanem az is
fontos volt, hogy a csillogó szemű ifjak eltökélt hívei legyenek
valamely eszmének – amelynek leáldozásával a könyv jobb
esetben kortünet, rosszabb esetben már csak kórtünet gyanánt
használható. De Amicisre és a Szív című iszonyatra gondolok,
elsősorban, de sok más között. A könyv mindent bevetett, hogy
a jobb sorsra érdemes gyerekekből ifjakat kovácsoljon, akik
zengik a csatadalt és boldogan kaszaboltatják össze magukat a
királyért meg a hazáért. A sokkal terjedelmesebb és majdnem
ennyire szörnyű Twist Olivérben sem bőgnek annyit értelmetlenül, mint itt, ahol elég, hogy a kis infáns anélkül szóljon az

anyjához, hogy levenné kalapját és fél térdre bocsátkozna, és
máris jön az atyai dörgedelem, egy tisztes és amúgy bizonyára
épeszű úriember hüppögő pátosszal zengi le kisfiára, hogy mily
nagyon meg fogja ezt bánni, midőn az egészségtől amúgy kicsattanó, fiatal anya ötven év múlva majd megtér teremtőjéhez,
és ez így megy száznál is több fejezeten át.
A tizenkilencedik században ezt a programozást hívták ifjúsági irodalomnak. Ezen nőtt fel Mussolini. Innen indult ez a műfaj, amíg színre nem léptek az első úttörők, akik rájöttek, hogy
a gyerekeket nem nevelni kell, vagy legalábbis nem így, vasárnapi iskolás módon, lelkifurdalást plántálva a gyerekbe, amiért
merészel nem lenni máris felnőtt, hogy agg atyjának támasza és
az elesettek gyámola legyen, és mellesleg elmenjen a kedve az
olvasástól.
Az első úttörők valójában nem Jókai, Verne, Dumas, ezek a
tekintélyes, bölcs urak voltak: az ő könyveik voltaképpen felnőtteknek szóltak, a gyerekek csak lecsaptak rájuk, amennyire
tudni lehet, elég rövid időn belül. Ők azért nem akartak nevelni, mert eredeti olvasóközönségük felnőttekből állt. Megfigyelhető például, hogy Vernének, bocsánat, Verne-nek egyetlen
gyerekhőse sincsen, Harbert Brown és Dick Sand valójában
talpig férfi, egy harmincéves, sokat látott férfi bátorságával, tapasztalatával és rettenthetetlen hősiességével. Ettől még szerethetők, csak nem gyerekek, hiába van odaírva, hogy tizenöt évesek.
Ezért voltak az első úttörők már huszadik századi szerzők. De
Montgomery, aki a fent kemény magnak nevezett, a „lányregény” elnevezéstől megfosztott irodalmat művelte, egy kisebbséghez tartozott a század első felében. Ransome, akkor még
nagyrészt Kästner is, a huszadik század első kétharmadának
majdnem valamennyi szerzője egy másik alműfajban alkotott,
aminek szintén nevet kell még adnunk.
VII.
A kalandregény egész jó elnevezésnek tűnne, ha nem lenne
már foglalt. Általában olyan művet értenek alatta, amelyben a
hősök egzotikus tájakon utaznak, vadállatokkal és bősz ellenségekkel csatáznak, csupa olyasmibe keverednek, ami az olvasó-

val nem fog megtörténni – nem mintha lehetetlen volna, ellenkezne a természet törvényeivel, mert akkor az fantasy, vagy
olyasmiket kellene hozzá feltalálni, amik még nincsenek és belátható időn belül nem is lesznek feltalálva, mint az időgép
vagy szupergyors űrjárművek, mert akkor az meg science fiction. Nem, ebben az alműfajban nincsenek effélék. Emil Tischbein igazán nem mindennapi kalandokat él át, de a hétköznapi,
kortárs Berlinben és az Északi-tenger partján. Minden, ami vele
történik, az olvasóval is megtörténhetne. Hasonló a helyzet Rónaszegi Gézengúzok-történeteivel, Szalay Lenke Mogyoró-sorozatával, és még számtalan művet felsorolhatnék. Ezek osztoznak a kemény maggal abban a tulajdonságban, hogy az olvasó normális, hétköznapi életéből veszik alapállásukat: Emil
Tischbeinnel könnyen azonosulhatott bármelyik harmincas
évekbeli berlini fiú, de a későbbieknek és a nem berlinieknek
sincsen olyan akadály az útjában, amitől ne tudnák elképzelni.
Ez a műfaj – nevezzük ideiglenesen köznapi kalandregénynek
– ott válik el a kemény magtól, hogy a problémaforrást nem a
gyerekek életében csakugyan meglevő, teljesen köznapi konfliktusokból veszi, hanem kitalál valamit: mi lenne, ha…? Megmarad a valóság talaján, olyan történeteket beszél el, amik akár
meg is történhetnének, például hogy mi lenne, ha egy kisfiú
meg egy kislány mozgósítaná egy ház lakóit, hogy varázsoljanak szép zöld gyepet a nyugdíjba menő parkőrnek, vagy mi
lenne, ha egy fiú örökké csak telefonon érintkezne a papájával
és barátot is telefonon keresne magának, esetleg ha egy iskolai
őrs cirkuszt akarna alapítani beteg tagjuk kedvéért – ezek megtörténhetnének, csak nem fognak. A kemény mag ezzel szemben olyan történeteket ír le, amelyek csakugyan meg is történnek – esetleg nem az a része, hogy a nyolcadikos olvasó elutazik az osztálytársaival a Magas-Tátrába vagy a szüleivel egy
adriai szigetecskére, de a szerelmet, a hegyi vihar meg a vízbefúlás miatti rémületet és a többi érzelmet éppen úgy élik meg,
mint Eta, Dani, Mirella és Kanóc. Lehet más a helyszín és a
szereplők elméjén kívüli események sora, de az olvasó világosan érzékeli, hogy az ő gondolatai, érzelmei, vágyai és problémái hasonlóak a könyvbeliekhez. A most tárgyalt alműfajban
ennek csekély jelentősége van, ámbár Titty Walker elgondolkodó lénye már átvezet megint a kemény mag felé. Ám ami a

Fecskékkel és a Fruskákkal történik, az elsősorban nem a fejükben játszódik le, ők vitorláznak, felfedező utakat tesznek,
kalózkodnak, ezzel az olvasó nem tud azon a szinten azonosulni, hogy nahát, én is ezt érzem, csak azon, hogy nahát, én is
szívesen csinálnám ugyanezt. Ezért nevezem kalandregénynek,
és azért köznapinak, mert meg akarom különböztetni a következő alműfajtól is.
VIII.
A kalandos ifjúsági regényeknek csak egyik csoportja az, amelyik nem tartalmaz semmilyen fantasztikus elemet; jóval többen vannak azok, amelyek igen. Ez átviszi őket más műfajcsoportokba, például Nemere Lars, Don és Ariel-történetei egyszerre ifjúsági regények és sci-fik: ifjúsági sci-fik. Pán Péter viszont inkább a fantasyhoz sorolható. Egyebekben az ilyen történetek alapállása azonos a köznapi kalandregénynek elnevezett műfajéval, csak nem köznapi: nem vizsgálja, hogy a főhős
miként éli meg a serdülőkor válságait vagy a szülei házasságának kudarcát, arról mesél, hogy a főhős milyen ügyesen kormányoz űrhajót vagy vív meg a kalózkapitánnyal. Jane Carsonsorozatom is ebbe a műfajba tartozik, az ifjúsági sci-fik közé.
A nem köznapi kalandregények sajátsága, hogy teljesen beleférhetnek az ifjúsági műfajcsoportba akkor is, ha adott esetben
egyetlen gyerekszereplőjük sincsen. Nemerét kell említeni megint, aki rengeteg olyan kalandregényt írt, ahol a szereplők testőrök (Mindennap merénylet; A veszély ösvényein), katonák
(Acélcápa), természetfölötti lények (A téridő istenei), nyomozók, űrhajósok, kommandósok stb., egyszóval csupa felnőtt,
akik felnőttekre méretezett veszélyekkel küzdenek meg felnőtt
módon, de ez természetesen a legkevésbé sem zavarja az azonosulásban a gyerekolvasót, aki kicsi korától a felnőttségre készül és felnőttekkel is tud azonosulni.
A köznapi kalandregény is megmaradhat ifjúságinak, miközben nincs benne gyerek; ilyen például a Linda, bár az tévésorozat, de ez csak halmazállapotbeli különbség. A Kántor és az
Angyalbőrben könyvalakban is megjelent, ezekben sincsen
gyerek, mégis ifjúsági művek és köznapi kalandregények, hiszen az Angyalbőrben eseményei bármikor megtörténhettek

volna, amíg volt sorkatonaság, Kántor pedig valóban élt. Természetesen ez utóbbiak nem szűnnek meg köznapi kalandregények lenni azáltal, hogy a sorkatonság és a határzár megszűnt,
ezek olyan politikai körülmények, amikről a gyerekolvasók
nem is tudnak és nem is érdekli őket, minden egyéb tekintetben
pedig velük is megtörténhetne mindez, ha rendőrök, illetve katonák lennének, amit nagyon könnyen el tudnak képzelni.
IX.
Számos további alműfajt megkülönböztethetünk. Történelmi
regényt (Bíborváros), történelemparódiát (Asterix), köznapi
mesét (A kétbalkezes varázsló), vagy éppen tovább bonthatjuk
a meglevőket, az alműfajoknak se szeri, se száma. Nem is említettük még az ismeretterjesztő műveket, amik sokszor öltenek
regényes formát (Nullácska a tengeren; Én, te, ő; Sakkábécé),
és eközben is beletartozhatnak mindenféle műfajba, például
Varga Katalin az Én, te, őben mesebeli és science fiction-elemeket is felhasznál a nyelvtantanításhoz, vagyis voltaképpen
fantasyt alkot. Különbséget tehetünk aszerint, hogy egy kalandregény mennyire tér ki a szereplők lelki életének vizsgálatára,
hiszen nincs tilalom arra, hogy egy kalandregény átnyúljon a
kemény magba vagy megfordítva; előbbire az Adrian Mole-t
említettem példaként, utóbbira a Kissy kínálkozik.
Mindez együtt alkotja az ifjúsági irodalom számtalan változatát. Ha egyes műveket ifjúsági regényként említünk, érdemes
pontosabban behatárolnunk, hová tartozik.

2015.11.02.

Így mulat egy magyar úr
Vettem sajtos kiplit, zacsiba raktam őket és indultam volna tovább. Alig moccanok, az autó ugrik egyet és nekikoccan az italos polcnak. Az üvegek összecsörrennek, a legfelső polcon két

palack billegni kezd, egymásra néznek és levetik magukat a
mélybe.
Ők már nem szenvedtek többé, de Editke takaríthatott vagy
egy negyedórát, én meg állhattam a fornettis polc mögött, mert
az autónak iszonyatos ereje van, az egész polcot föl tudta volna
dönteni, de az üvegszilánkot nem kultiválja. Sajnos az erő mellé nem építettek be ütközésgátlót, nekem meg abban az irányban pont nem volt szemem.
Pár hete a pénztárnál jártam így, bár csak tétlen szemlélőként,
egy korábbi vásárló söre zuhant le a szalagról, fele akkora magasságról, de az is több méteres körzetben beterített mindent a
szilánkokkal. Még véletlenül sem azután, hogy mi távoztunk.
Mindig elénk ugranak.
De az csak sör volt – egy. Ez nehezebb pia, vastag falú üvegben – kettő. Egy vodka és egy martini. Négyezer-hétszáz forint.
Mert ha már zúzok, akkor megadom a módját.
Tettemmel föl kívánom hívni a figyelmet arra, mennyire káros az alkohol és mennyivel jobbak a szénsavas üdítőitalok.
Azok ugyanis műanyag flakonokban vannak, valószínűleg egyben maradtak volna – legfeljebb egy darabig pattognak még a
kövön.

2015.11.07.

Éneklő Olaf
és szintiző Vanessa
Nézegetem a karácsonyi játékkatalógus-füzetkéket és törpöngök. Gabi órát szeretett volna tavaly, és én ünnepeltem magam,
mert találtam jégvarazsasat, Elza és Anna néz a számlapról,
Gabi pedig akkoriban bolondult a Jégvarázsért. Erre ma? Kristoff-baba, Elza-baba, Anna-baba, éneklő Olaf, éneklő Anna,
éneklő Elza. Porcelán teáskészlet, karácsonyfadísz-készítő
készlet, kreatív készlet, poszterkészítő, plüssállatok és -hercegnők, másmilyen Elza Olaffal, puzzle, babakocsi, Elza zenélő

hópálcája (?), társasjáték, twister, színváltós hópehely táska,
másfél oldalon keresztül, összeadogattam, ha ezt valaki mind
megveszi a gyerekének, az hetvenhétezer forintba sikít, mindből szigorúan egy példányt.
Pár oldallal arrébb legócsillháb, mint már oly sok éve rendesen, csak most már másképpen írják a nevüket, Darth Vader™,
Luke Skywalker™, Grievous™ tábornok, mert így állapodott™ meg a Lego™ és a Star Wars™, akarom mondani annak
tulajdonosa™, a Lucasfilm™. Viszont nem Kristoff™-baba,
Elza™-baba, Anna™-baba, az majd jövőre.
És beleestem a gondolkodóba. Egyszer, ha a fejemre nem
esik egy meteorológiai műhold, befejezem a Kissyt. Aztán
esetleg kiadják. De ha kiadják, akkor ahhoz francizét kell csinálni, mert enélkül senki meg nem vesz egy egymillió millió
oldalas, hatszázezer kötetes könyvsorozatot. Kell a francizé.
Lesz a boltokban, szent merevlemez, Kissy-baba, gombnyomásra elbambul és újabb gombnyomásra hirtelen fölriad: „Mivammá?!” Lesz Vanessa-baba, szőke, kék szemű, szintetizátoron játszik, főzőcskézik, dermesztő pillantással néz. Lesz Elkebaba, fésülhető vörös lófarokkal, gombnyomásra bármit elismétel utánad hihetetlenül kerékbe tört nyelvtannal. Lesz komplett alapítványi szett™, tizenkét figura, az összes egér meg egy
shindybaba, egymással csak edzenek, de a shindybabát jól
megverik, garantált szórakozás az egész családnak, harmincezer forint. Lesz játék Jerry-telefon, alapítványi mikrobusz, játék Nimbusz műanyag golyóval, shindyvadász társasjáték™,
egérfüles hajpánt (az most is van, a neten levő képekről vettem
az ötletet, de akkor alapítványi logós csomagolásban lesz és ötször annyiba fog kerülni).
Hát kell ez nekem? Kell ez az egérkéknek? Az, hogy a világirodalom leggonoszabb gonosza, Darth Vader hagyott magából
bolondot csinálni, az egy dolog. Másik idő, másik galaktika.
Az, hogy Elza és Anna hagyott magából bolondot csinálni, az
is egy dolog. Ők Arendelle-ben élnek, ott nem árulnak ilyen játékokat.
De az egérkék hogy menjenek végig nyugodtan Beaulieu utcáin, ha a játékboltok az ő elcsúfított másaikkal vannak tele?

2015.11.29.

Elmaradt interjú
Őszintén szólva eleinte még reméltem, hogy interjút készíthetek vele. Ha már úgyis itt vagyok a városban, gondoltam, megkeresem. Először a Janáček színházba mentem, azért is, mert
ahogy beértem a belvárosba, egyből ott találtam magamat.
Szép, modern épület, a hatvanas évek stílusa szerint; még nem
is volt sok történelme ennek a színháznak, amikor ő a kapu
előtt állt és arról ábrándozott, hogy egyszer itt léphet majd föl.
De nem találtam odabent, csóválták a fejüket. Örömmel adnak
tiszteletjegyet a művésznő barátjának, de hát ő maga – hogy is
gondolhatom, hogy még fellép, az ő korában…
Úgyhogy kisétáltam a konzervatóriumba, pontosabban a tánckonzervatóriumba, mert van zenei is, nagyhírű intézmény,
ugyanaz a Leoš Janáček alapította, de én nem oda mentem, hiszen én most akarom őt megkeresni. Amikor felvételizett, még
ugyanott voltak a balettosok és a hegedűsök.
Kimentem Brno-Lesnába, ott van a tánciskola, óriási épület
egy lakótelep közepén, rengeteg zöld között, el lehet tévedni.
Az arra sétáló, szemlátomást balerinanövendék tiniknek már tanárnőt mondtam, elővigyázatosan, hátha a művésznőt nem értik, de nagy tisztelet ült ki az arcukra. Egykettőre meg is találták. Rögtön megismertem, pedig mindig csak hátulról láttam,
ráadásul rajzon. A mozgásán, a tartásán ma is meglátszik a balett, ahogy az ő tanárnőjén is meglátszott. De azért fölötte is eljárt az idő. Akkor tizenhét volt, ma… legalább ötvenhárom, talán több, megkérdezni nem illik.
Örült nekem, bár meglepte, hogy valaki még emlékszik erre a
régi történetre. Az egész környéken egyetlen kávézó volt, ott
ültünk le, egy ultramodern, golfozóknak kitalált hely, ahol
egyikünk sem érezte jól magát, de mindegy lett volna, ha elkészülhet az interjú.
De hát nem készülhetett el. Már beszélgettünk, amikor rájöttem, hogy hiszen nem is értjük egymás nyelvét. Én nem is vagyok Brnóban, ötszáz kilométerrel távolabb fekszem az ágyamban, hajnali hat óra van, a kávézó még ki se nyitott. S hiába

volt Martina Fischerová éveken át a csehszlovák balett csillaga,
ha egyszer ő regényalak, és nem adhat nekem interjút.
Mindezt ő is nagyon fájlalta. Így aztán nem mesélhetett az
életéről, pedig érdekelt volna, hogy férjhez ment-e, lettek-e
gyerekei, egyáltalán kialakult-e végül Igorral valami tartósabb
kapcsolat, s hogyan alakult a karrierje; hogy vannak az unokatestvérei, második családja. Sajnálta, hogy nem tudja elmondani. Sok kérdést tettem volna föl, és örömmel válaszolt volna, ha
tud. De hát nem tudott.
Én is szerettem volna neki mesélni, főként egy csehszlovák
tévésorozatról, amit mostanában kezdtem írni, és ő annak idején, huszonéves korában láthatta is esténként a tévében. Nálunk
nem mutatták be, de náluk igen, és érdekelt volna a véleménye
– ha emlékszik még rá egyáltalán –; az ilyesmi sok erőt ad az
íráshoz. De hát erre sem volt mód.
Búcsúzóul kezet szorítottunk és megállapodtunk, hogy benézek még hozzá, ha erre járok.

2015.12.04.

Csingiling, előre, télapisták!
Meghökkentő közleménnyel akadtam össze a Facebookon.
Szerzője magából kikelve sikoltja, hogy a télapó által képviselt
megtévesztés szellemét a sátán állítja elő, Istent akarja leutánozni vele, mondjuk el a gyermekeinknek, hogy nincsen télapó! Jézus Krisztus van!
Hát tényleg eléggé meglepődtem. Először arra gondoltam,
hogy a szerző a kénkőszagtól bűzhödt kereszténység lápmocsarának tévútjain bolyongva fetreng a tömjénfüst bűnös kábulatában, aztán rájöttem, hogy nem azzal van a baj, hogy mit hisz.
Azzal van a baj, hogy mit nem hisz. Ez az egyébként bizonyára
jóravaló idős hölgy nem hisz a Télapóban.
Még a nevét is kisbetűvel írja.
Döbbenetes, hogy a huszonegyedik század második évtizedében még mindig vannak olyan óhitű, pogány keresztények,

akik nem tudják, hogy amiképpen a kereszténység létrejött a
zsidó vallás talaján és annak továbbfejlesztéseként, majd a protestantizmus létrejött a katolicizmus talaján és annak továbbfejlesztéseként, azon mód született meg a Mikulás a kereszténység talaján és annak továbbfejlesztéseként, már nincsen az elavult, eretnek Jézus Krisztus, Isten meg a mindenféle patás ördögök, már Mikulás van, Télapó, Santa Claus, Gyed Maróz,
Kris Kringle, Sinterklaas, Père Noël, Jultomten, Kanakaloka,
Pelznickel, Kerstman, Tuncshölaozsen, Weihnachtsmann, Babbo Natale, Hoteiosó, Joulupukki! Már Szent Miklós van!
Származása éppen olyan tökéletesen keresztény, ahogy a kereszténységet megalapító Jézus Krisztus származása tökéletesen zsidó, a judaizmust megalapító Ábrahám származása pedig
tökéletesen pogány. Mindegyikük remekül megfelel az előző
vallás elvárásainak. Szent Miklós eredetileg egy negyedik századi görög katolikus püspök. Igaz, később belekeveredtek némi
pogány germán legendák, de az elődök is bőven merítettek
mindenfelől, ez nem lehet gond.
Amikor Jézus családfáját megírták az evangélikusok, akik
természetesen zsidó nemzetiségű keresztények voltak, gondosan ügyeltek arra, hogy Dávid házából származzon, mert ezzel
tették elfogadhatóvá a még a régi vallás mételyében poshadó
nagyközönségnek, akik azon a vidéken mind egy szálig zsidók
voltak, és egy másféle házból való gyüttmöntet aligha követtek
volna. Mármint persze nem Mária származott Dávid házából,
mert annak nem sok jelentősége lett volna, hanem az apja. Tudniillik nem az Úr, hanem József. Aki nem is volt az apja, mivelhogy őneki nem sikerült volna szeplőtelenül. Az evangélikusok ügyes trükkel segítettek magukon: Jézust örökbe fogadtatták Józseffel, így mégis ő lett az apja. Ez megint olyasmi,
ami csak akkor és ott működhetett, mert az örökbefogadás úgy
számított, mintha teljes valóságban ő lenne az apja, igazi vérrokonság lett belőle. Akkoriban ugyanis még nem végeztek
csontvelő-átültetéseket, így az ilyen apróság nem számított.
Ma már nem fontos, hogy Jézus kinek a házából származott.
Vagy bárki. A házakat ma már panelból rakják össze daruval,
és a legitim leszármazás elvesztette jelentőségét. Fontosabb,
hogy milyen értékrendet, életelveket vall valaki, és alighanem
még fontosabb, hogy milyen értékrendet tulajdonítanak neki a

követői. Mert ami magát Jézust illeti, az ő saját elveivel nem is
lenne baj, csak hát a követői fölélesztették a pogány tűzkultuszt
és előszeretettel táncoltak körül máglyákat, amiknek a közepén
egy-egy sikoltozó eretneket helyeztek el, a hangulat kedvéért.
És ez egyike a kisebb bűneiknek. A huszonegyedik században
nem egészen kommilfó ilyen embernek lenni, a még itt-ott kóválygó keresztények éppen ezért nem is gyújtanak már máglyákat, nem akarnak ujjat húzni az önkormányzattal, hanem úgy
csinálnak, mintha a korábbi égetők nem az ő szellemi elődeik
lettek volna.
Büszkén jelenthetem, hogy a Mikulással ilyen gond sose volt.
Hívei soha nem csaptak össze keresztényekkel, de zsidókkal és
muszlimokkal se, s ami talán még nagyobb csoda, világszerte
százféleképpen tisztelik, mégis megférnek egymással. Soha
nem ütköztek meg egymással télapisták és mikulisták, sosem
zengett ajkain Kringle vad népének, hogy „előre, testvéreim,
csingiling!” – „száncsengő, száncsengő, öljétek őket!” Ez azért
sokat számít a modern világban. Szerintem attól van, bár nem
tartom magam avatott mikulógusnak, hogy a Télapó lejjebb
szállította a mércét Jézushoz képest. Mert mit mond Jézus?
Amit Mózes: szeresd a felebarátodat. Ki a felebarát? Mózes
változatában: az összes zsidó. Jézus változatában: mindenki. És
hol van az az ember, aki képes mindenkit szeretni?
– De rabbi (eredetileg így szólították Jézust), hát a Gézát is
szeressem?
– Igen, testvérem, ámen.
– De megtekerte a feleségemet!
– Ámen, testvérem. Szeresd a Gézát, igen.
– Jézusom! De hát akkor az Ödönt is szeretnem kellene!
– Igen, testvérem, ámen.
– De hát az meg az öcsémet tekerte meg!
– Igen, testvérem, őt is szeresd, ámen.
(Később ezt a részt megváltoztatták.)
– Jézusmária!
– Köszönöm, testvérem, édesanyám jól van.
– És a főnökömet is szeressem?
– Őt is szeresd, ámen.
– És a sarki fűszerest, aki zsidó?
– Ámen, testvérem, őt is.

(Később ezt a részt is megváltoztatták.)
– Te jó ég!
– Köszönöm, testvérem, Atyám is jól van.
Amint látjuk, az eredeti Jézus-változat szerinti kereszténységben egyszerűen túl sok embert kellett szeretni. Voltaképpen
minden felnőtt férfit. Ekkora szeretetre az átlagember nem képes, ezért kihúzták belőle az eredeti célcsoportot, a zsidókat,
majd fokozatosan egyre több csoportot, a más vallásúakat, aztán a más felekezetűeket, a más nemzetiségűeket, sőt egyes átdolgozóknak sikerült eljutni a más focicsapatban hívőkhöz is.
Csakhogy időközben bekerültek a nők is, ami akkora válságot
okozott, mint némelyik konzervatív angol klubban. Nem lehet
elvárni egy átlagembertől, hogy ennyi sok embert szeressen.
Lett volna egy alternatív megoldás, a „szeresd” kicserélése arra, hogy „legalább ne bántsd”, de amikor kísérletképpen nyomtattak egy Bibliát ezzel a szöveggel, és egy önként vállalkozó
szerzetes kézbe vette, azonnal leküzdhetetlen ingert érzett,
hogy leüljön és mondogatni kezdje, hogy om maní padme hum.
Szerencsére sikerült megmenteni, a veszélyes Bibliát pedig
ólomdobozba zárták és elrejtették, senki sem tudja, hogy hol.
Átlagos képességű embertől nem lehet elvárni, hogy igaziból
szeressen mindenkit, akivel életében összeakad. A keresztények sem teszik, akkor se, ha önmaguknak se vallják be, hogy
akadnak bőven, akiket gyűlölnek vagy jobb esetben csak utálnak.
A Télapó lejjebb szállította a mércét, emberi léptéket adott a
túlzásba vitt ötletnek. Mivel elsősorban gyerekekhez szól, őnekik nem magyaráz arról, hogy kit szeressenek, a gyerekek tudják maguktól, hogy ki méltó a szeretetükre, és aki nem, azzal
kár az erőltetésért. Amikor viszont felnőtteknek beszél, akkor
beéri azzal, hogy a gyerekeket szeressék. Vagy legalább ne
bántsák. Az pedig a legtöbb felnőttnek sikerülni szokott.
Nem csoda, hogy egyes óhitű keresztények veszélyben érzik
elavult vallásukat. A télapizmus kerek és kicsiszolt eszme,
amely választ ad olyan kérdésekre, amikre a kereszténység kétezer év alatt nem tudott igazán hihető választ adni. Hogyan keletkezett a világ, az emberiség? A kereszténység zavaros magyarázatba kezd hatnapos világteremtésről, de a sunnyogásán
látszik, hogy ő maga se hisz benne, csak fél, hogy a szupernó-

va-elmélet, az önzőgénelmélet és az evolúcióelmélet aláássa az
ő alapelvét, hogy ha vasárnap szépen kiöltözve megjelenünk a
templomban, akkor majd nem tudják meg, hogy megcsaltuk az
asszonyt. És a félelme jogos, mert tényleg aláássa, ámbár addig
is megtudják. A mikulizmus nem vacakol a világ teremtésével.
Együnk sok csokit és építsünk hóembert, hohohohó! Erkölcsöse, ha vasárnap kimegyünk répát egyelni? A kereszténység dühödten a képünkbe vágja a Bibliát, hogy merészeled, már a kérdés is szentségtörés, hisz megmondta az Úr! A télapizmus csak
rosszallóan cöcög, hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni, kivesz
egyet a répák közül és beilleszti a hóember arcába, már csak
két széndarab kell, hohohohó!
A Seregek Ura Mózessel még csak eltársalkodott valahogy,
de amióta megölték a fiát, nem áll szóba senkivel. A Télapó
évente egyszer minden gyerekhez elmegy, és a felnőttek maguk tehetnek róla, ha hozzájuk nem. Ha nem teszik ki a csizmácskájukat, minek menne? Azaz pillanat, évente kétszer, december hatodikán és huszonnegyedikén, pontosabban a magyar
gyerekekhez huszonnegyedikén este, az angolokhoz huszonötödikére virradó éjszaka, szóval ez bonyolult, mert az eredetileg december hatodikai – Szent Miklós halálának évfordulójáról szóló – keresztény ünnep összeolvadt a szintén keresztény
karácsonnyal, Jézus születésével, és éppen ezért német nyelvterületen Christkind, azaz Krisztusgyerek néven is ismerik, és ez
is elterjedt sok országban, magyar neve Jézuska. Magyarországon három néven is ismerik. Az eredeti Mikulás akkor szorult
háttérbe, amikor éppen feszült volt a viszony a szlovákokkal,
merthogy ez ugye a Miklós név szlovák formájának átvétele, a
Jézuska pedig a Rákosi-rendszer alatt vált zavaróvá, a vallási
tartalom miatt. Ezért találták ki a Télapót, az orosz Gyed Maróz, Fagy Apó ihletésére. Végül mindhárom használatban maradt, karácsony után a gyerekek egy része arról mesél, mit hozott neki a Jézuska, másik része arról, hogy mit hozott a Télapó, viszont hatodikán egységesen a Mikulás jön. De hát ez
mind ugyanaz az ember, a pocakos, fehér szakállú, vidám öreg
a piros palástban, ennek a képnek a kialakításáért a Coca-Cola
céget illeti a babér, őelőttük a Mikulás zöldben járt. Jézus
Krisztus soha nem nézett így ki – öregen halt meg ugyan, de
ma már nem tudják, hogy akkoriban harminchárom év mennyi-

nek számított –, nem volt kövér, nem volt fehér a szakálla, és
nem hordott piros palástot. Ezenfelül, ami még fontosabb, Jézus egy kínhalálában vonagló horrorfigura, a Télapó pedig
makkegészséges, vidám bácsi. Sokkal szerethetőbb. A huszadik századi Télapóról már azt is tudjuk, miért és hogyan képes
teljesíteni a kívánságokat. Van egy játékgyára az Északi-sarkon, filmek és könyvek sokasága mutatja be. Hogy a megkínzott és éppen lelkét kilehelő (lámá sábáktáni) Jézus miképpen
tud bármihez is kezdeni imádságokkal, amikor megvan neki a
maga baja, arra kétezer éve senki nem adott értelmes magyarázatot. Amikor a jó magyar ember beleköp a tenyerébe, lehajol,
megragadja a nehéz fatuskót és azt mondja: „no, Jézus segíts!”,
akkor egy vézna fiatalembertől kér segedelmet kemény fizikai
munkához, olyantól, akit utoljára holtan látott, és ennek is már
kétezer esztendeje. Arról persze ugyanúgy nem szól a fáma,
hogy a Télapó valaha valakinek segített volna fölemelni egy fatuskót, de mégis értelmesebb lenne őtőle várni segítséget, hiszen életben van, egészséges, és éppenséggel a testsúlya is
megvan hozzá, még ha az nem is mind izom.
Ráadásul van nyolc rénszarvasa.
Nem vehetjük rossz néven, hogy Jézus Krisztusnak nincs rénszarvasa. Nem bírták volna ki a Közel-Kelet sivatagi forróságát. Jézusnak csak szamara van, illetve volt, nem tudni, hogy
mi lett vele, és az is csak egy, nem tud repülni, nem világít az
orra, voltaképpen nem jó semmire, ráadásul nem is az övé.
Többen megfigyelték, hogy némileg megkérdőjelezhető módon
hozatta el a tanítványokkal a szamarat, néha lopással is vádolták, de nem, a gazda előkerült, amikor már vitték a szamarat, és
mondták, hogy Jézusnak kell, de hogy a gazda végül is beleegyezett-e, hogy elvigyék a szamarát, azt nem tudjuk. Nagy érték volt akkoriban egy szamár. Remélhetőleg a tanítványok később visszavitték, mindenesetre az a szamár kétezer éve nem él
már, nem tud segíteni Jézusnak fizikai munkában. Azonfelül
Amerikában élnek népek, amelyeknek a nyelvére némi problémával sikerült csak lefordítani az Újszövetséget, mert azon a
tájon akkoriban nem élt se szamár, se ló, sem semmiféle nagyobb, megnyergelhető állat, ezért úgy fordították, hogy egy
kistermetű, hosszú fülű állat. S ki tudja, ezek a népek talán
mindmáig nyúl hátán képzelik el Jézus érkezését Jeruzsálembe.

Télapónak nagyszámú karácsonyi manó is a rendelkezésére
áll, akik nem ijednek meg a munkától, hiszen egész évben játékokat gyártanak. Imádnak játszani, jókat enni-inni, s egészében
véve sokkal szerethetőbb, életrevalóbb alakok, mint Jézus vértelen, lebegő angyalai, szeráfjai, kerubjai és mindenféle társalkodói. Az angyalok utoljára Ábrahám sátrában ettek egy jó vacsorát, azóta csak lebegnek és ámenkodnak. Egy-egy festményen némelyik harci páncélt ölt, nyilván a szeretet nevében.
A Télapó, Mikulás, Joulupukki nevéhez semmiféle gonosztett
nem köthető, ha egy-egy filmen össze is akad rossz emberekkel, azokat a manók legfeljebb hógolyóval dobálják meg. Semmilyen ok nincsen, hogy ne őt tiszteljük és kövessük mint
urunkat, erkölcsi ítélőbírónkat.
Kivéve azt az apróságot, hogy hatéves korunkban a szüleink
felvilágosítanak, hogy a Télapó nem is létezik.
De ez se lenne gond, ha őket meg az ő szüleik világosították
volna föl hatéves korukban, hogy Jézus se létezik.

2015.12.30.

Elektromos csellentyűcske
Ha beírjuk ezt a két örök emlékezetű szót a gugliba, jó sok (e
pillanatban 1940) találatot kapunk. Ilyeneket, mint a Sztaki:
Egy klasszikus a 80-as évekből, amit Nagy Bandó András tett
híressé a rádiókabaréban. A játékot elsősorban borderline személyiség zavarral küzdő, málnaszörp mámorban fetrengő óvodásoknak találták ki. Legalábbis erre utal a játék "ha vagytok
egyed és nincs játszó, önmagatokból is összerakni, és az nyer,
aki előbb" utasítása. (Betűhív idézet, összes helyesírási hibáival, egy nyelvi oldalon… c-c-c…) Index Fórum: „nem garantálom az eredetiségét, de aranyos”. Egy blogból: „Valószínűleg
sosem fogom megtudni, hogy az elektromos csellentyűcske
igazi volt-e, vagy csak pihentagyú tréfa.” De olyan is van, aki a
történeten felbuzdulva saját csellentyűcskét épített a fiának.

Egyébként nevezik a csellentyűcskét kínai, vietnami és japán,
illetve import játéknak. Számtalan változatban torzítják és
csonkítják a szövegét. Előadta Nagy Bandó András a rádiókabaréban és a tévében, Déri János szintén a tévében, majd tizensok évvel később a Heti Hetesben is elhangzott mint vadonatúj
fölfedezés – mintha Bandó és Déri idejében a szereplők még
kisgyerekek lettek volna –, de ez már a műsor színvonalának
lejjebb szállása után volt, és elsősorban szexuális asszociációkat próbáltak találni benne, azokon röhögtek. Mintha önmagában nem lehetne röhögni rajta. És mindenkinek az elektromos
csellentyűcske jut eszébe röhejesen fordított használati utasításokról, amilyen például ez (következő oldal).
De abban mindenki egyetért – bár persze nem néztem végig
az összes találatot –, hogy az elektromos csellentyűcske eredete
rejtély.
Pedig bizony tudjuk, hogy honnan ered az elektromos csellentyűcske. Mégpedig Cristina Lastrego és Francesco Testa
(magyar változat: Wéber Péter) három kötetes művének, a
Nézz, láss, kérdezz… című kiadványnak harmadik, Tömegkommunikáció című kötetéből (megjelent a Gondolatnál 1983-ban,
összkiadás: ISBN 963 281 239 5, a harmadik kötet: 963 281
242 5), amelynek 62. oldalát bemutatom először egészben, aztán kinagyítom a kérdéses írást.

A keresőprogramok és a másolhatóság kedvéért álljon itt szöveges formában is.
Csellentyű
A használati utasítás nem reklám a szó szoros értelmében. A
legtöbbször mégis hasonló szerepet tölt be, mivel az áru tulajdonságairól tájékoztatja a vásárlót, megkönnyíti a használatát,
vagyis elősegíti az eladását.

A használati utasítások azonban olykor – fölösleges és fontoskodó részletezésükkel, képtelen logikájukkal, a normálistól
messze rugaszkodó nyelvhasználatukkal – sok bosszúságot is
okoznak. A külföldi gyártmányok magyar nyelvű útmutatóit pedig sokszor nem lehet harsogó nevetés nélkül végigolvasni. Ez
ihlette az alábbi paródiára Somhegyi Bélát:
Játék neve: elektromos csellentyücske.
Biztos nágy az öröm! Nagy a gyermek este a játék neki, ünneplő alkalma kezébe venni, által kissé tanulás célzatából kaptál.
Tahátakkorlá sok!
1. A doboz tetővel bir. Ez leszedés után szabad benyújtás a
késnek, négyszög alak elektromos csellentyücske.
2. Alapos és kézbentartva alányúlva ovatos doboz fenekéről
első játék bekezdését.
3. Fatyalim! Felszólit!
A játék elektromos felnőtt nélkül fejjesen uldaba!
4. Minezután meg lehet kezdeni játszását a játéknak vele.
5. Fogjátok a drót alfelét a két magsujjú közzé, és jobb kezetek föl le mozgat, jel onnét villanybekapcsolt, hirtelen smirgli
erősen, különben nem jön villany se át, se hosszú, se tyü!
6. Egyfejü magán játék, ha vagytok egyed és nincs játszó, önmagatokból is összerakni és az nyer, aki előbb.
Minden fejü vételembernek uzen kedves játszás?
Gyártmánytyó cég
Pajtás, 1979. szeptember 20.
Ez tehát – egy paródia. Alighanem a legjobb paródia a történelemben, mert mindenki azt hiszi róla, hogy eredeti, tényleg
létezett egy ilyen játék, kínai, japán, vietnami, ki tudja; de nem.
Somhegyi Béla filmrendező írta, akiről annyit tudni a netről,
hogy 1947. október 7-én született, 1973-ban végzett, 1977-ben
ő rendezte a Bezzeg a Töhötöm! című, emlékezetes kis tévéfilmet. Amennyire a netről megállapítható, ma is él; Takács Vera
blogjából megtudjuk, hogy 2004-ben részt vett egy értekezleten. Somhegyi nevére keresve eljutunk a Homár egyik idei cikkéhez, ahol az elektromos csellentyűcske természetesen új fel-

fedezésként jelenik meg, átírt Nagy Bandó-jelenetként. Itt van
olyan hozzászóló, aki tud Somhegyiről, a Pajtásról és az első
megjelenés évét is helyesen tudja. Az ismeret tehát nem vált
teljesen semmivé, csak lappang.
Mindenfejű olvasásembernek üzenek kedves új év.

2016.01.07.

Rendszertelenül
A világon elérhető legnagyobb megtiszteltetések egyike, ha valakit fölvesznek a periódusos rendszerbe. Ez a magyar irodalomból eddig már megadatott Arany Jánosnak, Réz Ádámnak,
Vas Istvánnak, sőt amint értesültem, Fluor Tominak is.
Nekem esélyem sincsen.

2016.03.19.

Az első törvény
Érdekes látni, hányféle változtatással képzelték el az asimovi
három törvényt más szerzők, miközben itt-ott maga Asimov is
már változtatott rajtuk. A Wikipédia leírása annyira átfogó,
hogy ha az én változatom nincs benne, akkor azt kell hinnem,
hogy másnak nem jutott még eszébe – a Nicky pedig természetesen nem kerülhetett be, hiszen ez a regény gyakorlatilag nem
is létezik, két elrontott változat van belőle, a harmadikat épp
csak hogy elkezdtem.
Úgyhogy külön írom itt le az én értelmezésemet a három törvényre, közel húsz éve megvan, de nem tűnt föl, hogy én lennék ennek a változatnak az eredeti kigondolója.
A Nicky a 2140-es években játszódik. Emberek csak a Földön és kisebb számban a Holdon élnek. A világ évtizedek óta

lázasan dolgozik a tönkretett környezetet helyrehozni és az emberiség nyugodt életét megvalósítani hivatott Lassítási Világprogramon, de még sok van hátra. A mindenfelé megtalálható
robotok segítenek ebben. Asimovval ellentétben nálam nem
egy cég gyárt robotokat, hanem sok, Nickyt például a Brirob, a
Brit-szigeteki Robot és Gépember Rt. gyártotta – de a név az
asimovi hagyományt őrzi, az ő vállalatának neve Amerikai Robot és Gépember Rt. A Frankenstein-komplexus nálam csak
néhány maradi emberben van meg, de őket a többség bolondnak tartja. Szintén ellentétben Asimovval, a teljesen emberi
külsejű robot nálam hétköznapi dolog, Nicky maga is az, méghozzá gyerek. Ők az első osztályú robotok. A másodosztályúak
csak nagyjából emberszerűek, mint egy kirakati próbababa, és
az intelligenciájuk is fejletlen. A harmadosztályúakat már fém
borítja, csak a végtagjaik számában és elhelyezésében emberiek; a negyedosztályúak pedig semmiben, kerekeken vagy lánctalpon is haladhatnak (utcaseprő automata, gyári munkagép
stb.). A pozitronagy is megvan, de csak a fejlettebb másodosztályúak kapják – az alacsonyabb szintűek elektronikus, az első
osztályúak pedig bionaggyal működnek. A bionagy működését
kétféleképpen is leírtam, és nincs kizárva, hogy a harmadik
változatban egy harmadik magyarázatot kap.
Ennek ellenére egyenesen Asimovtól eredeztethetők. A második regényváltozat elbeszéli, hogy a huszonegyedik században egy amerikai egyetemista elolvasta az Én, a robotot, rájött,
hogy ilyet csakugyan lehet csinálni, és meg is alkotta a pozitronagyat. Mire közel másfélszáz évvel később Nicky színre lépett, már sokkal fejlettebb volt a technika, és milliószámra voltak robotok.
Így aztán a világprogrami korban Asimovot a robotika megalkotójaként tisztelik, bár tudják, hogy ő maga nem épített robotot. De számon tartják emlékét, településeket neveznek el a
regényalakjairól, megünneplik a születésnapját. Ebből következően a három törvényt Nicky is szóról szóra úgy idézi, ahogy
Asimov megírta (illetve ahogy Baranyi Gyula lefordította), de
valójában nem eszerint működik, sem ő, sem a sok millió többi
robot.
Nincsen három törvény. Csak egy van, amit hagyománytiszteletből változatlanul elsőnek neveznek, de a robotok belső mű-

ködését tekintve az az egyedüli törvény. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Ez elég, semmi többre
nincsen szükség.
A második és a harmadik törvény valójában nem több az első
törvény két aleseténél. A robot engedelmeskedni tartozik az
emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az
első törvény előírásaiba ütköznének. Az ember azonban azért
ad utasítást a robotnak, mert érdekében áll az utasítás végrehajtása. Ha a robot nem engedelmeskedne, az ember kárt szenvedne – lehet, hogy csak annyit, hogy magának kellene elkészítenie a vacsoráját, de logikusan reklamálna, hogy akkor minek
vett egy drága és bonyolult gépet, ha az még ennyit se tesz
meg, noha minden szempontból alkalmas rá. A robot tartozik
saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az
első és második törvény előírásaiba. Maga Asimov is sokhelyütt említi, hogy a robotok milyen drága holmik, de nem tűnik
föl neki, hogy ha egy robot nem ugrik félre a gyorsvonat elől,
akkor nemcsak a harmadik törvényt sérti meg, hanem az elsőt
és a másodikat is. Hiszen ha elpusztul, a gazdáját kár éri, egyfelől az ő értéke mint pénzösszeg, másfelől akkor ő nem tudja
már védelmezni a gazdáját és teljesíteni a parancsait.
Értelmezésem szerint tehát az első törvény már tartalmazza a
másik kettőt, azok külön említése szükségtelen, Nicky és robottársai csak az asimovi életmű emléke előtt tisztelegnek vele.
További eltérés Asimovtól, hogy Nicky világában minden robotnak van egy gazdája, aki nélkül nem működik – mármint
nem a jelenléte szükséges, hanem hogy legyen egy létező személy, akit a robot gazdájának tekint és nevez, és az ő és családja érdekeit helyezi előtérbe. Egyszerűen azért, mert jogos elvárás, hogy ha vettünk egy drága robotot – a Frankenstein-komplexus nem uralván a világot, Nickyéket nem bérbe adják, hanem rendesen eladják –, akkor az minket szolgáljon és ne másokat. Magától értetődő, hogy a robotunk másokat is megvédelmez és segít nekik, de nem a mi rovásunkra. Annyiban persze
létezik a három törvény közötti megkülönböztetés – de tekinthetjük egyszerű fontossági sorrendnek is –, hogy ha Nicky kap
egy parancsot George-tól és egyet egy idegentől, akkor utóbbinak várnia kell, amíg Nicky ráér, mert George-é az elsőbbség –

ellenben ha az idegent életveszélyből kell megmenteni, akkor
Nicky azonnal félredob mindent, George legsürgősebb parancsának teljesítését is, és rohan életet menteni. De akkor is ezt
teszi, ha nem különböztetünk meg első és második törvényt,
hanem George kívánságát is az elsőhöz soroljuk, de az ő sérelme aránytalanul kisebb lesz, mint az idegené, ha Nicky nem
menti meg.

2016.05.10.

Soha még
Soha még nekem könyv olyan mennyiségű, magán az íráson
kívül álló munkát nem adott, mint a Kissy. Mert feladatommá
teszi, hogy letépjem azok fejét, akik relativizálják, bagatellizálják vagy éppen lehazudják a nemi erőszakot, még ha nem is
gyerekekről van szó, mint a Kiss Lászlónál.
Soha még nekem könyv olyan bosszúságot nem adott, mint a
Kissy. Mert kötelességemmé teszi, hogy letépjem a Rózsa Misiféle emberek fejét, akinek a szemében a nemi erőszak bagatell
csacskaság ahhoz képest, hogy „mennyit letettek az ország asztalára”, és ezt a széljobber dumát szent meggyőződéssel, újra
meg újra elzengi, mert a hazugság csak sulykolással változtatható igazsággá, de azzal garantáltan. Csak elég sokat kell ordítani.
Soha még nekem könyv annyi büszkeséget nem adott, mint a
Kissy. Mert jogommá teszi, hogy letépjem ezeknek az embereknek a fejét, azoknak az erkölcsi magaslatáról, akik az ártatlanokat, védteleneket és bántalmazottakat védik, nem a bűnözőket, akármilyen tekintélyes uraságok.
Soha még nekem könyv annyi örömet nem adott, mint a Kissy. Mert azzal, hogy egy nap ezek az emberek kénytelen-kelletlen, legalább a nagy nyilvánosság előtt befogják a mocskos
szájukat – egy kicsit szebb lehet a világ, és ebben egy kis részünk nekünk is lesz.

2016.06.25.

Kérdések és válaszok
Egy éve lesz már, hogy elkezdtem a Hankát, és alig haladtam,
de néhány kérdést azért sikerült tisztázni. A fő kérdést, a történet alapállását már régebben kialakítottuk – a kislányok meg én
–, bár azért egy csavar mégiscsak lesz itt. Kibogoztuk azt is,
hogy mi a rejtély Eliška életében, Jana most fogja megtudni, és
evégett elutazhattunk Liberecbe – igazából nem is Barčáék miatt, hanem mert fekvése folytán alkalmas helyszín.
De ezzel még nincsen regényünk. Ez két szál, amik adott
ponton, Eliška, tehát mind a négyük lelkivilágában összefonódnak. A regény törzse ezzel még nem áll elő, különösen azért
nem, mert persze egy év alatt sem írtam meg azt a forgatókönyvet, már egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt kell
tennem. A nemlétező forgatókönyvnek számos olyan előnye
van, amikről nem szívesen mondanék le. Persze van hátránya
is, én többé-kevésbé a sötétben tapogatózom, de mivel tudom,
hogy ők olvasták, szinte betéve tudják, ebben a tekintetben is
elég bátran rájuk bízhatom magamat. Jana talpraesett kislány,
Eliška pedig, ha túljut ezen a krízisen, utolérheti Hankát és azzá válhat, akinek a végcél érdekében lennie kell. Mert a felfedezés után már kettős feladat vár rá, amit Kudláčková csodálatosan kifinomult ösztönnel, csak Barča minimális megnyilvánulásaira hagyatkozva vitt véghez, azt Eliškának tudatosan,
Hanka érvényesülését mindvégig segítve kell végigcsinálnia,
Jana és Anežka tudatos együttműködésével. Hogy ezt hogyan
fogjuk véghez vinni, arról fogalmam sincs, de Jitkától tanultam
egy trükköt. Amikor már töviről hegyire kiismertem a lelkivilágát, akkor csavart egyet magán és mégis másképpen csinálta,
mert egy tizennégy éves kislányban minden és mindennek az
ellenkezője egyszerre jelen lehet, még egy olyan egyszerű, egysíkú, üres egyéniségben is, akivé Jitka próbálta tenni magát.
Megvolt a trauma hozzá, hogy mégis összetetté tegye, háromszorosan (mármint Barča, Luboš és az önmagára eszmélés, saját bűnének felismerése).

Úgyhogy ez működhet. Még nagyon sok kérdést kell tisztázni, ami ugyanúgy eltarthat még egy évig vagy bármeddig, de az
alapvető problémákat megoldottuk. Legalábbis amik eddig fölmerültek. Jana neve mellett még van egy kérdőjel, és további
kérdések fognak felbukkanni. Még ne szaladjon az olvasó a
könyvesboltba.

2016.07.03.

Néha kérdeznek nehezeket is
Találkoztam gyerekekkel, akik mindenféle érdekeset kérdeztek
tőlem. Például hogy hogy találom ki, amiket írok. Erre könnyű
felelni, megmutatom a kisujjamat, innen. Nem tudom. Addig
agyalok, amíg valami kijön, azt beleírom a könyvbe, és akkor
ott van. De volt nehezebb is. Csak gyerekeknek írok-e?
Hát ez nehéz kérdés. Mondjuk a szakkönyveim nyilván azokat érdeklik, akik az adott tárgy iránt érdeklődnek, akármilyen
korúak; az ismeretterjesztő könyvek feltehetően inkább a gyerekeket, mert a felnőttek már nagyrészt tudják, ami bennük
van; de a lényeg a regények.
Kimondottan felnőttregényt nem írtam és nem is akarok, többek között azért, mert nem hiszek a létezésükben. Egész csomó
irodalmi műfaj létezésében nem hiszek, főleg a lányregényekében, mert én nagyrészt azokat írok, látnám, ha létezne ilyen
műfaj.
Hogy mi van helyettük? Irodalom. Persze hogy műfajokra,
sőt műfajcsoportokra oszlik, de ezeket tematikusan kell elkülöníteni, nem a megcélzott olvasókör kora, neme alapján. Éspedig onnan tudom, hogy gyerekkoromban rengeteg úgynevezett
felnőttregényt olvastam, és akkor is, azóta is rengeteg úgynevezett lányregényt.
Nézzünk egy-két példát. Létezik egyfajta amerikai déli irodalom, aminek legismertebb példánya a Ne bántsátok a feketerigót!, de tudom említeni az Eredendő bűnöket is Lisa Althertől,
az nemrég volt a kezemben. Elég bonyolult, súlyos társadalmi

problémákat feszeget. Ha azt tetszenek hinni, hogy ettől a gyerekeket nem érdekli, óriási tévedés. Vannak gyerekek, akiket
nem érdekel, és ez minden könyvre és minden műfajra érvényes. Persze ha a tizenkilencedik századból tetszettek érkezni
és sikítva tetszenek a gyerek kezéből kitépni Alther könyvét,
mert rengeteget beszél a szexről, akkor már se szóltam, de akkor mit tetszenek keresni az én blogomon? A gyerekek abban a
korban, amikor egy hatszáz oldalas könyvbe egyáltalán belevágnak, már nem fognak nyüszítve szaladni anyucihoz. („Kislányom, tizenhárom éves lettél, itt az ideje, hogy elbeszélgessünk a szexről.” „Rendben, anya, mit akarsz tudni?”) A gyerekeket érdekli a világ, mert meglehetősen helyes ösztönnel fölmérik, hogy abban fognak élni, és érdeklik őket az élet dolgai.
Akár az is, hogy a büszke szabad Egyesült Államokban hogy
bántak a feketékkel még néhány évtizeddel ezelőtt is – az amerikai gyerekeket azért, mert amerikaiak, a nem amerikaiakat
azért, mert nem azok. De persze egy bizonyos könyv egy bizonyos gyereket nem feltétlenül érdekel.
A másik műfaj, amitől valaha kergették a gyerekeket, a horror. Én ugyan kutyába se veszem, de tény, hogy ők falják, és
semmi bajuk se lesz tőle. Hogy miért nem veszem kutyába?
Mert nem műfaj és nem irodalom. Mármint irodalom, de nem
azért, mert ő horror, hanem mert anélkül is szólna valamiről.
Hogy készül a horror? Vegyünk egy alaptörténetet: „Éjszaka
volt. Egy nő belépett a szobába és leült az asztalhoz.” Most alakítsuk horrorrá. „Hátborzongató éjszaka volt. Egy hátborzongató nő belépett a hátborzongató szobába és leült a hátborzongató
asztalhoz.” Kész a horror. Hát ez nulla, kérem. Egy hathetes
kiskutya jobbat ír.
Persze vannak regények, amiket a legtöbb gyerek hamar
megun, mert olyan problémákat tárgyalnak, amik az ő szemszögükből elvontak és érdektelenek. Mondjuk Kafka vagy Čapek. De ez sem „felnőtteknek való”, csak nem érdekli őket.
Mondjuk Čapek már sok éve engem sem igazán, Kafka meg
aztán végképp nem, úgyhogy ezt meg tudom érteni.
Ami a lányregényt illeti, én egy pasi vagyok. És olvastam egy
halom úgynevezett lányregényt – tetszettek. Ismerek több más
pasit, illetve felnőtt nőket, akik szintén olvastak lányregényeket, és tetszettek nekik. Fiúktól konkrétan nem kérdeztem effé-

lét, mármint magamat leszámítva, mert nagyon sok lányregényt
még gyerekkoromban olvastam. Akkor mi az, hogy lányregény? Ja persze. „Az ifjúsági irodalom műfaja; a serdülőkorú
lányok sajátos igényeihez igazodó regénytípus.” Hát itt már
tartottunk. Azóta nem változott semmi, én ugyanígy látom,
húsz éve is ugyanígy láttam, én már ilyen maradok, emberek,
ez van.
És az én lányregényeimet, mint untalan elmondom, mindenféle korú és nemű emberek olvassák, és általában tetszenek nekik.
Akkor ez a válasz. Igen, csak gyerekeknek és csak felnőtteknek írok, konkrétan mindenkinek, aki elolvassa.

2016.07.21.

Panta rhei
Ez a kissé dölyfös tartású, rosszalló tekintetű úr valószínűleg
(az arcok összehasonlítása alapján) Unkelhäusser Károly horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter. Minden oka megvan a dölyfre. Már két napja miniszter, amióta a miniszterelnök
úr őméltósága (a kép jobb szélén) átszervezte kormányát és ő
felválthatta zicsi és vásonkői gróf Zichy Aladárt, aki átkerült a
király személye körüli miniszteri posztra; igaz ugyan, hogy a
méltóságos úr már másnap, azaz a kép készítésének szemszögéből tegnap lemondott, de az új miniszterelnök, Wekerle Sándor úr őméltósága átveszi az összes kormánytagot. Legalábbis
föltehető, hogy a kormány tagjaként Unkelhäusser úr már tudja, hogy továbbra is miniszter marad, és van oka a dölyfre.
De mi lenne, ha a fényképezőgép lencséje hirtelen nem rögzítené, hanem vetítené a képeket, és Unkelhäusser úr a jövőt láthatná meg benne?
A sajátját nem látná. Most ötvenegy éves, volt már főszolgabíró, alispán, a horvát bán helyettese, miniszteri posztjáról a
következő évben elsöpri az őszirózsás forradalom. Aztán még
él húsz évet, de hogy mit csinál, azt az utókor nem tudja. Min-

denestül elfeledkeztünk erről az úrról, aki olyan tisztségeket
töltött be, amiket már nem is értünk, hogy micsodák lehettek
egy letűnt világban, poros, naftalinszagú elnevezések, mi már
azt se tudjuk, mi volt az, hogy szlavón. Szlovén? (Nem.)
Unkelhäusser úr bizonyára megértéssel fogadná, hogy nem ő
a fontos ezen a képen az utókornak, akik ezt a képet kilencvenkilenc évvel később nézik – elvégre mégiscsak őméltósága a
miniszterelnök úr a fontosabb. (A kép jobb szélén.) De ő sem.
A mindössze harminchat éves, két és fél havi kormányzás után
leköszönt miniszterelnök is visel naftalinszagú címeket: császári és királyi kamarás már tizenkét éve, egy éve az Osztrák Császári Lipót-rend nagykeresztese és valóságos belső titkos tanácsos, és neki sincsen sejtelme arról, hogy kilencvenkilenc év

múlva az utókor nevetve fogja találgatni, hogy vajon léteztek-e
képzeletbeli külső nyilvános tanácsosok is, és ugyan mi a fene
az a kamarás, ő tartotta netán rendben a király éléskamráját?
De a fiatal miniszterelnök még látni fogja a második világháborút, amelyben gróf létére is elhurcolják Mauthausenbe, majd
hat évvel később Rákosi telepíti ki és sírásóként dolgozik. Ötvenhatban emigrál Bécsbe és ott hal meg hetvenkilenc évesen,
egy gyökerestül megváltozott világban galántai és fraknói gróf
Esterházy Móric volt miniszterelnök, császári és királyi kamarás, az Osztrák Köztársaságban.
De nem ő a fontos. A fia sem, Mátyás, aki már jogász volt és
nem gróf, azaz persze gróf, de nem ebből élt.

De ha a miniszterelnök úr őméltóságának unokája nem hal
meg kilencvenkilenc évvel később és én nem leszek kíváncsi,
hogy voltaképpen milyen rokonságban állt a méltóságos ősökkel, akkor nem kerül elő ez a fénykép, és nem nézhetnék farkasszemet kilencvenkilenc év távolából Unkelhäusser Károly
tárca nélküli miniszter úr őméltóságával, és nem mondhatnám
neki: bocs, Károly bácsi, ha maga netán nem is méltóságos
volt, hanem kegyelmes vagy excellenciás, de erre ma már nem
emlékszik senki. Fogalmunk sincs az egészről, mi már lehülyézzük a kormány tagjait, nemhogy hajbókolás nincsen, de
emberszámba se vesszük őket. Semmi sem maradt abból a világból, ahol maga nagyúr volt, Károly bácsi. Ausztria szövetségi köztársaság, a Habsburgok vállalkozók lettek vagy képviselők, Horvát-Szlavónországot beolvasztották Jugoszláviába, aztán kiolvasztották belőle, most az is köztársaság.
És ma a gróf miniszterelnök úr őméltóságának vér szerinti
unokáját többre tartják posztjának viselőjénél, pedig amit az az
unoka tett, a maga értékrendje szerint, Károly bácsi, alighanem
csak szépelgő firkálás, értelmetlenségek. Ha színész lett volna,
csepűrágónak nevezné, az íróra talán a firkász a szitokszó. Maga olyannak látszik, Károly bácsi, aki ilyen szavakat használna,
ha tudná, mi lett a gróf úr unokájából. És ha megmondanám
magának, hogy annak az embernek többet köszönhet a nyelv, a
kultúra, a haza, a nemzet, mint maguknak valamennyiüknek
azon a fényképen egész életük során, pedig igazán nem tétlenkedtek, címek, rangok, megbízatások egész sorát nyerték el valamennyien – szóval ha ezt megmondanám magának, Károly
bácsi, hát alighanem fölrúgná azt a kilencvenkilenc évvel ezelőtti fényképezőgépet, állványostul.
Hát inkább nem mondom. Azt se mondom, hogy kilencvenkilenc év múlva egy szellemi utódom elővesz egy fényképet
azokról az uraságokról, akik ma páváskodnak címekkel és rangokkal, és megnézi, mi lett az ő világukból.
Pedig így lesz. Panta rhei.

2016.09.03.

Minden megváltozott
Gyakran kell úgy írnom cikket, hogy a lényegi tartalma nincs is
benne, mert nem akarok meglepetéseket elrontani. Ez is ilyen
eset. De megpróbálom mégis leírni a lényeget meglepetés elrontása nélkül.
A Hanka eredetileg egy adott probléma körül forog, amit jó
Barčánk tárt elénk még tavaly tavasszal. Ez önmagában nem
elég egy regényhez, akkor sem, ha – mint már jó eséllyel látható – kisregény lesz, több okból. Természetesen a problémák és
konfliktusok mennyisége és a regény terjedelme között nincs
egyenes arányosság, több problémához valamivel nagyobb terjedelem kell, de egyetlen problémát – ha az olyan – is ki lehet
fejteni bármekkora terjedelemben. A műfaj azonban nem szereti, ha a szereplők életében túl kevés a probléma, mert elszürkülhetnek.
Szintúgy több oka van annak, hogy fölvettünk egy másik
problémát, két lépcsőben. Az első – maga a probléma – már jóval ezelőtt fölmerült, egyszerűen azért, mert Eliška jellemét ez
támasztotta alá, az embert a problémái és az azokra adott válaszai is meghatározzák. A kiinduló konfliktus két ponton okoz
gondot az életében, két irányból hagyja megtámasztatlanul.
Több megoldás közül kellett választani, de nem sokkal ezelőttig nem volt meg a bizonyosság, hogy mi lenne a helyes; végül
saját életem viharai adták meg a megoldást.
E cikk címe arra utal, hogy mindennek hatására Eliška és a
körülötte levők élete egészen más fordulatot vesz, mint amire
az olvasó esetleg számít. Legalábbis remélem.

2016.11.13.

Két hét múlva hal meg John
November 26-án. Ez a második konkrét dátum Borisz Lapin Az
első csillagexpedíció (Первая звёздная) című novellájában
(magyarul Fatér Tibor fordításában jelent meg a Metagalaktika
2-ben). Az első dátum is idei volt, február 7-én született Fred,
az első gyerek a Hajón, a harmadik dátum pedig december 2-a,
amikor az anyja, Sophie ELMENT, hátrahagyva tízhónapos
kisfiát. Senki sem fog megemlékezni ezekről a dátumokról, Lapin már nem él, s a mű nem elég jelentős ahhoz, hogy valaki
más még emlékezzen arra, hogy 2016-os dátumok vannak benne megemlítve. Én sem emlékeztem, csak pont azt olvasom. A
Vissza a jövőbe elég jelentős, 2015-ben a rajongók nemzetközi
sokasága lélegzet-visszafojtva várta október 21-ét, amikor
Marty megérkezik, vissza, a jövőbe. 2001 is elég jelentős, jómagam pár évvel korábban arra gondoltam, Arthur C. Clarke
igazán megérdemli, hogy láthassa ezt az évet. Látta.
Szóval apránként bekövetkeznek azok a dátumok, amiket valaha a távoli, de még felfogható közelségű jövőről író szerzők
kiválasztottak mint különféle science fiction események időpontjait. De arra gondoltam: ha maguk az események is bekövetkeznének, mindegy is, hogy mikor, mennyi közülük és milyen sorrendben, abból több kár származna, mint jó.
A novella, amivel kezdtem, az egyik legkegyetlenebb írás a
történelemben. Az embernek kinyílik tőle a bicska a zsebében.
Általában rosszul reagálok arra, ha gyerekeket kínoznak, akkor
is, ha ők maguk nem tudják, hogy kínozzák őket, nem akként
élik meg, ők büszkén száguldanak a felnőttek nélkül maradt
Hajóban, úton vannak a csillagokba. Nem is lenne ez igazi kínzás, ha a Hajó falain túl a világűr lenne, nem pedig egy csapat
fehér köpenyes tudós, akik semmit sem fognak tenni, ha az
egyik gyerek kap egy halálos betegséget és a többi nem tud rajta segíteni. Ha a világűr lenne ott, akkor elindítottak egy Hajót,
aminek a sorsa szerencsétlenül alakult, ez van. Így csak börtönben tartják egy családnak már a harmadik nemzedékét, születésétől haláláig, és még háromszáz éven át.

És az ilyen történet a sci-fiben nem kivétel, hanem szabály. A
horrort leszámítva ebben a műfajban ömlik a legtöbb vér, esik
a legtöbb hulla, itt bolygók pusztulnak el (mint például Gerard
Klein Rehabilitációjában, Metagalaktika 1), civilizációk esnek
szét (Brian W. Aldiss: De ki pótolhat egy embert?, uo.), őrületes kegyetlenségek esnek. Minden eddigi példa mellé ezrével
állíthatnék továbbiakat, ha olyan emlékezetem lenne, mint
Kuczka Péternek.
Száz, ezer, tízezer véres-kegyetlen sci-fire egy olyan esik,
mint Bulicsov Alisza Szeleznyovája, Asimov Robotok és Alapítvány-történetei (azokban is akad háború meg efféle, de általában elvontan, jobbára csak említés szintjén) vagy Vlagyimir
Mihajlov Irány a Mars!-a. Ez utóbbi tipikus példája annak a
sci-finek, amit magam is műveltem Jane Carsonnal: emberek
bajba kerülnek (többnyire űrbeli körülmények között) és ki kell
vágniuk magukat, meg kell menekülniük, illetve menteniük
mindenkit. Nevezzük humanista sci-finek? Akár.
Persze humanizmus az is, hogy Lapin megmutatja, milyen
ocsmány dologgá változik az emberiség egyik nagy álma, a
csillagközi expedíció, ha csupán kísérletként csinálják, tehát
mennyire kell vigyázni, hogy ilyen kísérleteket soha senki ne
végezzen; ha Klein megmutatja, mennyire ocsmány dolog a háború és ocsmány emberek a katonák, akiknek minden mindegy,
csak a parancs végre legyen hajtva, akármilyen tébolyult is; ha
Aldiss megmutatja, mennyire veszélyes dolog a civilizációt intelligens, de buta gépekre hagyni és engedni, hogy az ember elveszítse kezdeményezőkészségét, elkorcsosuljon. Igen, ez is
humanizmus.
Csak vannak humanista művek, amik olvasása után rossz
szájíze marad az embernek, és olyanok, amik után nem. A Jane
Carson-történeteknél az egyik cél az volt, hogy ne maradjon.
Mert én is ezeket olvasom szívesebben.

2017.01.09.

Nem ismertem Vathy Zsuzsát
Ahogy elgondoltam: „megint eggyel kevesebben vagyunk”,
rögtön az jutott eszembe: vagyunk? „Mi”? Hát ki vagyok én,
hogy egy kalap alá vegyem magamat ővele? Neki szerkesztők
válogatták és nyomdászok készítették a műveit, én mindent
magam csinálok. Neki Márai-díja volt, nekem özvegyi nyugdíjam. Vele mint íróval készítettek interjút, velem csak mint kuriózummal.
Aztán arra gondoltam, hogy ott egye meg a fene, ki mi, ki mit
ért el, mire vitte. Nem ismertem Vathy Zsuzsát, de ott, ahol
most van, már nem sértődik meg, akármilyen jöttment senki
mondja: megint eggyel kevesebben vagyunk. Megint kidőlt
egyikünk, egy író, egy hangja ennek a kornak, ennek a világnak. Ez az, ami számít.
Megint valamivel nagyobb felelősség hárul az élőkre.

2017.01.22.

Amikor az admin rágalmaz
2017. január 22. Ezt a cikket másfél évvel ezelőtt írtam. De levettem, olyan megfontolásokból, amik ma már nem érvényesek.
Ügyvédeket fogadtam és megindítottam a pert. Az ügyvédek
úgy elszúrták, ahogy pert elszúrni még nem láttam, pedig láttam egy-két elszúrt pert. Az alperes valószínűleg tudomást se
szerzett róla, hogy én őt be akartam perelni. A bíróság rá se
nézett arra, hogy voltaképpen mit akarok, ki az alperes, mi a
per tárgya, kizárólag formai dolgok miatt buktuk el az egészet.
Ez eltartott körülbelül egy évig. Aztán mindenféle egyéb problémák kötötték le a figyelmemet, de most már eljött az ideje,
hogy közzétegyem.

A történet kezdete
Az ember soha nem tudja, mi lapul a bokorban, kincsesláda,
csörgőkígyó vagy egy darab szar. Beléptem egy kis csoportba,
külön tanácsolták, azt hittem, ha Szkeptikus Társaságnak hívják, akkor odavaló vagyok, mert én még azt se hiszem el, hogy
mit nem hiszek el. Eltelt két hét, néha hozzászóltam dolgokhoz,
nem sokszor, olvasgattam őket, tök normálisak voltak. Illetve
nyilván még mindig azok. Kivéve az admint. A Tor volt a téma, amit ugye a Jerry is használ, és megjegyeztem halkan,
hogy az egyik legjobb ötletemnek tartom a Fokhagymát. Kétségtelen, hogy a létrehozásával megelőztek, de hát nekem nem
szóltak. Szóval megszólaltam én is, akad hozzászólásom, amit
idézni tudok: „Elnyomó rezsimekben is használják az ellenzékiek, hogy le ne fülelje őket a hallgatózó nagytestvérség. Jelentéseket küldenek Burmából, Kínából, miazmás. Anno cicmic a
pgp volt a sláger a műfajban, de ott ha megpiszkálják a fiókodat, azt minimum látják, hogy kivel levelezel, ha azt nem is,
hogy miről. A Toron meg semmit.” De volt két hozzászólásom,
amiket nem tudok idézni, az admin törölte, és rám dörrent.

Azért enyhén szólva nem vagyok szokva ilyen rádörrenésekhez, moderátorként sem írok ilyet, de semleges szemlélőként
sem emlékszem, hogy olvastam volna effélét. Hogy tényleg
olyan szörnyűeket írtam-e, azt ugye nem tudom utólag visszanézni már magam se. Viszont kétségtelenül nagyon elnéző egy
moderátor, nem hívott rendőrt (vagy ki tudja), nem jelentette
szerénységemet a Facebooknál (vagy ki tudja), éppen csak az
utólag arra járó azt fogja látni, hogy én – ott van a nevem – valamiféle törvénybe ütköző cselekedetet hajtok végre. Hogy az
micsoda, a következő hozzászólásából ki is derül. A kettő között ott volt a válaszom, amiben emlékeim szerint körülbelül
elküldtem a fenébe és közöltem, hogy ilyen moderálás mellett
nem maradhatok tovább ebben a csoportban, valamint mellékeltem a Kissy linkjét, hogy ugyebár fölhomályosítsam, miről
van szó, de azonnal kivágta. Ennyire szkeptikus, hogy először
hisz valamit, és aztán nem ellenőrzi. Még jó, hogy csak két hétig voltam a csoportban.

Mármost ha létezik valami, amit akkor se csinálhattam, ha az
ember feje tetejére állítja a monitort és tükörből olvas, az a
gyerekpornó reklámozása, egészen pontosan az. Az lehet, hogy
nem írtam le tök szájbarágósan, hogy még egy szkeptikus admin is megértse, min dolgozom, mert hát mit tudhatok én őróla, de hogy gyerekpornót istók zicsi nem reklámoztam, az hétszentség. Ha akarnám se tudnám, hogyan tehetném. „Emberek,
nézzetek több gyerekpornót!”, vagy hogy? De hát ugye hogy
mit írtam valójában, az már nincsen ott.
Persze be kéne perelni rágalmazásért, de hát nem megy a dolog. Nem tudom a címét, az anyja nevét, a születési dátumát,
ezek nélkül a bíróságtól csak azt kapnám vissza, hogy pontosítsam az alperes személyét. Én utazgatni nem tudok, nyomozni
nem tudok, magánnyomozót megfizetni nem tudok, és egyébként is, ebben az országban már azt ítélik el, akit megrágalmaztak.

Úgyhogy marad az, hogy kijelentem, szerintem nem először
és nem is utoljára, de ilyen határozottan még soha: igen, büszke
vagyok rá. Csináltunk már egypár dolgot Krisszel, meg azelőtt
külön-külön meg azóta egymagam is, de soha olyan büszke
még semmire nem voltam, mint a Kissyre, ami mindenféle
szempontból eredeti és egyedi, első a maga nemében, és lesz
majd egy nap egy emberke, aki olyan cikkeket ír majd róla,
mint én A két Lottiról. Ennél többet aligha is várhatok, de nekem kimondottan ez a célom.

Büszkeség
Hogy miért vagyok rá büszke? Mert közel kilenc éve dolgozom-dolgozunk rajta szakadatlanul – illetve hát „szakadva” –,
ez eddigi életem egyötöde, semmi se volt még az életemben,
amit ennyi ideig csinálhattam volna, a fizetett mesterségemet
leszámítva. Mert ha elkészül, ez lesz a leghosszabb magyar
nyelvű regény, bár ez szigorúan csak egy terjedelmi adat, az
irodalmi értékét nem minősíti. Mert meglátásom szerint elég
eredeti irodalmi technikák vannak benne, bár nem biztos, hogy
ezt mindenki értékelni fogja.
De elsősorban és legfőképpen azért vagyok rá büszke, mert
harcol a gyerekbántalmazás ellen, ami önmagában is egy eredmény – minden kicsi számít –, de hozzá ezt olyan módon teszi,
ami legjobb tudomásom szerint teljesen egyedi, Hörömpő cirkusz, világszám. Ez van. Általában nem szoktam kérkedni az
eredményeinkkel, de az álszerénység sem kenyerem, ha valamit jól csináltam, akkor azt meg szoktam mondani. Ha rosszul
csináltam valamit, azt is megmondom.
Illetve pillanat, mert lehet, hogy itt pont rosszul csináltam valamit:

Hát a csoda tudja. Nekem relevánsnak tűnt, de mit tudhatom
én, hogy ami az én látásmódomból pont a témához kapcsolódik, abból mit ért meg valaki más? Nekem csak ez az egy fejem van. Őszerinte nem kapcsolódott a témához; szerintem
igen, hiszen a Torról beszéltünk, de most már nem derül ki,
mert – engedelmet – nem szoktam megtanulni a hozzászólásaimat, nem tudom, hogy mit írtam, és az emlékezetemet nincs
honnét felfrissíteni, az admin pontosan ezeket törölte. És hacsak nem csinált valaki pont akkor képernyőfotókat, ez már
nem is fog kiderülni. Én utólag csinálhattam, mert a csoport
publikus, kilépés után a tartalom olvasható.
De hogy pozitívként nem hirdettem… bocsánat, milyen eszmét? A pedofília nem eszme, hanem betegség. A gyerekmolesztálás sem eszme, hanem cselekmény (mégpedig büntetendő). És milyen tartalmat reklámozok? Ezt csak akkor tettem
meg, amikor az első képen olvasható dörgedelmet megkaptam,
odatettem a Kissy linkjét, de már bánom, mert ha az admin
még egyszer megszólal e tárgyban (nem fog), akkor lehet, hogy
azt fogom visszahallani, hogy egy szaúdi gyerekpornóoldal
linkje volt, ahol drogot és núbiai rabszolgákat is árulnak. Mindenesetre a Kissy volt, történetesen nem reklám végett, ugyanis
a pedofília után a reklám a második dolog, ami a legjobban utá-

lok a világon, hanem hogy legalább képbe kerülhessen, hogy
miről beszél. De tökmindegy, mert adminunk szempillantás
alatt kivágta.
De legalább nem feltétlenül ellenőrzi, hogy igazat beszélek-e.
Ez a szerencsém. Egykettőre a gyerekpornó-maffia fejének szerepében találnám magamat, aki havonta több ezer gyerek elrablását vezényli le. Egyébként a Szkeptikus Társaság azzal foglalkozik, hogy a neten olvasható töméntelen marhaságot ellenőrzi és megírja róluk az igazat. Én vagyok a kivétel. Ha engem
is ellenőrizne, még a végén pont őróla derülne ki, hogy micsoda.
Tovább is van, mondja még:

Szóval intenzíven le vagyok pedofilozva, de ezzel megvárta,
hogy kilépjek. Viszont szóltak, hogy nézzem meg újra. Mármost én több mint húsz éve írok, de néha léteznek esetek, amikor nem tudom megtalálni a szavakat. A Kissybe beletettem
több mint hétszázezret, de erre nincsenek. Vannak, de ha azokat leírom, a végén ő perel be engem, és ebben az országban
meg is nyeri.
Azért szólva lett ám neki:

– de ő azért admin, hogy akkor is igaza legyen, ha nincsen igaza:

Szóval ha én valahol félreérthető vagyok, akkor az csakis és
kizárólag a másik poszt lehet, ahol feltehetően szintén pedofíliáról volt szó (mit tudom én már, annyi mindent irkálok mindenfelé, de megpróbálom megkeresni), semmiképpen sem ez.
Az admin ugyebár tévedhetetlen. Ha a másik poszt alatt véletlenül elítéltem a pedofíliát, akkor az volt a megtévesztő ravasz
hadművelet.

Míg ezt írtam, megkérték, hogy törölje az egészet, mert ezt
rágalmazásnak is fel lehet fogni. De a blogba akkor is kimegy.

Egy másik beszélgetés
Utóirat. Megtaláltam, mi volt a másik poszt, ahol még félreérthetően fogalmaztam, pár nappal ezelőtt. Akkor még sikeresen
titkoltam vad pedofil maffiózó mivoltomat, még szerencse,
hogy most le lettem leplezve. Olyan sikeresen titkoltam, hogy
csapatostul lájkolták. Ezek a hosszú előadások persze nem fedik fel valómat – azt az adminnak kellett zseniálisan kiolvasnia
a törölt hozzászólásokból, amik amúgy egy-két mondatra terjedtek.
Bocsánat a hosszú olvasni- és letöltenivalóért, de a beszélgetés egyébként is érdekes, sok mindenféle hasznos információt
tartalmaz az emberek pedofilokról alkotott világképéről.

Utó-utóirat
Utó-utóirat. Az egésszel az a bajom csupán, hogy én tartós karriert építettem föl arra az adottságomra, hogy – nem vagyok
pedofil. Huszonhárom éve írok és tizenhat éve döntöttem el,
hogy az én helyem az ifjúsági irodalomban van. Méghozzá
nem a gyerekirodalomban, ahol érdekes kalandok vannak, felfedezőutak, csaták, meselények, tisztelet-becsület ezeknek is,
de nekem nem ez való, nekem gyereksorsokat, gyerekek lelkivilágát kell ábrázolnom, éspedig kislányokét, mert ez a legérdekesebb. Néha komolyan úgy érzem, hogy sikerült eredményeket elérnem a serdülő lányok lelkivilágának megértésében.
Kilenc éve pedig a Kissyvel pontosan a pedofília, helyesebben
a gyerekmolesztálás ellen küzdünk, kaptunk itt-ott némi elismerést olyanoktól, akik szintén hallottak már erről harangozni,
szóval van értelme ennek a munkának.
És akkor jön egy Péterfi Dániel, kiírja egy csoportba, hogy én
pedofil vagyok, és mint aki jól végezte dolgát, elmegy aludni.

Most megnéztem, több mint háromezer tagja van a csoportnak,
ebből tizenhatan ismerőseim (tizenöten, ha Andrassew Ivánt
nem számítjuk); páran elég közeliek ugyan, de nem mind.
Őutánuk listázza a Facebook azokat, akikkel sok közös ismerősöm van, rengetegen, akikkel szinte naponta összefutok a neten, bejelölve nem vagyunk egymással, de sokszor váltottunk
már szót, nagyjából tudják, hova tegyenek. Ezek holnap vagy
belépnek a Facebookra és ebbe a csoportba, vagy nem. Péterfi
vagy egy másik admin előbb-utóbb majd talán ránéz erre a beszélgetésre, látja, hogy indulatok voltak, és törli az egészet.
Hogy addig hányan látják a nevemmel ellátott közleményt,
csak a véletlenen múlik. Helyreigazítást nem fognak látni, mert
egy moderátor tévedhetetlen, azért moderátor, csak én vagyok
ilyen abszurd bizarrmány, hogy moderátorként többször kértem
bocsánatot, mint talán bármely egyéb minőségemben életemben, kivéve Kriszet, tőle még többször. Az marad meg ezekben
az emberekben, hogy én gyerekpornót reklámoztam.
Most mit csináljak, menjek el utcát söpörni? Fura látvány
lenne.

Másodika: kiállnak értem
Másnap délelőtt. Vannak még az embernek barátai:

De hát ez nekem nem megoldás, normális kommunikációra
nem vágyom Péterfivel, akinek a nevét se hallottam, amíg be

nem léptem ebbe a Szkeptikus Társaságba, alig két hete. A bocsánatkérés nem érdekel, vannak dolgok, amiket nem lehet így
elintézni. Viszont háromezer ember olvasta mostanáig – és ki
tudja, még meddig – Péterfi rágalmait, a poszt sima törlése azt
hagyja meg bennük, amit utoljára olvastak.

Megkeresem az adminokat
10:54 Magánüzenetem a csoport többi adminjának: Kedves
Szkeptikus Társaság adminjai, elnézést az ismeretlenül zavarásért, de van egy „kis” problémám Péterfi Dániellel: jelen pillanatban rágalomhadjáratot folytat ellenem háromezer ember
előtt. Megkérték, hogy törölje, de számomra az már nem megoldás, akárhányan olvashatták a szövegeit, most már ez marad
meg bennük rólam. Köztük több száz olyan emberben, akik
ugyan nem facebookos ismerőseim, de rendszeresen összefutunk. Tudtok, illetve akartok-e tenni valamit ezzel a helyzettel?
És kértem visszavételemet a csoportba. Ha engedik, beszélhessünk.

Vita a moderátorokkal
Tibi is megkapta a moderátori ledörrenést:

Csak hát nem a törlés volt visszataszító, hanem amit a távozásom óta művel. Tényleg azt hiszi, hogy valakit pedofilnak beállítani vicces?
Vagy hogy egy pedofil majd pont az ő csoportját fogja választani, hogy comingoutoljon?

Kilenc perccel később hozzáírta legutóbbi szövegéhez: „A
csoportban 6 moderátor van, nem 3000.” Nagyon vicces. Szóval ő a gép előtt ül most is, foglalkozik a csoport ügyeivel, de
nem érzi úgy, hogy valamit tennie kellene. Nem, boldog, amiért pont ő ilyen ügyesen pedofilt fogott. A belépési kérelmemre
húsz perce nincs válasz. Elutasítva sincs.
Ezt a cikket eddig százhetvennyolcan olvasták, de abból persze egy én magam vagyok, legalább négyen a barátaim, akik
kis műhelyemben szörnyülködnek a történteken. A többi csoporttag nem érezte szükségét, hogy rákattintson, biztosan gyerekpornó. Vagy csak nem jártak még arra, munkanap van, délelőtt. Az lenne a legjobb. De ha Péterfin múlik, ott lesz az a
szöveg az idők végezetéig.

Úgyhogy meg lehetek nyugodva: írói pályafutásom netáni
tönkretétele nem cél, csak egy nem mindig elkerülhető mellékhatás. Kár volt írni a többi adminnak, most még öttel több ember veszi föl a Veszélyes Pedofilok Listájára a nevemet.

Jesszusom, ha Péterfi emlékszik a Kissy linkjére, akkor nekem végem, Kissy frankón lefeküdt Martinnel, már több éve,
és még mindig nincsenek tizennyolc évesek. Már értem, hogy
Bodó Béla miért írt játszadozó kismackókról.
Javasolták, hogy ne pereljek, hanem jelentsem föl, hiszen ez
a Btk-ba ütközik. De minek? Hogy két év múlva kapjak egy
határozatot, miszerint Péterfi úr valóban megrágalmazott? Minek az nekem?

Üzenetem a csoportnak
Bocsánat, a legutóbbi dörgedelmet elfelejtettem kommentálni,
csak bemásoltam. Szóval az, hogy mit írtam a törölt megjegyzésekben, már elég régóta teljesen érdektelen, hiszen törölve
vannak, a tartalmuk többé nem ellenőrizhető, azt állít róluk,
amit akar. Én Nem Használom Illegális Dologra A Technikát,
Te Marha! Könyvet írni legális! Az orrod elé dugtam a könyv
linkjét, de kibasztad, mert el vagy telve önnön fontosságodtól,
hogy most jól megfogtál egy pedofilt, megmentetted a csoport
becsületét, megmentetted a hazát! Teljes komolysággal azt hiszed, hogy a pedofilok a neten büszkélkednek a gyerekpornó-

gyűjteményükkel, mi? Minden vágyuk az, hogy mindenki lássa, mennyi szép gyerekpornót gyűjtöttek össze, és mehessenek
húsz évre a börtönbe. Te szkeptikus admin, egyszer a kurva
életben tényleg legyél már szkeptikus és ne higgy a füledbe
sugdosó kisördögnek, mert úgy éljek, hogy ha létezik módszer,
amivel elkaphatom a törvény előtt a töködet, akkor azt a Facebookon mászkáló jogi szakértők meg fogják találni és alkalmazni fogom, és ha az ahhoz vezet, hogy pénzbüntetést fizetsz
vagy börtönbe kerülsz vagy mit bánom én, mi lesz veled, akkor
ahhoz vezet, így jártál. És most megkérek valakit, hogy ezt másolja be neked a csoportba, mert engem nem engedsz vissza,
hogy megvédjem magam, a mit sem vétett nagybátyámat nem
engeded be, mert azonos a családneve, mindent megteszel,
hogy tönkretegyél. Hát kösz.
12:16 Tibi bemásolta a fenti bekezdést a csoportba. Egy bátor
ember.
Közben jövök rá: hát hiszen nem háromezer ember előtt lettem megrágalmazva. Akárki olvashatja, amit ott írnak, én is olvasom, Péter is, akit továbbra sem engedtek be, akármekkora
nyilvánosságnak számolható. És ha ott marad, akkor az idő folyásával még nagyobb.

A vita folytatása

Néhány perccel azután, hogy Greguss Pál kijelentette, nem
törölheti a posztot, az eltűnt. Hamarosan megjelent helyette egy
másik, az eredeti cikk beküldőjétől.

Megint kiállnak mellettem

Ezt már elküldés előtt fotóztam le, sejtve, hogy nem jelenhet
meg. Nem is jelent meg, ezt is törölték. Közben benéztem a
csoport moderációs logjába, ott már egyenesen illegális tevékenység hirdetése szerepel, a nevemmel ellátva – és ez a log is
egyetlen kattintással elérhető a csoport oldaláról:

Itt idézték a törvényt, rágalmazásért két évet lehet kapni nagy
nyilvánosság előtt és/vagy jelentős érdeksérelmet okozva. Most
azon gondolkodom, hol vagyok én azzal kisegítve, ha Péterfi
két évet ül. Mert ugye ha ellenfelek vagyunk, akkor nekem az
lenne a legjobb végkifejlet, ami neki a legrosszabb. De nem
mindegy? Két hete azt se tudtam, hogy a világon van. Hol segít
az ki engem, ha Péterfi ül, amikor esetleg rám rontanak, hogy
te disznó gyerekpornó-kereskedő?
Ezt a posztot is törölték, megjegyzés nélkül.

Tibi kilépése; Sebők Zita Ágota
Cikkzárta után érkezett:

Ezt a hölgyet már csak privátban mertem megszólítani, de
elhajtott, nem óhajt velem tárgyalni. Így alakul a jóhírem. Gondolom, azóta a fél net tudja, hogy mekkora nagy gyerekpornót
terjesztek. Hétszázezer szó!

Elnöki közlemény
…legvégül a társaság elnöke leült velem privátlag megbeszélni, és végül ezt írta:

Megköszöntem.

Negyedikére virradó éjszaka
S ezt követően nyugi volt körülbelül huszonnyolc óra hosszat.
Aztán jött egy hozzászólás az elnöki közleményhez.

Megköszöntem Péterfi Dánielnek, hogy ilyen helyzetbe hozott, Zaza Nincsnevet pedig felkértem, hogy mutassa meg a
gyerekpornóoldalakat. Csak Péterfi válaszolt, azt felelte, tényleg ilyet írtam, ez lemaradt a képről.

Ezután Péterfi természetesen törölt mindent. Írtam Hraskó
Gábornak, megkértem, hogy tegyen valamit, különben perelek.
Majd pedig megkerestem Péterfit. Beszélgetésünk teljes logja:

„Beszélgetés” Péterfivel
Conversation started today
Láng Attila D.
00:54
Láng Attila D.
Gábor azt ígérte, hogy meg fogsz keresni privátban, de ha ez
mostanáig nem jött össze, hát kezdeményezek én. Látsz
valamilyen megoldást erre a szituációra?
Dániel Péterfi
00:54
Dániel Péterfi
Gábor ilyet nem ígért, ilyet akkor ígért volna, ha velem
beszélt volna ilyenről, és nem tette.
Láng Attila D.
00:55
Láng Attila D.
Értem. Talán elfelejtette.
Dániel Péterfi
04/06/2015 00:55
Dániel Péterfi
vagy talán képzelődsz
Láng Attila D.
00:55
Láng Attila D.
Még az is lehet. Tehát látsz megoldást?
Dániel Péterfi
04/06/2015 00:55
Dániel Péterfi
igen. Nem beszélek veled, elmebeteg vagy.
Láng Attila D.
00:56
Láng Attila D.
Egyrészt ez nem a szituáció megoldása, legfeljebb a Te számodra. Másrészt miből vonsz le ilyen következtetést?
Láng Attila D.
00:59
Láng Attila D.

Megtaláltam. Talán én értettem félre, hogy ez ígéret volt,
mindenesetre ezt mondta.
[mellékelve egy kép Hraskó Gábor szavairól]
Láng Attila D.
01:03
Láng Attila D.
Én mindenesetre fölteszek egy-két kérdést, és Rajtad áll, hogy
válaszolsz-e. Én megkérdeztem. Először is: tudatában vagy-e,
hogy a rágalmazás bűncselekmény, ami jelen esetben nagy
nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva történt, és Te
követted el? Ez esetben ezért két évet lehet kapni. Nem magamtól vagyok ilyen okos, szóltak.
Láng Attila D.
01:04
Láng Attila D.
Másodszor: tudatában vagy-e, hogy a rágalmazáshoz nem
szükséges, hogy amit állítasz, hazugság legyen? Elég az, hogy
olyasmi, ami kedvezőtlen színben tünteti föl a másik embert.
Lehet igaz is, avagy lehetsz tökéletesen meggyőződve az igazadról, ez a rágalmazás bűncselekménye szempontjából mellékes.
This person can't get messages right now.
…vagyis letiltott. Itt tartunk. Aki védekezni próbál, elmebeteg.
Meglátjuk, az elnök is így gondolja-e. Ha ő is, akkor meglátjuk, a bíróság is így gondolja-e.
(Egyébként mintha Hraskó Gábor olyasmit mondott volna,
hogy megdorgálták Péterfit… talán csak az én megnyugtatásomra mondta, vagy ha mégis ezt tették, nem volt sok foganatja. Különös, hogy a Szkeptikus Társaságnál moderátor maradhat valaki, miután bűncselekményt követett el.)

Egy másik ügy
Közben zajlott egy egészen más ügy. Van az a szál a pedofíliáról, amit külön idéztem, ott azóta is folyik beszélgetés, teljesen
normális hangnemben. Egy ponton azok kerültek szóba, akik
nem pedofilként molesztálnak gyerekeket, és itt adekvát volt
megemlítenem az Anoni Mara Társaságot és honlapját. Pilla-

natnyi beszélgetőpartnerem, aki a moderátorok egyikével sem
azonos, ezt nehezményezte, hogy ezeket az oldalakat talán
mégse kellene idetenni. Az ezutáni hozzászólásainkat mindketten töröltük, mert félrevonultunk magánbeszélgetésbe, ahol ő
megkérdezte, hogy ezen az oldalon ugyebár bűncselekményeket elkövető emberek írnak-e. Ekkor én megkérdeztem, hogy a
Szkeptikus Társaság valami olyasfélét jelent-e, hogy mindenfélét hiszünk dolgokról és nem nézünk utána. Miután tisztáztuk,
hogy ő csak a saját véleményét képviseli, elmondtam, hogy a
válasz: nem, és életemben nem láttam olyan társaságot, amelyikkel ennyire hihetetlenül nehéz lett volna kommunikálni. Péterfi feltételezi, hogy a könyvem egy gyerekpornóoldal, én pedig egy őrült vagyok, aki mindenáron le akarja csukatni magát.
Két nap múlva ő feltételezi, hogy a már országos hírnevű Anoni Mara Társaság honlapjára bűnözők írnak. De semminek sem
néznek utána, csak hisznek. Mi lesz holnapután, kérdeztem – s
mint fent láttuk, alig néhány órával később megjelent Zaza
Nincsnev kis szösszenete.
Végül kínkeservesen meggyőztem, hogy téved, és mindenekelőtt utána kellene néznie, hogy miről nyilatkozik. Ezután a
szükségtelen hozzászólásokat töröltük a csoportból. De háromnegyed órámba telt, és ez a csoporttag kifejezetten intelligens
ember benyomását keltette. Amúgy Péterfi is. Milyenek lehetnek a kevésbé intelligensek?
Mindez nem kapcsolódik az ellenem indított rágalomhadjárathoz. Csak mutatja, hogy valami nagyon nagy baj van ennél a
társaságnál, ha a szkepticizmust úgy értelmezik, hogy azonnal
mindenről és mindenkiről feltételezik a rosszat, és bár egyetlen
kattintásba kerülne, rettegve kerülik, hogy utánanézzenek. Ez
persze nem az én problémám, hanem az övék, az enyém csak
annyiban, hogy ebből a légkörből ered az én megtámadásom is.

Következtetések
Mármost az, hogy mit írtam, igen hamar elvesztette jelentőségét: a törlés pillanatában. Nem lehet hitelt érdemlően felidézni
többé, Zaza Nincsnev ugyan leírt egy érdekes szöveget („Gyerekpornós oldalakat üzemeltetek, és mellette nyugodtan al-

szom”), de hát egyrészt én is állíthatom róla, hogy bármit írt,
másrészt akár ezt is írhattam volna, tökmindegy. Éppenséggel
ugyan nem szokásom hazudozni magamról, márpedig az idézet
három hazugságot tartalmaz. Amióta felnőttem, rossz alvó vagyok, nem üzemeltetek oldalakat, mert a LAttilaD.org csak
egyetlen oldal, és hát bármit lehetséges csinálni gyerekpornóval, én azt biztosan nem csinálom. Harmadrészt Pásztor Tibi is
olvasta a hozzászólásomat, és „semmilyen pedofil vagy azt támogató tartalmat nem hordozott”.
De tökmindegy. Azt is írhatom magamról, hogy én öltem
meg Kennedyt. Ha ezt megtenném, annak a következő következményei lehetnek:
– a moderátor törölheti bármilyen okból, és a törléssel soha
nem is vitatkoztam;
– rám szállhat a magyar rendőrség és/vagy az FBI, hogy
mondjam el, hogy csináltam;
– bárki szabadon hülyének nézhet.
Az azonban nem szerepelhet a lehetséges következmények
között, hogy ezentúl szabad rólam azt állítani, hogy én öltem
meg Kennedyt. Én állíthatom magamról. Más nem állíthatja rólam. Ez ilyen egyszerű. A büntető törvénykönyvben és Cyrano
orrmonológjában egyaránt megtalálható ez a közlés.
A probléma ott van, hogy
1. Péterfi leírta rólam, hogy gyerekpornót reklámozok, ilyen
tartalmat szolgáltatok, meg is osztom, hogy hol.
2. Amikor Veres Juli, majd Pásztor Tibi védelmébe vett, teljes elutasítással reagált, a hiedelmével ellenkező tartalmú közléseket tökéletesen figyelmen kívül hagyta, viszont az egész
beszélgetést egy álló napon át kint hagyta háromezer ember
előtt, holott teljesen nyilvánvalóan semmiféleképpen nem tartoznak a Szkeptikus Társaság profiljába. (Amikor Zaza Nincsnev megismételte a rágalmat és én megszólítottam Péterfit, ő
először is több alkalommal válaszolt nekem, négy hozzászólásáról van fénykép ebből a szakaszból, nekem pedig ötről – holott Hraskó Gábor világosan megmondta, hogy „Az ezzel kapcsolatos vitákat, vagy az e bejegyzés alatt beírt megjegyzéseket
különösebb értesítés nélkül töröljük”. Péterfi ellenszegült az elnöki utasításnak.)

3. Háromezer ember látta a rólam írottakat, és az elnöki fellépés rendkívül gyengének bizonyult. Megköszöntem, mert nem
láttam esélyt arra, hogy többet érhetek el, de „Szeretnék elnézést kérni a Szkeptikus Társaság elnökeként Láng Attila D-től,
ha úgy értelmezte, hogy itt a moderátorok közül valaki pedofíliával rágalmazta volna meg.” Nem én értelmeztem így, mindenki így értelmezi, aki eddig véleményt nyilvánított az ügyben. Péterfi nemhogy pedofíliával (ami egy betegség) rágalmazott meg, hanem gyerekpornóoldal(ak) üzemeltetésével, ami
viszont egy büntetendő cselekmény.
4. Greguss Pál erélytelen fellépése többet ártott, mint javított
a helyzeten. Egy moderátor nem írhat olyat, hogy „visszalépési
kérelem teljesítése is még függőben van”. Egy facebookos csoportban egy belépési kérelemre válaszolni két kattintás (egy a
kérelemről szóló értesítésre, egy az ezután megjelenő oldalon a
jóváhagyás vagy az elutasítás gombjára), vagyis sokkal gyorsabban véghez lehet vinni, mint ezt a mondatot leírni. Egy moderátornak tudnia kell gyorsan dönteni. Greguss ezután nem is
tett sokat, csak annyit mondott, hogy nem törölheti a posztot;
ez sem sokat ért, Hraskó Gábor törölte helyette. Greguss is írt
képtelenséget, hogy „te bizony valamiféle versenyben tartod
magad az FBI-jal valamiféle pedofil ellenes harc ígéretét meglengetve”, ami egyszerűen annyit jelent, hogy egyetlen blogcikket olvasott, egy jelentéktelen „szolgálati közleményt”, és
azt is félreértette.
5. Hraskó Gábor trollkodásnak minősítette, hogy megpróbáltam megvédeni magamat, és tiltással fenyegetett.
6. A bárki számára látható moderációs logban elhelyeztek
egy bejegyzést a nevemmel és „illegális tevékenység hirdetése”
kommentárral, amit Hraskó csak ismételt követelésemre volt
hajlandó megváltoztatni. Ha nem követelem ezt ki, akkor ott
maradt volna beláthatatlan ideig, hogy én illegális tevékenységet hirdettem, bár hogy az mi, arról nem volt ott infó. Mindenesetre ez is alkalmas, hogy a később odatévedő olvasók szemében gyanús elemként tüntessen föl engem.
7. Minimálisan Sebők Zita Ágota és Zaza Nincsnev elhitte és
valószínűleg változatlanul elhiszi, hogy én egy gyerekpornókereskedő vagyok, az emberiség szégyene. Ők hangot is adtak
ennek. Hogy rajtuk kívül hányan hiszik el a háromezer közül,

soha nem fogjuk megtudni. Azt sem, hogy egyáltalán hányan
olvasták Péterfinek egy napig frekventált helyen levő rágalmait.
8. Péterfi tökéletesen és véglegesen elzárkózott attól, hogy
bármilyen megbeszélést folytasson velem. A nyilvánosság előtt
idiótának nevezett, négyszemközt elmebetegnek, utóbbi nem
rágalmazás, mert négyszemközt ilyen nincs, csak primitív, ostoba sértegetés és hazugság. Különösebb jelentősége az „idióta” jelzőnek sincsen, mert csak rövid ideig volt látható, kevesen
olvashatták, de ugyanilyen primitív sértegetés. Nem szolgáltam
rá. Megpróbáltam megvédeni magamat.
9. Miután két közismert ember, Pásztor Tibi és Rózsa Misi
kijelentette, hogy az engem ért támadás miatti tiltakozásul elhagyják a csoportot, senki nem vont le következtetést ebből
sem. Hraskó Gábor négyszemközti megbeszélésünkön nem
gondolta úgy, hogy talán meg kellene őket követni. Hiszen engem sem követett meg, hanem elnöki közleményében gyakorlatilag letagadta a történteket.
10. Ez az elnöki közlemény csak akkor jelent meg, amikor
hosszú órákon keresztül folyamatosan zaklattam őket és követeltem a helyzet rendezését, bírósággal, rendőrséggel fenyegetőzve. Ez nem az én stílusom és mérhetetlenül utáltam csinálni,
de valamiért még mindig bíztam abban, hogy értelmes emberekkel van dolgom, akiknek nem céljuk engem tönkretenni –
egyszerűen csak félreértettek valamit, és nincs kedvük változtatni az egyszer kialakult véleményükön.

A szkepticizmus mibenléte
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
• Szkepticizmus alatt leginkább a tudományos kételkedést, a viták során a bizonyítékok meglétének és az elképzelhető (plauzibilis) elméletek bemutatásának igényét értjük.
• Nem tekinthető szkeptikusságnak az egyszerű hitetlenkedés.

• Ugyancsak nem szkepticizmus a meggyőző bizonyítékokkal rendelkező elméletek, tények hasonló erejű bizonyítékok nélküli tagadása.
(Részlet a felhasználói szabályzatból.)
Az ügyben megnyilatkozott három moderátor egyike sem tanúsított tudományos kételkedést az állítás iránt, hogy én gyerekpornót terjesztek. Bizonyíték gyanánt megkapták a Kissy
linkjét, de rá se voltak hajlandók nézni. (A lilával kiemelt szövegrészben említett további csoporttag először hasonlóképpen
reagált az Anoni Mara Társaság nevére és honlapjára, és háromnegyed órámba telt meggyőzni, hogy téved. De őt legalább
végül sikerült – viszont ő nem is moderátor.)
A három moderátor egyszerű hitetlenkedést tanúsít minden
iránt, amit én vagy a barátaim mondunk nekik, pedig ez a szabályzat szerint nem tekinthető szkeptikusságnak.
Az sem szkepticizmus, hogy Péterfi bármilyen bizonyíték hiányában megszállottan tagadja az én meggyőző bizonyítékokkal rendelkező tényeimet. Semmilyen másféle bizonyítékot
nem fogad el, mint az én első két hozzászólásomat, de ezeket
megsemmisítette, nem léteznek. Amivel Péterfi hadakozik, az
egy szalmabáb, az én törölt és így ellenőrizhetetlen kijelentéseimből leszűrt elképzelés, és makacsul elzárkózik az igazság
megismerésétől. De lényegében Greguss és Hraskó sem tesz
mást. Egyébként azt sem hiszem el, hogy Péterfi ennyi idő után
pontosan emlékszik két olyan hozzászólásra, amiket aligha tanulmányozott hosszasan, csak rájuk csodálkozott, valahogyan
interpretálta őket és felháborodottan törölte. Nem gondolhatta,
hogy fontosak lesznek, különben lemásolta volna őket. Tehát
hacsak nincsen komputeragya, nem emlékezhet rájuk tökéletes
pontossággal, márpedig egyetlen szó vagy rag ellenkezőjére
változtathatja egy mondat értelmét.
Ez a szalmabáb azonban egy ember, akinek egész pályafutását teheti tönkre, ha ebből a kétségkívül kicsiny, de prominens
embereket is tartalmazó közösségből elindul a hír, hogy a társadalom által legnagyobb megvetéssel sújtott bűn terheli. Ettől
kezdve az igazság senkit sem fog érdekelni.

Részletek a Szkeptikus Társaság
alapszabályából
Letöltöttem az alapszabályt erről az oldalról és egy kicsit olvasgattam.
Az egyesület céljai között szerepel „annak az igénynek a képviselete, hogy a társadalom kiemelt szerepet biztosítson a tanulásnak, a tudásnak, a tudománynak, az önálló és a dogmáktól
mentes gondolkodásnak” és „az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása”. Történetesen a
Kissy is hasonlóra törekszik. Kívül áll az iskolarendszeren, és
tudást tartalmaz. Sokfélét, de ami tárgyunk szempontjából fontos, az az őket körülvevő világról és annak veszélyeiről való tudás.
Az egyesület ezenfelül közhasznú tevékenységként védi az
emberi és állampolgári jogokat. Talán egyszer majd az enyémeket is? Mert „nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból”. Nekem az az egy
emberi jogom szorulna védelemre, hogy szeretnék nem azzal a
gondolattal kimenni az utcára, hogy esetleg fejbe vernek, mert
elhitték az ő rágalmaikat.

Pereljek
Egy privát üzenetváltás 4-én délután:

De egyik barátom sokkal jobb választ írt:
Kedves Gábor! Hogy képzelted el a dolgot? Valahogy így:
kop-kop-kop!
Tisztelt Dani úr! Hoztam egy doboz bonbont, meg virágot,
pezsgőt, egyebeket. Kicsit meg vagyok ám bántódva, amiért
olyan bűncselekménnyel vádoltál meg a nagy nyilvánosság
előtt, aminek üldözésére az életemet tettem fel. Ja, és ennek bizonyítékaként belinkeltem a könyvemet, amin sok-sok éve dolgozom.
...De tényleg csak ici-picit haragszom ám! Nehogy megorrolj
rám emiatt! Mesélj, téged mi bánt? Hogy letámadtalak írásban
mindezért? Jaj, az nagyon csúnya dolog volt tőlem! Gyere, akkor beszéljünk mostantól erről!
Kérsz egy kis bonbont, kólát? Vagy esetleg a nyakamat nyújtsam? Tessék, szúrd át, bátran, megértelek.

A Kissy
A Kissy egy regény. Valóban nagyon büszke vagyok rá. Kilenc
éve kezdtünk hozzá időközben elhunyt feleségemmel, és még
jó néhány évi munka lesz vele, de az eddig elkészült anyagrész
fent van a honlapunkon, elég sokan olvasták és tetszett nekik.
Ifjúsági regény, egy gyerekcsapat kalandjairól szól, akik pedofil bűnözőkre, molesztálókra, gyerekrablókra, gyerekpornó-terjesztőkre vadásznak. Ebből következően természetesen van
benne gyerekpornó is, említés szintjén. Valóságos, képen ábrázolt gyerekpornó akkor sem képezhetné részét egy regénynek,
ha az felnőtteknek szólna.*

*

Valóban megpróbáltam beperelni Péterfit, de elbuktam. Az olvasó soha
nem fogja kitalálni, hogy miért. A bíróság kijelentette, hogy a keresetlevélen az aláírásom nem Attila, hanem Anna. Az ügyvédeim benyújtottak egy papírt a kézírásos nyilatkozatommal, amiben kijelentem, hogy
engem Attilának hívnak, lássanak csudát. A kérdés, hogy engem hogy
hívnak, átkerült valamiféle „ítélőtáblához”, ami elküldött a fenébe. Az
ügyvédeim nem tettek semmit, de nem írhatom le a cég nevével együtt,
hogy az ország legtehetségtelenebb ügyvédi irodája, mert akkor én leszek a rágalmazó. – Most, 2020 szeptemberében, amikor ezt a cikket
betördeltem a Szivárvány számára, megnéztem a csoport moderációs
logját, ami a cikkben linkelve van. Évekkel később is vannak moderációs bejegyzések Péterfi Dániel, Greguss Pál és Hraskó Gábor nevével ellátva. Dávid és Góliát harcát Góliát fölényesen megnyerte.

2017.06.24.

Apaság
Mint amikor újszülött gyermekünket vesszük kézbe, olyan lehet a kezünkben tartani első könyvünket. Június 22-e innentől
nemcsak arról nevezetes, hogy idén tizenöt éve, hogy Krisz átvette jeles diplomáját, hanem hogy délután egykor csöngetett a
postás egy barna borítékkal.
Igen, a digitális könyvet változatlanul teljes
értékű, igazi könyvnek
tartom, érzem, gondolom, tekintem. Mégis
van különbség. Gondolom, az, hogy eszmélésem óta könyvek vesznek körül, „igaziak”, papírra nyomtatva, másfélét eddigi életemnek
több mint a felében nem
is láttam. Meg az, hogy
ezen azért, bár magánkiadásnak számít, mégiscsak dolgozott egy
egész könyvkiadó.
Egyszerűen piszok jó
érzés.
Hát ez lett abból, hogy
egyharmad évszázaddal
ezelőtt Barča Hrdinová
az évnyitón Jitka Povejšová nyakába ugrott, aztán olyan kutatóan nézett Jindra Joklra – én pedig néztem őket és gondolkodtam. Ennek két éve, azóta dolgoztam ezen a regényen; maga a
szöveg már az ősszel lezárult, a kiadás munkálatainak is nekifogtam, csak novemberben le kellett állítanom a dolgot. De
most kész. Heteken belül megindulhat a terjesztés.

Ez kisregény, 112 oldal a terjedelme, és mivel az összes vonatkozó összeg közzé van téve a kiadó oldalán, én is leírom itt
a számvetést: 2000 forint lesz a fogyasztói ára, ebből 200 az
enyém, és ha 160 darabot megvesznek, akkor visszajön a kiadás költsége. De ha nem, az sem érdekes. Ahogy egy másik
könyv kapcsán nemrég írtam: ha veszteséges lesz, akkor is örülünk, nem a pénzért csináljuk. Ha úgy számolom, hogy másfél
éven át csak napi egy órát dolgoztam ezen a könyvön – merthogy az idő legnagyobb részében persze a Kissyvel foglalkoztam, de más művekkel is –, az is van úgy kábé 550 munkaóra,
szóval ezt az ember csakugyan nem pénzért csinálja, és ez így
van jól.
Hanem a szemekért. Ez a könyv Barča barna szemének fürkésző pillantásából indult, de egy hidegkék szempár meleg tekintetére építkezik. Azért adtam ki elsőként ezt a könyvet, mert
ez az első, amit valakinek írtam. A többinek csak dedikációja
van, olyanoknak ajánlva, akik fontosak voltak az adott művek
elkészültében, de ő többet tett ezért a könyvért, ámbár fogalma
se volt róla, hogy könyvet írok neki. Most már tudja. A legelső
példány, a szerzői proof az övé.
S hogy hogyan tovább? Hát van énnekem ugye még sok-sok
könyvem készen, de abból csak egy, aminek illusztrációi is
vannak. Egyelőre.

2017.11.01.

Újraolvasás
Föltették nekem a kérdést: vajon az írók elolvassák-e a műveiket, úgy, ahogy a kérdező a kedvenceit, salátává nyúzva?
Hát én ugye csak a saját nevemben felelhetek, igen, persze.
De ez többrétű dolog. Egyrészt mire egy könyv, vagy mondjuk
a Kissy egy része elkészül, addigra elolvastam százszor, kisebb-nagyobb szakaszokat visszamegyek, ellenőrzök, mert hát
szenilis vagyok és túl sok mindenre kell figyelni egy regényben. (Érdekes, nekem nincs meg az a problémám, ami miatt

Asimov mindig csak egy fikciós művet írt egyszerre, ismeretterjesztő, tudományos munkát akármennyit, de regényt mindig
csak egyet: attól tartott, hogy összekeverné a szálakat, szereplőket, cselekményeket. Nekem ilyen gondom sose volt, gond
nélkül írtam a Kissyvel egyidejűleg – most végignéztem – a
Medvebocsokat, a Hankát, a Gabi és a manót és az idén nyáron
írt regényt, meg a Jane Carson-sorozat utolsó két részét. Meg
egypár töredékben maradt művet. Talán mert mindegyik annyira más közegben játszódik, vagy nem tudom, de sose volt gond
őket szétválasztani.) Gyakori, hogy kisebb-nagyobb szakaszt
visszamenve azt találom, hogy nem konzisztens, continuityhiba
van benne, például az idei regényemben is volt olyan, hogy az
események idővonalán menet közben változtattam, és nem emlékeztem, hogy az elején már hivatkozás van későbbi eseményre, ami a változtatással máskorra került. Az ilyenek az újraolvasások során derülnek ki. Aztán amikor elkészül a könyv, illetve a Kissy esetében egy-egy rész, akkor az egészet elolvasom elejétől végéig, mielőtt fölkerülne a szerverre. (Illetve a
három legújabb regény föl se került, ezek egyenesen papírkönyvek lesznek, illetve a Hanka máris az.)*
Másrészt miután megjelentek, újraolvasom-e? Számtalanszor,
gyakran csak kisebb-nagyobb részleteiket, az egészet ritkábban, de azért sokszor. Van úgy persze, hogy évekig nem. De
most, ahogy átnéztem e cikk miatt a fönt linkelt regénylistát,
egyik-másikra rányomtam és nem állhattam meg, hogy egy-egy
részletet el ne olvassak megint. Mert ilyenkor vagyok együtt a
gyerekeimmel, mind azok, az epizódszereplők is. A nyáron írt
regényt a rendes újraolvasás után még egyszer újraolvastam,
mielőtt átadtam volna annak a két embernek, aki ismerheti. Aztán letettem kicsit érlelni, és most kezdtem újraolvasni a napokban.
Nemcsak a continuityra kell persze ügyelni, hogy ha biciklivel indult el hazulról, akkor valami megálló után nem folytathatja az útját gyalog anélkül, hogy elmondanánk, hova tette a
*

A Hanka végül megbukott, kétszeresen is: teljes kilenc példányt tudtunk eladni, és az előző cikkben említett hidegkék szempár tulajdonosát
egyáltalán nem érdekelte. Mindezek miatt azóta nem próbáltam papírkiadást csinálni egyetlen könyvemből sem, és a saját költségemen később
sem tervezem. (Szivárvány)

biciklit és miért. (A Jane Carson-sorozat dugig van continuityhibákkal; legalábbis az első két kötet biztosan.) Ennél is fontosabb az események idővonala, éspedig nem is azért, mert nem
mehet matekórára, ha már elmondtuk, hogy az pénteken szokott lenni, és ma csütörtök van (ez continuity), hanem mert
ezek gyerekek, akiknek a jellemfejlődése, világképének változása függvénye az események menetének. Nemcsak tanulnak
abból, amit tapasztalnak, hanem változnak is a történtek által,
illetve az idő puszta múlásával. Nyári regényem hőse is gyerek
(ennél többet még sokáig nem fogok róla elmondani), és a történet során elég komoly jellemváltozáson megy át, többszörösen is, a regény viszont félasszociatív szerkesztésű, vagyis félúton van a Kissy szinte sima időrendje és a teljesen asszociatív
szerkesztés között, amilyen Fekete István Ballagó idője; következésképpen nem mutathatja azokat a jellemvonásokat adott
időpontban, amiket majd csak egy későbbi időpontban bekövetkező eseménysor hatására fog fölvenni, akkor sem, ha
könyvbeli tárgyalásuk asszociatív okból pont fordított sorrendű. Tehát mások a reakciói, más a környezetnek azokra adott
válasza, minden más, aszerint, hogy egy adott esemény már bekövetkezett-e vagy sem.
Ez teszi a regényírást állati érdekessé.

2017.12.11.

Tömegprobléma
Némely regényeim írásakor fölvetődött egy probléma. Adott
egy kiindulópont, adott egy végcél, és a kettő között adott egy
sor esemény, amiknek be kell következni a történet folyamán.
Ez a cselekményvázlat. Igen ám, de ez mondjuk áll tíz pontból,
és ésszerű mértékig részletezve őket egy-egy pont megfogalmazható mondjuk ezer szóban. Az tízezer szó. Igen ám, de nekem arról is van egy elképzelésem, hogy nagyjából mekkora
regényt szeretnék, nem feltétlenül szószámra meghatározva,
csak olyanformán, hogy ez kisregény legyen, közepes vagy

mégis miféle. Az ember másképpen lát hozzá egy terjedelmesebb írásműhöz, mint egy kisregényhez, és megint másképpen
egy novellához (azért valljuk be, a Kissy elején látszik, hogy
eredetileg novella lett volna). Mármost megesik, hogy a becsülhető szószám alatta marad annak, amekkora regényt szeretnék
– ez az eltérés különösen az idén nyáron írt regényemnél volt
nagy –, én pedig ragaszkodom az elképzelésemhez, hogy annak
a regénynek márpedig bizonyos méretre szert kell tennie. Bizonyos tömege kell hogy legyen. És ez nem akar kijönni. Igen ám
(ez már a harmadik „igen ám”), de én nem tudok szerkeszteni.
Voltam már szerkesztője könyveknek, de regényt, a saját regényemet nem tudom, minimális változtatásoktól, egy-egy mondat átfogalmazásától eltekintve a szövegnek olyannak kell maradnia, amilyennek először megírtam.
Mi lehet ilyenkor tenni?
a) Fölvenni újabb pontokat a cselekményvázlatba. Ez nagyon
nehéz. Tessék elképzelni egy kriminél: 1. megtalálják a holttestet, 2. színre lép a nyomozó, 3. kérdéseket tesz föl, 4. ráhozza
az idegbajt a tettesre, 5. rábizonyítja. Ez egy Columbo-vázlat.
Petrocellinél annyi a különbség, hogy menet közben még meg
is támadják valakik, akik nem akarják, hogy az igazság kiderüljön. Ezen kívül még mit lehetne beletenni? Itt a cselekmény fő
sarokpontjairól van szó, amikből a Rejtelmes sziget hatszáz oldala tartalmaz hatot (megérkeznek a szigetre; berendezkednek;
megtalálják Ayrtont; megküzdenek a kalózokkal; megismerkednek Nemo kapitánnyal; felrobban a sziget). Ezeket nem nagyon lehet már bővíteni, ha nem akarunk hollywoodi hatást
kelteni (egyenként leöli az összes algonoszt és végül a főgonoszt, de kiderül, hogy a főgonosz hátrahagyott egy bombát,
ami mindjárt elpusztít egy nagyvárost, de elsősorban a főhős
kisfia van veszélyben, de ahhoz, hogy megmentse, el kell jutnia
villámgyorsasággal egy megközelíthetetlen helyre, ahonnan aztán még vissza is kell jutnia még villámabb gyorsasággal, ráadásul csak egyvalaki tudja, hogy a piros drótot kell-e elvágni
vagy a kéket, de az illetőt még meg kell győznie, hogy segítsen, és így tovább, és így tovább, a végtelenségig).
b) Az egyes pontokat tovább lehet részletezni. Mondjuk mintha lett volna egy korábbi vázlat, ahol Verne nem írta le, hogy
hogyan estek a déliek fogságába és szöktek meg, és egy későb-

bi vázlatban már ezt is leírta. Vagy mondjuk a korábbi változatban barlangot találnak, és csak a későbbiben lesz belőle a
Gránit-palota föld alatti ürege, hogy annak birtokbavételét és a
nitroglicerin előállítását is bele lehessen venni. De hát ugye ezt
se lehet bármeddig, megvan annak a határa, hogy egy-egy pontot meddig lehet nyújtani.
c) Egyik ponthoz sem tartozó szövegrészeket lehet beiktatni
(fizikailag állhatnak az egyes cselekménypontok között, illetve
egy-egy cselekménypont eseményein belül). Ezek a leírások,
amik lehetnek tájképektől a szereplők gondolatain át valamely
szerkezet, népszokás vagy ételrecept leírásáig bármik. Ransome például jelentős terjedelmet szentel Titty gondolatainak.
(Viszont nem sorolnám ide A nyomorultak terjedelmének egyharmadát* kitevő erkölcsi fejtegetéseket, mert azokat Hugo
nem azért tette bele, hogy tömeget, terjedelmet nyerjen, hanem
ezek képezik a regény lényegét. Ez a regény nem egy eseménysort akar leírni.) De persze annak is megvan a határa, hogy
adott mennyiségű lényegi cselekménynél milyen mennyiségű
mellékszálat lehet beiktatni, mielőtt vontatottá válik az egész.
(A Kissynél ez a határ egyszerűen nem létezik, más a műfaja.)
S persze lehet ezt a hármat kombinálni is. Így végül valamelyest megoldható, hogy tömege legyen a regénynek. De gyakran keserves munka elérni, hogy a kívánt terjedelem is összejöjjön, és mégse hígítsuk, ne legyen meg az olvasónak az az érzése, hogy pusztán a szószámláló felpörgetése kedvéért az író
számos töltelékszó és többszavas kifejezés, esetleg szinonimák,
rokonértelmű szavak beiktatásával nyújtotta meg a mondanivalót céltalanul és értelmetlenül, csak azért, hogy a regény hoszszabb legyen, miközben a mondanivaló ezáltal szemernyit sem
növekedett, vagyis a szerző csupán hígította közlendőjét – pont
mint ebben a mondatban.
*

*

Az angol Wikipédia-cikk szerint több mint a negyedét, de ha az ott szereplő oldalszámokat elosztjuk egymással, 34% jön ki, vagyis egyharmadnál is több.

Mindez nem kizárólag arról a filmről jutott eszembe, amit ma
láttam. Földi űrutazás (Capricorn One) a címe, és 1977-ben
rendezte Peter Hyams. Nos, itt finoman szólva nagy mennyiségű tömeget kellett hozzáadni a filmhez, ahol ráadásul van egy
előre megkívánt terjedelem, egy egész estés játékfilmnek másfél órásnak legalább lennie kell. Ezt két órára sikerült elnyújtani, azáltal, hogy az űrhajósok sivatagi szenvedéseit és a légi üldözést jó hosszan mutatta be. Kár volt.
Ha én írom a filmet, az egész két órát alighanem besűrítettem
volna egybe, a látszólag kalandos, de voltaképpen eseménytelen sivatagi menekülést szimplán kivágom, egyszerűen gépre
ülnek és meglógnak – és a második óra már arról szólt volna,
hogyan tör ki a botrány azáltal, hogy kipattan a hamis Marsutazás és az eltitkolása érdekében végrehajtott gyilkosságok.
Vagy a Mars-utazást részleteztem volna jobban, végül is az
egész világ Mars-lázban kellett hogy égjen, erről csak lehetett
volna valamit beszélni.
Hasonló aránytévesztések gyakran vannak ám. A Vivát, Benyovszky! című sorozatra bizonyára emlékszik az olvasó. Ha
emlékeim nem csalnak, Benyovszky Móric számos kalandot él
át itt Magyar- és Lengyelországban, majd hirtelen elkeveredik
Szibériába, a kettő között nem történik semmi, snitt. Számos
kalandot él át Szibériában, majd hirtelen elkeveredik Madagaszkárra, a kettő között nem történik semmi, snitt. Beutazza a
világot, de útközben nincsenek kalandjai, azokat mindig egyhelyben éli át. Hát aligha. Erre nem mentség az alacsony költségvetés, unalmas lett a sorozat. Ha már említettem a Rejtelmes
szigetet, ennek 1973-as filmfeldolgozása az egyik legrosszabb
film, amit a pleisztocén óta alkottak, többek között azért, mert
Omar Sharif játssza Nemo kapitányt, ezt a fontos, de rövid epizódszereplőt – márpedig ekkora sztárnak komoly szerep dukál.
Így is csak tíz percet van képen, de ez is sokszorosa annak, ami
Nemo kapitánynak járna, a filmet ezért fel kellett hígítani Nemo-jelenetekkel, hogy Omar Sharif gázsiját legyen értelme kifizetni. Másra nem is költöttek. Persze az aggastyán Nemo kapitányt nem játszhatta el a negyvenegy éves színész (akkor
meg sminkre kellett volna költeni), ezért Nemo kapitányt megfiatalították, ennek folytán át kellett írni mindent, amihez őneki

köze volt, gyakorlatilag az egész filmet tönkretette az a döntés,
hogy Omar Sharif legyen Nemo kapitány.
Verne minden megfilmesítésénél olyan tömegproblémák merülnek föl, amilyenekről beszélek. Ugyanis nem való filmre.
Oldalakon át tud arról mesélni, hogy a telepesek hogyan hoztak
létre konyhakertet, hogyan fedezték föl szigetük tájait, hogyan
alkottak távírót. Ezt nem lehet megfilmesíteni. Hogy miért
nem? Mert másik műfaj. Vernét mindig kalandfilmnek akarják
megfilmesíteni, rohan, átugorja, lelövi, lekaratélyozza, felrobban, lezuhan, összetörik, meghal, kigyullad, leomlik. De Verne
nem ez. Tessék elképzelni egy főzőcskeműsort akciófilmen,
nem arról szól, hogy fölverjük a tojást, serpenyőbe öntjük, fűszerezzük, kisütjük, hanem hogy az első tojás szétloccsan a földön, a második záp, a harmadikat (az az utolsó, és ha elhibázzuk, elpusztul az emberiség és külön a szakács kislánya) csodával határos módon sikerül feltörni és a serpenyőbe juttatni, de a
gáz meggyújtására csak egyetlen szál gyufánk van, és persze
nem szabad odaégetni, miközben a rivális szakácsok géppisztollyal lődöznek ránk! Vernét így megfilmesíteni nonszensz,
őrület. A kopár sziget vagy maximum a Híd a Kwai folyón műfajában könnyebben célt lehetne érni.
Ez sűrítésnek és hígításnak egyszerre tekinthető. Hollywoodban először is hatszáz oldal Verne-regényt összesűrítenek fél
oldalba, aztán nekiállnak hígítani (birkózik, robban, ugrik, lő),
hogy terjedelmet nyerjenek. Holott a terjedelem már megvolt
az eredetiben, a Rejtelmes sziget (magyar kiadásban) közel
száznyolcvanezer szó, csak ezzel Hollywoodban nem tudnak
mihez kezdeni.
Azt a döntést nem kellett volna meghozni, hogy megcsinálják
a filmet. A Verne-filmek abból lesznek, hogy valaki ihell egy
éceszt, hogy ne fizessünk szerzői jogdíjat, legyen a szerző hetven-száz éve halott. A Földi űrutazás abból lett, hogy a konteósok kitalálták, hogy a holdraszállás biztos kamu, ebből jött az
ötlet, hogy akkor legyen film egy kamu űrutazásról, és senki se
tette föl a kérdést: jó, és mi legyen a filmben?

2017.12.28.

Mennybemenetel
Írót nem érhet ennél nagyobb öröm, amióta kihalt a nyelvből a
„honorárium” szó. Egyszer már bekövetkezett, de az monó
volt. Kint állt az autó az udvaron, Anna ott ült az ajtóban, és az
Uraniát olvasta az apja táblagépén, az én könyvemet, amit akkortájt írtam, amikor ő született.
No de tegnap már sztereóban. Mert hoztak egy kis fotókönyvet a család elmúlt évéről, és volt benne egy rajz. Lórul. Három
rajz is volt benne lovakrul, de aközül az egyik. Elbeszélgettünk
egy kicsikét, mindenfélékről, hogy ő ló és rajzolva van, én nem
vagyok rajzolva és nem lovok, mégis megértjük egymást, szóval kicsit megtárgyaltunk ezt-azt. Aztán kerítettem papírt és ceruzát, és megkértem Zsófit, hogy rajzoljon embert. Mindegy,
milyet. Egy kislány lett belőle, félhosszú hajú, szőke, kék szemű. Én ezt látom a grafitceruzás rajzon is. Szív alakú arcocskája van. És akkor ővelük is elbeszélgettünk, előbb a rajzolt kislánnyal, aztán Zsófival, és ebből az lett, hogy a két lány itt ült a
szobában és engem olvasott. Eszter a Kissy első részét spirálozott levonatban, Zsófi pedig az Angarit Sweetie képernyőjén.
Szóval saját magát.
Angari Tünciből alakult, de ami őbennük közös, az valamennyire megvan Zsófiban is, és tizenhárom éve figyelem,
hogy alakul, fejlődik, változik.
Mert erről szól az egész, kezicsókolom. Kislányokban utazom, akik sokszor – de hát erről már meséltem. Angarihoz minimum ők ketten kellettek, de valójában Eszter is felismerheti
önmagát, és egy csipetnyit beletettem Gabiból is, most nem
kellett több.
Nem szeretném elkiabálni, hogy ebből mi lesz, de van remény, hogy Zsófi el fog tűnődni Angariról, rajzeszközökkel a
kezében.*

*

Persze elkiabáltam. (Szivárvány)

2018.10.09.

Lássuk csak
Egy-két olvasói kérdés ösztönzésére elkezdtem számolni egy
kicsit.
Először is kiszámítottam eddig elkészült regényeim terjedelmének átlagát, nem véve bele a Kissyt persze, hiszen akkor abszurd érték jönne ki. Azt kaptam, hogy a regényeim átlagos terjedelme harmincezer szó.
Vegyünk egy regényoldalra háromszáz szót, akkor száz oldalra jön ki egy átlagos regény. Vegyünk tíz oldalanként egy
képet, plusz a címlapot, az tizenegy darab, és számoljunk egy
képre csak kétezer forintot a grafikusnak (amatőrnek persze,
profi szóba se jön). Ez huszonkétezer forint. Számoljunk huszonötezer forintot a nyomdai költségekre, és kerekítsük föl
postaköltségek, miegyebek fejében ötvenezerre.
Ennyibe kerül, nagyon-nagyon szerényen számítva, hogy egy
kisregényből könyv legyen. A Hankánál ezt nem léptük meg,
nincsenek belívi rajzok, fontosabb volt, hogy Tünci minél
előbb a kezébe vehesse – nyilván sejti az olvasó, mennyire tudom motiválni az illusztrátorokat ezekkel a kétezer forintokkal.
Tanulnak, dolgoznak, élik az életüket, nem azzal vacakolnak,
hogy nekem rajzoljanak. Tehát ötvenezer forint és beláthatatlan
időtartam.
Mindezért cserébe kapok egy könyvet, aminek az előállítási
ára úgy 1800 forint. A Hankánál rátettem kétszáz forintot, enynyit keresek példányonként, az olvasó viszont kénytelen lenne
kétezer forintot kiköhögni egy vékonyka kisregényért, miközben nekem kétszáz forintjával kétszázötven példányt kellene
eladnom, hogy a befektetett összeg visszajöjjön, és ha háromszáz példányt adok el, akkor már kerestem többévi munkával
tízezer forintot.
Hát ezért nem számíthat az olvasó arra, hogy a könyveimet
egyhamar a könyvesboltok polcain láthatja.
Ja, a Kissyt pedig nyilván soha. Lássuk csak. Most 960 ezer
szó fölött járunk, de még jócskán tart a történet, vegyük mind-

azonáltal a végleges méretét egymillió szónak, azzal könnyű
számolni. Egy-egy rész terjedelmét vegyük átlagosan negyvenezer szónak, és tegyünk ötöt egy kötetbe, 570 oldalas köteteket
fogunk kapni. Mivel így 28 részre hoztuk ki a könyvet, hat kötetünk van. Illusztrációt ne számoljunk, nemcsak mert megfizethetetlen, hanem mert időtlen időkig tartana ennyi rajzot elkészíteni, csak huszonötezer forint előállítási költséget, hatszor,
az százötvenezer forint. De az olvasó ezért már olyan könyvet
kap, ami önköltségi áron 3150 forint, kötetenként. Ha az egész
történetet ismerni akarja, az kábé húszezer forint. Egy ifjúsági
regényért. Én pedig ha kétszáz forintot kérek magamnak, akkor
750 kötetet kell eladnom, vagyis a teljes sorozatot 125-ször –
de jó eséllyel előbb adnám el az első kötetet 750 különböző vásárlónak.
Megjegyzés: ezek a számítások az Underground Kiadó árain
alapulnak, ahol a Hanka megjelent. De ha máshol csináltatom,
jelentős eltérések akkor sem lesznek a költségekben. Arra pedig nem vállalkozom, hogy elkezdjek kilincselni olyan kiadóknál, ahol nem én fizetek munkadíjat, hanem ők honoráriumot,
majd egyszer, ha kegyeskedtek elfogadni, vagy egyáltalán belenézni, és mindenekelőtt írjam át, ne pedofilokat üldözzenek,
hanem sorosbérenc migráncscsimogatókat, és a főhős nevét is
változtassam meg, és egyáltalán hagyjam őket békén, ebben az
ötéves tervben már adtak ki könyvet, menjek a francba. Ja, és
persze rossz, unalmas, vacak fércmű, és nem lehet eladni.
Tudom magamtól is.

2019.04.01.

Rohadéktan
Tudom már. Azért kötnek ki velem az emberek folyton, mert
nem rettegnek, hogy egy olyan alakot fogok mintázni róluk,
mint Darth Vader, Jockey Ewing, vagy, Isten őrizz, Magdi
anyus.

Mert végigolvasták a regényeimet,* és rájöttek, hogy egyetlen tisztességesen megformált negatív szereplőm sincsen. Nálam mindenki jó és szeretnivaló – vagy meglehetősen egyszerű,
sablonos valaki. Ezért nem tartanak tőlem és mernek heccelni.
Mígnem egyszer aztán tippanok egyet és mintázok valamelyikükből egy igazi éjsüvöltött rohadékot.

2019.06.12.

Lehetek gyerekkoromban
igazi művész?
Persze. Senki nem mondja, hogy lehetetlen. Én aztán végképp
nem mondok ilyet, amikor egész életemet azzal töltöm, hogy
tehetséges gyerekeket fedezek föl. Hogyne lehetnél.
Csak van egy mondás: a zseni tíz százalék tehetség és kilencven százalék verejték. És az igazi sikerhez kell mind a kettő.
Most itt mindenféle művészeti ágról beszéljünk, jó? Mindegy, hogy az ember regényt ír vagy verset, énekel, táncol, zenél, fest, szoborít vagy bármit. Mindenhez ugyanaz kell. Tehetség és rengeteg meló.
Amikor ezt írom, Anne Frank születésnapja van, kilencvenéves lenne, hát itt van ő remek példának. Ha elkezded olvasni a
naplóját a legelején, egy teljesen átlagos tizenhárom éves kislány teljesen átlagos gondolatait látod. Gondolatait? Csodát.
Leírja, hogy mi történt a szülinapján. Hány tizenhárom éves
lány (és fiú) írta már le a szülinapját tök ugyanígy? Egymillió?
Tízmillió? S még milliárdnyi, akinek éppenséggel nem jutott
eszébe leírni, de ugyanígy élte meg. S most nézd meg az utolsó
bejegyzést azokkal a végtelenül eredeti gondolatokkal, amiktől
ma a legnagyobb írók között tartjuk számon. Azok már egy
igazi érett író gondolatai – vagy inkább egy filozófusé. Mi történt két év alatt? Hiszen még akkor is csak tizenöt múlt.
*

Nem, de jól hangzik!

Hát egyrészt felnőtt, azért is, mert tizenöt éves korunkra a
legtöbben nagyjából felnövünk, meg mert aki két évig bujkál
egy padláson, az felnő.
Másrészt, ami ebből a szempontból fontosabb, előtte már két
évig írt. Ilyen gondolatai lehetnek az embernek tízévesen is,
csak nem szokott meglenni hozzá a gyakorlata, hogy le is tudja
írni. Felnőtteknek sincs meg, ha még soha nem írtak.
A zongora egy végtelenül egyszerűen kezelhető hangszer. Ha
lenyomod a billentyűt, megszólal a hang. Egy csecsemő is
megérti, és lelkesen püföli a billentyűket. Akkor miért van az,
hogy a legtöbben soha életünkben nem tanulunk meg zongorázni? És aki igen, azoknak a legtöbbjéből soha nem lesz zongoraművész?
Mert kell a technika. Egy hangot leütni az annyi, mint egy betűt a számítógépen, de ebből értelmes szöveg még nem lesz.
Meg kell tanulni, mi kell ahhoz, hogy a zenének értelme legyen, ennek megvannak a törvényszerűségei, akkordok, ritmus,
mindenféle. Meg lehet tanulni – de időbe telik. Aztán meg kell
tanulni, hogy ezeket le is tudd ütni. Egy zenedarabban sokszor
kész rejtvény, hogy az egyszerre megkívánt féltucat billentyű
közül melyikre melyik ujjunkat tegyük rá, mert előtte másik
billentyűkön voltak, ahonnan oda kell vinni őket, aztán tovább
a következő helyükre, lehetőleg úgy, hogy össze ne gabalyodjanak, és főleg ne üssünk mellé. Ezt is meg lehet tanulni – de
ez is időbe telik.
Ez az egyik fő probléma. Attól, hogy valakinek csoda klassz
művészete van, azt meg is kell tanulni kifejezni. Nekem hét
évig tartott, mire megírtam az első olyan könyvemet (a Sophiet), amit már jónak tartok. Azt nem tudom, hogy ez sok-e vagy
kevés, de azt merem állítani, hogy a legtöbb művésznek egypár
évre minimum szüksége van, hogy elsajátítsa a technikát, amit
a művészete megkíván. Az irodalomhoz cselekményt kell tudni
szerkeszteni, jellemeket ábrázolni, helyszíneket, tárgyakat leírni stb. A zenéhez a hangszerrel (a torkod is az) kell megtanulni
bánni, hogy az jöjjön ki belőle, amit szeretnél. A tánchoz a testednek kell tudni magas fokon parancsolni (erről szól a Martina újra táncol, amit ebből nem lehet megtanulni szárnybontogató fiatal művészek küzdelmeiről, az nincs is). A képzőművészethez pedig az anyagnak és a szerszámnak.

A másik az, hogy legyenek olyan gondolataid, amiket művészi formában akarsz kifejezni. Honnan? Hát frankón onnan,
hogy egy ideje már csinálod, és egyik gondolat hozza magával
a másikat, aztán egyszer csak rengetegen lesznek, olyan sokan,
hogy nem is tudod mindet kifejezni, mert a nap csak huszonnégy órából és egy éjszakából áll, és valamikor élni is kell.
Amikor épp csak elkezded, még nem csoda, hogy nincsenek
olyan sokan. Eleinte nekem is úgy volt, hogy ha befejeztem
egy történetet, akkor fogalmam se volt, hogy miről fogok írni
legközelebb. Aztán elkezdtek szaporodni, és ma már többen
vannak, mint amennyit valaha meg tudnék írni, ha semmi egyebet nem csinálnék, csak éjjel-nappal írnék, akkor sem.
Viszont én felnőtt vagyok, annak is elég öreg. És mi az, amiben a gyerekek különböznek a felnőttektől? Hogy a gyerekek
akármit csinálnak, azt még nem csinálhatják nagyon régóta.
Persze ismerek olyanokat is, akik igen, akik óvodás koruk óta
énekelnek, és kamaszkorukra így már jó hosszú énekesi múltjuk van, de a többség valamikor nagyobb korában kezdi. És
mondjuk egy év alatt annyit fejlődik, amennyit egy év alatt lehet. Majd tessék megnézni tíz év múlva.
És van még valami. Erről pedig a Ki tapsol nekem? szól.
Nemcsak a művészetünk van: élet is van. Miközben azon töprengünk, milyen regényt vagy festményt alkossunk legközelebb, körülöttünk és velünk zajlik az élet. Suli, munka, családi
események, szerelem, betegség, látunk egy-egy filmet, zenét
hallgatunk, sorolhatnám estig. Ez mind hatással van ránk, formál minket. És kimeríthetetlen mennyiségben ontja a témát.
De ahhoz is idő kell, hogy ezt megfigyeljük.

2019.07.20.

Műfajt változtatok
Regénysorozatba kezdek egy vaskos termetű egyénről, akinek
hosszú, vörös szakálla és kopasz feje van, csatos nadrágban jár,
mint Hófehérke törpéi, de két méter húsz centi magas, és egy

olyan sarlót hord a derékszíjába tűzve, mint egy gall druida.
Csak nem bűvöset, hétköznapit. Mord, nyers stílusa van, soha
nem köszön, nem mosolyog, és az neki a foglalkozása, hogy ha
találkozik eggyel a rossz fiúk közül (valami kémek vagy hasonlók lesznek, még nem döntöttem el), akkor földre teríti őket,
rájuk lép csípőig érő bőrcsizmájával, kihúzza a sarlóját és alkalmanként három-négy oldal terjedelemben lesz részletezve,
hogy hogyan cincálja őket szét aprólékra, élve. Szóval van neki
egy szépen berendezett kis élete, csak megvan az az idegesítő
szokása, hogy ha bármiféle gyereket lát, akkor viszont a sarló
mellől egy pisztolyt húz elő, és szó nélkül agyonlövi őket. Néha próbálják erről lebeszélni, de csak morcos morranásokat
kapnak válaszul, és ha erősködnek, akkor őket is agyonlövi.
Volt egy Bodó Béla nevű magyar író, akit börtönbe csuktak,
amikor a Sztálin betegségéről szóló cikkben a mélységes megrendülés véletlenül mélységes megrendelésként jelent meg; a
történetet részletesen feldolgozza az Urban Legends, a különféle szövegváltozatokkal, tanúk visszaemlékezéseivel. Ellentmondásosak az adatok arról is, hogy Bodó Béla mennyi időt
töltött az ávó börtönében. De attól fogva, hogy onnan kikerült,
nem foglalkozott többé politikai irodalommal. Ehelyett megszületett Brumi, a kismackó, aki egy mackóvilágban él, ahol
mézen és cukorkán kívül semmi nem létezik, problémák végképp nem. Az óvodások imádták, én is sokat olvastam óvodás
koromban.
Csak ennek az volt az ára, hogy tönkretettek egy írót.
Nos, én nem várom meg a börtönt. Átváltok a horrorra. Mostantól kizárólag horrorral foglalkozom, van egy történetem egy
rendőrfelügyelőről is, aki elégedetlen azzal, hogy a bűnözők
olyan enyhe ítéletekkel megússzák, ezért nem viszi őket bíróság elé, hanem a helyszínen kínozza őket halálra, jó lassan.
Mindenki férfi lesz és legalább negyvenéves. Ezzel és az öszszes ifjúsági regényem elérhetetlenné tételével remélhetőleg
megérem a békés öregkort, amit jelenleg veszélyeztet, hogy
reggel arra nyitom ki a netet, hogy rám ír egy vadidegen faszi
Nagy-Britanniából, hogy én kislányokat csábítok a neten és az
egyik máris a barátom, ocsmány pedofil vagyok!
Ha én őt beperelném valami csodabonyolult nemzetközi eljárással, az első tárgyalásig nem jutna el az ügy, felperes hiányá-

ban. Ugyanez lenne, ha ez a pöcs vagy valamelyik hasonszőrű
társa beváltaná a fenyegetőzést és ő perelne be engem. Nekem
már nem kell többé összeszednem a pénzt a bíróságra.
2016 novemberében a kardiológusom világosan megmondta,
hogy több infarktus ne legyen, mert a következő lesz az utolsó.
Azóta meghaltak a gyerekeim, hogy hogyan éltem túl, fogalmam sincs. Elvesztettem két embert, akik nem haltak meg,
csak nem állnak velem szóba, de nagyon sokat jelentettek nekem, és mellesleg tönkretettek egy másik írót, engem. (Hármat
vesztettem el, de egyet már korábban.) Tönkrement még egy
párkapcsolatom, de az életéért mindennap huszonnégy órában
retteghetek, mert ő még nálam is betegebb.
Nekem ez már nem fér bele. Nem lettül fogok tanulni, hanem
szaúdi arabul, mert ott ember nem lát egy lánygyereket, csak
fekete szemeteszsákokat, így hátha nem kapok több lebaszást,
hogy te rohadék pedofil. Gyilkosokról és gengszterekről fogok
írni, és gyilkosokat és gengsztereket keresek barátaimnak, a neten megtalálom őket is. Lehet, hogy nem fogom szeretni a
munkámat, lehet, hogy Bodó Béla se szerette Brumit írni, de
valamit csinálni kell az embernek. De legalább hátha nem kapok több lebaszást, hogy te rohadék pedofil.
Amire egyébként az a válaszom, hogy aki felnőtt fejjel abban
éli ki magát, hogy idegenekre támad a neten másodkézből fölszedett félinformációk és az ocsmány rasszista előítéletei miatt,
az repüljön ide Pestre és szopja le a bajerzsót faszát. Amennyi
jön, annyit tiltok le.
Láng Attila Dávid vagyok, magyar ifjúsági regényíró, aki huszonhét éve gyerekekről és gyerekeknek ír, és ezt fogom folytatni halálom napjáig, ha a sörgyár kéménye esik rátok, akkor is.
A gyerek barátaim a barátaim maradnak, és ha lesznek további
gyerekek, akik barátkozni akarnak velem, akkor barátkozni fogok velük. Cikkeket írtam, írok és fogok írni gyerekekről, mert
megérdemlik, és még számos okból, amit nem vagytok képesek
felfogni, mert az értelmetek annyiból áll, hogy pina, fasz, duda
meg segg. És ha még baszakodtok velem, akkor legfeljebb leborotválom a hajamat, hosszú vörös szakállat növesztek és beszerzek egy borotvaéles sarlót.
De ugyanezt az irodalmat fogom csinálni.

A cikkből kimaradt, de nem lenne teljes, ha kihagynám a nevet, amit annyira fontos volt törölni: Hetényi Judit a hollandiai
Delftből. (Szivárvány)

2019.10.06.

Kényszerített perspektíva
Ez egy képzőművészeti szakkifejezés, amit először is megmagyaráznék, hátha az olvasó még nem találkozott vele. A róla
szóló Wikipédia-oldal megmutatja az odesszai Patyomkin-lépcsőket (amik szerepeltek abban a bizonyos filmjelenetben),
amik lentről sokkal hosszabbnak, fentről pedig sokkal rövidebbnek látszanak, mint valójában, de olyan fényképet is, amin
valaki a kezével tartja a pisai ferde tornyot. Ilyeneket ismerünk
mindenféle változatban, a tenyerük alatt tartják az Eiffel-tornyot, az ujjuk hegyén a magasban szálló repülőgépet stb.
Nos, ez a jelenség jutott eszembe, amikor most beleolvastam
A két Lottiba (sok ezredszer, de most lettül). Kästner voltaképpen kényszerített perspektívában írta meg az egész regényt.
Kezdjük olyan apróságokkal, mint a nevük. 1939. október 14én születtek, ha a regény kiadási évében töltik be a tízet, de amúgy mindegy, mert ma se lehetne megcsinálni, hogy egy ikerpár két felét más-más szülő családnevére anyakönyvezik, ráadásul persze amikor az ikrek megszülettek, a szülőknek még
eszébe se jutott, hogy el fognak válni és elfelezik a gyerekeket.
A válás után meg Luiselotte visszatérhetett ugyan a lánykori
nevére, de mi a csodának nevezte el Lottét is Körnernek? Képtelen hivatali procedúra lett volna, és fölösleges is, hát nem
mindegy Luiselotténak, hogy a lánya melyikük nevét viseli?
A dolognak annyi célja volt, hogy később derült ki, hogy testvérek. Mármint számukra, mert előlünk ezt Kästner egy pillanatig sem rejtegette.
Ide tartozik a szülők neve is. Képtelenség, hogy egy kilencéves gyerek ne tudja, hogy hívják azt a szülőjét, akit nem ismer, a nevét akkor is minimum tudnia kell.
(Az ötödik fejezetben van egy kis zökkenő: Kästner kiböki,
hogy hat és fél éve volt a válás. Most ugye szeptember van, hiszen kezdődik az iskola, mindjárt betöltik a tízet, vagyis három
és fél évesek voltak, és nem emlékeznek egymásra? Ezt az oldhatja fel, hogy Körner a lánynevét nyilván csak a hivatalos vá-

lás után vette vissza, de előtte már hosszabban külön élhettek.
Egyébként Palffy papa a nyolcadik fejezetben hét évről beszél,
pedig nem telhetett el fél év azóta, sokkal kevesebb, hiszen
még a kislányok születésnapja se volt meg. Ez nem fontos a
koncepcióban, csak megjegyeztem.
Gerlach kisasszony, amint Kästner plasztikus jellemfestéséből megtudjuk, egy hibátlan, igazi nő – utáljuk persze, de ettől
még effektív. Aztán elkövet egy szarvashibát, bár szerencsére
csak gondolatban: intézetbe akarja küldeni Luisét [azaz Lottét].
Az ő szintjén tudni kell, hogy ez lehetetlen, a gyerekkel se lehet megcsinálni és az apjával sem. Bár igazából ez sem fontos
a koncepcióban.)
Igaz persze, hogy Kästnernek is van hibája. Luise meggyón az
anyjának és az feloldozást ad. Nemde ugyebár fordítva? Ezek a
gyerekek olyan bűntelenek, mint Greta Thunberg, ővelük
szemben azonban a lehetséges legnagyobb gonoszságot követték el a szüleik. Ezt át kellett volna gondolni még egyszer, mert
Kästner szerencsére nem szenved a szülők túlmagasztalásának
betegségében, mint de Amicis, aki mindenki talpnyalójává
programozta a gyerekeket. De itt Kästner is botlik egyet.
De persze a legfőbb probléma itt az, hogy Körner mama egy
igazi tökéletes anyuka, Palffy papa pedig egy igazi tökéletes
apuka, amikor éppen nem a munkája köti le (igen, tudom, legtöbbször az köti le, de aztán el is kezd Lottének zongoraórákat
adni és gyermekoperát ír). És ráadásul, már ne tessék énnekem
itten ezt zokon venni, ezek ketten szeretik egymást. És elváltak.
És kilenc avagy hat és fél avagy hét évig külön maradtak, miközben végig szerették egymást. Ez a két egyébként épeszű, sőt
intelligens ember. Még a másik gyerekük után sem tudakozódtak, beérték a nekik jutott fél ikerrel. Majd pedig amikor a gyerekek végre összehozzák őket, háromszázhatvan fokos fordulatot tesznek és végre merik egymást szabadon szeretni.
Miért?
Hát ugye egyetlen okból. Mert ha nem így tesznek, akkor
Kästner kényszerített perspektíva nélkül, sőt történet nélkül
marad.

(Nincsen hát széles e világon egy óriás vagy valaki más, aki
kiporolná a nadrágját?)
Az eszmének azonban nem szükségszerű velejárója a kényszerített perspektíva. Medvebocsok című kisregényemben már
megtettem, hogy kiemeltem a képet a kényszerített perspektívából, és máshogyan horgonyoztam le: Kästner apró következetlenségeit lecsiszoltam azzal, hogy az ikrek természetesen az
apjuk nevét viselik, tudják mindkét szülőjük teljes nevét, és a
szülők nem szerelmesek már egymásba, új családjuk van. Ennek segítségével lehetett kijavítani Kästner világképi billenését:
már nem a gyerekek gyónnak meg, hanem ők vonják felelősségre a felnőtteket, mégpedig határozottan, sőt drasztikusan.
Tekintve, hogy a történet kétharmad évszázaddal később játszódik, ez a célszerű világlátás. Valójában Kästner is végig erről beszél, csak korának visszafogott stílusában persze.
Most pedig a Lauma fog arra késztetni, hogy máshová horgonyozzam le a képet, bár ez nem két Lotti-regény, illetve de, besorolható azok közé (Huncutkának sem volt ikertestvére). Nem
valószerű, hogy a gyerek ne tudja a távol élő szülőjének még a
nevét se, de megszervezhető úgy, hogy mégis valószerű legyen. Ez azért fontos, mert ugye mindig arra törekszünk, hogy
valószerűvé tegyük a szituációt, ugyanakkor a cselekményt is
vezetnünk kell. Ami pedig a fő problémát illeti, akár úgy oldjuk meg, mint a Medvebocsokban, akár találunk okot arra,
hogy mégis elváljanak volt, noha szerették egymást, mindkettő
vállalható lesz.

2020.02.07.

Én nem tettem semmit
Ezekkel a szavakkal köszönt el tőlem, mert nem értette, hogy
én miről beszélek. (Nem most volt, egy hónappal ezelőtt, csak
össze kellett szednem a gondolataimat, meg hát az élet is zajlik.)

Azt feleltem, hogy de. De aztán elgondolkodtam ezen, mert
ez nem olyan egyszerű. Voltaképpen tényleg nem tett semmit.
Ahogy a többiek sem. És nem is kell. Ahhoz, hogy én azt megcselekedhessem, amit ővele akarok, neki nem kell tennie semmit.
A következőről van szó. Ő körülbelül egy évtizede aktív szereplője irodalmamnak, noha évente egyszer találkozunk és effektíve nem tud róla (említettem neki, de nem tudott mihez
kezdeni a közléssel, ahogy mások sem). Sokan vannak, akik
szereplői irodalmamnak – sok-sok évig egy tízéves kislány volt
a főszereplő, aki persze akkor már rég nem volt tízéves, de az
én elmémben igen, mert akkor találkoztam vele, aztán nem tudtam róla semmit. Közben ő felnőtt, férjhez ment, gyerekeket
szült, komoly jellembeli változásokon ment át, de az én emlékeimben ugyanaz maradt. „Sokan, akiket egykor ismertél, emlékeznek valakire, aki már nem vagy.” (A cikkbeli idézetek a
Nindából vannak.) De ezalatt mások is csatlakoztak, fiúk-lányok, gyerekek-felnőttek, mindenki valami más módon, más
okból, más eredményekkel. Tanulmányozom az embereket és
következtetéseket vonok le a tulajdonságaikról. Aztán ezeket
felhasználom emberek megalkotásához – vagy nem. Ha igen,
akkor is nagyon sokféleképpen tehetem.
E. T., a földönkívüli arcának megtervezésekor Carl Sandburg
költő, Albert Einstein fizikus és egy mopszli szolgált mintául.
Ha beírjuk őket a gugli képkeresőjébe, kiderül, hogy külön-külön nem is hasonlítanak. E. T. tervezője, Carlo Rimbaldi vonásokat emelt ki mindhármukból, meg hát nyilván máshonnan is,
ezeket összekombinálta, és így lett meg E. T. arca.
Én is hasonlóan csinálom, csak általában belső tulajdonságokkal (illetve a külsőkkel is, de az kevésbé fontos).
Nem, ő valóban nem tett semmit – csak lehajtotta a fejét, gondolkodott (egész kicsi volt még), egy-egy percre olyan mélyen
gondolataiba merült, hogy nem is hallhatta a felnőttek beszélgetését. És megszületett Kissynek az a tulajdonsága, hogy folyton elábrándozik, mindenfelé elnyargal a képzelete, és amikor
rászólnak: Kissy! Kissy! akkor fölkapja a fejét: Mivammá?! De
ebben benne van az is, hogy én is ilyen vagyok.

Nem tett semmit, csak ugrált, szaladgált gyerek módra, és kialakult Elke Schneider lényének egy része. De ebben más gyerekek is benne vannak.
Nem tett semmit, csak rám nézett egy adott módon, és megszületett Ninda egy közepes fontosságú tulajdonsága, most nem
fedném fel, hogy micsoda.
Nem tett semmit, csak megadta az alaphangot Ninda rendíthetetlen nyugalmához – s még csak nem is kellett hozzá, hogy
ő maga olyan nyugodt legyen, mint Ninda, elég volt, hogy egy
adott percben elkaptam egy adott típusú nyugalmát. De ebben
is benne van másoké.
„Akkor mented meg a világot, amikor nem is gondolsz rá,
hogy ezt teszed.”
A tekintetek beszélnek. A szem a lélek tükre. Az arcokban történetek vannak. Többféle. Valakinek az élete történetét bizonyos nagy vonalakban ki lehet olvasni belőle, de csak akkor, ha
elég sokat tanulmányozhatjuk, elég sokféle helyzetben. És persze ha figyelünk. De ki is találhatunk történeteket, amiknek feltehetően semmi közük a valósághoz, de ráillenek. A kettő nem
egyformán fontos, de egyformán elvezethetnek használható
eredményekhez. Én regényíró vagyok, kitalált emberekkel, kitalált sorsokkal, kitalált helyzetekkel foglalkozom. De azokat
mindig venni kell valahonnan.
Még soha nem fordult elő, hogy egy létező ember jellemének,
tulajdonságainak számottevő hányadát egy az egyben átemeltem volna egy regényalakba, és ott az ne keveredett volna más
létező emberek tulajdonságaival. Nem is fog, mert ez értelmetlen, céltalan dolog. Amikor egy író azt állítja, hogy egy hősét
valamely létező személyről mintázta, az csak annyit jelent,
hogy ő volt a kiindulópontja, és a szereplő megalkotásakor bizonyára sokszor használta a létező személyről kialakított benyomásait. De hát ezek nem azonosak magával az illetővel.
Egy embert tökéletesen megismerni lehetetlen, és az írónak
nem is célja. (A Mesterségem a halálhoz Merle felhasznált
mindent, amit Hößről tudni lehetett, no de maga Höß akkor
már nem élt. Ha elolvashatta volna a saját fiktív önéletrajzát,
bizonyára lettek volna kifogásai, például kifejtette volna, hogy
a könyvben leírtaktól eltérően neki igenis voltak érzelmei.

[Ami mondjuk aligha lett volna hihető.] De mit számít ez?
Merle sosem állította, hogy a könyvbeli Rudolf Lang azonos
lenne a valós Rudolf Hößszel, ez egy regény, egy valóságból
vett, de kitalált személy életéről. Merle a háború idején katona
volt, aztán hadifogoly, sok lelketlen emberrel találkozott, akiket aztán akarva-akaratlanul beépített Lang figurájába.)
Én szándékosan keverek. Mert akkor is keverednének, ha
nem keverném őket, ha minden erőmmel ellene szegülnék a
jellemek és tulajdonságok keveredésének, akkor is keverednének, ezt megakadályozni annyi esélyem lenne, mint egy nagy
fazék vízbe öntött színes tinták keveredését. És mert a keverés
művelete is meg az eredmény is érdekesebb.
„Életünk fonalán a találkozások a gyöngyszemek.” Találkozom
valakivel, elbeszélgetünk, eltöltünk együtt valamennyi időt.
Ezalatt én felmérem őt, hogy milyen, mit gondol a világról, mit
érez dolgokkal kapcsolatban – ezt mindenki megteszi, amikor
megismerkedik valakivel, de én mégis másképpen, az én vizsgálódásomnak más az iránya, más a mélysége. A célja is más.
A köznapi ember amikor egy beszélgetőpartnert felmér, akkor
arra kíváncsi, hogy az illető jó ember-e, barátságos-e, mi a véleménye adott kérdésekről, általánosságokra – illetve ha valamely konkrét céllal találkoznak, akkor azt akarja tudni, hogy
arra a célra az illető megfelel-e, például rásózhatja-e a kocsiját.
Nekem az általánosságok nem elegendőek. Mit bánom én,
hogy az illető mit gondol a parlamentben éppen folyó valamelyik csatározásról, engem az érdekel, hogy milyen virágot,
ételt, állatot szeret, mit szeret játszani… ja igen, a parlament
eleve rossz példa volt, mert én persze megfigyelem a felnőtteket is, de a gyerekek mégiscsak fontosabbak. („Egész sor alkalom volt, amikor csillagközi veszekedés tárgya lett, hogy velem
mi történik. De hát még magam sem értettem, hogyan magyarázhattam volna el az én jó Hiragi barátomnak, hogy mindez
lényegtelen ahhoz képest, hogy leülhetsz és nézheted, amint
megcsavarodik az idő?”) Ifjúsági irodalommal foglalkozom,
gyerekekről írok, lányokról, mert ők érdekesebbek, mint a fiúk
– tehát elsősorban a gyerekeket, főleg a lányokat kell megfigyelnem. A többieket is persze, csak másképpen. Vannak szereplőim, akikbe beépítettem vonásokat felnőtt férfiakból és

nőkből – Ninda is ilyen. (Egyébként most írás közben éppen
egy klipet nézek, amin egy ötvenegy éves, kopasz, tetovált férfi
és egy tizenhárom éves kislány énekel, és ha az ember megfigyeli, Szlavi Trifonov és Kriszija Todorova teljesen ugyanaz a
lelki alapképlet, teljesen egy hullámhosszon vannak. Ettől lett
ilyen jó a dal és a film.)
A gyerekektől rengeteget lehet és kell tanulni. „Hányszor megkérdezték tőlem, mit jelent ő nekem voltaképpen. Röviden csak
annyit szoktam felelni, hogy a barátom. De ez ennél összetettebb. Régóta jogi doktor voltam, amikor ő még nem is élt, de
soha nem tanultam még annyit, mint őtőle.” És tessék még egy
idézet, kivételesen nem a Nindából. „Ő volt a gyerek, mi voltunk a császár. És mindannyian meztelenek voltunk.” Malena
Ernman ennél még sokkal részletesebben írja le, kivé-mivé változott a lánya, aki látta a szén-dioxidot a légkörben, és napok
alatt történelmünk egyik legjelentősebb egyéniségévé nőtte ki
magát, pedig „csak” egy neuropszichiátriai betegségekkel küzdő tizenéves kislány volt. A könyv címe Ég a házunk, 2019ben adta ki Harrach Ágnes fordításában a Corvina, a címlapon
Greta Thunberg neve van nagy betűkkel, de az elbeszélés fonalát az édesanyja viszi. Majd a könyvről mesélek még külön, de
e ponton az a fontos, hogy az elmúlt hónapokban – és a könyvből még inkább – rengeteget tanultam Gretától, nem kizárólag
a környezetvédelemről, sőt nem is elsősorban, mert – a minket
fenyegető világkatasztrófa jelentőségét szemernyit nem csökkentőleg – nekem is megvan a magam preferenciája.
A gyerekektől azért lehet és kell rengeteget tanulni, mert más
a látásmódjuk. Torzítatlan. Most egy másik klip megy a képernyőmön és a fülhallgatómban, Stella Ristioja és Krislin Sallo
megejtően nindás Hääledje, amiből lehet annyit tanulni, mint
Padisák Mihály egyik-másik nagyszerű ifjúsági regényéből,
csak értőn kell figyelni még a századik lejátszáskor is. Ez a felvétel is a torzítatlan látásmódról szól. Nem, nem kell tudni hozzá észtül, hogy megértsük. Pont nem észtül kell tudni, hanem
emberül és gyerekül. Az emberek pedig emberek, akármilyen
nyelven beszélnek.

S ezzel kanyarodhatunk vissza őhozzá, akivel e cikket elkezdtem. Ő sem úgy tanított, hogy leültünk és nekilátott magyarázni. Gyerek volt (tényleg csak volt, két hónap és betölti a tizenhatot), ember, aki reagál a körülötte levő világra. Torzítatlanul.
Torzítatlanul? Mit tudom én? Tizenöt éves korára az emberre
rengetegféle hatással van a világ, az agya régesrég nem üres
lap, de már akkorra sem az, amikorra elég nagy lesz, hogy manifesztálja magát és a világgal való kapcsolatát. Nem mindegy?
Minden reakció, amit a világra ad, az ő reakciója, akár kétéves,
akár tizenhat, akár hatvan. Az ő szűrőjén ment át, aztán az
enyémen, amikor interpretálom a reakciót. Ha a kommunikáció
kétirányú, akkor a közlések ide-oda csapódva szűrődnek kettőnk elméjén (és ha a kommunikációval baj van, akkor a valóság teljesen eltorzulhat, de itt nem ez a fontos), és adott esetben
maga ez a torzulás, egyfajta szellemi Doppler-hatásként alkalmas lehet arra, hogy felmérjük egymás lelki alkatát.
„Mindenki sugároz jeleket, minden ember, aki valaha élt vagy
fog ezután. Talán egykor sokakban volt meg a képesség, hogy
vegyék és visszasugározzák őket, csak elveszett. Ma csupán
néhányan vagyunk képesek az alapjelek észlelésén kívül többre.”
„S az emberek odagyűlének Jahanin köré és hallgaták. Akkor
kérdé Jahanin: Miért hallgattok engem? S felelék: Mert bölcs
vagy és mi tanulni kívánnánk tetőled. S ő mondá: Igazatok van,
mégis tévedtek. Mások is bölcsek. Másoktól is tanulhattok.
Akár egy gyermektől is. Nem kell mást tennetek, mint figyelni.”

2020.03.16.

Senki se
Tegnap kiírtam a Facebookra: „Kész a kétszázadik sómir. S
már három év sincs hazáig.” Erre jött egy kérdés, hogy tényleg
élvezem-e, ha olyasmiket írok, amit senki se ért.

Hát nem egészen. Egyfelől természetesen nem tudok mindent
megmagyarázni, amit csinálok, de azt gondolom, hogy olvasóim a Facebookon is, a blogban is meg tudják kérdezni, amire
kíváncsiak – akár éppen ahelyett, hogy letolnának, szerintem ez
termékenyebb és hasznosabb. Azonkívül pedig amúgy én ezeket a dolgokat már elmondtam. A sómir magyarázata megvan
három cikkben is, szóval azt gondolom, hogy egy kicsit ezt a
fogalmat már szerintem átbeszéltük. De leírom még egyszer. A
könyvet olyan szakaszokra osztottam, amik meg vannak számozva, van az elejükön egy idézet a Ninda-irodalomból, aztán
esetleg (nem mindig) egy időjelzés, hogy mikor és hol vagyunk, és ezután jön körülbelül ezer szónyi szöveg. Hát ebből
van most már kétszáz.
De persze az emberben van egy olyan gondolat is, hogy ha
mondjuk közzéteszek egy szövegrészt (ezt már az elején megtettem, aztán karácsonykor és a születésnapomon is), akkor azt
majd esetleg valaki elolvassa, majd esetleg ettől gondolatok ébrednek benne, esetleg akár kérdések is, és esetleg azokat majd
elmondja. Természetesen minden efféle gondolat ostobaság,
mert az emberek eleve el sem olvassák, amit írok, a Nindát tökéletes érdektelenség mellett írom ötszázhúsz napja. Egyszer
volt egy beszélgetésem, amin föltettek néhány kérdést, azt meg
is írtam.
Csakhogy ez nem így megy ám, emberek. Nekem van egy
munkám – meg kell írnom ezt a könyvet. Én válaszolok azokra
a kérdésekre, amiket föltesznek nekem, de csak azokra, a többire nemcsak nem akarok, nem is tudok. Nem tudom, hogy mit
olvastál el az eddig közzétett cikkekből, s azokból milyen következtetésre jutottál. Nem tudom, hogy mit gondoltál tovább,
mit nem. Én megyek tovább a dolgomra, írom a könyvet, és ha
mellékesen leírtam valamit, amit nem értesz, de nem kérdezed
meg, akkor nem fogod érteni később sem. Evvan.

2020.08.10.

Kötögetünk
Arra jutottam, hogy eddigi és ezutáni könyveimet bekötve fogom az olvasó kezébe adni. Mármint digitálisan, PDF-ben,
nem pedig weben. Lesz nekik borítójuk és szépen be lesznek
tördelve, feltéve persze, hogy szépnek nevezhető az a tördelés,
amit én csinálok. Nem egészen egyezik meg a nyomdai szabványokkal, például nincsenek vákát oldalak, mert ezeknek digitális könyvben semmi értelmük sincsen, ezeknek a papírkönyvnél technológiai értelmük van: ha az olvasó kinyit egy rendesen kötött könyvet, akkor a címlap belső oldala általában üres,
vagyis vákát, ahogy a vele szemközti oldal is (ezek az előzéklapok); egyes műveknél ezeket valamilyen minta díszíti (például a hatvanas-hetvenes években megjelent Ráth-Végh-könyveknél így volt), némely gyerekkönyveknél pedig telerajzolják
(például a Bölcs Bagoly sorozatban). De amúgy ez egy papírlap, ami arra kell, hogy a borítót hozzá tudják erősíteni a belívekhez. Ha egyet lapozunk, akkor a bal oldal (az előzéklap
hátoldala) megint vákát, és ezt követi a szennycímlap, amin a
szerző neve, a könyv címe, a kiadó neve és az évszám szokott
állni. Hát a kiadó neve se lesz bennük, merthogy én leszek a kiadó. Ennek a hátoldalán a könyvnél közreműködött további segítők neve olvasható, és esetleg a kolofon; ez nálam jóval
rövidebb, mint máshol, nincs valódi kolofon, de azért adatok
vannak. A következő oldalon, ami ugye papírkönyvnél jobbról
van, elkezdődik a könyv, illetve nálam mindig van ajánlás, akkor az áll itt, és ennek a túloldala megint vákát oldal, mert papírkönyvben semmit sem kezdünk bal oldalon, mindig csak
jobb oldalon. Ha egy fejezetet új oldalon kezdünk, és az előző
jobb oldalon ért véget, akkor vákát oldalt hagyunk és jobb oldalon kezdjük az új fejezetet. Ezt sem tartom be, mert digitális
könyvben nincsenek bal és jobb oldalak sem, csak oldalak vannak.
És nem lesz oldalszámozás, mert a digitális könyvet PDF-olvasóval olvassuk, ami úgyis közli az oldalszámot.

Ezek tehát nem alkalmasak egy az egyben papírkiadásra, nem
is erre szolgálnak. De azért egyelőre papírméretre, A5-ösre tördelek. Tervben van, hogy lesznek változataik különböző képernyőméretekre, például egy pici telefonon az én táblagépre tördelt könyvem nagyon apró betűkkel jelenik meg, sőt Ződikén,
az én Huawei Y9-es telefonomon nemcsak apró a képernyő,
hanem a képarány is egészen más, normál aránnyal tördelt
könyvet lehetetlen rajta normálisan olvasni. Szóval az a terv,
hogy néhány méretre majd betördelem őket és azokat külön lehet letölteni, csak még ki kell találnom, hogy mik legyenek
azok a méretek.
Az új külalak a Lauma megjelenésével fog debütálni három
nap múlva.

2020.08.13.

Lauma
Számomra ez a nap az év legnagyobb ünnepe. Nem választhattam más napot új kisregényem közreadására, mint annak a születésnapját, akiből Lauma lett. Ők ketten két különböző ember,
fontos volt, hogy azok legyenek, de nélküle Lauma soha nem
látta volna meg a világot. Mégsem neki írtam ezt a regényt,
egyet írtam neki, többet nem teszem. Most már csak róla írok
regényeket. Ezek közül a következő a
Lauma

2020.09.13.

Van érthetetlenebb
Nem a Ninda a legérthetetlenebb regény a világon, ez most már
bizonyos. A Ninda ugyanis egy tökéletesen idegen világban
játszódik, aminek én tudatában vagyok, és magyarázatokkal
szolgálok, megvilágítom az ismeretlen fogalmakat, ha szükséges. John Grisham Egy amerikai Pármában című regénye viszont egy olyan világban játszódik, ami a megcélzott olvasókö-

zönségnek egyáltalán nem idegen, náluk az ötévesek is tudják,
mi az az amerikai foci, én meg a magyart sem ismerem. Ők
tudják, mi a jelentősége annak, hogy valaki negyven yardot fut
vagy ötvenet, én elmegyek sétálni és pár kilométert zavartalanul megteszek. Ők tudják, mi a touchdown, én nem értettem,
hogy mi az az esemény, amikor E. T. beöltözik szellemnek és
kimegy az utcára. Ezért ők értik a könyvet, én meg nem.
Mindazonáltal a regény tartalma a következő. Amerikai focistának már minden csapatnál kitelt a becsülete az Államokban, ezért elszegődik Pármába. Nem tud olaszul, nem tud semmit az olaszokról, huszonvalahány éves és semmit se tud a rohanós játékán kívüli világról. Pármában megismerkedik a borokkal, sajtokkal, az olasz konyhával, amit Grisham A manipulátorban ennél sokkal érzékletesebben írt le, találkozik egy
lánnyal, aztán még eggyel, akivel össze is költözik, de legelsősorban is játssza a rohanós játékát és semmi más nem érdekli.
És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az a játék amerikai foci vagy kínai sakk, a regény címe az is lehetne, hogy
Néhány unalmas hét egy szakbarbár életéből.

2021.01.31.

Nézőpont
Ha azt mondom: az alábbi képen ott van a magyar színjátszás
egyik legnagyobb géniusza, a huszadik századi magyar színművészet egyik legmeghatározóbb, korszakos jelentőségű óriása, akihez az egész magyar film- és színháztörténelemben csak
egészen kevesen mérhetők, aki új irányokba terelte a színművészetet – akkor olvasóim, vérmérsékletüktől függően, helyeselnek vagy a fejüket csóválják: talán azért egy kicsit mintha
mégiscsak túlértékelném Jávor Pált. Nagyszerű színész volt,
igen, igazi sztár, egyszersmind kiváló drámai ábrázoló tehetsége volt – no de ilyen szuperlatívuszokat talán mégse kellene
zengeni róla.
Sem a helyeslőknek, sem a fejcsóválóknak nincsen igazuk.

Én egy kicsit szimbolikus jelentőségűnek tartom ezt a fotót.
Középen áll a magabiztos színész, a Vígszínház művésze, akiért ekkor már színpadi és filmszínészként, többek között a
Hyppolit, a lakáj miatt is rajongott a közönség, a nők bálványa,
aki joggal gondolhatja, hogy még nincs is pályája csúcsán. A
hölgy nevét a Fortepan képaláírása nem örökítette meg, de
szintén ünnepelt híressége lehet a kornak. Kétoldalt Lakner Artúr gyermekszínházának apró édeskéi. Vajon a sztár mennyire
ismerte őket? Játszottak együtt? Vagy csak úgy összeálltak egy
fotóra? Tudta a nevüket? Nem tudom, fellelhető-e még valahol
a válasz ezekre a kérdésekre. Lehet, hogy csak úgy alkalom
adódott. Találkoztak valahol, a szépreményű színészpalántáknak megtiszteltetés volt a nagy sztárral fényképezkedni, neki
pedig ápolta imázsát a gyerekek társasága. Nem tudom. Lehet
éppen, hogy mind a nyolcat személyesen ismerte. De azt teremtett lélek nem tudhatta, hogy a jobb szélen mosolygó hétéves kislány lesz a Színészkirálynő.
Azért érzem szimbolikus jelentőségűnek, mert ez bármelyik
gyerekkel bekövetkezhet. Megörökítenek minket valami formában egy gyerek társaságában, aztán eltelik akárhány évtized,
és a képmásunk felbukkan újra, mert rajta van a Jelentős Valaki, aki a mi időnkben – csak egy gyerek volt.
Csak.

Említettem már azt a kis csapat oroszt, akik ma viszontláthatják magukat abban a rajongók által előásott, jelentéktelen kis
közlekedésbiztonsági oktatófilmben, ahol nagy Oroszország
ámulva gyönyörködik Natasa Guszevában, aki akkor még nem
volt Alisza Szeleznyova és még nem járt lehajtott fejjel az utcán. Vagy ott az a kis filmfelvétel, amin a fiatal pár meg a
násznép kijön a templomból, az operatőrnek van még néhány
méter filmje, hát fölnéz egy házra, s az egyik ablakban fölvesz
egy nézelődő kislányt. Hogy kik voltak a fiatal pár – talán a nevüket lehet éppen tudni, mást nem sokat. De az irodalomtörténet és a holokausztkutatás kincsként őrzi az egyetlen fennmaradt mozgóképet Anne Frankról.
Vannak ilyenek. A nagy emberekről éppúgy készülnek fényképek – korunkban egyre több – gyerekként, mint azokról, akik
aztán nem lesznek híresek. S persze gyerekkorukban még nem
tudni róluk, melyikük lesz aztán világhírű énekes, agykutató,
mérnök vagy sorozatgyilkos. Saját magunkról pedig azt nem
tudhatjuk, hogy fél-egész század múlva nem azért fogják kézről kézre adni a strandon készült fotónkat, mert a szomszéd
pokrócon ül, cumival a szájában, egy Jelentős Valaki.

2021.02.16.

Ejtőernyőhiba
a szemközti
ház tetejét
hóemberek
szétlapult
tetemei
borítják

2021.02.23.

Kötelező
Föladták kötelezőnek megtanulni a Himnuszt. Hogy minek, azt
szerintem ők se tudják. Minden rendben is lett volna, nem tanulom meg, lebasznak, állok a tannő előtt lehorgasztott fejjel és
még jobban meggyűlölöm az iskolát – csakhogy a dolog belejutott a Szele Gyuri fülébe, mittudom én már, hogyan, leginkább is leszarta, hogy az én tanulásommal mi van. A Gyurit
pont annyira érdekelte a Himnusz, mint engem, a Gyuri kommunista volt, és énnekem a Himnuszt feladták megtanulni, tehát akkor az innentől kötelesség és munka és munka és
kötelesség! Úgyhogy három napig semmi mást nem csinálhattam délután fél kettőig, csak ültem és tanultam a Himnuszt.
Fél kettőkor a Gyuri elment dolgozni. Hogy végül mi lett, hogyan szabadultam a kínzástól, arra már nem emlékszem, de a
Himnuszt csak megutáltatták velem, megtanulnom nem sikerült.
Pedig az emlékezőtehetségemmel nem volt gond. Megtanultam, anélkül hogy akartam volna, a termopilai szoros sírfeliratát, ó xein, angéllein lakedaimoníoisz, hoti téde keímetha toisz
keinón rémaszi peithomenoi. Tudom magyarul is, a hivatalos
fordítást, itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza, meg a szó szerinti fordítást is, ó idegen, vidd hírül a lakedaimóniaiaknak, hogy itt fekszenek a parancsot kiadóknak engedelmeskedők. Tudok egy
grúz imaszöveget, Rapcsányi László Áthosz című könyvében
szerepel, da pu ikitho: szikvdili raj arsz, anu risz arsze biszagani arsz, me githra seu: szikvdili, vitharca, araraj arsz da ganmakarvedeli: csveni arsz. Egy krükköt se tudok grúzul, csak ezt, a
jelentését ennek se tudom és nem is érdekel, nem is akartam
megtanulni, csak megragadt a fejemben. Aztán megtanultam
eszperantóul és vele tucatnyi verset kívülről. Meg mindenféle
dalokat ismertem már 2016 előtt is, azóta pedig ki tudja, hány
tucat, talán száz dalt lettül, litvánul, észtül. Szóval meg tudok
tanulni dolgokat.

Ha érdekelnek. Csak a Himnusz masszívan nem érdekelt.
(Aki most hisztériás rohamot óhajt kapni, hogy de őszentsége a
Himnusz és magyarokvagyunkterohaddzsidócigánybuzi, az lesz
szíves visszabújni a nemzeti dagonyájába, igen?)
A szentkötelező irodalom arra jó, hogy megutáltassuk
– az adott művet,
– az írót,
– a korszakot,
– az irodalmat,
– a magyarhaza szentharcosok kokárdanemzet jelképek baromságot.
Ez utóbbiért mondjuk nem is lenne kár.
Folyton vita van arról, hogy mi legyen kötelező, avagy mi ne
legyen kötelező. Szerintem semmi ne legyen kötelező, még a
rossz művek se, mert az se csak magukat a műveket utáltatja
meg, hanem az irodalmat is. Azért viszont tényleg kár.

2021.08.13.

Trambulin
Eltűnődtem regényeimen egy bizonyos vetület irányából: hogy
mi volt az, ami az alaplökést adta. Azt gondolom, hogy egy regénynek általában kell valami ilyesmi. Mármint persze nagyon
sok forrásból eredhet egy regény, de általában van – vagy legalábbis jó, ha van – egy alapja, amire az egész épül. Mondanám, hogy a kulcsa, de a kulcsregény szó már más célra van
lefoglalva. Akkor legyen trambulin. Az az alap, amiről elugrottam a saját regényem irányába.
Könyvtáram e pillanatban tizenkét regényt számlál, a sorozatkiadásokat egynek véve. Három kategóriába sorolhatók elsődleges forrásukat tekintve. Nézzük sorban.
A tizenkettőből öt és fél filmeken alapul. Elsőként a Sophie,
amely a La Baule-ban történtből veszi alapozását, és voltakép-

pen ez az egyetlen igazi talpköve, másra különösebben nem
volt szükség. A Sara Royce alapja a Felvonó a múltba című
1999-es film, Elisha Cuthbert gyerekkori szerepének, Susan
Shawsonnak dedikáltuk a könyvet, valamint Marty McFlynak –
a leghíresebb időutazónak.
A Kissy rengeteg ihletője közül első helyen A nagy út áll,
amit bele is írtunk a könyvbe, s főhősünk neve is onnan van.
Filmből van a Hanka is, a Mindenki tanköteles nyomán írt
Barča Hrdinová-tanulmányaim eredménye – bár mint az utószóban is leírtam, az életemben időközben bekövetkezett változások jelentősen befolyásolták a regény alakulását.
A Míla és Vili eredete is film, de videóklip, amint a bevezetőben olvasható, a Tumša nakte, zaļa zāle klipje Dārta Stepanovával.
Három könyvet – voltaképpen hét regényt – könyvek alapján
írtam. Deklaráltan a Medvebocsok saját változatom A két
Lottira, az ifjúsági irodalom egyik alapművére, egyébként már
tűnődöm egy újabb regényen ennek nyomán.
Az Angari eddig az egyetlen regényem, aminek kiindulópontja tudományos mű, Hédervári Péter Mi újság a Földön? című
könyve. Ez adta az alaptémát, de a könyv amúgy az életemről
szól. A Mira még inkább, s persze az Angarira támaszkodik.
Az Urania egy olyan könyv nyomán született, ami nem is létezik és nem is fog. Saunis című, soha meg nem írt regényemet
akkor már hét éve tervezgettem különböző formákban, és volt
benne egy mozzanat: a Galaxis belsejét kutató földi űrhajósok
egy rövidítésekből álló szaknyelvet használnak, és ezt egy kicsit jobban ki akartam dolgozni. Ebből lett az Urania kiindulópontja. A többi három Jane Carson-regény aztán erre építkezik.
A Saunist azonban nem írtam meg, koncepciójának egyes részeit átvettem a Nindába.
Három és fél könyvet egyszerűen az életemre alapoztam: a Gabi és a manót, a Gabrielle-t és a Laumát.
És van egy, amelyiket két kategóriába kell sorolnom: a Ninda,
amely egyszerre tartozik az életemről szóló és a filmen alapuló

regények közé. Az életemből vett ihletés volt előbb, aztán a
filmbeli, de ezt már megírtam.
Ma van Ninda születésnapja.

2021.08.16.

Az irodalom értéke
Találkoztam egy esettel, amikor életet mentett az irodalom.
Mégpedig egy másfél éves kislányét. Az IPM 1990. decemberi
számában van leírva. Az ápolónő jött rá, hogy a gyereknek talliummérgezése van, mégpedig Agatha Christie A Fehér Ló villa című regényéből.
Azt gondolom, hogy minden egyéb mellett külön ezért az egy
dologért megérte megírni azt a könyvet. És sosem tudhatjuk,
mikor melyik regény fog megmenteni egy életet.
Bízom benne, hogy ha egyszer az a helyzet áll elő, hogy egy
összedőlt házból két esszidzsinnának kell kimenteni egy súlyosan sérült gyereket egy hikunnal, valaki éppen akkor olvasni
fogja majd a Nindát.

2021.09.29.

Régítés
Tegnap született új találmányom. A nevét is magam ihlettem
„azon sürgiben”.
Hoztam egy oldalt az Angariból, amiben most nem a tartalom
a lényeges, hanem a külalak. A cikk végén látható.
A Lauma tavaly augusztus 13-ai megjelenésével kezdődően
minden új könyvemet PDF-ben adom ki, a régieket pedig átalakítom erre. Így néznek ki, mint az Angari a lenti képen. Nekem

tetszik, hogy a könyv külalakját nem a felhasználó böngije
szabja meg, hanem olyan, amilyennek én szeretném látni.
Azaz mégsem egészen, mert például éjszakai olvasáshoz ez a
hófehér kellemestelen, én az EbookDroidban érintésre definiáltam az inverz megjelenítést, éjszakánta sokkal jobb. De már
engedelmet, én már alig veszek a kezembe papírkönyvet, hacsak nem azért, hogy beszkenneljem, de egypár százezer oldalt
azért csak elolvastam papíron, és azok a legritkább esetben
ilyen hófehérek. Már csak azért is, mert a könyvnyomasztó papír elég hamar sárgulásnak indul, én pedig nemigen szoktam
vadonatúj könyveket olvasni – pénzem sincsen rájuk, és a régiek jobban is érdekelnek meg jobban is tetszenek, nekem mint
valaha még nyomdásznak a nyomdai minőség fontos, és az sokat romlott a digitális nyomdászat megjelenésével a rendszerváltás környékén. Tudom, mert részt vettem benne.
Siv Widerberg
SZERELEM
Sten-Malténak nagy, vörös és elálló
füle van.
Nekem tetszik
a nagy vörös és elálló
fül.
Tótfalusi István fordítása
Hát nekem meg a megsárgult-megbarnult lapú könyvek tetszenek. Ilyet is tud az EbookDroid, szépia tónusnak hívja, semmi bajom vele, szépia, nem csúnyia – csak éppen nem több egy
kicsi sárgításnál.
No, kipróbáltam, hogy mi lesz, ha egy könyvlapot ráteszek
egy világosbarna háttérre. Az is klassz volt, igazán. Csak köze
nincsen a papír illúziójához. Egy megsárgult papírlapnak textúrája van, az nem egy homogén felület. Szerettem volna ezt utánozni. Némi kísérletezéssel sikerült sárgásbarna textúrát adni a
papírnak, amitől hipp-hopp – még mindig nem történt semmi,
nem volt papírszerű. Akkor kitaláltam, hogy a széleit sötétítsük

meg, és ettől már sokkal papírabb lett. De igazán az segített,
amikor a szélét még meg is égettem egy kicsit.
Hamarosan ebben a külalakban is letölthetőek lesznek a regényeim. A fehér is megmarad persze.

2021.10.06.

Születésnap
Persze tény, hogy felnövését megelőzően Illés Bori világképe
elég nehezen elviselhető, nagyjából hiányzik ugyanis belőle
minden, ami kompenzálná kamaszos dacát, örök sértődöttségét,
értelmetlen követelőzését. De ha ellentétes oldalnak tekintjük a
világ vele szemben álló normális folyását, ott sincsen minden
rendben.
Scholzékat kiteszik, mert csirkét nevelnek Eperjes Benjámin
hajdani otthonában, és leszerelik a műemlék kilincseket. Pontosabban anya mint házfelügyelő ezeket jelentette a tanácsnál és
most Scholzékat kiteszik. Tetszik érteni: nem az a baj, hogy
csirkét nevelnek egy belvárosi bérház emeleti lakásában, ha-

nem hogy az anno brekeke Eperjes Benjámin otthona volt. Még
inkább a kilincsek: ha normál házgyári kilincsek lettek volna,
anyának eszébe nem jut bejelenteni.
Hát most mi a fontosabb, az ember vagy a kilincs? Mit tudjuk
mi azt, hogy a műemlék kilincsek milyenek voltak és miért
szerelték le, lehet, hogy fölsértette a tenyerüket, lehet, hogy jó
pénzt kaptak érte, tökmindegy. A hatvanas évek szemlélete az
volt, hogy akinek kiutaltak egy lakást, köszönje meg és ne
ágáljon, de még ebbe sem illik bele, hogy aztán azt a lakást
féltve óvja, mint drága kincset. Igen, Scholzék mocskosan éltek, de akkor legyen az a baj, nem az, hogy műemlék. Akkor
tessék a műemlék házat a műemlék kilincseivel meg a „mint a
csipke” korlátjaival eltenni spirituszban és mutogatni a turistáknak, de ne lakjanak benne. A Tadzs Mahalban sem lakik
senki. És azért marad fenn (remélhetőleg megóvott állaggal),
mert gondoskodnak róla. Akkor gondoskodjon róla a tanács.
De ha kiadja lakóknak, akkor vegye tudomásul, hogy laknak
benne, és az állagmegóvást a saját szájuk íze szerint teszik.
Apa ragaszkodása a Boriska-copfokhoz, a halott kishúga emlékére. Tessék? Komolyan azzal kell kínozni egy gyereket,
hogy egy számára ismeretlen halott emlékére adott módon kell
viselnie a saját tulajdon haját? És ha a megboldogult Boriska
naponta arról beszélt volna, hogy orvos, zenész, tanácsi főelőadó akar lenni, akkor Borinak szenvedélyesen kellene készülnie erre a pályára, mert apa így kívánja? Iskolaköpeny vagy kötény, ez az előírás beleillik a hatvanas évek világképébe, ezen a
regény 1962-es megjelenésekor sem ütközött meg senki, meg a
digitalizált 1976-os harmadik kiadás idején sem. A nyolcvanas
években kezdett ez feloldódni, és mára épeszű szülő nem szól
bele a tizennégy éves lánya öltözködésébe, előírásokkal semmiképp, legfeljebb tanácsot ad. De a copfviselet követelménye
1962-ben is túlzás volt, Szabó Magda tudatos túlzása persze, ő
mindig mindent nagyon gondosan megszerkesztett.
Illés Károlynak egyébként semmiféle joga nincsen beleszólni
a lánya öltözködésébe sem, hiába az a korszellem, hogy a szülőknek ehhez joguk van. Neki nincs, és anyának sem. Tessék
először is nevelni azt a gyereket, mert az lehet, hogy a gyerek
jelleme sajátlag adott és sokat alakít rajta a környezet, az iskola, a barátok, de egy annyira domináló nevelésnél, amit Illésék

adnak a lányuknak, egyértelműen a szülők hibája, hogy a gyerek ilyen lett – és nem az ő dicsőségük a változás, ami bekövetkezett. Világosan értésünkre van adva, hogy Stefi mindent
megenged a gyereknek, apa pedig ráhagyja. Van még kérdés?
Illés Károly kemény, határozott ember, kivéve a lánya nevelését, azt valahogy karácsonyeste tudja kezébe venni, pont amikor a lánya már felnőtt és többé nem nevelhető, csak ezt apa
még nem tudja. Miért nem akkor volt kemény és határozott,
amikor először észlelte, hogy a lánya Auer Szilviával barátkozik, vagy esetleg amikor már korábban, az önző, üresfejű libasághoz vezető út első lépéseinél? Nem vette észre? Nem akart
konfrontálódni Stefivel? Hát ki annak a gyereknek az apja?
A mód, ahogyan Szilvia helyett Jutka barátsága felé akarja
orientálni a lányát, komikus lenne, ha nem lenne kétségbeejtő.
Elég legyen az Auerékhez való mászkálásból! Mikes Jutkával
barátkozz! Hát ettől aztán nagyon éppen várható, hogy Bori háromszázhatvan fokos fordulatot csinál és rohan Jutkához. Kiadunk egy utasítást, a végrehajtását nem ellenőrizzük, de elkönyveljük, hogy megoldottuk a problémát.
Az lehet, hogy Szilvia alapvetően csak egy számító, önző kis
ringyó, de Bori a barátnőjének tekinti. A gyerek barátságait
nem tépjük szét. Apa „megoldása”, hogy ráparancsol a lányára,
eleve nem volt megoldás, ettől csak az várható, hogy pláne
Szilviával fog barátkozni, de ha valódi megoldást találna, akkor
jön az elv, hogy a gyerek barátságait nem tépjük szét. Tessék
ezt nekem elhinni. Átéltem. Részese voltam egy barátságnak,
aminek a másik szereplője gyerek volt, és láttam, hogy milyen
kárt tettek a lelkivilágában. Ma is látom, csak rá kell néznem a
Facebook-profiljára.
Illésék soha nem nevelték a gyereküket. Ezt Auer Szilvia tette, először félrenevelte – ha őrajta múlik, Boriból valami nulla
egyéniség lesz, olyan, mint ő maga, egy Galambosné, akit senki kutyába se vesz, aztán valaki más felesége, meg megint valaki másé, de sem ő maga nem lesz soha egy ember, sem egy embernek a felesége, csak magához hasonló vagy magához hasonítható nulláknak lesz a felesége mindig –, aztán pedig ránevelte az igazságra és valódi embert csinált belőle. De hát ezt nem
Szilvia tette, ő csak meglopta.

Bori felnövése semmi másnak nem köszönhető, csak a saját
intelligenciájának. És még azt sem a szüleitől örökölte.

2021.10.09.

Hógömb
– Szeretném, ha a szünetben olvasnátok is – mondta Ibi néni,
és az órájára pillantott, most már valóban csak két perc hiányzott csengetésig, és az írással is elkészültek, Elek helyére ment.
– Jókait például. A reformkorhoz nagyon kellene, hogy ismerjétek az Egy magyar nábobot meg a Kárpáthy Zoltánt. Ha sikerül megkapnotok a könyvtárban, kivonatoljátok az olvasónaplótokba! Úgy, ahogy tanultátok. Az író neve, a mű címe, a kiadás dátuma, a kiadó megnevezése és a könyv tartalma, röviden, a főbb szereplők, a legszebb mondatok…
Ibi néni elgondolkozott egy másodpercig. Micsoda élménye
volt neki is valamikor ez a két regény!
Aha, valamikor. Mondjuk Ibi néni csak negyvenöt éves, és akkor harminc évvel ezelőtt lehetett az a valamikor. 1932-ben.
Merthogy ez a részlet is a Születésnapból való. Ibi néni élményei nyolcvan éve jelenhettek meg, amikor neki ezek micsoda
élmények voltak, és száztíz év járt már el fölöttük, amikor Illés
Bori osztályának feladja lekönyvelni. Mostanra pedig száznyolcvan, és jövőre lesz kétszáz éve, hogy a történet szerint
Kárpáthy Abellino vérig sértette Kárpáthy Jánost.
De lefogadom, hogy a mai tizennégy éveseknek is le kell
könyvelniük ezt a kétszáz éves történetet, meg persze az Egri
csillagokat (megjelent százhúsz éve, játszódik négyszázhetvennégyszázkilencven éve).
Igen, lekönyvelniük. A kiadás dátuma, a kiadó neve… Minek? 1962-ben még nem létezett ISBN, de ma már azt is le kell
adminisztrálni? Ha a MEK-ből töltjük le, kell a pontos URL is?
Olvasókat próbálunk most nevelni vagy hivatalnyicákat?

Az előbb egy nagy szarvasbogár zúgott el a feje felett, mint
egy kis repülőgép, és Gyula nem gondolt most a rovargyűjtő
dobozra, ahol még napok múlva is vonaglottak a rosszul megölt bogarak. És ostobaságnak tartotta az egész rovargyűjtést.
Hát mindenáron meg kell ölni, amit meg akar ismerni az ember? Jó, jó: iskolai bemutatásra persze hogy kell gyűjteni, és
gyűjtsenek azok, akik természetrajztanárok akarnak lenni, akik
kutatók akarnak lenni, de a többi? Az a döglött hőscincér már
nem mond semmit, és nem lehet megtudni tőle, hogy mit csinált, amíg élt, hogy élt, hogy szaporodott. Ez megvan a tankönyvben, s akik írták, azok életében figyelték meg, s ha megölték, csak azért tették, mert belső szerveit is látni akarták a
mikroszkóp lencséje alatt. Ez rendben is van, de hogy miért
gyűjt, miért öldös egymillió diák, haszontalanul beleavatkozva
a természet munkájába, ezt Gyula most nem értette és elítélte.
Gondolom, fölismeri az olvasó ezt is, ha nem, akkor így járt.
Mi értelme egymillió diákkal leíratni, hogy kik a Nábob főbb
szereplői? Anélkül nem tudják? Hogy mik a legszebb mondatok… ez hogyan megy? Mert én el tudom mondani ennek a regénynek a legszebb mondatait, hiszen olvastam százszor, de ők
akkor olvassák először, hogyan emlékezzenek a századik oldalra, amikor a kétszázadiknál tartanak, hogyan tegyék mérlegre,
hogy melyik mondat szebb? És minek? Azaz helyesbítek, én is
csak akkor tudom elmondani ennek a regénynek a legszebb
mondatait, amikor éppen megint kiolvasom és éppen odaérek.
1962-ben még nem született meg az ifjúsági irodalom, Szabó
Magda megelőzte korát, így nem mondhatom Ibi néninek, hogy
azt olvastasson a gyerekekkel. Elsősorban, természetesen, Szabó Magdát. A Zsófika és az Álarcosbál már megjelent a Születésnap előtt. De hát azért akadt már akkoriban is ifjúsági irodalom, Kästner életműve is még folyamatában volt, de A két Lotti
már három éve megjelent magyarul. Szóval azért volt ifjúsági
irodalom a legjavából, csak még maga a műfajcsoport nem született meg hozzájuk.
És volt „szépirodalom” – nem szoktam ezt a szót idézőjelbe
tenni, de most olyan hülyén hangzik, hogy ez szép, akkor amaz
meg nem szép? Szóval felnőtteknek szóló irodalom. Mit adjunk a tizennégy évesek kezébe, meséket? Hát nem annyira.

Százból kilencvenhét unni fogja. Science fictiont? Még mindig
inkább. 1962-ben azért ez bonyodalmas lett volna, számos
amerikai remekmű már napvilágot látott, csak magyarul nem
biztos, hogy megvoltak már – de volt nagyszerű magyar sci-fi
is, Botond-Bolics György Vénusz-trilógiája például már megjelent. De hát a fél világirodalom megvolt már 1962-ben, magyarra fordítva is, Dumas, Thomas Mann, Tolsztoj, Shakespeare, Hemingway, Sienkiewicz, hogy direkt ne mondjak országonként egynél többet. Oké, Hrabal 1965 előtt nem volt magyarul. De ma már van!
Mikor olvassák ezeket, talán öt évvel később, amikor futószalag mellett robotolnak vagy hajbókolnak a nagyságos asszony
előtt?
Most valamiképpen minden gömbölyű lett, mintha valami
golyó közepére került volna, amelynek a hó meg a szél a kérge,
s ő ott himbálóznék a belsejében a világ felett.

2021.10.14.

Sajnos,
hogy el kell búcsúzni?
Egy beszélgetésben elhangzott egy érdekes mondat. „Hát…
Arról is lehetne könyvet írni, nyilván, hogy milyen nehéz elbúcsúzni egy-egy karaktertől.” Ezen eltöpörögtem egy kicsit.
Igen, nehéz. De kell?
A búcsúzásról rögtön eszembe jutott a Csúzlidal, abban van
az a sor, amit megtettem a cikk címének. És eszembe jutott Arkady Darell, Alisza Szeleznyova, Barča Hrdinová, Cyrus
Smith, dr. Arnošt Blažej, Luke Skywalker – vége-hossza nincs
a sornak. Sok fiktív ember megteremtői, írói, színpadra vagy
filmre átültetői távoztak már az élők sorából, de a fiktív emberek megvannak. Asimov közel harminc éve nem él, de megvan
minden egyes sora, amit Arkadyról, Seldonról, Trevize-ról és a

többiekről írt. A Második Alapítvány második része, amely Arkady létezését manifesztálja, angol eredetiben 48 676 szó, ennél többől Arkady nem áll, és ez a 48 676 szó mind megvan.
Megvan az összes képkocka, amiken Barča látható (mármint
valahol Prágában, mert a Magyar Televízió jelentősen megrövidítette). Minden megvan, ami őket alkotja.
De kétségtelen, hogy abban a kontextusban, amiben ez a
mondat elhangzott, más a jelentése és másképpen értendő. Elbúcsúzni – az írónak, amikor elkészül a könyv.
Ma három éve, hogy együtt dolgozom Nindával. Dolgozom?
Együtt lélegzünk. Ninda és társai töltenek be körülöttem mindent. És tizenöt éve dolgozom az egérkékkel, Kissy és társai
éppígy betöltenek körülöttem mindent. Viszont régesrég elváltak útjaink Sophie Vaudrois-val, Sara Royce-szal, Angarival,
Laumával, mert az ő könyveik már készen vannak, velük már
nincsen munkám mint emberekkel, legfeljebb a könyvekkel
mint művekkel, betördeltem őket pdf-ekbe meg mindenfélét.
De ezzel vajon elváltak útjaink?
Szerintem csak annyiban, hogy már nem dolgozom ezeken a
történeteken. De eddigi életem harminc százalékát az egerekkel
töltöttem, és még nincs vége a könyvnek, ma tettem közzé az
első huszonhét részt pdf formátumban, de írom a huszonnyolcadikat, és még az sem lesz az utolsó. Ők elég intenzív egyéniségek, nyomot hagynak a környezetükön; lehet, hogy az olvasókon nem mind, az írójukon mindenképpen. Ninda pedig még
sokkal inkább. Az egész gondolkodásmódomat át kellett formálnom a kedvéért, a Kissy tízhavi szünetre kényszerült, hogy
erre képes legye, mert Kissyék rohannak és csinálják, Ninda üldögél és beszélget, Kissyék elszántak és erőszakosak, Ninda
maga a szelídség, Kissyék habzsolják az életet, Ninda megfigyel mindent, Kissyék sziporkázóan humorosak, Nindából pedig a tudás és a gyengéd bölcsesség árad. Én nem tehetek róla,
így kaptam őket készen. Adaptálódnom kellett mindannyiukhoz.
És éppen ezért maradnak velem. Ilyen jelentőségű, formátumú egyéniségek végleg nyomot hagynak a szerzőjükön, megváltoztatják gondolkodását, akár a jellemét is. Érzem a jellememen Ninda hatását.

„Hogyan éltél? Mit tettél a világban? Hagytál nyomot magad után? Változott valami azáltal, hogy megszülettél? Ha igen
– nem éltél hiába.”
Ninda: A fény lúmái, 222.

2022.02.04.

A másik szempont
Arra a megállapításra jutottam, hogy énnekem van még egy
okom arra, hogy csupa gyerek- és kamaszlány főszereplő köré
építsem a regényeimet, az eddig proklamált ok mellett, miszerint lelki működésük szempontjából ők a legérdekesebb emberek. Éspedig erre Ninda ébresztett rá (de eközben adassék tisztelet Léonnak, aki nőt és gyereket soha nem ölt meg, és felmérte, hogy Mathilda ennek a két csoportnak a metszete, nő is és
gyerek is).
Azzal, hogy nőket és gyerekeket, azaz e két csoport metszeteként lányokat teszek meg nem ritkán roppant fontosságú események mozgatórugóivá – Ninda konkrétan a legnagyobb jelentőségű személyiség a történelemben –, ellenpéldákat állítok
annak a patriarchális intézményrendszernek, amely évezredes
megkövültséggel hajtogatja, hogy a teremtés koronája a Férfi,
és akár imádott rasszizmusát is beáldozza, csak maradhasson
szexista. Már a világ egyik legkőkorbamerevültebb intézménye, a Vatikán is elfogad fekete bőrű főpapokat (pedig a második világháború idején még az amerikai hadseregben is csak
szakácsnak volt jó a fekete katona, tisztnek semmiképp), csak
azt az egyetlen szörnyűséget nem hajlandó eltűrni, hogy nő lehessen pap, és hogy a pap őférfisége holmi alacsonyrendű nőt
illessen fölkent nemiszervével. (Dugnak amúgy, csak ki ne derüljön.)
Azzal, hogy Ninda lány és már gyerekfejjel milliárdok tiszteletét és szeretetét váltja ki, majd egyre nagyobb változások fűződnek a nevéhez, azt érem el, hogy bár a könyvet ötszáz évre
betiltják Szaúdban, gyújtok egy újabb lángocskát a máglya

alatt, amin a szentférfiség pörzsölődik. Gyújtogattak ilyeneket
már olyan emberek is, mint Anne Frank, aki soha semmiféle
feminista jelkép nem volt, csak egy mély érzésű, szárnyaló
gondolatokkal megáldott, tehetséges író – és közben kamaszlány.
Nem lesz kár a szentférfiségért. A világban élő férfiek jókora
hányada nem gondolja, hogy ő egy tótumfaktum a nők fölött,
és ettől nem veszíti el férfiasságát, sem az így nevezett testrészét, sem férfi mivoltának semmilyen immanens tulajdonságát.
Ellenkezőleg, a nőket magával egyenrangúnak – sőt ha adottságaik vagy a helyzet ezt vonja magával, maga fölött állónak is
– tekintő, a társadalom által belenevelt „tradicionális” nemi
szerepeket elvető vagy elvetni igyekvő férfi, az a valódi férfi,
míg az izmaival villogó, a nőkre csak lenéző megjegyzéseket
tevő, őket szextárgynak tekintő macsó csak megvetést érdemel.
És azt a szót, hogy férfiek, azt is egy szenvedélyes feminista
kislány alkotta, őt meg én.

2022.04.14.

Egymillió
Nos, szóval április 12-én Hajnalka háromnegyed négy előtt pár
perccel meglett a Kissy egymilliomodik szava, amit stílszerűen
választottam ki:
– És mi lesz, ha valaki fölismeri? – kiabált föl egy fiú a pavilon tetejére.
Vanessa lenézett.
– Miért, fölismerted?
– Nem, csak kérdezem, hogy akkor mi lesz!
– Akkor van egy nyomunk, amin elindulhatunk és egy kicsit
több a remény, hogy megfoghatjuk az emberünket. Ha arra
gondoltál, hogy jár-e egymillió euró a nyomravezetőnek, akkor
van egy jó hírem: nem.

Ha a regény most kész lenne és megjelenne egy kiadónál, a
tizenkettedik helyre kerülne a világ leghosszabb regényeinek
listájában (a jelenlegi állás szerint), ami szerintem nem rossz.
Főleg ugye hogy eredetileg novella lett volna.

„Esküdj meg, hogy egy fiú miatt se áruljuk el egymást soha.”

A barčiáda

Barčának

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két kislány egy csehszlovák tévésorozatban. Mindenki tanköteles. Nálunk is vetítették.
Nekem pedig volt egy elképzelésem róluk, amiről elkezdtem
cikkeket írni. Ebből született egy kisregényem: a Hanka. És
született néhány felismerés, amiknek szerepe volt abban, hogy
egy nap elmentem lánykérőbe.

2015.04.11.

J+B

Van az úgy, hogy az ember figyelmét megragadja valami, és
aztán úgy marad. Emlékszem, hogy már 1988-ban is megvolt
ez az érzésem, de csak homályosan, akkor még nem voltam
elég tapasztalat birtokában. Ma, negyedszázad elteltével már
többet tudok, de még mindig nem tudom eldönteni.
Annak idején, a gyűjtés kezdeti szakaszában már bekerültek
mindketten, ámbár persze hasznosítani csak évekkel később
tudtam őket – azaz őket személy szerint nem, csak azt a kislányokról kialakított összképet, amiben ők is egy-egy szálat alkottak. Most csiszolom.
Szóval nekem az volt és ma is az az érzésem, hogy Barča szerelmes volt Jitkába.
Gyakran előfordul, reményeim szerint legalább egyszer minden kislánnyal, hogy örök barátságot fogadnak és kizárják a
fiúkat az életükből, egyszer s mindenkorra, végleg. Az, hogy

ők is ezt teszik, nem lepne meg. Az sem, hogy Jitka bevési a
kezdőbetűiket egy fa kérgébe, J+B, ezt is sokszor megteszik –
ámbár másoknak nem szól közben Petr Hapka eszméletlenül
romantikus zenéje, kint az erdőben.* S persze hogy a fiúkról
beszélnek, de Jitka hozza szóba őket. Barčának egyik se tetszik, de ha mégis, akkor Jindra, aki Jitka szerint egy őrült nagy
szélhámos. Neki inkább Oliva tetszik. Barča ekkor is inkább
kölykösen viselkedik, de az embernek van egy olyan érzése,
hogy nem őszinte, azért mondja Jindrát, mert úgy érzi, hogy
Jitka elvárja tőle – vagy mert zavarja Jitka őszintesége, neki
ugyanis csakugyan Oliva tetszik. Van valami Barča grimaszaiban, amiből erre következtetek. Később ez komolyabbra, kevésbé kölykösre fordul, például egy alkalommal a fiúk évődnek
Jitkával egy hegyi kiránduláson, s Barča erre bosszúsan reagál.
Első olvasatra azért, mert a fiúk hagyják csak békén az ő barátnőjét, másodikra viszont már látszik, hogy nem a fiúk miatt vág
arcokat, hanem mert Jitka partner ebben. Jól veszi az akadályt,
játékosan választja szét őket, de durcás.

„Barča, mondd meg becsületszavadra, tetszik valamelyik fiú?”
*

Rég megírtam már ezt a cikket, amikor fölfedeztem, hogy éppen akkor,
amikor bevésték – nem is szólt a zene. Nyilván a fülemben ott volt akkor is.

„Nem!”

„Mondjuk, Jindrát…”

„Az helyes, nem?”

Barča, amikor Tonda Jitkával évődik

Teljes lehetetlenség, hogy 1984-ben Markéta Zinnerová
olyasmit írt volna egy nemzeti díjat nyert tévésorozatba, hogy
egy nyolcadikos lány beleszeret az osztálytársnőjébe. Ezt senki
nem hagyta volna jóvá és Ludvík Ráža se rendezte volna meg.
Vagy én látom bele, vagy Barča. Michaela Kudláčková nem
került be a csehszlovák gyerekszínészet panteonjába, gyakorlatilag ez a legjelentősebb szerepe, és nem is igazán nagy szerep,
bár mind a tizenhárom részben benne van. A felnőtt színészetből pedig teljesen kimaradt. Jana Janatovával ugyanez a helyzet. Egyszerűen nem ütötték meg a mércét abban a korban és
abban az országban, ahol Žaneta Fuchsová, Monika Kvasničková és Zuzana Pravňanská állt a kamera előtt – a fiúkat most
ne tekintsük konkurenciának, Karolína Syrovátková pedig lehetett vagy négyéves és fogalma se volt róla, hogy egyszer
majd mit alkot. Szóval Kudláčková nem került bele, de azok a
grimaszok és pillantások, amiket látok, valahonnan mégiscsak
jönnek. Ha azt jelentik, amit kiolvasok belőlük, akkor azokat
Kudláčková tette oda, de aligha tudatosan. Tudatosan úgy lehetett volna, hogy megbeszéli a rendezővel, hogy őszerinte Barča
mit érez, és ezt hogy lehet eljátszani – képtelenség még az ötlet
is. Ösztönös is lehetett volna, ha ő maga szerelmes Janatovába,
de akkor ez így nem látszott volna az arcán, egyrészt azért,
mert az ember nem kamera előtt mutatja ki az érzelmeit, másrészt mert akkor nem játszhatta volna el a szerepet, akkor olyan
rossz színésznő lett volna, hogy Ráža inkább másvalakit keres.
Tehát nem ő volt szerelmes, hanem Barča, de ez nem volt benne a forgatókönyvben.
Egyszerűen az történt, ami már annyiszor, a figura önállósította magát és megmondta a színésznek, hogy ő hogyan akarja
magát eljátszatni. Kudláčková ráérzett Barča érzelmeire, és
hagyta magát vezetni. Ez pedig azt is jelenti, hogy sokkal jobb
színésznő volt, mint gondoljuk. Ehhez meg kell találni a közös
hullámhosszt a figurával, engedni kell, hogy vezessen minket,
de közben van egy előre megírt szöveg, megadott mozdulatok,
ahova állni, menni kell, ahogyan és amit mondani kell, s közben Barča ott volt a fejében és próbálta elmondani, hogy ő mit
érez – ennyire lehetett. Jitka nem veheti az adást, mert sem a
forgatókönyvben nincs benne, sem Janatová nem veszi az
adást, és Kudláčková nem tudta, hogy Barča szerelmes, azt

csak Barča tudta, de ő be volt zárva Kudláčková fejébe és nem
tudta hangosan kimondani. Néhány grimaszra és pillantásra futotta. Alig van adás, amit venni lehetne, csak némi arcjáték,
ami nem jön sehonnan és nem tart sehová. A történet szempontjából nem disszonáns, ezért Ráža nem szólt, hogy ez így
nem jó, vegyék újra – és mégsincsen a helyén. Vagy az történt,
hogy Ráža is érezte, amit én, vagy nem vett észre semmit.
Mindkét válasz lehetséges, hiszen filmrendező volt, viszont
csak egy férfi. Én is csak egy férfi vagyok, viszont regényíró.
Úgyhogy ha a másik eset áll fenn, hogy csak én képzeltem az
egészet, és Barča szimplán csak a legjobb barátnőjének tartotta
Jitkát, akkor visszaadom a diplomámat.

Jana Vychodilová és Michal Karfík (Veronika Žilková, Miroslav Vladyka)
Nagyon nehéz a fiatal szerelmesek dolga. Ez a sorozat tele
van nehéz helyzetű szerelmesekkel. Jana és Michal kapcsolata
tipikus huszonéves szerelmi bonyodalmak miatt fut zátonyra,
Jitka és Luboš vonzalma tipikus tizenéves problémákkal küzd,
s Lenka és Jirka szerelme előtt is tipikus hatéves kori nehézségek állnak. A legnehezebb dolga azonban Barča Hrdinovának

van, akinek az érzelmei még csak be se kerültek a forgatókönyvbe.

Lenka Pastýřová és Jirka Oliva (Linda Dřevikovská, Milan Šimáček)
Egyébként sem könnyű az élete, mindenfelől problémák veszik körül. Egyszerűbb lenne, ha ő is olyan korlátolt lenne,
mint a szülei, de Barča nem korlátolt. Hrdina úr, a villanyszerelő, aki pert indít a munkaadója ellen, amiért kirúgták, de nincs
tisztában a pereskedés alapvető kívánalmaival, először körbeudvarolja Oliva bírót, aztán otthon agyba-főbe szidalmazza.
Emilie Hrdinová, akinek a fülébe jut, hogy a kisebbik Oliva
gyereket örökbe fogadták, és a zseniális ötletéhez, hogy zsarolják meg a bírót azzal, hogy erről fölvilágosítják a gyereket,
nem társul az a gondolat, hogy ez bűncselekmény.
És probléma maga Jitka is, a színésznő és az énekes szépreményű lánykája, aki mindent munka nélkül szeretne elérni,
csal, hazudik, alattomosan becsapja Barčát is Luboš Olivával
kapcsolatban, bagatellizálni próbálja a kapcsolatukat, holott
még nincs is mit bagatellizálni, aztán aljas trükköt eszel ki Alena Hajská ellen, aki szintén jóban van a fiúval – és Barčával

a Hrdina család többi tagja (Jaroslava Obermaierová, Karel
Augusta és Jiří Kučera)
hajtatja végre. E ponton persze a Barčában rejtőző érzelmek azt
is sugallhatnák, hogy ne vegyen részt ebben, éppen ellenkezőleg, akár segítsen is Alenáéknak, hogy egymásra találjanak, és
Jitka őnála keressen vigaszt – de hát ez nem így működik, ez
egy Barátok közt stílusú intrikagomolyagban elmenne, de a libereci iskolába csupa hús-vér, igazi ember jár. Barčának három
oka is van, hogy segítsen Jitkának: a kedvében akar járni a benne élő vonzalom miatt, úgyszintén mint a legjobb barátnőjének,
és van benne egy nagy adag tipikus csínytevő rosszgyerekség,
abból a fajtából, aki a rosszalkodást direkt a rosszalkodás kedvéért csinálja és élvezi. Barča prepubertás kori érzelmi világa
még zűrös és kiforratlan, már messze van a gyerekkortól, de
még a serdülőkortól is. Jitka ebben jóval előtte tart, ebből a
szempontból is jó választás volt a szereposztás, Janatová egymásfél fejjel magasabb és már formásodik, míg Kudláčková
még egészen gyerekformájú és kicsi. Valójában fél év sincs közöttük és tizenöt évesek voltak mind a ketten. De Jitka sok
szempontból éppen olyan gyerekes, mint Barča. Színésznő akar

lenni, mert az anyja kijelentette, hogy az lesz, és egyikük sem
hallgat az apára, aki egyebet se mond, mint hogy Jitkának nincsen tehetsége, és ő nem akarja, hogy szobalányszerepekben
kínlódja át az életét. Povejš apukának pedig hinni kellene, sok
kislány a fél karját odaadta volna, ha Jaromír Hanzlík lehetne
az apja, vagy lehetőleg nem is az apja. Jitkának csakugyan nincsen tehetsége, folyton színészkedik, de nem őszintén, untalan
manírokban próbálgatja magát, de nincsen egyetlen hiteles alakítása.

Jitka az apjával
Kislánygyűjteményem sajátos példányai mindketten. A készlet tele van rendkívüli egyéniségekkel, köztük a történelem néhány legnagyobb gondolkodójával, mint Arkady Darell, Nancy
Blackett és Csepke, de ott van Sara Stanley, aki egy pillanat
alatt bárhol és bármikor az események középpontjává tudja tenni magát, mint egy eleven centrifuga, Mathilda, aki könyörtelen gyilkos, holott nem ölt meg senkit, Louise és Lotte, akik
szüleik egyesítésével talpkövet állítottak társadalmunk átformálásához, Zsófi, akinek intelligenciájától kiég a mérőműszer,
Dóra, Melinda, Titty, Martine, Amy Everhart, és még bármeddig sorolhatnám. No meg Sziporka, akit egy orosz szekta teljes

joggal avatott istennővé. Mindnek van valami rendkívüli, különleges egyedisége, ha nem lenne, nem írtak volna történeteket róluk. Meg persze vannak az eleven kislányok, akiknek
ilyen szinten nem kell rendkívülinek lenniük, róluk nem írtak
történetet. Ma épp találkoztam kettővel közülük.
Barča és Jitka nem rendkívüli. Ők tényleg teljesen átlagosak,
éppen ezért kerültek ők ebbe a történetbe, amely csupa átlagemberről szól.

egyetlen említésre méltó színészi alakítása: hasi fájdalom
Például Oliva bíróról, aki a tárgyalótermen kívül egy közönséges apuka, egy nagyfiúé, akinek tetszik Jitka, és egy kicsié,
akinek viszont Lenka Pastýřová tetszik, nem is csoda, Lenka az
egyetlen, aki nem nevet, amikor Hajská tanárnő nevetség tárgyává teszi Jirkát az osztályban. Linda Dřevikovská egyáltalán
nem futott be filmes karriert, pedig nagyon figyelemreméltóan
játszik – de Milan Šimáček még jobban, az ő filmográfiája
hosszabb is, de ő se maradt színész felnőtt korára. Ez csak Monika Kvasničkovának adatott meg, aki kilencéves kora óta játszik, bár itt csak Alena Hajská kicsiny szerepe jutott neki – a
történetnek nincsen olyan szála, ami őkörülötte bonyolódna, ő
mindig csak valakinek a valakije, időnként Jitka riválisa Luboš

az Oliva szülők (Jana Šulcová, Jiří Bartoška)
Oliváért, általában pedig egy lány a nyolcadikból, az elsősök
tanító nénijének lánya, Hedvika Hajskáé, aki egyfolytában az
ideg-összeroppanás szélén egyensúlyoz, legfőképpen amikor
Jirka Olivát meglátja, ha beszélni kell róla, ha eszébe jut. Jirka
rossz és fegyelmezetlen, de valójában semmivel se rosszabb
akármelyik átlagos hatéves kisfiúnál – vagy akár kislánynál –,
és ha Hajská tanárnőt ennyire kikészíti, akkor nem Jirkában
van a hiba – arról pedig igazán nem ő tehet, hogy Hedvika milyen magánéleti konfliktussal küzd. Jirka egyszerűen csak
nyílt, érdeklődő, játékos, és még egyáltalán nem látja be, hogy
az iskolában miért kellene jól viselkedni, vagy tulajdonképpen
mi is az a jó viselkedés. Hajská pattog vele, megesik, hogy ellentmondó utasítások sorozatát záporozza rá, állandóan fekete
pontokat osztogat neki és beírásokat az ellenőrzőjébe, és amikor számon kérik rajta, hogy nevelnie kellene a gyereket, akkor
az idegességtől vibrálva kéri ki magának, hogy ő igazán nem
élvezetből csinálja. Mire kifúrja Jirkát az osztályából, eltelik
három hónap, addigra meg is utáltatta vele az iskolát egy életre
– de őt már nem menti ez meg a katasztrófától. Jirkát pszichológushoz viszik és kivizsgálják, pedig erre Hajskának lenne

az osztály Jirkán nevet

– csak Lenka nem

szüksége, egyáltalán nem való pedagógusnak, sem sehová, ahol
gyerekekkel kell kommunikálni. Függetlenül attól, hogy milyen tanárnő volt, mielőtt elhagyta a férje – ez a tanév és a sorozat kezdetén volt, így ezt mi nem tudjuk meg –, egyszerűen
nincs joga ezt tenni a gyerekekkel. A betegsége ellenére sem.
Felelős állásban levő felnőttnek föl kell tudni ismerni, ha nem
képes a munkája ellátására.

Hedvika Hajská összeroppan (Gabriela Vránová)
Visszatérve Barčához, az ő legnagyobb problémája alighanem maga Jitka, aki nem úgy korlátolt, mint Hrdináék, de mégis az. A per miatt, ami alkalmat ad Hrdina úrnak, hogy egy kicsit különb legyen önmagánál – nem vállalja a zsarolást, a felesége mégis megteszi, de ő nem képes beváltani a fenyegetést –,
Jitka felmondja a barátságot Barčával, az anyja egyetlen szavára, mert a hírneves Alice Povejšovának egy villanyszerelő és
egy szakácsnő gyereke nem elég jó társaság a lánya számára.
Jitka ekkor már nyíltan randizik Lubošsal, elviszi a nagynénjéhez is, akitől fejmosást kap, mert elvárná, hogy az ő választásától mindenki más is el legyen ragadtatva. A következő letolást
Barčától kapja az árulásáért, pedig ő soha nem árulta el a titkai-

kat, de Jitka szakított vele és egy fiúval jár, pedig megfogadták…
Nem mondhat mást, nem mondhat többet, nem mondhatja,
hogy ő bármi egyebet remélt volna a kapcsolatukból azon kívül, hogy együtt lógnak a suliból és együtt tesznek sót Alena
tésztájába, nem vallhat szerelmet Jitkának, még nemverbális
módon sem. Nincs benne a forgatókönyvben. A per és az árulás
miatti letolás van benne, benne van, hogy Barča zihál, hiszen
futott Jitka után a hóban – a szinkronizált változatban ez kevésbé jön át, Somlai Edina hangja zavartalanul cseng, talán egyik
legszebb szinkronja ez a szerep –, de megnéztem az eredetit is,
Kudláčková zihálva hadarja el a szemrehányásait, közben körbejárja Janatovát, és feszíti az indulat. Mert az apja elvesztette
az állását. Mert ebben Jitka anyja is hibás. Mert Jitka egy fiúval
randizik a fogadalmuk ellenére. Annak a bírónak a fiával, aki
szentesítette mindezt. Csak ezért?

ítélet Alena tésztájáról
Nincs válasz. Nem mondhatom rá mint nagy lélekbúvár,
hogy igen, ezen a ponton Barča szerelmi csalódása előbújt
Kudláčková forgatókönyv szerinti játéka mögül, mert nem bújt
elő, de azt se mondhatom, hogy mindazt, ami történt, elegendő-

Alena Hajská
nek érzem ahhoz az indulatmennyiséghez, ami itt kitör belőle.
Mit bánja ő, ha az apja ezentúl máshol fog dolgozni? A munkanélküliségnek a fogalmát sem ismertük abban az időben. Mit
érdekli őt, hogy ez részben annak köszönhető, hogy Jitka anyja
munkaidőben javíttatta meg Hrdinával a villanyát? Ez egyébként sem Povejšová hibája, hanem Hrdináé, nem a szolgája,
nem volt köteles elvállalni, de neki imponált, hogy a híres színésznőnél dolgozik. Mindezek fényében mit érdekli Barčát,
hogy Luboš kinek a fia? Barčát mindebben két dolog érdekelheti: hogy Jitka egy fiúval jár a fogadalmuk ellenére, és hogy
ővele megszakította a barátságot.
Igen, egy tizennégy éves kislány természetesen halálosan komolyan vehet egy ilyen közös fogadalmat akkor is, ha később
majd ő maga sem fogja betartani, és ő is fiúkkal kezd majd –
most még nem teszi, fejlődésének azon a pontján tart, amikor
elutasítja a fiúkat és a szerelemre senkivel, semmilyen neművel
nem gondol még, barátságot pedig csak lánnyal tud elképzelni.
Létezhet ilyen és Barča is lehet ilyen. Későn érő típus, biológiailag is, még teljesen fiús az alkata, gyerekes a jelleme. De
amikor azt a fogadalmat megkötötték, Barča nem azért mon-

Alena és Luboš együtt megy haza

dott nemet a fiúknak még a gondolatára is, mert egyáltalán nem
érdekli még a szerelem. Nem mondhatom, hogy ez minden alkalommal megjelenik, amikor együtt látjuk őket, mert nem így

van, de ősszel az erdőben ezt láttam, és most a lakótelepen a
hóban, ahogy Jitkát szidalmazza, megint azt látom, hogy a verbális és a metakommunikáció alatt van még egy réteg, Barča
manifesztációja Kudláčková tudatalattijában, amely egész idő
alatt azt kiabálná, ha tudná: hát nem érted, nem érzed?! Nem
mondhatom, hogy Kudláčková kijátszik a szerepből és nemverbálisan ad jelet az érzelmeiről, mert azok Barča érzelmei, nem
az övéi, és ő még csak nincs is tudatában ennek az egésznek.
Nincs benne a forgatókönyvben.

„Nem emlékszel? Megfogadtuk, hogy rá se nézünk a fiúkra.”
Mint tudjuk, az irodalom és a film ugyanaz, más köntösben.
De mégis van egy nagy különbség. Az irodalom létrehoz olyan
embereket, akik egyébként nem léteznek, és ha filmre viszik
őket, továbbra sem fognak létezni – de valakik eljátsszák őket,
hozzájuk adják saját egyéniségüket, s ettől kezdve az alak kétféleképpen formálódik meg: az eredeti, írott műben változatlan
marad, a filmkockákon viszont egy hús-vér ember alakját ölti.
A kettő aztán kölcsönhatással van egymásra, ha láttuk a művet
filmen, már másképpen jelenik meg az alak a könyv olvasásakor – de mivel a sorozat magyarul nem jelent meg könyvalakban, csehül pedig nem olvastam, ezt a vetületet egyelőre talán

„És az egyáltalán nem zavar, hogy az ő apja dobatta ki az apámat a munkahelyéről?”

„A mamád mennyit könyörgött neki, hogy megcsinálja a villanyotokat.”

„Tartsd meg magadnak a jeleneteidet!”

„Én soha nem árultalak el téged. Minden titkunkat megtartottam.”

Barča nélkül, először
hagyjuk. Maradjunk Barčánál, aki először egy forgatókönyvben létezett és bármilyen lehetett. Amikor Kudláčková megkapta a szerepet, elkezdtek egymáshoz idomulni. Barča Hrdinová nem olyan fajsúlyos alak, akihez a színésznek kell idomulni, itt az összehangolódás abból állt, hogy Kudláčková
megtanulta a szerepet, eldöntötte, hogy adott részleteket, mozzanatokat hogyan fog játszani, illetve feltehetően a legnagyobb
részét különösebb tervezgetés nélkül meg tudta csinálni, odaállt, eljátszotta, „ennyi”, megbeszélték Rážával és Josef Pávek
operatőrrel, hogy mi nem volt jó, újravették, előbb-utóbb jó
lett. Barčához nem volt szükség arra az embert próbáló művészi átalakulási folyamatra, amit Padisák Mihály olyan érzékletesen ír le Szekfű Tüncsi vívódásában.
Csakhogy attól még, hogy Barča Hrdinová nem a színművészet magasiskolája, ő bizony egy eleven ember, akinek megvannak az érzései, azok is, amiket Markéta Zinnerová nem írt
le a forgatókönyvben és Ráža sem állított fel mint követendőt.
Barčának nincsen élete azokon a röpke perceken kívül, amikor
nincs jelenése – ellentétben például Czinkóczi Árvácskájával –,
ezekben a sokszor csak néhány mondatnyi részletkékben kell

megtestesülnie, és végső soron Kudláčkovára van bízva, hogy
hogyan. Ehhez muszáj volt létrejönnie egy kis szeletkének
Kudláčková agyában, aminek a neve Barča Hrdinová, és ott
van minden, amivel gazdálkodhat. Meg a forgatókönyvben,
persze, de ezek ellentmondhatnak egymásnak, mert bár a
könyv olvasása vezetett oda, hogy egy tizennégy éves kislány
elkezdett megformálódni egy tizenöt éves kislány agyában, a
folyamat ettől kezdve már önállóan folyik tovább, Michaela
Kudláčková önmaga teremti meg magából Barča Hrdinovát.
Ha ez nem következik be, akkor nem tudja eljátszani a szerepet
– megkockáztatom, hogy enélkül még Koller Virág se tudná eljátszani Barátok közt Lucát, feltéve, de meg nem engedve,
hogy ott ő eljátszik valakit. Ez önmagában persze még nem
elég a szerep eljátszásához – ha elég lenne, akkor én játszhatnám el Kissyt a legjobban, de nincs színészi tehetségem és nem
nézek ki tinilánynak –, de minket ez a folyamat érdekel, mert
ebben kellett bekövetkeznie, hogy egy ponton a formálódó
Barča beleszeretett Jitkába.
Az ilyen dolgok miatt fontos különbséget tennünk az alak
megteremtése és a képzelet között. Azt írtam, hogy Kudláčková megteremtette Barčát az agyában, nem pedig azt, hogy elképzelte, a kettő között óriási különbség van. Elképzelhetünk
ezernyi embert, akik korra, nemre azonosak velünk, de ettől
még nem leszünk képesek eljátszani őket – akkor se, ha van
színészi tehetségünk. Ne tévesszen meg minket, hogy egy igazi
színész a kisujjából előráz egy sosemvolt alakot, húszéves ember hirtelen meggörnyeszti a hátát és öreg lesz, és ha a közönség bekiabálja, hogy a bácsi harcolt a háborúban, akkor egy pillanat múlva már mint veterán mesél az élményeiről. Ő azt az
embert addigra már megteremtette, és ha történetesen eredetileg olyannak, aki a háború után született, akkor a közönség szavára teremt egy másikat. Ha csak elképzelte volna, akkor megváltoztathatja, a megteremtett alak azonban rövid idő alatt
megszilárdul és többé nem változik.
Ebben a teremtő folyamatban Barča százával vehetett föl
olyan tulajdonságokat, amik nem voltak a forgatókönyvben –
ehhez nem kell, hogy Kudláčková zseniális színésznő legyen,
elég a tény, hogy színésznő, tehát képes embert teremteni a fejében, és az megáll a lábán, persze a forgatókönyv segítségével.

Ehhez nem kell tapasztalat, kicsi gyerekek is meg tudják csinálni – elég a tehetség. Bár lehet, hogy ehhez még nem is kell,
csak ahhoz, hogy aztán el is játsszuk azt a másik embert. Nehéz
megmondani, mert ha valaki nem játssza el a fejében teremtett
másik embert, akkor a külvilág tudomást sem szerez annak létezéséről, ha pedig beszél róla, nem tudhatjuk, hogy megteremtette vagy csak elképzelte. Akárhogy is, mialatt Barča előpallaszathénésedett Kudláčková fejéből, tulajdonságok százait vehette föl, amiknek egy része tudatosult, másik része nem, egy
hányaduk megegyezett a forgatókönyvvel és megjelent a filmen, más részük nem illett oda és nehézséget is okozhatott –
hiszen egy forgatókönyvet elolvasni nem két perc, de Barča
kétségkívül már az elején formálódni kezdett. Ha már kialakult
tulajdonságaihoz képest később valami mást talált a könyvben,
akkor Kudláčkovának másmilyenné kellett formálnia Barčát.
Ha ez sikerült, jó – ha nem, akkor konfliktus keletkezett, amit
adott esetben talán csak a könyv megváltoztatásával lehetett
feloldani. Nem tudhatom, hogy konkrétan Barčánál bekövetkezett-e ilyesmi, nem feltételezem, hogy igen, de számtalanszor
megesett már a filmművészetben.
Az, hogy Barča vonzódik Jitkához, csakis a Kudláčková elől
is rejtve maradt tulajdonságok között szerepelhetett, mert ha
tud róla, másképpen játssza el a szerepet. Nem hiszem, hogy
egy tizenöt éves lány odamegy az ötvenöt éves férfi rendezőhöz és azt mondja, hogy őszerinte Barča szereti Jitkát, de ha
igen, akkor teljesen más kerekedik ki az egészből, talán ki is
marad az erdei jelenet, vagy egészen másképpen veszik föl. Ha
viszont egyedül van a problémával és tud róla, akkor megint
másképpen oldja meg, kétféleképpen, attól függően, hogy
egyetért-e Barča vonzalmával vagy sem – ami nemcsak vagy
nem is elsősorban attól függ, hogy mi a véleménye a leszbikus
szerelemről, hanem attól, hogy milyen párnak tartaná Jitkát
Barča számára, mintha az anyja lenne és nem a megtestesítője.
Ha nem ért egyet, az teljes kudarc Barča számára, aki végeredményben tökéletesen ki van szolgáltatva, és egyetlen szemvillanással se juttathatja kifejezésre az érzelmeit, akkor viszont
nincs az a vidám, önfeledt játék, amit látunk a filmen. Ha
egyetért, akkor pedig Barča a forgatókönyv és a rendezői instrukciók keretei között igenis szerelmet vallott volna Jitkának.

Persze vannak olyan változatok is, hogy Kudláčková ráébred
Barča érzéseire, de nem a rendezővel beszéli meg, hanem egy
barátnőjével – aki nem lehet Janatová, mert ez nyomot hagyott
volna játékán –, de végső soron a döntést akkor is Kudláčková
hozta volna meg és hajtja végre.
Barča érzelmei tehát eltemetve maradtak a tudatalattijában.
Igen ám, de Barča tudatalattiját Michaela Kudláčkovának hívják. Ez – akkor és ott – fordítva is igaz, de a kamera előtt mégiscsak Barčáé a szó, akinek Kudláčková arca, hangja, teste az
egyetlen eszköz, hogy manifesztálja magát, lényének tudatos és
tudattalan részével együtt. Amikor az utolsó jelenet felvétele
után leáll a kamera, Barčának soha többé nem jut alkalma kinézni a világba. Ettől még létezik, hiszen létrejött, de a forgatás
befejezése után Kudláčková aligha játszotta el mondjuk baráti
társaságban Barča Hrdinovát. Még egy ideig élt az agyában,
aztán más szerepek, az élet mindennapjai lassan elhomályosították, felbomlasztották. A negyvenhat éves Kudláčková nem
tudja már feléleszteni a negyvennégy éves Hrdinovát, legfeljebb megteremtheti újra.

Luboš fényképei

Igen ám, de az a tizennégy éves kislány előre tudta, hogy így
lesz! Hiszen nem ostoba. Tudja, hogy ő egy filmalak, és ami
látható belőle, azt a filmszalag megőrzi változatlanul, miközben maga Kudláčková végigéli az életét, és megmarad őutána
is, de maga Barča, aki ott bent, Kudláčková szőke fürtjei alatt
létrejött, soha nem fog kijutni onnan, és a forgatás után el fog
tűnni. Alakot teremteni nem lehet anélkül, hogy a világról birtokolt ismereteinket, tapasztalatainkat föl ne használnánk, Barča tehát birtokába jutott Kudláčková addigi emlékeinek – miután eredetileg persze Zinnerová emlékeiből testesült meg a
könyvlapokon –, tehát tud Veronika Jandováról, akit Kudláčková négy évvel korábban játszott el, tud az összes korábbi
alakról, akiket megteremtett a fejében, és tudja, hogy azok már
nincsenek ott. Tudja, mi áll őróla a forgatókönyvben, hiszen
abból keletkezett, az egész jövőjét tudja előre, a szó legszorosabb értelmében előre meg van írva a sorsa. Ha a forgatás
ütemterv szerint folyt, és azt Kudláčková is olvasta, akkor Barča még a napokat is tudta előre, amikor majd kijöhet a világba
egy kicsit körülnézni, hallatni a hangját, elgyönyörködni Jitka
Povejšová nyúlánk alakjában – olyasformán, mint Billy Milligan fejében az a sok-sok ember, akik néha kijöhettek a foltra.
Nem mintha Barča nem érzékelhetné a világot akkor, amikor
éppen nem forgatnak. Az ember fejében megteremtett alak
együtt él az emberrel, és bármi történik két forgatási nap között, az abból fakadó élmények, tapasztalatok beépülnek az
alakba és tovább formálják. Többek között ezért is célszerű, ha
gyerekekkel mindig időrendben forgatnak, mert ők bármikor
beszerezhetnek egy halom olyan új élményt, ami egészen új
színekbe öltözteti a fejükben formált alakot. Igen, Barča afféle
mini Derry Hall gyanánt ott ült Kudláčková fejében egész álló
nap, a szereptanulás kezdetétől a forgatás végéig és valamivel
tovább. Az enyémben is hemzsegnek.
Az örihari nem tart soká, s a kibékülés alkalmat ad Barčának,
hogy önzetlen barátnő legyen és bosszút álljon Lubošon, amiért
mégis Alenával jár. Ez áll a forgatókönyvben, tehát nem tehet
mást, de ez összeillik érzelmeivel is. Luboš fájdalmat okozott
Jitkának, tehát ő haragszik rá – akármit is érez Jitka iránt, azt
nem nézheti, hogy bántsák. Barča voltaképpen ismeri azt a tanácsot, amit Božetěchová ad Jana Vychodilovának: „a szerele-

kibékülés
mért, ha igazán szereted, érdemes harcolni”, bár ő nem volt ott,
amikor ez elhangzott, de benne van a forgatókönyvben, és Barča onnan született. Mindenesetre úgy cselekszik, mintha ismerné, ámbár ez megint összeillik a benne élő nagy adag rosszasággal. A mindig eleven, élénk, mozgékony kislányban mintha
villanykörtét kapcsoltak volna fel, és ragyog, ahogy a sikerült
bosszú fölött összenevetnek. Boldog. Boldog és szerelmes.
Boldog, szerelmes, felelőtlen és gonosz.
A bosszú sikere előbb töri le, mint Jitkát. Jitka örül Luboš keserűségének, de Barča mást, többet remélt. Jitkának az volt a
célja, hogy bosszút álljon, de Jitka bosszúja Barčának nem
bosszú. Nem érti még, hogy mi történt, Barča ugyan nem olyan
korlátolt, mint az apja, de nem képes arra, amire Hrdina igen,
lemondani a bosszúról a tisztességért. Barča világképének középpontjában Jitka áll, az ő számára nem elég jutalom, hogy
szenvedni látja Lubošt. Bánja is ő Lubošt, látni sem akarja, hiszen a fiú megkapta azokat az érzelmeket Jitkától, amikre ő hiába vágyik. Jitka valóban szerelmes Lubošba, tipikus kamaszlány módra, inkább kínozza, csak ne legyen másé, és Barča
pontosan tudja ezt.

boldog, szerelmes,

felelőtlen

és gonosz

a karácsonyi bulin,

amit valójában Luboš fizetett,

Barča elveszti a jókedvét

Barčának két alapvető hibája van. Legalább annyira gyerekes,
mint az apja és Jitka, nem számol azzal, hogy a lopást nem elég
akkor megúszni, amikor elköveti, újra és újra meg kell úszni,
és ha rájuk terelődik a gyanú, szemrebbenés nélkül alibit kell
egymásnak igazolni. És nem ismeri eléggé önmagát, nem számol vele, hogy nem lesz képes a sértett ártatlanság erkölcsi magaslatán állva visszautasítani a vádat – mert akkor se lenne erkölcsi magaslata, ha tényleg nem ő lenne a tettes. Csak egy
zűrzavaros, kiegyensúlyozatlan, reménytelenül szerelmes lány,
aki nem fogja állni a keresztkérdéseket, és valójában Jitka támogatására sem számíthat. Hiszen egyszer már eldobta magától.
Amikor e sorokat írom, még nem tudom, hogy Jitka ki fog-e
állni Barča mellett, vagy éppen rákeni az egészet – ki emlékszik bármire harminc év távlatából –, de a válasz nyilvánvaló,
ismerve Jitka jellemét, azaz jellemtelenségét. Barča érdemtelent szeret, Jitkában a szépségén és a híres szülein kívül nincsen semmi szeretnivaló. Ahogy korábban Kudláčkovát megvédtem az utókor ítéletétől, amely nem minősítette jó színésznőnek, most Janatovával kell ezt tennem: nagyon nehéz feladat
olyasvalakit eljátszani, aki jellem, intelligencia, érzelmi fejlettség tekintetében ennyire üres, sikerületlen. Ezt Filip Povejšsel
ketten tudjuk, csak ő még nem tudja, hogy a lánya szerelmes,
ez az első jele, hogy emberi lény, nem csupán egy szép, önző
játékbaba. Sajnos viszonzatlanul, így ez megint az önzését hozza elő.
Kudláčkovának sincsen könnyű dolga Barčával, aki minden
szempontból alatta áll, bár sokkal eszesebb Jitkánál. De neki
sincsen tartalma. Eljár az iskolába, veszekszik az öccsével, jitkázik, részt vesz iskolai programokban – mindazt megteszi,
amit bármelyik más gyerek, de nem él, csak létezik, és ez nem
hiba, nem rosszul lett megírva vagy eljátszva, Barča valóban
ilyen. Még nem kezdte el az életét, pedig már tizennégy éves.
Jitka egy kicsit előbbre tart, neki legalább van egy ambíciója,
színésznő akar lenni. Tartalmatlan, üresen csengő ambíció,
mert nem azért akar az lenni, hogy emberi sorsokat ábrázoljon,
hanem hogy mindenki őt csodálja – de mégis ambíció. Barča
fodrásznak készül, de az embernek az az érzése, hogy azért,
mert jobb nem jutott az eszébe se neki, se a szüleinek, bár az

tagadhatatlan, hogy szépérzéke tényleg van. Mindig ápolt, ízlésesen is öltözik, és a haja is szép. De mindez Jitkára is igaz, ezzel az erővel ő is mehetne fodrásznak.
A sors, azaz Markéta Zinnerová nem volt bőkezű, amikor ezt
a két kislányt megteremtette. Szépek mindketten, nincsenek
anyagi gondjaik, Jitka szülei híresek – de ez minden. Az a legvalószínűbb, hogy bekerülnek majd valami állásba – színésznő
nem lesz Jitkából, ez nyilvánvaló –, találnak valami férjet, lesznek valami gyerekeik, aztán majd csak eltelik az élet. Férjet találniuk nem lesz nehéz, lesz nekik több is, mert aki elveszi
őket, egy szép cicababát vesz el, aztán rájön, hogy ennél több is
kellene, és lelép.
Az ember elgondolkodik, hogy hol romlottak el, és mit lehetne tenni. Jitkánál a képlet viszonylag egyszerű, az apjának kellett volna a sarkára állnia évekkel ezelőtt és nem engednie,
hogy Alice elrontsa a gyereket a sztárallűrökkel, de az elfoglalt
zenész az apák szokása szerint nem foglalkozott a gyerekneveléssel, az a nők dolga, amíg a gyerek még kicsi – s mire nagy
lett, el is lett rontva rendesen. Van két olyanfajta mama, akik a
gyereküket kinevezik tehetségesnek, és onnantól őnekik sztárnak kell lenni, ha törnek, ha szakadnak – az egyik típusnál az
okozza ezt, hogy a gyerek kicsi korában szépen zongorázik,
szaval vagy bármit, és a mama nem tud különbséget tenni a
minden gyerekben meglevő látens tehetség és a csak keveseknek megadatott permanens tehetség között; a másik saját magát
tehetségesnek tartja, valamit esetleg el is ért a tehetségével, de
lehet, hogy nem tudta igazán kibontakoztatni, mindenesetre
magától értetődőnek veszi, hogy a gyereke örökölte ezt a tehetséget, csak ki kell belőle facsarni. Alice Povejšová ennek a második típusnak az a lustább változata, amelyik nem is facsarja.
Az a tehetség ott van és kész. Ha facsarná, ha színjátszókörbe
hordaná már kicsi korától, szavalóversenyekre, színházba,
filmgyárba, akkor tizennégy éves korára Jitka tehetségtelensége régesrég kiderült volna, talán még Alice számára is, de maga Jitka biztosan tudná. Hiszen nem buta. Legfeljebb tudatlan.
Nem tudja például, hogy ha van is tehetsége, az nem fog kibontakozni a semmiből, ahhoz minimum egy iskolai előadás kellene, de nincs is igénye rá, hogy effélében vegyen részt.

A sorozat legelején, amikor legelőször látjuk őket, egy ideje
már nem látták egymást, hisz most kezdődik a tanév, Barča tornádóként veti magát Jitka nyakába, aztán odaállnak Povejš apu
elé, aki lefényképezi őket. Egy hangot se szól az ellen, hogy
Barča is ott van, természetesnek veszi, hogy együtt fényképezkednek. Jitka átkarolja Barča derekát, talán Barča is az övét, ez
nem látszik. Jitka szélesen mosolyog. Barča sugárzik. Aztán
odalép Alice Povejšová is, hogy ő is rajta legyen a képeken, a
lánya vállára teszi a kezét… Barča fölnéz és meglátja, hogy Jitka az anyjához hajtja a fejét. A kislány arcán kialszik a ragyogás, kicsúszik Jitka karjából, szomorúan kioldalaz a képből.

Jitka és Barča az évnyitón
Azt hiszem, ez a legelső képsor tartalmazza sűrítve mindazt,
amit Barča életében Jitka jelent. A Povejš szülők természetesnek veszik a jelenlétét, de egy cseppet sem hiányzik, ha nincsen ott. Jitkának csak barátnő, társ a rosszaságban, de néha
még az sem, csak afféle házikedvenc, kiscica helyett. Senki
sem érti, hogy Barčának mit jelent ez a kapcsolat. Még ha szerelmes nem is volna belé, akkor is sokkal jobban ragaszkodik
Jitkához, mint az őhozzá.

odalép Alice Povejšová (Jana Preissová)

Barča csalódottan elhúzódik

Tonda megnevetteti

Karácsonyra a lányok élete már fenekestül felfordul. A bűntett még nem omlott a fejükre, de azzal, hogy a lopott pénzből
vett dolgokat az osztálytársaik karácsonyi ajándékaiként tüntetik fel, egyszerre kerülik el zseniálisan a lebukást és teszik el-

kerülhetetlenné. De ez még várat magára, egyelőre mással van
a baj. Jitka semmi másra nem tud gondolni, csak Lubošra, és
mérhetetlenül el van keseredve, a nyilvánosság előtt megőrzi
hidegvérét, de vérzik a szíve, és már a bosszú se vigasztalja. S
ugyanekkor a képlet új tényezővel bonyolódik. Tonda Anderlíkkel, aki talán ösztönösen, talán véletlenül rést talál a páncélon és – egy pillanatra – eljut Barča szívéhez. Az egyetlen módon, amivel hatni lehet rá, amivel minden lányra hatni lehet, ha
minden egyéb kudarcot vall, akkor is. Megnevetteti. S ahogy
színpadiasan térdre hull előtte a hóban, a kacagó Barča egy pillanatig nem Jitkára gondol.
Fojtogató karácsony ez. A lányok ünnepét megkeseríti a rettegés. Michal Karfík hiába látja be, hogy nem bírja ki Jana nélkül, ha nem tud találkozni vele. A szétszakított Jokl családban
mindkét szülő ünnepe rémálom, a mostohaszülőké úgyszintén,
a sértett és engesztelhetetlen Jindra pedig egyáltalán nem tud
ünnepelni, egyik szülőjénél sem – egyedül az ide-oda verődő és
gyakorlatilag már csak a bátyjában bízó Jolankának jut némi
karácsonyi öröm.

Joklová (Jiřina Bohdalová) a gyerekeivel (Lucie Šedivá,

Martin Krb)

Jolanka az apjával és a mostohaanyukával (Vladimír Brabec,
Jana Janěková)

S az egész végére Karfiol teszi ki a pontot az új év első óráján, amikor kezdő tanár létére igen szakszerűen és tárgyilagosan sorolja el az osztálynak a lopás összes következményeit. A
lehetséges büntetéseket nem, a családból, az iskolából, a rend-

őrségtől. Azt elég hozzágondolni. De amikor elér oda, hogy
most mindenkiről, aki itt ül, feltételezhető, hogy tolvaj, már
elég lenne végignézni az arcokon és meglennének a tettesek.
Jitkán most látszik, hogy valóban nincsen színjátszó tehetsége,
Janatovának annál több, merev, döbbent, kétségbeesett. Barča
falfehér, az arca groteszk maszk, Kudláčkovát meg kell enni,
veszteség volt ő valahol a színművészetnek mégiscsak. Ha ettől
a traumától nem ábrándul ki Jitkából, akkor soha semmitől.
Egyedül Oliváéknak volt békés, felhőtlen karácsonyuk. Az
osztályban csak Luboš nem lehet gyanús a karácsonyi pénz
meglovasításában, hiszen az ő szülei fizették vissza, hogy mégis meglegyen az osztályünnep. Lubošnak semmi oka félni a jövőtől, sem önmaga, sem Alena, sem Jitka miatt. Az érzelmei
egyik lány iránt sem olyan hőfokúak, hogy ne várhatnának az
ünnepek utánig. Az öccse hasonlóképpen, neki Lenka Pastýřová elsősorban azt jelenti, akinek majd elújságolhatja, hogy mit
kapott karácsonyra, és megkérdezheti tőle ugyanezt.

Lenka és a szülei (Vlasta Zehrová, Martin Hron) a kisöcsivel
és a nagymamával (Dana Medřická)

Jirka már hazavitte a táskáját és átveszi Lenkáét
Érdemes talán e ponton, amíg a gyerekek érzelmeit még töretlenül találjuk, megvizsgálni azok minőségét is, mert eddig
jórészt beértük létezésük konstatálásával.
Ami Lubošt illeti, ő egyszerű képlet, egy tizennégy éves fiúban intenzíven dolgoznak a hormonok, egyáltalán nem szükséges forró szerelmet éreznie akár Jitka, akár Alena iránt ahhoz,
hogy beindítsák a fantáziáját, de erről a külvilág nem szerez tudomást. Nem is érez forró szerelmet egyik iránt sem, csak tetszenek neki. Alena hasonlóképp van ezzel, tetszik neki Luboš,
de csak mint barát – és azért persze van itt egy kis női büszkeség is, amiért azzal a fiúval mászkál, aki után a híres Povejšová
epekedik. Alena Hajská ugyanis, bár kétségbeejtően keveset
van színen ahhoz képest, hogy Kvasničková játssza és milyen
szépen, megállapíthatóan rendelkezik azzal a női képességgel,
hogy leolvassa Jitkáról az összes érzéseit. Alighanem akkor is,
ha háttal állnak egymásnak.
Lenka és Jirka természetesen hatéves módra szerelmesek,
alakoskodástól mentesen, és a vágyaik is túl látensen vannak
csak jelen ahhoz, hogy kívülről érzékelhetőek legyenek. Még
őbennük sem tudatosulnak.

Jitka az egyetlen a gyerekek között, aki teljes hőfokon szerelmes, ősz óta parázslik, és amióta ellopták a pénzt, már egyetlen
érintéstől fellobbanna – ha megkapná azt az érintést. Ha a szülők értenék a helyzetet, mint ahogy persze nem értik, akkor innentől nem lenne egy nyugodt percük, mert ha Luboš egy nap
mégis viszonozná vagy akár őszinte érzelmek nélkül visszaélne
a helyzettel, abból kamaszkori terhesség is lehet.
Barča viszont sajátos eset. Testi-lelki fejletlenségével jól öszszecseng, hogy a Jitka iránti vonzalmából a természetellenességig hiányzik a testiség. Elvégre mégiscsak tizennégy éves, ő
már nem Lenka Pastýřová, de sok szempontból úgy tűnik, hogy
nem fejlettebb nála. Lenka tipikus képviselője korosztályának,
nincs benne semmi koraérettség, de ő nem csinálna olyan gyerekes csínyeket, mint Barča. Barča anatómiailag és biokémiailag is fejletlen, talán ez az egyetlen kivétel az alól, hogy a szereplők egytől egyig átlagemberek. Filip Povejš is átlagember,
hiába tapsolnak neki a színpadon. De míg a legtöbb irodalmi figura kiemelkedik az átlagból, Barča alatta marad: tizennégy
évesen már nem lenne szabad Lenka szintjén állnia, érzelmi világában sem, morálisan pedig végképp nem. Arról nem tehet,
hogy nemi érése még nem kezdődött meg, érzelmi világát viszont közvetve ő is alakítja, erkölcseiért pedig elsősorban önmaga felel. Elég nagy hozzá.
Bizonyos bonyolultsági szint alatt egy film- vagy tévéfigura
jelentős változásnak indul, amikor eldől, hogy ki fogja játszani.
Amikor Zinnerová megírta a forgatókönyvet, Barča alighanem
egy teljesen átlagos nyolcadikos lány volt – felületesen szemlélve a filmkockákon is az. Amikor azonban Kudláčková átvette a szerepet, Barča megváltozott. A változás nem gyökeres,
Zinnerová nyilván eredetileg sem írta meg túlfűtött nemiségű
csábdémonként, akkor Kudláčková neve föl se merül. (Nem is
tudok olyan csehszlovák gyerekszínészt, aki ez esetben alkalmas lett volna – legfeljebb Andrea Čunderlíkováról tudom elképzelni, hogy még ezt is el tudta volna játszani, csak persze
egy generációval korábban.) Nem, Barčának nemhogy a nemi,
de a szerelmi élete sem került be a forgatókönyvbe, a műfaj
korlátai egyébként sem engedik, hogy erről szó essék. Amikor
azonban Kudláčková magára húzta Barča figuráját, az idomulás első szakaszaként Barča kvázi aszexuálissá vált, mert Kud-

Jitka már fejlett

Barča még lapos és nem magasabb az elsős Pepíknél

láčkovának tizenöt évesen még egészen lapos volt a melle, keskeny a csípője, alacsony is volt, mindenki egy gyereket látott
benne. (Emberek magasságát képernyőn nehéz megítélni, de
amikor a nyolcadikosok csoportosan vannak, akkor látszik,
hogy nem Janatová volt langaléta, hanem Kudláčková kicsi.) A
gyerekek valójában nem aszexuálisak, hanem látensek, illetve
tizennégy évesen már egyáltalán nem azok, de Kudláčková alkata miatt Barčának jól állt ez az értelmezés. Nem is akad fenn
rajta senki. S csak ezután következett be, amiről mostanáig értekeztünk, hogy Barča mindezek ellenére beleszeretett Jitkába.
Plátói szerelemnek nem azt hívjuk, amikor a vágy nem teljesül be, hanem amikor vágy sincs. Minden jel arra mutat, hogy
Barča érzelmeire ez a legpontosabb szó: plátói szerelem, de
szerelem, nem pedig barátság, azaz barátság is persze. Barča
plátói szerelme a barátságból fejlődött, a bajtársiasságát viszont
a szerelem táplálja. Már ha jó szó a bajtársiasság, arra, hogy
bármilyen disznóságra kapható Jitka kedvéért. Jitka soha semmit nem követ el Barča kedvéért, Barča teszi bele a sót Alena
palacsintájába, Barča lopja el a pénzt, miközben Jitka még falazni se próbál, pedig Barča egy nyitott ajtó mögött, két tanárnőtől pár lépésnyire lop. Jitka keze tiszta marad. Ha Barča rádöbben erre és tovább gondolkodik, akkor viszonyuk egész
szerkezetét felgöngyölítheti, s belátja, hogy ő mindig csak ad
ebben a kapcsolatban, Jitka pedig hol kér, hol csak kegyesen
elfogad. Vagy éppen ellöki magától, az anyja egyetlen szavára.
Ha ezt Barča belátná, az végleges szakításhoz vezethetne, akár
a szerelem ellenére is, mert Barča nem buta, nem korlátolt, és
van benne egy jó adag önérzet is, csak eddig ezt a fiúk ellen
fordította – meg az öccse ellen –, s Jitkát mintegy belevonta a
saját önérzete kereteibe. Ha rádöbben, hogy ő maga is egy emberi lény, a Jitka nélküli, Jitkától megfosztott Barbora Hrdinová, akkor már gombolyodik a szál magától, és a folyamat végén egy egészen más ember áll előttünk. Legfőképp ha arra is
ráébred, márpedig muszáj lesz, hogy mennyi rosszaságra bírta
őt rá Jitka, mindig a saját céljaiért, soha nem őmiatta, Barča
miatt – s akkor a mérleg átbillen és Barča szilárd erkölcsi alapokra tesz szert. Szeleburdisága folytán így is okozhat bajt éppen eleget, de nem árt többé szándékosan, mert az Jitkára emlékezteti, és arra, akivé ő Jitka mellett lett és aki soha nem akar

lenni már. Egyszóval lejátszódhat benne is ugyanaz, ami Illés
Boriban, nicsak, még a keresztnevük is egyezik, Auer Szilvia
árulása folytán – nicsak, ott is pénz volt az utolsó csepp. Szil-

mialatt Barča lop, Jitka nem falaz

via Borit lopta meg – Jitka Barčával lopatott. Ez rosszabb, mert
Szilvia csak áldozatot, károsultat csinált Boriból, de Jitka bűnössé tette Barčát. Morálisan és várható következményeiben is
rosszabb. Ennélfogva most, Karfík beszédével jött el az ideje a
nagy összeomlásnak. Csak négy hónapja tanár, de tehetséges
pedagógus és nem csekély pszichológiai tudása van – hacsak
nem súgott neki valaki, de tudtunkkal nem avatott be más felnőttet –: bejelenti, hogy csak holnapig tud várni, aztán bevonja
a rendőrséget. Vagyis ha még aznap nem szánják rá magukat,
hogy vallomást tegyenek, akkor egy átvirrasztott, szörnyű éjszaka vár rájuk, olyasféle, mint amely után Madárfejet, Mangold Mártont át kellett íratni másik iskolába.

a pénzes boríték a kezében, az alibi ebédjegy a szájában
Amikor e sorokat írom, még nem tudom, mi történt, elszántae magát valamelyikük, ki emlékszik erre harminc év után. Csak
azt tudom, mire van kilátás. Barčának most van alkalma felnőtté válni, vállalni a tettét és a büntetést – vagy lapítani és elindulni a lejtőn. Jitkának van egy további választása is, ami Barča számára nem adott, idegen a jellemétől, de Jitkáéba nagyon
is beleillik: hogy rákenjen mindent Barčára. Ez a legrosszabb
választás, mert nemcsak végzetes csalódást okoz neki, de a cél-

ját sem éri el, se Karfík, se Martínková igazgatónő nem fogja
elhinni. Egyszerűen annyira tehetségtelen színésznő, hogy nem
lesz képes elhitetni senkivel. Ráadásul ha ez a vád elhangzik,
akkor lesz, aki átlát a szitán és tudni fogja, miért lopták el azt a
pénzt és kinek volt ez jó. A felnőttek nem látnak bele a gyerekek szerelmi ügyeibe, de Alena Hajská igen. Persze Luboš is
meg még többen, de Alenáról, kétségbeejtően kicsike szerepe
ellenére, tudjuk, hogy az értesültsége mellett az emberismerete
is megvan hozzá. Ráadásul ő lány, Luboš viszont fiú, akinek
lennének némi gátlásai, ha be kell mártani egy olyan lányt,
mint Jitka. És Alenának van is mit törlesztenie.

Libuše Martínková, az igazgatónő (Věra Galatíková)
Jitka azonban képtelen átlátni mindezt. Ő sem buta és nem is
korlátolt, de világképétől teljesen idegen, hogy a dolgok ne úgy
történjenek, ahogyan ő elképzeli. Vagyis hát ennyiben korlátolt
mégis. A két kislány helyzete annyira kétségbeejtő, hogy Padisák Mihály se írhatott volna szebbet, igazabbat.
Jarmila Turnovská szelíd dramaturgiája aligha enged teret annak a megoldásnak, amivel Barča valahol a lelke mélyén alighanem kacérkodik: feláldozni magát, elvinni a balhét és kihagyni belőle Jitkát, még mielőtt annak ideje lenne megszólal-

ni. Ebből bizonyára megérti, amit pillantásokból nem, szavakkal pedig Barča nem meri megvallani (azaz nincs benne a forgatókönyvben). Át kell villannia az agyán ennek is, és mit bánja ő aztán a következményeket, de érzelmeit már erősen megtépázták az események, az átszorongott ünnepek, Karfiol beszéde, s talán valahol tudat alatt Tonda Anderlík is. Már nem lehet
egészen biztos benne, hogy ezt akarja tenni. Közvetlenül a lopás után még bizonyára megtette volna – ha a forgatókönyv
megengedi neki –, de ma már nem. Ahogy Karfiolra meresztett
szemmel, halálra váltan ül a padban, nemcsak az ereiben fagy
meg a vér, az érzelmei is kezdenek kihűlni. És a rettegése erősebb, mint az áldozatkészsége.
Az éjszakának mi nem vagyunk tanúi. Másnap Barča normális külsővel jelenik meg az iskolában, csak akkor sápad el megint, amikor megtudja, hogy Jitka bement Karfíkhoz.
Jitka beszélgetése a tanárral a nyílt őszinteség és a hamisság
utánozhatatlan keveréke. Elmond mindent. A színtiszta igazat,
teljesen őszintén. Először azt mondja, hogy szerette volna felhívni magára a többiek figyelmét, aztán bevallja Luboš iránti
érzelmeit is. Végül azt mondja: mindketten bűnösök, de Barčának jutott eszébe. S végig, amíg mindezt előadja, a színtiszta
igazat, az arca annyira hamis, mint aki végig hazudik. Amikor
hazudik, akkor is.
Barča nem jelentkezik, Karfíknak kell fölállítania és kivezetnie az osztályból. Nem vall. Semmitmondó, üres válaszokat ad,
bár tagadni se próbál. Azt bevallja, hogy elköltötték a pénzt.
Csak akkor kapja föl a fejét, amikor megtudja, hogy Jitka őt
nevezte meg értelmi szerzőként.
Jitka kétségbeesésében elmegy az anyjától kapott karácsonyi
gyűrűjével a zálogházba, ahol persze felismerik és tudják, hol
keressék az anyját. De előbb találkozik Lubošsal, és már a levegőben úszik a boldogságtól, amikor fölhívja Barčát – de az
lecsapja a telefont. De Povejšová mégiscsak kiborítja.
Martínková, aki ott se volt, hibásan értékeli Jitka vallomását,
színészkedésnek hiszi, s a botrány egyre nagyobb hullámokat
vet a felnőttek között, belekeveredik a gyűrű és az oktatási osztály – de a két kislány világán ez már kívül áll.
Jitka a Luboš miatti boldogság és a kétségbeesett rémület között őrlődik, amíg vissza nem kapja a fiútól a gyűrűt. A szaka-

dékból az rántja vissza, hogy idejében megtudja, a gyűrűt az
anyja és Olivová közötti megbeszélés eredményeként kapta
vissza, mert Povejšovát csak az érték érdekli.
A zavaros és áttekinthetetlen helyzet kulcsa megint Kudláčková dacos, kemény, makacs arca mögött rejlik, Barča végzetesen sebzett lelkivilágában. Megtette az első lépést a felnőtté válás felé, olyan csalódással, amire mindig emlékezni fog. Jitka
megtette azt, amit ő nem mert, elment Karfíkhoz és bevallott
mindent, de ezzel csak vastagította Barča páncélját, ami éppen
őmiatta, Jitka miatt fejlődött ki. Barča tudja, mi indította Jitkát
minderre, mert felnőtt életének első óráiban már érti a másik
motivációit.
Jitka is felnőtt ezen az éjszakán. Életében először helyesen
méri föl a körülötte levő világot és látja, hogy a lebukás elkerülhetetlen, egyszerűen túl sok a terhelő bizonyíték, és egyikük
sem képes hazudni. Karfiolnak voltaképpen nem kellene mást
tennie, mint egyenként odahívni maga elé a nyolcadikosokat és
a szemükbe nézni: mindketten elárulnák magukat. Ha ezt névsor szerint megtenné, Barča kerülne előbb sorra, és elegen lennének előtte ahhoz, hogy összeroppanjon, még mielőtt Alena
kiér a katedrához. Vagy bárhogyan csinálhatja Karfiol, egy biztos: Barča nem lesz képes tagadni. S még valami biztos: ő maga még kevésbé. Ezért lép ő, ezért megy azonnal el Karfiolhoz,
és még valamiért. Mert amikor érkezés után kiborul az öltözőben, kap egy simogatást az arcára – Luboštól. Még nem veszett
el minden, sőt semmi sem veszett el, Jitkának ebben az egészben egyedül Luboš volt a fontos. Őszinte vallomást tesz, csak
egyszer hazudik, de mégsem őszinte, mert a valóságot mondja
ugyan, de hátsó gondolatokkal. Manipulálni akarja a tanárt, el
akarja nyerni a szimpátiáját, amire okkal számít mint szép kislány egy fiatal férfitól, s mint a reménytelen szerelmében őrültségre is képes kislány egy olyan férfitól, aki maga is reménytelenül szerelmes. Nincs olyan hazugság, ami jobban beválna,
mint az igazság, hogy Luboš miatt tette. Először ugyan megpróbálkozik azzal, hogy az osztály figyelmét akarta magára terelni, de ez voltaképpen csak egy ösztönös védekező reflex,
hátha nem kell elmondania a teljes igazságot. Amikor mégis
belekezd, már érzi, hogy így lesz jobb, és beéri egyetlen valódi
hazugsággal: hogy az apja vendégszerepel, tehát nem lehet el-

érni. Filip Povejš mindig is átlátott a lányán, és Jitka tudja,
hogy ha az apja és a tanár beszél egymással, akkor neki vége az
apja előtt. Ezen a hazugságon Alice persze rajtacsípi, mert a
felnőtt Jitka még túlságosan fiatal, nem igazodik el az emberek
lelkivilágában, és elmegy a gyűrűvel a zálogházba, mert mindenáron ki akarja engesztelni Lubošt – holott semmi szükség
rá, a fiú egyáltalán nem haragszik, ellenkezőleg, Alena egész
nap eszébe se jut, nincs az a tizennégy éves fiú, akit meg ne indítana egy bajba került kedves, szép lány gyötrődése, ráadásul
Karfík megint jelesre vizsgázik lélektanból, mert elmondja neki, hogy Jitka őérte csinálta az egészet. Tudja, hogy most már
csak ő zárhatja rövidre az áramkört, ezek ketten másképp nem
találnak egymásra, márpedig csak Luboš képes hatni Jitkára –
egy csókkal, a nagyvonalúságával, hogy majd megadja. Egyszóval Jitka szükségtelenül megy el a zálogházba, és így az apja mégiscsak megtud mindent, mielőtt elülnének a hullámok.

az öltözőben
Katasztrófát azzal okoz, hogy megmondja, Barča találta ki a
lopást. Ennek az oka egyszerű önvédelem, az eredménye azonban árulás. Igen, a lopást valóban Barča találta ki, de kizárólag
Jitka miatt, s ő csak egyetlen mondatnyit tiltakozott. Azt kellett

„Fújjuk meg a pénzt, amit összegyűjtött.”

„Csak nehogy azt hidd, hogy nem érdemli meg.”

„És hogy akarod megcsinálni?”

„Povejšová azt állítja, hogy te voltál a kezdeményező.”

volna mondania, hogy együtt eszelték ki, ha már ahhoz nincsen
tartása, hogy magára vállalja. Azzal, hogy a kihallgatáson Barča megtudja, hogy Jitka megnevezte őt értelmi szerzőként, vége mindennek. Kimegy az erdőbe és elsiratja szerelmét a fánál,
amelybe nem is oly rég maga Jitka véste be a kezdőbetűiket.

a fánál
Mert Barča is felnőtté ért az éjszaka. Reggel látja Jitkát bemenni az iskolába, de elkerüli, nem beszél vele. Jobb lenne
persze, ha megbeszélhetnék, mit is mondjanak, de ennek az
lenne az ára, hogy olyanokat vágna Jitka fejéhez, amiket aztán
megbánna, hiszen még mindig szereti – bár a lelkében dúló vihar a szerelmére is hatással volt már. De még reménykedik.
Nem Jitkával kapcsolatban, egyszerűen él benne az az irreális
remény, hogy valami csoda történik, megnyílik a föld, Karfiol
elfelejti az egészet, Luboš hirtelen rájön, hogy a másik zsebébe
tette az ötszáznegyven koronát – akármi. Mert még a Barčából
lett felnőtt is nagyon fiatal. Jitka árulása az ő számára nem azt
jelenti, amit valóságosan, hogy végrehajtóból értelmi szerzővé
lépett elő és a felnőttek alighanem őt tekintik majd fővádlottnak – bánja is ő, ennél rosszabb ez már nem lehet. Barčát csak
az érdekli, hogy Jitka nem vállalta őt. Majdnem az történt, amit

az árulás

Barča nem vall

előre sejtettem, de Jitka rafináltabban csinálta, nem az egészet
kente Barčára, s nemcsak mert azt ezek után nehéz lett volna
bárkivel elhitetni, hanem mert Karfík átlökte a felnőttkor ajtaján, és már tudja, hogy mennyi előnye származik abból, ha elmondja neki a Luboš iránti szerelmét – éppen Karfíknak, aki
mindmáig epekedik Jana Vychodilová után.
Barčát mindez nem érdekli. Somlai Edina hangja teljes ragyogásában csilingel, amikor a szülei megkérdezik, miért tette
le a telefont és csak annyit felel, hogy nem ért rá, mert a páncélja már áthatolhatatlan, és egy cseppet sem érdekli, hogy a
szülei mit gondolnak vagy mit értenek meg a problémáiból.
Részt vesz a családja életében, de eddig sem őhozzájuk fordult,
ha valami baja volt, hanem Jitkához – miután őt elveszítette, a
családjához még annyira sem fog fordulni, mint azelőtt. Felnőtt
életének első óráiban olyan magányos, mint egy hajótörött.

a gyűrű
De Jitka is, mert a boldogsága rövid időre szól. Kint az erdőben, a névbetűkkel megjelölt fa tövében, ahol nemrég még Barča zokogott, megkapja az első csókot Luboštól és nekiadja a
gyűrűjét – aztán a felnőtteken végighullámzó félreértés folytán
visszakapja, és mire rájön, hogy az anyja követelte vissza az ér-

téke miatt, már úrrá lesz rajta a kétségbeesés. Mert Lubošba
még a gyerek Jitka szeretett bele, gyerek módon, ez nem változik egy nap alatt felnőttként megélt szerelemmé, a trauma hatására sem, illetve a trauma miatt végképp nem. Ezért nem lobbant fel a csók – voltaképpen a szájára kapott puszi – hatására
sem, ahogy még előző nap történt volna. Jitka felnőtt már, a
benne élő szerelem még nem, és talán nem is fog. Megvan az
esély, hogy a felnőtt Jitka már nem tud mihez kezdeni ezzel a
szerelemmel, s az elenyészik, ő pedig két szék közt a pad alatt
találja magát: Luboš miatt elveszítette Barčát, de aztán már
Luboš sem lesz. De át is alakulhat felnőtt szerelemmé.

a csók
Csakhogy van itt még egy kérdés. Miután Jitka feltárta a lopás valódi okát, Karfík megkérdezi, hogy Barča miért tette: a
pénzért? Jitka nem tudja, lehet. De csakugyan nem tudja?
Egyszerűen kitérő választ adott, mert még nem gondolkodott
el rajta, hogy Barčát mi motiválta. Nem az a kérdés, hogy ekkor, a vallomástétel idején tudja-e, hanem az, hogy később elgondolkodik-e rajta, milyen választ vagy válaszokat talál, és
aztán mihez kezd. Csak most kezd rányílni a szeme a világra,
egyáltalán nem meglepő, ha hosszú időbe telik, amíg ráérez

Barča szempontjaira, s az se lesz csoda, ha homályosan vagy
akár hibásan. Karfík sem értett meg mindent, pedig ő már felnőtt, ő már hallhatott dolgokról, amikről a lányok még nem,
konkrétan arról, hogy lány lányba is lehet szerelmes. Ha Jitka
akár csak gyanította volna kapcsolatuk felhőtlen idején, hogy
Barča szerelmes belé, akkor reagált volna, éspedig a maga önző módján, még jobban kihasználta volna – hacsak undorral el
nem löki magától. De Barča neveltetésének, oktatásának sem
része, hogy leszbikus szerelem létezik, ez gyakorlatilag ismeretlen fogalom volt a nyolcvanas évek szocializmusának prűd
világában, a saját nemükhöz vonzódó gyerekek, kamaszok önmaguk fedezték fel, hogy ők milyen furák, s ez megrémítette
őket – nem olvastam visszaemlékezéseket erről, jómagam pedig a másik nemhez vonzódom, csak a logika alapján beszélek
–, márpedig ha Barča világosan tudatában lenne önnön érzelmeinek, akkor korábbi, nyílt korszakában még alighanem bevallja, de mindenképpen engedi vezetni magát ettől a szerelemtől, és akkor nem is maradhatott volna meg sokáig plátóinak.
Bármilyen fejletlen, mégiscsak tizennégy éves, és egy valóságosan átélt szerelem működésbe hozta volna a hormonjait, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a tudatosan átélt érzéseit
milyen hőfokon éli meg, de még a Tondával volt apró közjáték
is intenzív reakciót vált ki belőle. Nem, Barča természetesen
nem tudta, hogy amit érez, az szerelem, gyerekkorában semmiképpen sem. Amikor friss-sütetű felnőttként elsiratja ezt az érzést, akkor kezdi felfogni, hogy mit veszített. Azt természetesen nem fogja még fel, hogy magának Jitkának a személyével
sokkal kevesebbet veszített, mint gondolja, még nincs és sokáig
nem is lesz abban a helyzetben, hogy Jitka emberi értékeit tárgyilagosan mérlegelhesse.
De Jitka még nagyon az elején jár felnőtt életének. Hibásan
méri fel Barčát, azt hiszi, azért lóg folyton az ő nyakán, mert
nem tetszik a fiúknak, és őrülten féltékeny Lubošra. Legalábbis
a nagynénjének ezt mondja. De ezt is gondolja? Őszinte arccal
mondja, márpedig hazudni nem tud. Azaz – eddig nem tudott.
Az osztály megbocsátott Barčának, ezt Tonda Jitka füle hallatára jelenti ki. Jitka nem hiheti, hogy Barča nem tetszik a fiúknak, sem általában, sem éppen most, amikor Tonda egy hanggal sem jelzi, hogy Jitkának is megbocsátott volna az osztály.

Barča nem kér az osztály megbocsátásából, hevesen kirohan
ellenük, bár sértettsége valójában csak Jitkának és Lubošnak
szól. Még ő is csak felnőtt élete legelején jár. Luboš még egyáltalán nem nőtt fel, nem áll szóba Jitkával és másik iskolába
akar kerülni. Ezt a szándékát az öccse Karfík segítségével próbálja meghiúsítani, de a tanár nem ér célt.
Hrdina többé-kevésbé helyesen méri fel a lányok kapcsolatát:
Jitkának az kell, hogy csodálják, mint egy istennőt, Barčának
pedig az, hogy felnézhessen valakire. Sajnos következtetéseket
nem von le ebből.
Az osztálykirándulásból, amely újra összehozza Janát és Karfiolt, Barča mandulagyulladással kimarad, Jitka letörten ül a
vonaton, mialatt a többiek boldogan énekelnek. Tonda Monikával csókolózik, ami kiborítja Karfiolt, akire rábízták ezeket a
gyerekeket. Alena és Luboš megint megtalálja a közös hangot.
Mindketten egyedül vannak, Luboš nem tud és nem is akar utat
találni Jitkához, Alena pedig az anyja betegsége miatt szenved.
Hedvika a gyógykezelés ellenére egyre távolabb kerül a realitástól.
Jitka is. Kivonja magát a többiek szórakozásából, jelen van
ugyan, de egyedül. Éppoly magányos, mint otthon Barča.
A filmnek egyszerre erénye és problémája, hogy a lányokat
ért tragédia csak átmenetileg lehet központban, az élet megy tovább, az iskola mással foglalkozik. Martínkovának még vannak
hivatalos nyűgjei a lopás miatt, de a történet folytatódik, a Jokl
és az Oliva család is fontos, Karfík, Vychodilová, a már nyugdíjas Lamač, Martínková, mindenki fontos – ettől lesz igazi, ez
teszi a valóság egy szeletkéjévé, viszont emiatt a két kislány
őrlődése most már háttérbe szorul.
Jitkának nincsen lépése. Barča és Luboš egyaránt elutasítja,
nem maradt senkije. Az anyja sem, őrá valójában sose számíthatott, az apjával pedig még nem találta meg a hangot, az eddigiekben túl nagy lett köztük a távolság. Filip igazi felnőttet szeretne nevelni a lányából, de nem tudja, hogyan érhetné el ezt,
és még nem tud róla, hogy a változás már megindult. Jitka
most a legformálhatóbb, most lehetne bármit alakítani belőle,
de nincs meg az az erő, ami hajlítaná. Valójában kettős erőre
lenne szüksége, egyre, ami nyomja, és egyre, ami megtámasztja ennek az erőnek ellenében, mert bármikor eltörhet. És jelen-

leg csak ketten vannak, akik hatást tudnának gyakorolni rá –
Barča és Luboš. De ha tudnának róla, akkor se lenne hajlandóságuk megtenni. Ha ők nem lépnek, akkor Jitkának csak két választása marad: vagy elfogadja az apja segítségét, ami kínkeserves választás lesz az eddigiek után – vagy önállóan kell boldogulnia, ami még nehezebb. Soha nem tudta volna elképzelni,
hogy az apját olyan bizalmasává tegye, mint az anyját és Barčát, márpedig ha őhozzá fordul, akkor nem lesz választása. Filip jó apa lenne, ha lehetőséget kapna rá, és ha egyáltalán lehetséges Jitkát meggyógyítani Barčán és Lubošon kívül bárki
másnak, ő meg fog tenni mindent, amit ember megtehet. Ez
megint a másokra hagyatkozás lenne, az a kényelmesség, amit
Karfík is megállapított, de valójában olyan szinten idegen Jitka
lelkivilágától, hogy még a lehetőségére se nagyon gondol.
Ha viszont egyedül próbálkozik, akkor olyan kemény és
hosszú küzdelem vár rá, amit nem biztos, hogy lesz ereje végigharcolni, márpedig a tét nem olyan látványos és drasztikus,
mint az öngyilkosság, az ideg-összeroppanás vagy Luboš megölése. Szó sincs róla, a tét az, hogy képes lesz-e embert nevelni
magából vagy megmarad hideg, önző, üres cicababának. De ha
nyer ebben a harcban, akkor különb lehet bárkinél, akit ismer,
különb még Lenka Pastýřovánál is, aki már hatévesen is jellem.
Talán még Karfíknál is.
Barčának azonban nemcsak hajlandósága nem lenne Jitka segítségére sietni, ha tudná, hogy csak kettejükre számíthat – ámbár alighanem érzi –, hanem képessége, ereje sem. Neki ugyanúgy nincsen mozgástere, a lelke bezárult, nincs út a szívéhez,
tehát onnan kifelé sincsen. Hogy mégis van, azt Tonda mutatta
meg egy villanásnyira, mert amikor a szerelmi válságban őrlődő, kétségbeesett kislány önfeledten kacag a bohóckodásán, akkor egy pillanatra el is lágyul, alig észrevehetően – de mégsincsen ott engesztelhetetlen fiúgyűlölet. Aki megtalálja a lakat
kulcsát, az nem Tonda lesz, nemcsak azért, mert legutóbb Monikával csókolózott, hanem mert Barča iránt ő valójában egyáltalán nem érdeklődik, az a kis bolondozás sem volt szerelmi
természetű – az erdei játék igen, az fiú–lány bolondozás volt,
éppen ezért bosszantotta föl Barčát. Michal Hofbauer az életben is mindig bolondozott, mint Tonda szerepében. A forgatáskor már tizenkilenc éves volt, hosszú filmes karrier állt mögöt-

te és előtte, színész volt és maradt. Tavalyelőtt halt meg rákban, negyvenkilenc évesen. De Tonda egyáltalán nem is illik
Barčához, ha ő próbálná nyitogatni a páncélt, az kudarcba fulladna. Mindenesetre lehet majd egy fiú, akinek sikerül. Vagy
lány persze, mert Barča nemi preferenciája még kialakulatlan
ugyan, de egyvalami biztosan nem lehet: heteroszexuális. Hogy
leszbikus lesz-e vagy biszexuális, az nemi érése után rövid időn
belül napvilágra kerülhet. De mi is megtudjuk még a sorozat
legeslegvégén, ez az utolsó, amit még megtudhatunk az életükből.
A gyerekek félévi értékelése csak egyetlen szülőt döbbent
meg, Alice Povejšovát. Jindra szakmunkásképzőbe fog menni,
Luboš gimnáziumba. Jirka szépen fejlődik a korrekciós osztályban Lenka nagymamájának, a türelmes Eliška Zmatlíkovának a keze alatt, aki sosem pattog, és mindig mosolyog. Dana
Medřická még a sorozat bemutatója előtt meghalt, egy negyven
éven átívelő művészpálya egyik utolsó darabja ez a film.
Milan Šimáček, aki valójában már tízéves volt a forgatáskor,
csak néhány filmen játszott, felnőttkorára nem lett színész. Számítástechnikával foglalkozik és négy gyereke van. Filmbeli
kedvese, a kilencéves Linda Dřevikovská is csak néhány kisebb szerepet játszott el, majd eltűnik a krónikákból, további
életútja nem ismeretes.
Hedvika Hajská élete rendeződni látszik, bár gyógyultnak
még mindig nem mondható, minden apróságra összerezzen,
visszatér a tanításhoz. A pszichiáter elbeszélget a férjével is.
Vlastimil Hajský egyáltalán nincs jó véleménnyel a feleségéről
– és van valakije. Hedvikára tehát jócskán várnak majd még
megpróbáltatások, Alenát ugyanis felveszik a gimnáziumba,
bár Karfík és a saját véleménye szerint sem odavaló, de Hedvika kierőszakolja. Alenára is számos megpróbáltatás vár még. A
tizennégy éves, művészcsaládból származó Monika Kvasničková szerencsésebb volt. Egy évvel korábban már megalapozta
hírnevét a Férfimulatsággal, amelyben Viktor Král, a történelem Adam Bernauja neki mondta a csehszlovák filmtörténet
legerotikusabb mondatát, ami gyerekek között valaha elhangzott. „Tudod, ha mi két gömb volnánk, akkor mindig csak
egyetlen pontban érhetnénk egymáshoz.” Azóta is filmez, de
több más művészeti ágban is járatos, kiváló eredménnyel vég-

zett a konzervatóriumban, bejárta a fél világot, sikeresen megharcolt az alkohollal és van egy fia, akivel Prágában él.

a Lamač házaspár (Blanka Bohdanová, Jiří Sovák)
Lamač tanár úr, aki fiaként szereti Karfíkot, már egészen kiköltözött feleségével a hétvégi házukba és felajánlja a fiatal tanárnak, hogy költözzön be városi lakásukba. Kétségkívül Janát
is viszi. Lamač, akit pedagógusnapon ki fognak tüntetni, egyik
levelében egy idézetet küld Karfíknak. „A diák nem edény,
amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet fel kell lobbantani.” Talán van is egy diák, akivel az utolsó pillanatban
meg tudja tenni, bár neki az utolsó éve volt az, ami Karfíknak
az első, és őket nem is tanította – de tavasszal egy padon ülve
Karfiol mégis egy pillanatra meg tudja támasztani azt a tengelyt, amin Barča élete továbbfordul.
A Jokl gyerekek élete nem könnyebbedik meg, bár az apjuk
közli az anyjukkal, hogy nem találkozik velük többet, jobb, ha
elfelejtik – ez kétségkívül számos konfliktusforrást kiiktat az
életükből, viszont elfelejteni nyilvánvalóan nem fogják, a pótapukát pedig nem szeretik. Jindra egy másik városba megy
szakközépbe. Tizennégy évesen már egy bölcs, érett gondolkodású férfi. Martin Krb filmes karrierje nem volt hosszú, éppen

egybeesett a nyolcvanas évekkel, és csak néhány filmet számlál. Gazdasági egyetemet végzett és ma üzletember. De a nővére, Ljuba Krbová színésznő. Filmbeli kishúga, Lucie Šedivá
többször nem játszott filmen. A Károly Egyetemre járt és ma
japán nyelvet tanít.

Jitka a nagynénjével (Jana Brejchová)
Az ok, amiért pályafutásom vezetőfonalául a serdülő lányok
lelkivilágának kutatását választottam, tökéletesen látható Jitka
kiútkeresésén. Az, amit képtelenségnek tartottam, bekövetkezik, Jitka alázatra tanít engem, arra, hogy amikor – két hete
dolgozom ezen az íráson – már értem, mi játszódik le egy kamaszlány lelkében, akkor neki megvan az a képessége, hogy
csavarint magán egyet és mégis másik utat választ. Mert igenis
az apjához fordul. Igaz, nem azért, hogy a Barča és Luboš miatti sebeit beforrassza – ha létezik apa a világon, aki erre képes,
akkor azt csak Jaromír Hanzlík játszhatja, de erre Jitkának
nincs is szüksége, mert Luboš megbocsát neki, Barča pedig –
Barča az Barča. Jitka a pályaválasztása miatt fordul Filiphez és
segítséget is kap tőle, aminek eredményével Alice Povejšová
csak a félévi értékelésen szembesül. Nem javasolják művészeti
gimnáziumba, rosszak a jegyei, felelőtlen, mentálisan nem elég

Filip nem akarja, hogy Jitka a színművészetire menjen

érett, egyébként sosem tűnt ki művészeti érdeklődésével, s még
azt sem produkálja, amire képes lenne. Az eredmény: textilgyári szakközépiskola. Filip már aláírta. Alice megtörten aláírja
maga is, de férjével való bonyolult, nehéz kapcsolatát tovább

fogja rontani ez a lépés. S mivel Jitka az az ember, aki egyszerűségében és kiismerhetőségében is mindig tartogat meglepetéseket, egyik este elmondja mellőzöttsége miatt neheztelő anyjának, hogy neki tetszik a textilipar, a nagynénjénél sokszor látta, hogyan lesz az anyagból ruha vagy bábjelmez, és szívesen
lenne tervező. Tudja, hogy az apjára számíthat és ott van Luboš
is, de ha nem tud megint megkapaszkodni az anyjában, ezerszer nehezebb lesz.
Jana Janatovának ez az első szerepe. Két és négy évvel később eljátszott még egy-egy epizódszerepet, de nem lett színésznő. Volt balerina és más művészeti ágakkal is foglalkozott,
s végül, akárcsak vágyai szerint Jitka, divattervező lett, esküvői
ruhákat tervez Sázavában. A férje Petr Havlata mezőgazdász,
és van három gyerekük, Šimona, Petr és Šimon.
Michaela Kudláčkovának volt két férje, négy lánya van, Pavlínka, Michaela, Alice és Johanka. Nem vették fel a konzervatóriumba, társadalomtudományt és jogot tanult, volt újságíró,
taxisofőr, csaposlány, szociális munkás és illusztrátor. Ma egy
női magazin főszerkesztője, jósnő és asztrológiatanár. Éppen
olyan viszontagságos az élete, mint Barčának.
Mert Barča soha többé nem fogadta vissza Jitkát, aki utoljára
még elmegy hozzá, és Barča még egyszer, utoljára szerelmet
vall neki a maga áttételes, indirekt módján, és Jitka persze –
Jitka az Jitka. Azt mondja neki, hogy várta aznap reggel az iskola előtt, hogy megbeszéljék, mit tegyenek, hogy együtt jelentkezzenek – ami tényszerűen nem igaz, elbújt Jitka elől, aztán besétált az órára. De Barča most nem hazudik, egyszerűen
rosszul emlékszik, mert a Jitka iránti és miatti mélységes keserűsége elfeledteti vele, mi és hogyan is történt pontosan. Már
nincs is semmi jelentősége. Mert Barča megbocsátott Jitkának.
Mindent. Azt, hogy belevitte a lopásba, hogy nélküle tálalt ki
Karfiolnak, Barča még az árulást is megbocsátotta, mert már
gyerekkorában is nagylelkűbb és önzetlenebb volt, mint most a
felnőtt Jitka – különösen Jitkával, akinek bármikor bármit képes megbocsátani. Egyetlen dolgot kivéve, és ez Luboš. De mivel változatlanul szerelmes Jitkába és változatlanul képtelen az
életében a második lenni a fiú mögött, csak azt tudja felajánlani, hogy ha szakít a fiúval, visszafogadja. De csak barátságról
tud beszélni, a szerelmet nem említheti, pedig ha rajta múlna,

térdre borulna Jitka előtt. De ez nincs benne a forgatókönyvben, és Kudláčkovának minden erejére szüksége van, hogy
féken tartsa Barčát. Sikerül – kidobja. Jitka valóban szerelmes
Lubošba, és ez több, mint amit Barča képes elviselni. Többé
nem találkoznak a film vége előtt.

„Amiatt már rég nem haragszom rád.”
Mielőtt elválnának, Jitka tesz még egy utolsó viszontszolgálatot Barčának, aki abban a percben még nem tud ezzel mihez
kezdeni, átsiklik ezen a néhány szón, hosszú idő kell, hogy átszivárogjanak a páncélján. Jitka azt mondja: „Te is járhatnál
valakivel. Mindig is tetszettél a fiúknak.” Idő kell, amíg felfogja, hogy ezt éppen Jitka mondta, a híres Povejšová, akiről minden fiú álmodik, és aki nem is oly régen még pontosan az ellenkezőjét állította. Igaz, a nagynénjének mondta, de Barča tud
róla, mert benne van a forgatókönyvben. Bármennyire gyűlöli
Jitkát, szerelmes belé, és képtelenségnek tartaná olyat hinni,
hogy Jitka nem ismeri a fiúk ízlését.
A tavaszi szünetig hátralevő időben ezek a szavak lassanként
eljutnak a Barča világképét formáló rétegig, valahol a vaskemény, de céltalan akarat és az irányíthatatlan érzelmek közötti
zűrzavarba.

„Jitka nem érdekel.”

„Jitkának én már nem jelentek semmit.”

„Hallod? Kicsöngettek.”
Elmondja Karfiolnak, hogy fölvették fodrásztanulónak, és annyira süt a magányosság még a ruhájából is, hogy a tanár leülteti a padra maga mellé. Barča korrekt, szabatos mondatokban
közli vele az igazságot, hogy Jitkának ő már nem jelent semmit, és a hazugságot, hogy őt sem érdekli Jitka. Nem a tanárnak
hazudik, hanem önmagának, s Karfík nem is hiszi el. Tulajdonképpen nem mond semmi olyan bölcsességet, amibe Barča bele
tudna kapaszkodni, azt mondja, hogy amit közösen átéltek Jitkával, az megmarad, mintha tizennégy évesen élhetne valaki az
emlékeiből; bár akad egy mondata, amiben egy kicsit mégis
megfogódzkodik. „Azt hiszem, Jitka korábban lett nagylány,
mint te.” Karfiol persze úgy érti, hogy Jitka már szerelmes,
Barča pedig még nem, hiszen ő csak egy férfi és nem lát tovább az orra hegyénél, de Barča nem így értelmezi, a kettejük
között levő összetett válaszfal részleges magyarázatát látja benne, s ahogy lehajtja a fejét és feldolgozza a mondatot, már érzi,
hogy a szakításuk elkerülhetetlen volt, mert mindig is óriási
volt köztük a szakadék. Végül megszólal az iskola csengője, s
Karfík annyit mond: „Hallod? Kicsöngettek.” S Barča, aki
egész eddigi életét átvitt értelmű, bonyolult gondolatsorok szö-

vevényében élte le, ránéz a tanárra és azonnal asszociál. Kicsöngettek. Élete eddigi részének vége. Most valami egészen új
kezdődik.
S erre csak addig kell várnia, amíg visszaér az iskola kapujáig, ahol odalép hozzá Jindra Jokl, az a Jindra, akit Barča már a
névbetűk bevésésekor is helyesnek tartott, és megkérdezi, szeret-e levelet írni. Barča olyan kutató pillantással néz rá, amilyet
még soha nem láttunk tőle.

– Miért?…
– Hát… gondoltam, megadom a kollégiumi címemet.
Barča egy pillanatra kutatóan a földre néz, magyarázatot, választ keres, a tizennégy éves kislányok átlagához képest is villámgyorsan cikáznak a gondolatai – s még így is hat másodperc
kell hozzá, megmértem. S amikor egy egészen új, félig még hitetlen, félig már boldog félmosollyal bólint, ami egyáltalán
nem emlékeztet a régi Barča vigyoraira, akkor már egy fiatal
nő, aki mindent tud önmagáról és a szerelemről.

– Ha most látnának minket a fiúk, mit szólnának?
– Nem érdekel. Ez a mi rejtekhelyünk. Engem nem izgatnak.
Fütyülök rájuk.
– Akkor jó. Tőlem is elmehetnek a fenébe.
– Jitka…
– Mi van?
– Esküdj meg, hogy egy fiú miatt se áruljuk el egymást soha.
– Minket nem húznak be a csőbe. Lehetetlen alakok.
– Hazudoznak, verekszenek, nem szeretnek tanulni. És hűtlen
kutyák.
– Mind hülye!
– Így van.
– Mutassuk meg… hogy mi vagyunk a legjobb barátnők a
világon. Véssük be egy fába.
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Én is tanköteles vagyok
Publikálása óta jó néhányszor újra fellapoztam „kis” tanulmányomat, de most először próbáltam ki úgy, hogy közben a fülemben az eredeti filmzene szól, folyton újraindítva, hiszen
sokkal rövidebb, mint ameddig az olvasás tart. Döbbenetes élmény, ajánlom kipróbálásra.
Sok mindent tanultam ebből a tanulmányból. Vannak benne
érdekes apróságok, például hogy a szövegben egyáltalán nem
szerepel a sorozat címe: Mindenki tanköteles. Eredetiben: My
všichni školou povinní, „mindannyiunk iskolaköteles”. Nem
feledékenységből maradt ki, egyszerűen nem volt olyan pont,
ahol beillesztésre kívánkozott, hát kihagytam, de a címkék között persze ott van. Meg különben is, aki járatos a csehszlovák

film- és tévéművészetben, úgyis tudja, aki meg nem járatos,
hogy bírja ki?!
De nem is ez az igazán érdekes, hanem ahogy változott a véleményem a tizenhárom rész alatt, szigorúan naponta egyet
néztem meg, és ahogy bővült, árnyalta magát a kép, szándékosan nem mentem vissza átírni, amit azelőtt másképp láttam. S
milyen jól tettem, mert így érezhető igazán, hogy itt elkaptam
valamit. Például a Barčáról alkotott véleményem: az elején
még nem tartottam igazán jelentős szerepnek, és valóban lassan
bontakozik ki mindaz, ami Barčát megalkotja, de a vége felé
már érezhető, a legvégére pedig világossá válik, hogy ennek a
filmnek Barča az igazi főszereplője, s mellette Jitka, Markéta
Zinnerová valójában azért írta meg az egészet, hogy a gyerekek
és tanárok életének örvényeivel aláfesse az igazi mondandót,
Barča és Jitka felnőtté válását. (Nem szabad bedőlni annak,
hogy a színlapon egészen hátul következnek, az egyszerű mechanikus sorrend, elöl Karfiol és Jana, a „hivatalos” szerelmespár, majd családonként jönnek a többiek, történetesen Oliváékkal kezdve.) Teljesen mindegy, hogy én kislányokban utazome vagy sem, Barča akkor is a történet főhőse lenne, ha fiú lenne, nem azért látom annak, mert elfogult vagyok. Noha persze
elfogult vagyok, hiszen a tanév elején oly keveset mutató, minden szempontból átlag alatti kislány karácsonyra Szekfű Tüncsihez vagy Illés Borihoz mérhető fajsúlyú drámai alakká nőtte
ki magát, és Jitka semmivel sem marad el mögötte, Barča is
szerelmes, ő is, Barča is azon az éjszakán érik felnőtté, ő is,
Barča is összeroppan, ő is. Kettejük közül azért Barča a főhős
mégis, mert – mert ott van a végén az a hat másodperc.
Azt is írtam, hogy Barčának nincsen élete, amikor éppen
nincs színen, aztán pár oldallal később leírtam, hogy azon az
éjszakán értek felnőtté mind a ketten, de ennek mi nem vagyunk tanúi. Így változott a két kislány ábrázolása néhány hónap alatt. A tanév elején még valóban így volt, Barča és Jitka
egy ponton színre lépett, láttunk valamit az életükből, ami lehetett fontos vagy nem – utólag láttuk meg, hogy minden fontos
volt –, aztán snitt, mások következtek, és a lányok élete megállt
a következő jelenésükig. Persze, mert nem történt velük semmi
olyasmi, amivel akkor és ott fontos lett volna foglalkozni, de
karácsonyra már nem így van, például az osztálybulin, amikor

Barča olyan hirtelen, jelleméhez nem illően elkomorodik, akkor megérezzük, milyen régóta rágja ez az egész, és még csak
aztán jön az újév és Karfiol beszéde. Mire kitavaszodik, a lányok életének legnagyobb része a színfalak mögött zajlik, bent
a lelkükben, a világ mit sem lát belőle, hát nem sokat látunk mi
sem. Ha ez az élet lenne, semmit se láthatnánk, de mivel film,
ami el akar mesélni valamit, ezért megláthatjuk, ami láthatóvá
tehető. A többi is ott van, csak tudni kell olvasni a sorok között.
S ezért mondom, hogy most úgy érzem, elkaptam valamit.
Hirtelen a Villámcsapás című cikk jutott eszembe, nini, pont
egy éve, amikor a tesóival focizó kislányt bámultam egy ideig,
aztán elkezdtem fotózni, mint a bolond, és közben alighanem
motyogtam is valamit Csepkéről, a hölgyek pedig összesúgtak
a hátam mögött, emlékszem egy kérdésre: „de hát mit lát?!” és
egy megjegyzésre valami olyasféle tartalommal, hogy én
észreveszek olyan dolgokat, amiket mások nem. Mit tudom én,
miket beszéltek, nem ezzel voltam elfoglalva, éppen
megértettem a világmindenség metafizikai lényegét abból,
hogy egy kilencéves kislányt focizni láttam. Kis lépésekkel,
Ellie. S ha már említem ezt a cikket, van benne egy kitétel:
„igazi, hús-vér kislányok mindketten, annak is a föle”. No, hát
ez a helyzet Barčával és Jitkával is.
Tanulmányom elfogultsága inkább abban érhető tetten, hogy
viszonylag kevés teret szenteltem Jindra Jokl vívódásainak, bár
igazából nem azért, mert nem lány, hanem mert nem Barča és
nem Jitka. Tenisznyelven szólva: kettős hiba. A válófélben levő, majd frissen elvált, végül új párt találó szülők önmagukban
egyszerű képlet, de a gyerek reakciói egészen mások a korától,
nemétől, testvérei számától, azok korától, nemétől függően, s
legfőképpen egyénisége tükrében, és ezt érdemes lett volna alaposabban tanulmányozni. Azonfelül ez Jindra háttere, és ha
nem értjük elég alaposan Jindrát, akkor nem látjuk át annak a
hat másodpercnek a jelentőségét sem, vagyis Barča további
életútja rejtve marad előttünk. Azt megértettük már a tanulmányban is, hogy Barča életének innentől Jindra lesz a – mije?
A középpontja? Az egyik középpontja? Ha csak az egyik, ki
vagy mi lesz a másik? Mi lesz a kapcsolatuk voltaképpen? Én
azzal a szóval zártam a gondolatmenetet, hogy szerelem, de va-

lójában nem válaszoltam meg a kérdést. Csak annyit mondtam,
hogy Barča annak a hat másodpercnek elteltével mindent tud
már önmagáról és a szerelemről. De elgondolkodott az olvasó,
hogy vajon miért mondtam én ezt?
Akkor próbáljunk meg választ adni erre a sok kérdésre.
Jindra mögül kihullott az otthon és a család. Joklová nem rendelkezik olyan érzelmi, eszmei, szellemi tartalékokkal, amikre
a fia építhetne, ellenkezőleg, ő szorul inkább gyámolításra. Jokl
hasonlóképpen, ráadásul kijelentette, hogy nem keres többé
kapcsolatot a gyerekeivel. Jolanka még kicsi és még jobban rászorul Jindra támogatására, a mostohaszülőket pedig ki nem
állhatja. Jindrának nem maradt senki, akivel megbeszélheti a
problémáit, ugyanakkor hamarosan fizikailag is teljesen egyedül lesz a szakmunkásképzőben, egy másik városban. (Sajnos
képtelen vagyok visszaemlékezni, elhangzott-e, hogy hol fog
tanulni és mit, pedig ez nagyon fontos lenne a teljes képhez.)
Amikor hazajár majd, ideje és ereje egy részét arra kell majd
fordítania, hogy az anyját és a húgát támogassa, de ez szükségszerűen oda fog vezetni, hogy elfordul az anyjától – ez a folyamat a válás előtt már megkezdődött –, ebből következően Jolanka már nem csak a felnőttek és Jindra között fog őrlődni, hanem Jindra hatására távolodni kezd az anyjától, de mivel kicsi
és elég anyás, ez hamarosan visszacsap és Jindrától kezd majd
távolodni. Közben persze – ha szét nem mennek – a mostohaapa is hatást gyakorol majd rá, és mivel kicsi még, aránylag
könnyen megnyerheti majd a bizalmát, ha távol lesz Jindra, aki
ellene uszította a húgát. Ezt viszont Jindra árulásnak éli majd
meg, amire persze nem az a reakció, hogy megszakítja a kapcsolatot a húgával vagy éppen megveri, hiszen belátja, hogy
Jolanka még kicsi és befolyásolható. Tehát elkezdi visszahangolni a kislányt a saját oldalára, ezzel tovább súlyosbítva mindannyiuk őrlődését.
A szituációból két kiút van. Az egyik az, ha Joklová új kapcsolata zátonyra fut, a mostohaapa elhagyja őket. A másik az a
hat másodperc: Barča.
Nem tudjuk, milyen hátteret adott a család Jindrának, amikor
a szülők házassága még nem ment tönkre. Azt viszont tudjuk,
hogy Barčának soha nem volt és nem is lesz meg az a családi
háttere, amelyre támaszkodhatna ebben a katasztrófában. Lé-

lektani szempontból árvagyerekeknek tekinthetők mindketten,
és ha ezt felismerik, akkor megpróbálhatnak egymásba kapaszkodni. Barčának nem nehéz, mindenki tudja, hogy Joklék elváltak, nem művészet kitalálni, hogy Jindra nem érezheti jól
magát. Jindrának nehezebb, ő csak a lopásról tud, Barča széthullott életéről semmit. A kapcsolatuk tehát akkor tud kiteljesedni, ha Barča megvallja neki Jitka iránti szerelmét és Jindra a
helyzet magaslatára emelkedik. A dologban az a jó, hogy lehetséges, mert eddig ugyan mindnyájuk minden lépését, minden
kiejtett szavát meghatározta a forgatókönyv, de ez mostantól
nincs így, a sorozatnak vége, többé senki sem szabja meg, mit
kell tenniük. Nem filmalakok többé. Hogy mik? Hát hús-vér
embereknek kétségkívül nem mondhatjuk őket, Kudláčková a
forgatás végéig és nem tovább adta kölcsön arcát, testét, végtagjait Barčának, a filmnek vége, most már visszavette tőle önmagát és ment a saját életét élni. Regényalaknak se mondhatjuk
őket, mert nincsen olyan írott mű, amelyben a sorozat vége utáni életük megjelenne. Ez a kis cikk nem az, ez nem teremti újra
Barčáékat, bár kétségkívül megérné a fáradságot, de e ponton
be kell érnem azzal, hogy átgondolom ezutáni életüket, mintha
létezne.
Ha tehát Barča képes megvallani Jindrának, hogy mit érez
Jitka iránt – kétségkívül kvázi változatlanul –, akkor a fiún a
sor, hogy a helyzet magaslatára emelkedjen. Ha itt elutasítja
Barčát, akár mert egy lányba szerelmes, akár mert szerelmes
valakibe és az nem ő, akkor ezzel vége a történetnek, nincs kiút, magányosan vergődnek tovább. Jindra azonban keresztülment annyi viszontagságon, s az önállóság még továbbiakat
hoz, hogy örülne egy biztos pontnak, akár annak, hogy hétvégenként úgy utazhasson haza Liberecbe, hogy valaki más is
várja, nemcsak az elviselhetetlen családi élet. Éppenséggel ezáltal válhat az a család elviselhetővé, mert minél kevesebbet
van velük Jindra, annál inkább összecsiszolódhatnak, Jolanka
még formálható, ő el fogja fogadni egy idő után, ha a bátyja
nem uszítja a helyzet és a mostoha ellen. De ha ők hárman végre egy család lesznek, az Jindrának már nem családja, s ha a
hétvégeket otthon tölti, akkor inkább bezárkózik a szobájába
vagy elmegy hazulról. S ha elfogadja Barčát, akkor lesz kivel
lennie. Kimehetnek az erdőbe és hosszú beszélgetéseket foly-

tathatnak. Ha életüknek ezt a szakaszát is Markéta Zinnerová
írná meg, Ludvík Ráža rendezné és Jarmila Turnovská alkotná
a dramaturgiát, ők odafigyelnének, hogy itt is teljes kört kell
rajzolni, vagyis a levelezésben Barča még csak célozna arra,
hogy vannak dolgok az életében, amiket nem írhat le, de muszáj elmondania, s aztán kivinné Jindrát ahhoz a J + B betűkkel
megjelölt fához és ott, annak a tövében mondaná el – csak persze akkor az film lenne, amely akkor és ott nem mondhatja ki,
hogy egy tizennégy éves lány beleszeret az osztálytársnőjébe.
De persze ugyanez Barčának is eszébe juthat, hol máshol beszélhetnének nyugodtan, mint az erdőben, és van az erdőnek
egy fája, amelyikhez külön kötődik.
Jindra tizennégy évesen már bölcs és érett gondolkodású férfi, tehát képes lehet megküzdeni a kettős nehézséggel: a bizonyára belénevelt előítélettel és a ténnyel, hogy pillanatnyilag
csak a második helyet foglalhatja el Barča szívében – ahhoz viszont már némi élettapasztalat vagy igen magas, férfiaknál ritka szintű lelki ráérzőképesség kell, hogy megértse: ha ezt Barča így elmondta neki, még ha jelen időben is, úgy, hogy még
mindig szereti Jitkát, akkor ez már azt jelenti, hogy nem egészen így van többé, szeretni szereti, hogyne, de Jindra már közelebb áll hozzá.
Nem a puszta tény miatt, hogy elmondta, hanem mert azok
után mondta el, hogy valami már kialakult közöttük, s ha addig
nem lett volna egyértelmű, hogy vonzódik a fiúhoz, akkor ez a
vallomás világossá teszi. S azt egy férfi is megérti, Jindra mindenképpen, hogy ilyesmit Barča nemigen mondana el senkinek, más sem, nemhogy éppen Barča, akinek a lelke köré épített páncélt neki előzetesen le kellett bontania, ez a legjobb
esetben is hónapokba telt. Talán ősz van már és az egész erdő
aranybarna körülöttük. Jindrának értenie kell, hogy ezzel Barča
az ő kezébe tette le eddigi életét, s neki most rá kell jönnie, hogyan tovább. Barča túlságosan sebezhető, elég egyetlen elutasító gesztus és nincs visszaút.
Egyikük sem tudja, de lett volna még valaki, akire Barča rábízhatta volna ezt a titkot már korábban is mint barátnőjére, ha
össze tudnának barátkozni. Eddigi kapcsolatuk nem volt felhőtlen és Jitka óta Barča nem könnyen köt új barátságokat, de ha
ez mégis megtörténne, akkor az egyetlen, akinél jó helyen van

a titok, az Alena Hajská. Persze van némi elszámolásuk, de
sem a palacsintatészta, sem a lopás – aminek Alena személyesen nem, csak az osztály tagjaként volt érintettje – nem olyan
szintű probléma, amin át ne lehetne lépni, különösen azokhoz
képest, amik Alena életét uralják. Barčának óriási szüksége
lenne egy olyan megértő barátnőre, mint Alena, és függetlenül
attól, hogy ez a barátság létrejön-e vagy sem, Jindra felmérheti,
hogy egy ilyen titkot egy lány egy szívbéli jó barátnőjére még
csak rábíz, de egy fiúra aligha, és ha őneki mégis elmondta, annak oka van.
Közben jövök rá azonban, hogy vétettem a dramaturgiában.
Nem állíthatom csak úgy hasraütéssel, hogy Barča páncélján
átjutni őszig is eltarthat Jindrának, valamit kezdenem kell a
közbeeső időszakkal, aminek legfontosabb része a nyári vakáció. Lélektani folyamatokról írok, de az ember nem laboratóriumi körülmények között él, lélektanát az élet mindennapjai is
alakítják. Mármost azt aránylag logikusnak tartom, hogy Jindra
hétvégente hazalátogat a kollégiumból, nem volt olyan drága
akkoriban a közlekedés, ezért a levelezésre viszonylag kevésbé
lesz szükség, minden héten tudnak beszélni. Viszont ha elmennek nyaralni, akkor nehezen levelezhetnek, a nyaralás nem
kedvező légkör ehhez, a szülők pihennek, a kistestvér meg
folyton az ő nyakukon van – és csakhamar be fogják látni,
hogy a gondok, amiket meg kell beszélniük, nem levélbe valók,
ezeket élőszóval kell megbeszélni. Mármost hogy a Hrdina
szülők el akarnak-e menni nyaralni, azt nem tudjuk, de ha igen,
Barčának nemigen lesz módja kivonni magát. Joklová éppenséggel a család összerázása miatt kimondottan fontosnak fogja
tartani a nyaralást, és Jindra éppen ezért kénytelen lesz velük
tartani. Ha még mindig benne lennénk a filmben, akkor én
most leülnék a hölgyekkel, mármint Zinnerovával és Turnovskával, és csak annyit mondanék: Štrbské pleso. A nyelvi nehézségek miatt sokkal többet nem is mondhatnék, de értenének ők
ennyiből is.
Természetesen a gyerekek feladata rábeszélni a szüleiket,
hogy oda menjenek, és ha egy kis szerencsénk van – márpedig
egy kis szerencse azért garantálható lenne, ha még mindig benne lennénk a filmben –, akkor a kedvencem, a Patria szálló.
Hadd ne álljak neki kinyomozni, hogy mibe került ott meg-

szállni 1984-ben, utazással, miegyébbel együtt, tegyük fel,
hogy megengedhették maguknak, akkoriban nem voltak úgy elszállva az árak. Ha most könyvet írnék, a tévésorozat folytatását, muszáj lenne, de ez csak tanulmány, nem kell kijelentenem, hogy ott szálltak meg, elég annyit mondanom, hogy ha
már nyaralni kell menni – Jindrának semmi kedve a családjával
lenni, és Barča is unja az övéit –, akkor legalább legyenek egymás közelében. Amilyen közel csak lehet. És akkor azért a Patria szálló, mert nagy, ott pillanatok alatt el tudnak tűnni a szüleik szeme elől, hogy egy kicsit kettesben legyenek. Ugyanakkor csodaszép, romantikus környezet veszi körül, még Liberecnél is romantikusabb. Itt van arra mód, hogy Jindra kitartása áttörje azt a páncélt Barča lelke körül.
Mindezek végén, a nyáron vagy az ősszel egy valódi párkapcsolat áll előttünk, két fiatal, akik bízhatnak egymásban, számíthatnak egymásra, egy ilyen kapcsolatnak megvan az az
alapja, amin akár élethossziglan is kitart. Teljes értékű kapcsolatnak még nem mondható, amíg az ágyig el nem jutnak, de
ami késik, nem múlik, végül is még csak tizenöt évesek és Barča még nem nagylány, vagy csak nem régóta az.
És Jitka?
Jitka többet is vesztett, mint Barča, meg kevesebbet is. Két
embert, Barčát és Lubošt, a barátságot és a szerelmet külön-külön, míg Barča őbenne egyedül veszítette el mindkettőt.
Ugyanakkor Jitka veszteségét némileg kompenzálja a megértőbb családi légkör, az anyja továbbra is a barátnője marad, Filip pedig most már jobban fogja látni, hogy mire figyeljen oda
a lányán, és ha Jitka a pályaválasztásban már a segítségét kérte,
előbb-utóbb más bajaival is hozzá fordulhat. És van egy remek
nagynénje. Barča világa teljesen és végletesen összetört, és így
is marad, amíg Jindra segítségével föl nem tudja építeni az életét – de a lelkiismerete tiszta. Neki megbocsátott az osztály a
lopásért. Jitkával való utolsó találkozása továbbra is nyomasztja, de tudja, hogy nem tehetett másként, nem mondhatott Jitkának mást, mint amit érdemelt. Barča már újév óta tudja, hogy
amit Jitka iránt érez, az szerelem, és felnőtt fejjel azt is belátja,
hogy nemcsak azért kellett szakítaniuk, mert ő nem képes második lenni Luboš mögött, de Jitkával sem teheti meg, hogy a
szerelmével üldözi, amikor ő még csak nem is vonzódik a lá-

nyokhoz. Persze ez sem ilyen egyszerű, Barča ugyan annyira
szereti Jitkát, hogy inkább lemond róla, csak hogy ne kínozza
tovább – nem kis részben a lopás kiváltó oka és az abból tanultak miatt –, de még az utolsó találkozásukkor is muszáj könyörögnie neki, hogy legalább Lubošsal szakítson, egyszerűen nem
tud uralkodni magán, ha nincs ott Kudláčková, a nyakába borult volna.
Jitkának most már minden adott, hogy a kapcsolatuk lényegét
megfejtse. Felidézheti Barča viselkedését bármely alkalommal,
megvan hozzá az intelligenciája, hogy kielemezze, a motivációja, hiszen az egyetlen barátnőjét veszítette el, és rengeteg
ideje, mert ezen bármiféle tevékenység közben tud tépelődni.
Egyvalami hiányzik: az az ismeret, hogy lányok lányokba is lehetnek szerelmesek. Nem tudjuk, de sejtjük, hogy Jitka ezt még
nem tudja, mert akkor már jóval előbb rájött volna mindenre.
Ha bárhol hall, olvas valamit, amiből ezt megtudja, vagy akár
elfogja a puszta gyanú, akkor össze fogja rakni a mozaikkockákat – és aztán hogyan tovább?
Jitkának nincs lépése. Nem mehet oda Barčához, hogy ne haragudj, most már értek mindent, ezzel csak fájdalmat okozna
neki, és a helyzet sem oldódna meg. Ezt csak Barča tudja megoldani, akiről azt írtam korábban, hogy nem teheti – de ha Jindrával újjáépítik, ami összeomlott benne, akkor mégis képes lesz
rá. Csak ő mehet oda Jitkához és mondhatja, hogy – de ha
mindaz lezajlik, amit eddig sorra vettünk, akkor neki már csak
a száját kell kinyitnia, Jitka azt fogja mondani: ne mondj semmit, úgyis tudom. És elkezdhetik a barátságukat elölről, most
már egyenlőként, mert Barča ekkorra már Jindrába szerelmes.
Jitkának fél gyógyulással ér fel, ha Barča barátságát visszakapja, a másik felére viszont nem a kislányok pszichoanalitikusaként, hanem regényíróként tudok megoldást.
Jitka legtöbb gyerekkori jellemhibája látványos javulásnak
indult, amikor felnőtté vált, akárcsak Illés Bori. De jelenleg is
szenved még abban, hogy túlságosan komolyan veszi önmagát,
ez korábbi sznobságából maradt vissza, hajlamos lenézni másokat, és még visszazökkenhet ebbe. Pontosan ennek veheti elejét
valaki, aki viszont senkit és semmit nem vesz túlságosan komolyan. Jitka szereti, ha körülötte forog a világ, és én tudok va-

lakit, aki meg tudná tanítani rá, hogy sokszor az a jó, ha nem
őkörülötte forog mégsem.
Igen, Tonda Anderlíket. Mi a baj ezzel? Ez csak Povejšovának lehet probléma, aki már a villanyszerelő és a szakácsnő lányát is kevesellte – barátnőnek, márpedig én a pedellus fiát már
nem barátnak ajánlom, hanem Jitka párjának. Alice be fogja
látni, hogy igenis összeillenek, mint két fogaskerék, ahol az
egyiknek hiány van a jellemén, ott a másiknak többlete mutatkozik és megfordítva. S amit egyszer Barčával tett, Tonda
megteheti Jitkával napjában százszor: megnevettetheti. Óriási
szüksége van rá.
Ha Jitkát és Tondát két fogaskerékhez hasonlítottam, akkor
Barča és Jindra két egymásnak simuló lemez. Rajtuk nincsenek
olyan kiszögellések, amihez a másikon egy bemélyedésnek kellene illeszkednie, mindketten a teljes elmagányosodáson át találtak rá a másikra, s bár mindkettejüknek van családja, egymáson kívül senkire sem számíthatnak.
S mivel az élet mindig produkál meglepetéseket, meglehet,
egy nap a két kislány fog a segítségére sietni a harmadiknak, ha
egy nap Alena nem bírja tovább és elmenekül otthonról.
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Aki kislányokban utazik
Akinek sajátja van, az megtanulja öltöztetni, befonni a haját, a
körmét lakkozni, és talán elsajátítja a képességet, hogy ne ontsa
százával az intelmeket, amikor magzata házibuliba megy, ahol
fiúk is lesznek. Aki viszont hús-vér példányt nem nevel, de
működési területéül a kislányokat választotta, annak egész
másféle ismeretekre van szüksége.
Amióta tanköteles vagyok, sokat gondolkoztam ezen. Nagyon sokat tanultam a libereci kislányoktól – nemcsak a libereci kislányokról. Gyanítom, hogy egyszer ebből is lesz egy regény, s talán hamarabb, mint ahogy Sophie megszülethetett

Frédérique elkeseredettségéből. Úgyhogy erről most nem is
szólok semmit, hadd érlelődjön.
Van viszont valami, amire szintén ez a történet ad alkalmat
kitérni. Érdekes kivételt jelent a szabály alól, hogy a legnagyobb formátumú kislányhősök mellett általában nincsenek
hozzájuk fogható fiúk. Például Nagy Zsófi és Gergely Dóra
környezetében egyáltalán nincsen fiú, az egész regényben
egyetlen kiskorú hímnemű sincsen. A két Lotti egyetlen változatában sincs. Nancy Blackett és Titty Walker mellett van
ugyan két (később három) fiú, de éppúgy csak supporting cast,
mint a többi lány. Anne Shirley mellett Gilbert Blythe szintén
nem lehet több, viszont Sara és Felicity oldalán ragyogóan érvényesül Felix.
Nem az a kérdés, hogy milyen kapcsolatban van a fiú a lánynyal vagy lányokkal, az számít, hogy ott van-e és a lányhoz
mérhető szintű irodalmi alak-e. Hermione Granger mellett két
ilyen fiú is van, Amy Everhart, Huncutka és Arkady Darell
mellett nincs, sőt még Vada mellett sincs, Thomas J. Sennett
nem válhat azzá, amivé Vada, mert ez egy egyszemélyes történet. Még a Lakli, Csepke bátyja se lehet több a kishúga tartozékánál, mert Csepke csak Csepke lehet, akkor is, ha megbeszéltük, hogy mindannyian Csepkék vagyunk.
Ebben a kontextusban érdekes, hogy a libereci lányok és fiúk
némileg egyenlőtlenre sikeredtek. Ha párkapcsolatokra bontva
szemléljük őket és az alakok plasztikus, összetett voltát matematikai mennyiségnek tekintjük – megadva a tiszteletet J.
Evans Pritchard professzornak, tépjék ki –, akkor az alábbi relációk állnak elénk:
Barča Hrdinová ≈ Jindra Jokl
Jitka Povejšová > Luboš Oliva
Lenka Pastýřová < Jirka Oliva
Kezdve a két kicsivel, Jirkát gondosan megrajzolt, kidolgozott alakká formálja a sok küszködés, Hajská tanárnő összeroppanása, a vásott rosszgyerekség és az örökbefogadás, míg Lenkának minderre nincsen szüksége, ő egyszerűen egy átlagos
hatéves kislány.
Jitkáéknál érvényesül az, amit fentebb előadtam. Jitka a történet második számú főszereplője, jelentőségben csak egy hajszállal – pontosan hat másodperccel – maradva el Barča mö-

gött, de kettejüket már csak jókora távolságra követhetik a további szereplők, és nem Lubošsal az élen. Luboš is csak egy átlagos fiú és nem több. (Azt azért hozzá kell tennünk, hogy a
hrabali és menzeli gyökerekből táplálkozó csehszlovák filmművészetben sok átlagos alak még tévésorozatokban is alaposabban van megrajzolva, mint nem kevés amerikai szuperprodukcióban a főszereplő.) Jitka irodalomtörténeti fontosságú
filmalak, jelentőségben maga mögé utasítva még magát Huncutkát is, és szinte már versenyre kelve Vic Berettonnal. (Vic
mellett sincs olyan fiú, aki méltó társa lenne irodalmi, dramaturgiai kidolgozottságban. Beléjük lehet esni és kész.)
A meglepetés ezen a téren Jindra Jokl. Nem véletlenül írtam
meg a második tanulmányt, itt válik világossá, hogy Jindra
nagyjában-egészében állja a versenyt Barčával, ha tekintetbe
vesszük, hogy egy tizennégy éves fiú lelkivilága körülbelül a
legbonyolultabb, amire hímnemű képes lehet, a serdülőkor befejeztével nagy mértékben leegyszerűsödnek (én vagyok a gyevi bíró), ugyanakkor egy tizennégy éves lány lelkivilága szintén a legbonyolultabb az ő nemében, még ha náluk ez az egyszerűsödés kisebb is. Az, hogy Jindra ennyire összetett, többrétegű jellem, részben annak köszönhető, hogy ez az életben is
így van, részben pedig Zinnerová pontos rálátásának, amihez
hasonlót csak Padisáktól ismerni.
Padisák Mihály az a szerző, akitől többet lehet tanulni tizenévesek jellemábrázolása terén, mint az eddig felsoroltaktól
együttvéve. Értője volt fiúk és lányok, boldogak és szomorúak,
szerelmesek, csalódottak, rettegők és megalázottak lelkének,
mindent tudott, amit tudni lehet. Tanulmányok sorát lehetne írni egyedül az ő munkásságáról, sőt egyedül arról a maroknyi
ifjúsági regényről, amiket írt (A csúcs mindig fölöttünk van,
Csipisz mégis győz, Ki tapsol nekem?, Gyalog Juli, a Kanóctrilógia, valamint a levélválogatást tartalmazó, de tárgyalásmódja szerint mégis idesorolható „Kedves Miska bácsi!…”),
de e ponton nézzünk inkább valami mást. Padisáknak mint írónak természetesen bőségesen álltak rendelkezésére szavak,
hogy kifejezze, amit szereplői lelkében lát. Rajta kívül csak
Szabó Magda tett olyat az ifjúsági irodalomban, hogy ide-oda
röpködött szereplőinek lelkében és hol ennek, hol annak a gondolatait, lelki folyamatait elemezte. (Meg jómagam, a Sophie-

ban, de persze tőlük tanultam, ki mástól?) De mi a helyzet Barčával és Jitkával?
Filmen azonban nem lehet szavakkal kifejezni a szereplők
lelkében dúló viharokat, hacsak nem kihangosítva a gondolataikat, mint az Annie Hall emlékezetes feliratozott jelenetében,
vagy narrációval, mint a Felforgatókönyvben, a szereplő által
elképzelt dolgok megelevenítésével és hasonlókkal, de ezek
nem minden műfajban alkalmazhatók és egyébként is csak kiegészíthetik azt a két eszközt, amivel operálni lehet: a színészi
játékot és a világgal való interakciót. Utóbbira példa, ha valaki
egy hírt hallva kirohan a szobából. A szempontunkból igazán
fontos gondolatokat és érzéseket azonban nem lehet így megjeleníteni, mert ezek nem nyilvánulnak meg direkt cselekvések
vagy közlések formájában. Marad tehát a színészi játék, annak
is az a része, amikor a mondanivalót sokszor csak egy-egy pillantás, mozdulat jelzi.

Rövidítsük BSZJ-vel azt az elméletemet, mely szerint Barča
szerelmes Jitkába, és tekintsük azt a mozzanatot az évnyitón,
amikor Filip néhány fényképet csinál a lányáról. Mint elmondtam, Jitka átkarolja Barčát, büszkén néz a lencsébe, de ne őt
nézzük, Barčát figyeljük. Fölnéz Jitkára, geometriailag is, hiszen ő sokkal magasabb nála, és emberileg is csodálja. Állj,

merevítsük is ki a képet ott, ahol 1983 őszén Michaela Kudláčková fölpillant Jana Janatovára, és kérdezzük meg magunktól:
ha a BSZJ nem igaz, miért teszi?
Az világos, hogy a legjobb barátnője. Természetesen örül,
hogy újra látja, kezdődik a tanév, együtt lesznek megint, jókat
dumálnak majd (de nem a fiúkról, hacsak nem azért, hogy leszólják őket). De pontosan milyen érzelem él az arcán?
Nagyon nagy gond, hogy az állóképek semmit sem mutatnak
– ritka eseteket leszámítva nemigen lehet egy bizonyos filmkockán elkapni bonyolult érzelmeket egy emberi arcon, azokat
éppen a mozgás, a változás tükrözi. Ezért csináltam mozgóképet. Kétszáz képkocka, a közepén egyet ugrik a kép, itt a kamera pár pillanatig Filipet mutatta, amint fotóz.
A kivágás elején szinte egyformán néznek a lencsébe, és
mégsem egyformán. Aki fotóz, az Jitkának az apja, Barčának
viszont senkije. Jitka azért büszke, mert nyolcadikos, szép
nagylány, az apja fényképezi őt. Barča azért, mert nem ismer
nagyobb boldogságot, mint Jitka karját a derekán. S ezután jön
az a fölpillantás, amit kimerevítettem; sajnálatos, hogy a közbeeső néhány tucat kocka Filipet mutatja, ámbár Jaromír Hanzlíkot mindig öröm nézni. A háttéralakok mozgásából látható,
hogy körülbelül ugyanannyi idő telhetett el a két snitt között,
ameddig Filipet láttuk, egy-két másodperc.
Barča a snitt elején is fölpillant egyszer, a fejét ekkor nem
mozdítva, és sugárzik a boldogságtól. Később, a kameraváltás
alatt odafordítja a fejét, és… nézzük csak meg még egyszer!

Az nem csodálat. Azért tűnik úgy, mert ez az adekvátan várható arckifejezés azok után, hogy az imént még ragyogott a
boldogságtól, és tudjuk, hogy a következő pillanatban kialszik
a fény az arcán. Csakhogy Barča nem Jitkára néz, hanem Alice
Povejšovára. Ez nem csodálat, hanem féltékenység.
Egy villanásnyira még az is átcikázott az agyán, hogy Povejš
bácsi fotóin mindörökre megmarad ez a pillanat, ahogy itt állnak, valósággal átölelve egymást, talán még az is látszik majd
a képeken, hogy ő milyen boldog, amiért Jitkával lehet és milyen büszke, amiért átölelhetik egymást az egész világ előtt. De
ez igazából nem is számított, elég volt az érzés, aminek önfeledten átadta magát, Jitka érintése, az illata. Szinte tudomást sem
vett Povejšová néniről, aki odalépett Jitkához a másik oldalról,
csak amikor megérezte, hogy Jitka elhúzódik tőle. Fölnézett és
meglátta Povejšová nénit, aki valósággal magához húzta Jitkát, kisajátította, neki nem hagyott belőle semmit… aztán eszébe jutott, hogy hiszen ő Jitka anyja. A csalódás olyan volt,
mintha mellbe vágták volna. Nem is tudta, sikerült-e annyira
ügyelni az arcára, hogy ne lássák rajta, amint kisiklott Jitka
karjából, ő akkor már a fejét is odahajtotta az anyjához, kicsusszant az ölelésből és otthagyta őket. Lehajtotta a fejét, anynyira szégyellte magát, amiért azt hitte, hogy egy kicsit fontos
lehet nekik, vagyis – neki. De mégis fölnézett egy pillanatra,
Povejš bácsira, látni akarta, mit szól a távozásához, és ha viszszahívná, várj már, Barča, maradj csak, legyél rajta a képeken… de Povejš bácsi csak fotózott tovább, csinálta az ostoba
képeit, egyiket a másik után.
Valami ilyesmi, harmadik személyű narrációban kihangosítva, amit Barča érez és gondol ezekben a pillanatokban. (Arra
nem emlékszem, hogy szólítja Povejšéket, van-e még egyáltalán közös jelenetük, önkényesen a bácsizást választottam.) Barča itt csalódik – a sorozat keretein belül – először Jitkában, a
legelső rész harmadik percében, de később alighanem leszamarazza önmagát, elvégre mégse lehet féltékeny Jitka anyjára. De
tényleg nem?
Némileg eltúloztam persze. Barča ekkor még nincsen tudatában annak, hogy szerelmes, erre majd csak újévkor döbben rá,
de kétségtelen, hogy Jitkával boldog, Jitka nélkül pedig nem

az. Így, hogy csak barátnőknek tekinti magukat, furcsának tűnik fel számára ez az érzés, ha elgondolkodik rajta – de nem
biztos, hogy megteszi, a gyerek Barča még elég felületes. Annak fényében, amit most felfedeztünk, még egyértelműbb lesz
a később kialakuló helyzet, hogy mennyire árulásnak tekinti
Jitka szerelmét Luboš iránt, hiszen még az anyjára is féltékeny.
Még néhányszor lejátszva a videót feltűnik más is. Ahogy elhúzódik Jitkától, mielőtt lehajtaná a fejét, rápillant Filipre, vagyis
felénk néz. Nemcsak elhagyatottság van a tekintetében, de
rosszallás is. „Látja, hogy eltaszított magától a lánya, és nem
tesz semmit?” Nem tudatos reakció, hiszen ha Filip tenni akarna bármit, mondjuk visszahívni őt, mondván, szebb úgy a kép,
ha ő is rajta van, arra még ideje se lett volna, de amikor Barča
lehajtja, majd megint fölemeli a fejét, a tekintete már lesújtó.
Ítéletet alkotott Filipről, most sem tudatosat persze, megállapította, hogy neki sem kell, ő is betolakodónak tekinti a családjában.
Barča érzelmei kizárólagosságot követelnek, Jitka senki mást
nem szerethet, csak őt. Csak ezzel magyarázható attól a féltékeny pillantástól – pedig az anyja – kezdve minden, egészen
addig, amikor Karfiolnak önáltatva azt mondja, hogy Jitka már
nem érdekli, s közben még a hajcsatja is zokog az elhagyatottságtól. A kérdés mármost az, mi lesz a következő kapcsolatában. Ha ilyen szintű követelményt támaszt Jindrával szemben
is, akkor lehetnek gondok. Jindrának is van anyja, bár az érzelmi köteléket a válás alaposan meglazította – ha egy életre el
akarod játszani kamasz gyereked szeretetét, válj el –, de azért
van neki, és ami fontosabb, van egy húga is. Ha Barča féltékenysége Jolankára is kiterjed, az probléma lesz, de ennél is
nagyobb, hogy egyoldalúan támasztja ezt a követelményt. Neki
is elég laza a kapcsolata a családjával, de amikor Pepíket elüti
az autó, akkor azért kiborul alaposan és halálra aggódja magát.
A kérdés az, hogy a felnőtt Barča kinőtte-e már ezt a féltékenységet. Ezt jelenleg nem tudom megmondani, nincs elegendő támpont, a két kislány felnőtté válása a sorozat vége felé következik be, s Barča lelkivilágát ekkor már annyira kizárólagosan uralja Jitka és Luboš vonzalma, hogy talán észre se venné,
ha az évnyitói eset megismétlődne. Ami viszont megváltozott,
az az ő szerelme. Néhány hónappal felnőtté válása után már

felnőttként szereti Jitkát – bár amennyire megítélhető, még
mindig plátóian –, tudatában van, hogy szerelmes, ezért valószínű, hogy Jitka szülei iránti szeretetét most már nem érzi saját jogai csorbításának. Főleg hogy ott van a képben Luboš.
Most akadályozza csak igazán az a körülmény, hogy ő egy
filmalak, akinek minden lépése forgatókönyvbe van foglalva.
Nem vallhat szerelmet Jitkának, ezt annak idején már megbeszéltük, márpedig semmiféle más lépése nincsen, az egész tragédia azért állt elő, mert nem vallhatja meg az érzelmeit. Hiszen Jitka is felnőtté ért ugyanazon az éjszakán, már ő sem egy
üresfejű kis liba, aki legjobb esetben is értetlen nevetéssel fogadná ezt a vallomást (a gyerek Jitka sem ezt tette volna), hanem átlátja, hogy mit idézett Barča fejére ez az érzelem, és
megpróbál tenni valamit, átvezetni Barčát ezen a krízisen.
Utolsó találkozásuk világossá tette, hogy a felnőtt Jitka már képes lenne felmérni, hogy ez a teendője, bár hogy miképpen valósíthatja meg, azt aligha, de a sikertelen próbálkozás is többet
érne a semminél, Barča legalább érezné, hogy fontos neki, ha
az érzelmeit nem is viszonozza.
Ehelyett jött a filmen a teljes és végleges szakítás – már
amennyire végleges lehet valami egy ilyen impulzív kislánynál,
mint Barča –, aztán Jindra, és második Barča-tanulmányomban
a Jindrát és Jitkát is tartalmazó megoldás. Ez kétségkívül jobb,
mint az a vergődés, ami várt volna rájuk, ha Barča szerelmet
vall és Jitka megpróbál a helyzet magaslatára emelkedni, de abból is nagyon sokat tanultak volna.
Aki kislányokban utazik, sok mindent elsajátít az évek alatt.
Minden kislány fontos. Mindegyiknek az életét meg kell oldani, és ha a történet folytatódik, akkor újra meg újra meg kell oldani. És minden megoldást ki kell próbálni, ha csak elméletben
is, de meg kell vizsgálni, hogy melyik lenne a jobb, melyikből
mit tanulnak, mivel gazdagodnak.
Az, hogy például Lenka Pastýřovának nincsenek olyan problémái, amik ilyen tanulmányok tárgyait képezhetnék, csak anynyit jelent, hogy a műfaj szabályai szerint hatéveseket nem
sújthatnak igazi világrengető problémák. Tudjuk, hogy az életben ez se ritka, de az élet egy másik műfaj.
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Аллея имени
Барчы Грудиновой
Ha az olvasó arra számított, hogy egyszer vége lesz a Barča
Hrdinová-cikkek áradatának, akkor még várnia kell. Ha viszont
éppen egy vérbeli Barča-tanulmányra vágyott – akkor is. Mert
ez nem az.
Elém került egy régebbi kis gyöngyszem, Aliszománia című
írásom, és hibásnak bizonyult benne az emléktáblára mutató
link, variáltak a Wikipédiánál, nem volt már meg. Kerestem
egy másikat, s közben beírtam a gugliba oroszul, hogy аллея
имени… és nicsak, a kereső rögtön rávágta, hogy Алисы Селезнёвой. Ezen elgondolkodtam. Nyilván nem Alisza Szeleznyova az egyetlen, akiről sétányt neveztek el nagy Oroszországban, de – őrá keresnek a leggyakrabban?
Alléja imenyi Barcsi Grugyinovoj. Rögtön ez jutott eszembe.
(Kis nyelvi trükkel, mivelhogy a cseh h-ból az oroszban g lesz,
és mivel az orosz nem tolerálja a szillabikus r-et, betettem egy
u-t közbül, hiszen a hrdina a mellkast jelentő hruď szóból ered,
aminek orosz megfelelője ma is grugy. De le is lehet fordítani,
hrdina – герой, nőnemű családnévként Героева, ebből Gerójevoj.) Vajon miért nincsen – no nem Moszkvában: Prágában
vagy akár még inkább Liberecben – Barča Hrdinová sétány? Illetve, hogy még pontosabban tegyem föl a kérdést, miért lehetek én minden utánanézés nélkül is biztos benne, hogy nincs?
Aki gondolkodás nélkül rámondja, hogy azért, mert Barčának
nincsenek rajongói, akik ezt megszervezték volna, az már tudja
a választ, csak még nem érti a kérdést. Hát éppen az a kérdés,
hogy miért nincsenek – azaz valójában az, hogy Alisza Szeleznyovának miért vannak. Mi tette Aliszát akkora jelentőségű regény- és filmalakká, hogy sétányt (vagy bármit) neveznek el
róla? Mi tesz ilyen jelentőségű alakká egy hétköznapi kislányt,
akinek nincs más különlegessége, mint hogy a jövőben él?
Annyi sokan éltek már a jövőben. Egyedül Asimov vagy
Clarke jövőbeli alakjaival meg lehetne tölteni egy kisvárost, és

például Gloria Weston egy éppolyan hétköznapi kislány, mint
Alisza. Másrészt viszont ha a jövőben élés nem feltétel, mondjuk éppen Gertie is egy hétköznapi kislány, ő se tett rendkívülibb dolgokat, mint Alisza – a helyében bárki ugyanezt tette
volna, ha van kéznél egy cserép muskátli és egy tízmillió éves
botanikus.
Szeretjük valamennyiüket, kétségtelenül. Fiktív alakok sokasága népesíti be világunkat már az ősidőktől fogva, régen mitológiai lények voltak, aztán vallási szereplők, majd regényhősök, filmalakok, s az utóbbi évtizedekben már játékprogramokbeli alakok is. Mindenkinek van valamekkora ismertsége, mindenki gyakorol valamekkora hatást azokra, akik ismerik. Ha ez
a hatás elég intenzív, akkor rajongókról beszélünk. Nem a számuk az érdekes; persze hogy több a rajongója Aliszának, mint
Veszprémi Lindának, amikor csak Moszkvában több ember él,
mint Magyarországon. A minőségük az érdekes. Mivel tud némelyik regényalak olyan hatást kifejteni, amitől az olvasói rajongók lesznek, sőt még többek? Mert az aliszománia több annál a rajongásnál, amit akár a legnagyobbak közül is kivívtak
sokan, ilyen szintű rajongás csak egy maroknyinak adatott
meg. Tessék perspektívába helyezni. Alisza csak egy tudományos-fantasztikus regénysorozat főhőse (героиня) volt a hatvanas években, nem volt hozzá csillogó-villogó szuper mozifilm,
nem lehetett kapni százféle baba képében, egyedül csak olvasni
lehetett róla – és az aliszománia már kialakult, mielőtt Natasa
Guszeva megszületett volna. Neki is jut az imádatból, de az
egy másik, külön imádat. Az űrbeli hőstettekért Aliszát dicsőítették, de Natasáé a szempár, amelyben a varázslatot meglátták.
Hasonló szintű imádat jutott például Sziporkának, orosz
nyelvterületen éppen még nagyobb is, mert egyenesen istennővé léptették elő, egy szekta legalábbis ezt tette. Vagy talán még
mindig teszi. Egyébként az orosz neve Gajka. De ettől a nyilván kissé lökött társaságtól eltekintve Sziporka nemzetközi
tisztelet tárgya, miközben határainkon túl senki sem tudja,
hogy Somlai Edina szinkronja éppoly sziporkázó, mint a neve
– ami zseniális, Karinthyhoz és Romhányihoz méltó fordítás,
az eredeti Gadget Hackwrench nem fejez ki többet, mint műszaki tehetségét (Csavarkulcs Kütyü), de a Sziporkában benne
van, hogy mindenben sziporkázik, nemcsak feltalálóként, ha-

nem általában vág az esze, miközben női vonzereje is rendkívüli. Az egyik legszebb és legintelligensebb lány az amerikai
filmiparban, nem is értem, miért nem lett belőle feminista jelkép.
Hasonló szintre emelkedett Montgomery két hősnője is, Anne
Shirley és Sara Stanley, s még vannak páran, de ez egy elég
exkluzív társaság, ide nem lehet bekerülni pusztán azzal, hogy
rajongói vannak az embernek. Akárhányan. Kétségkívül több
milliárd ember szereti Leia hercegnőt, Kirk kapitányt, Micimackót és Sherlock Holmest, s megvan a kisebb, de szilárd tábora Láng Vincének, Toomas Linnupoegnek, Jane Carsonnak
és Lumpenstiklinek is, de az egész világirodalomból csak egy
maroknyian vannak, akik ilyen hatással vannak tisztelőikre.
Natasa Guszeva mindmáig lehajtott fejjel jár az utcán, pedig a
múlt héten betöltötte a negyvennégyet, Isten éltesse, mert nagy
Oroszországban sok millió embernek hevesen kezd verni a szíve, bepárásodik a szeme és üdvözült mosolyra húzódik az ajka,
ha meglátja Alisza Szeleznyovát. Pedig nem ő az. Őt Guszevának hívják, húszas évei alatt Muraskevicsnek, de aztán elváltak
a férjével és most megint Guszeva. Ezt a rajongók is nagyon jól
tudják, de Alisza iránti lelkesedésük átmegy megszemélyesítőjére is.
Ez pontosan az ellentéte annak a rajongásnak, amit népszerű
színészek általában kiváltanak az emberekből. Azok a tinik,
akik Emma Watson vagy Leonardo DiCaprio posztereivel tapétázzák ki a szobájukat, a színészhez vonzódnak, akit persze
csak szerepeiből ismernek, de a szerepben is a színészt látják
fontosnak, nem azt, akit eljátszik. Nem Jack Dawsonért és ifj.
Frank Abagnale-ért epednek, hanem DiCaprióért, amiért és
ahogyan eljátszotta ezt a kettőt meg a többieket. Vonzalmuk jelentős mennyiségű szexuális töltetet is tartalmaz, ezért az így
kitapétázott falakon legtöbbször fiatal felnőttek láthatók a szoba lakója által preferált nemből, és lehetnek zenészek vagy
sportolók is.
Alisza Szeleznyovába heteroszexuális lányok és meleg fiúk is
lehetnek szerelmesek, nemkülönben felnőttek, holott a filmen
csak tizenkét éves – mert ez a fajta szerelem viszont nem szexuális jellegű. Tárgya nem Natasa Guszeva, aki a filmkockákon örökre megmarad tizenkét évesnek, és nemi vonzalmat

csak tíz-tizennégy év közötti fiúkban tud kelteni (mármint onnan a képkockákról, hiszen az életben már érett nő) – hanem
Alisza Szeleznyova, aki kislány ugyan, de elsősorban jelenség,
jelkép, egy hangulat, szín, illat, íz a végtelen gyerekkorból, hiszen 1965-ben ismerték meg és egy évszázad múlva fog csak
megszületni. Alisza Szeleznyova át tudja adni a benne rejlő érzelemkincset bárkinek, aki kellően autentikusan játssza el, ámbár mostanra annyira összekapcsolódott Natasa arcával, igéző
pillantásával és hamiskás mosolyával, hogy kutya kemény dolga lenne annak a rendezőnek, aki egy új film számára keresne
egy Aliszát – de nem lehetetlen találni egyet, és ha annak játéka is megüti a mércét, akkor el tudják fogadni Alisza Szeleznyova újabb megtestesüléseként.
Mint korábban írtam, egyetlenegy embert találtam nagy
Oroszországban, aki Zuzana Pravňanskába szerelmesebb volt
még Natasa Guszevánál is. A kettő vegyesen van jelen, lehetünk szerelmesek a színészbe és az alakba egyszerre is. Ez ideálisan akkor alakul ki, ha egy Alisza szintű alakot olyan színész
és úgy formál meg, és leginkább is egyszerre ismerjük meg
mindkettejüket, vagyis sem Alisza Szeleznyova-történeteket
nem olvastunk korábban, sem Natasa Guszevát nem láttuk abban a filmben, amiben két évvel korábban már játszott, vagy
legalábbis nem jegyeztük meg. Ekkor a szerep és a színész tökéletesen azonosulhat bennünk, egyszerre és elválaszthatatlanul vagyunk szerelmesek mindkettejükbe – ennek legjobb példája Sara Stanley, akit regényalakként alig ismert valaki az angol nyelvterületen kívül, amíg tévésorozat nem lett belőle, és
egyébként is mindegy, mert az eredeti, könyvbeli Sara annyira
más, hogy egy új alakot kaptunk Sullivanéktől. És nem ismertük előtte Sarah Polleyt sem, tízéves volt mindössze, amikor
megérkezett Avonlea-ba, ugyan ki ismerte tucatnyi korábbi
szerepét itt, a világ túlsó csücskében. De utólag felkutattunk
mindent, mert ha valaki szerelmes egy alakba, akkor utánanéz
mindennek, amit tudni lehet róla, egy színésznél hasonlóképpen, s ha a kettőbe egyszerre szerelmes, hát igazán bőségesen
akad kutatnivalója. Vérbeli Avonlea-rajongót hidegen hagy,
hogy mekkora monstre filmet rendezett Terry Gilliam a
Münchhausen báróból, micsoda játékot művelnek benne világhírű színészek – ő csak azt a kislányt nézi, ott a báró mellett, és

próbálja benne fölfedezni Sara Stanleyt, akivé csak egy egész
évvel később változott, de vérbeli Avonlea-rajongó számára ő
már az egyéves szülinapi fotóján is Sara Stanley.
Ezért óriási felelősség filmet forgatni gyerekekkel: mert még
bármi lehet belőlük, új időszámítás, új történelem, új világegyetem – és akkor majd előkeresik, amit korábban alkotott,
nem mi alkottuk, a rendező, hanem ő, a névtelen kis epizodista,
és úgy fogják csodálni, mint a mester korai zsengéjét. Viktor
Volkov egy tízperces közlekedésbiztonsági oktatófilmet forgatott 1983-ban, gyerekek az osztályban beszélgetnek a fiatal
rendőr zászlóssal, és közben előadnak balesetveszélyes helyzeteket, az egyik kislány kétszer átszalad ugyanazon az úton, elsőre nem okoz bajt, másodjára kiveri egy szembejövő táskájából a gyümölcsöket és leáll a forgalom. Másfél perces, névtelen
szerep, a színlapon csak egy az „iskolások” szót követő sok
név között. És a többi névhez ma se tartozik arc, ki tudja, melyikük melyik, de ez az egy két évvel később a Szovjetunió
szeme fénye lett és harminc évvel később is lehajtott fejjel
megy az utcán, hát a rajongók előásták Alisza Szeleznyova első
filmjét és föltették a netre, képkockákat vágtak ki belőle, beszélgetnek róla. Egy tízperces közlekedésbiztonsági oktatófilmről. Még a címe is felejthető, Opasznije pusztyáki, veszélyes
apróságok. És van néhány negyvenéves orosz férfi és nő, aki
soha semmi másban nem szerepelt, de most viszontlátja gyerekkori önmagát, mert akkor, ott, pont abban az osztályteremben ült ővele együtt, és elmondta a maga néhány mondatos szerepét, akárcsak ő, aki egy volt közülük, és lehet, hogy tizenegy
évesen egyikük se olvasott még Alisza Szeleznyova-történeteket.
Óriási felelősség filmet forgatni gyerekekkel, veszélyesen közel juthat az ember a világhírhez még utólag, ki nem érdemelten is, pusztán azért, mert együtt volt azzal a gyerekkel, aki körül akkor még nem ragyogott a dicsfény, de amikor megjelenik,
már visszahat a múltba és radioaktív, mindenkit besugároz a
közelben. Amerikában milliószámra készítenek reklámfilmeket, amiknek juthat némi immanens dicsőség is, de megesik,
hogy egy reklámfilmészetileg tökéletesen nulla értékű filmet,
amiben egy két-három éves kislány kukoricapelyhet vagy mit
eszik, a rajongók évekkel később felkutatnak és döbbent párá-

val a szemükön nézik, mert a kislány közben tizenegy éves lett,
és rengeteg kisebb-nagyobb szerep után úgy játszotta el Ramona Quimbyt, hogy belerengett a föld. Sőt kettéhasadt.
Ramona Quimby harminchárom éve volt már az angol nyelvterület irodalmának üdvöskéje, amikor Sarah Polley eljátszotta
tévésorozatban, kilenc-tíz évesen. Az Avonlea-rajongók természetesen számon tartják mint Sara Stanley korai szerepét, akárcsak a Ramona Quimby-rajongók. De az igazi áttörés, Ramona
alakjának teljes újraformálása csak hat évvel ezelőtt következett be, amikor Joey King bújt a hihetetlen képzelőerejű, szeleburdi kislány bőrébe.
Igazi szerelmes rajongó természetesen ismeri mindhármat,
Ramona Kinget, Ramona Polleyt és Ramona Regényalakot is,
számon tartja a köztük levő különbségeket, de egyaránt imádja
őket, hiszen mindegyik Ramona. Annál nagyobb a baj, ha nem
ez a helyzet. Jómagam például könyvből ismerem Anne Shirleyt, elég részletesen, mert őbelőle tanultam meg angolul, s
amikor a filmváltozatot láttam – az nem fogott meg annyira.
Nem mintha Megan Follows játékával bármi gond lenne, ellenkezőleg, tüneményesen csinálta, őt azóta is imádom, de többek
között nem érzem jó ötletnek, hogy az eredetileg tizenegy éves
alakot kinevezték tizenháromnak, és egy tizenhét éves színésznő játssza. Túl nagy a különbség, már a tizenhárom is sok lett
volna, két év alatt óriásit változnak a gyerekek ebben a korban.
Alighanem az a baj, hogy nem vagyok szerelmes Anne Shirleybe.
De ideje visszakanyarodni a tulajdonképpeni kérdéshez, miután felvázoltam e tömegeket szerelmesítő alakok néhány tulajdonságát és elhatároltam őket azoktól, akiknek láttán nem dobban meg a szív és nem párásodik a szem, akiket csak szeretünk
és szívesen nézünk meg bármikor, de ilyen érzelmeket nem
váltanak ki belőlünk – tehát miután megbeszéltük, hogy milyen
alakok ők, térjünk vissza az eredeti kérdésre. Mi tette ilyenné
Alisza Szeleznyovát? Hogyan talált az emberek szívében olyan
helyet magának Anne Shirley, Sara Stanley, Ramona Quimby,
Sziporka meg még néhányan, amihez hasonló zugba mesterien
megformált alakok sokasága sem tudta befészkelni magát?
Ezt lehetne hosszan elemezni. Vigyázni kellene csapdákkal,
például hogy könnyen rá lehetne mondani, hogy a gyerekko-

runkat hozzák vissza – igen, kétségtelenül, csakhogy Alisza
Szeleznyova 1985 tavaszi szünetében, a sorozat bemutatójakor
azonnal robbant, a szovjet iskolások már akkor beleszerettek,
pedig nem éreztek nosztalgiát a gyerekkoruk iránt, gyerekek
voltak. A többiekkel is hasonló a helyzet, ez tehát tévút. Lehetne a történetükben keresni valamit, valami olyan adalékot, ami
ezt okozhatja – de ez is mellékvágány, mert a legkülönbözőbb
kalandokba keveredhetnek és keverednek is, az érzelmeken ez
nem változtat, és különben is, a történeteknek több szereplőjük
is van, Sziporka még csak nem is első számú főszereplő. Lehetne a színészi játékban keresni a magyarázatot, de Alisza, Ramona és Anne Shirley is már irodalmi alakként elérte ezt a hatást. Bár kétségtelen, hogy kamera előtti megformálóik tudták
még fokozni. Lehetne még sokfelé tapogatózni, de máshol lesz
a dolog nyitja.
Az egyéniség.
Kár hajuknál fogva előrángatott ideológiákat teremteni, dramaturgiáról, atmoszféráról, interperszonális kapcsolatokról,
mert ha az olvasó már beleszeretett egy alakba, azzal bármi történhet, bármilyen szituációba keveredhet, az érzelmi töltés változatlan marad – csak az egyénisége ne változzon. A titok Alisza, Sziporka, Anne, Sara, Ramona és Barča egyéniségében
rejlik, ott van az a rejtett valami, ami ilyenné teszi őket. Egyénisége minden élő embernek és minden valamirevaló fiktív
alaknak van. Nagyon keveseknek adatik meg, hogy éppen azon
a hullámhosszon rezegjenek, mint akik olvassák, nézik őket, de
ha a kettő így összetalálkozik, abból kultúrtörténelem lesz.
Mármint ha sok nézővel történik meg. Ha csak eggyel, abból
nem lesz kultúrtörténelem, legfeljebb olvasóim csóválják a fejüket, hogy mennyire bele vagyok én szeretve Barča Hrdinovába.

2016.05.18.

Drzá?!
Valami egész mást kerestem éppen, amikor ebbe a cikkecskébe
belefutottam; egyszerű művecske, a neten száz helyen olvasható adatokhoz annyit tesz hozzá, hogy hol él ma Kudláčková.
Mondjuk ahhoz azért pofa kell, hogy Barča szerepével azonosítja, de egy egészen másik filmből vett képet rak a cím fölé.
A címet rögtön értettem, bár egy-két szót csak ráérzéssel, kivéve a Barča neve elé tett jelzőt. Drzá. Azt meg kellett keresni
a szótárban, a nyelvtanuló öröme az olyan szó, amihez olyan
kontextus kapcsolódik, hogy sosem fogja elfelejteni. Szemtelen?!
Nem, Barča nem szemtelen. Elhiszem, hogy a jó hosszú címben egy ilyen rövid jelző mutat jól, de egyrészt akkor tudok
olyan jelzőt, ami még rövidebb egy betűvel: zlá. Gonosz. Szerepelt első tanulmányunkban, „boldog, szerelmes, felelőtlen és
gonosz”. Šťastná, zamilovaná, nezodpovědná a zlá.
Másrészt, ami fontosabb, Barčának ezek közül a gonosz a
legrövidebb lejáratú jelzője, csak a Luboš elleni bosszú idején
érvényes, és éppen ő veszti el bosszúálló kedvét előbb, nem Jitka. A boldog is rövid időre szól, de mégis hosszabbra, mert a
tanév első felében többször van alkalma boldognak lenni Jitka
mellett és miatt.
Szerelmes és felelőtlen, Barčánknak ez a két állandó jelzője
van, és harmadikként az önző. Sobecká. Jitka is önző, de másképpen, Jitka önzése Barčát is elhatárolja tőle, Barča viszont a
saját önzésébe Jitkát is belefoglalja, már karácsony előtt is nagyobb gonoszságra, hőstettre képes Jitkáért, mint önmagáért.
De szemtelen? Azért, mert hallgat, mint a csuka, amikor Karfík szembesíti bűnével? Mit érdekli őt már akkor, hogy Karfík
mit tud, mit hisz, mit mond, mit tesz? Ha Karfíknak vagy akár
az igazgatónőnek tízszer akkora hatalom lenne a kezében, mint
amekkora van, azzal se tehetnének olyat, amit Barča a valóságos vesztesége mellett, akkor és ott egyáltalán észrevenne.
Vagy még előtte lenne szemtelen, amikor Karfík még az osztályban vonja kérdőre, és nem vall? Egyrészt védi Jitkát, aki
fontosabb, mint Luboš vacak pénze, Karfiol vacak problémája,
az egész vacak iskola. Másrészt, mivel nemcsak szerelmes, ha-

nem önző is, már felsejlik a lelke mélyén, hogy mi van, ha Jitka… Elhessegeti a gondolatot, ezért döbben úgy meg, amikor
megtudja, hogy Jitka csakugyan elárulta, ez még rémálomnak
is iszonyú, és amikor megérti, hogy ez mit jelent – másodpercek alatt, ott helyben –, Karfík és az egész lopásügy olyan távolságba kerül, ahonnan már nem is látszik. Csak Jitka van, és
az árulás. Ez már a második.
Ha Barča nem lenne minden szerelmével együtt még önző is,
akkor túltenné magát ezen és azon is, amit jelent – Jitka Luboš
miatt árulta el, de akkor Barčát nem érdekelné, mit érez Jitka
Luboš iránt. De Barča önző és önérzetes is. Hrdá. Nem tud és
nem akar második lenni Jitka életében, még akkor sem akarna,
ha – ami fel sem merül – még a második helyen is kaphatna valami kis szeretetet a barátságon felül. Ez nem kell neki, bármennyire is magányos – osamělá –, a karácsonyi nagy megvilágosodás óta nem tudna mást és nem tudna kevesebbet elfogadni Jitkától, mint két egyenlő fél közötti teljes, korlátlan és
korlátozatlan szerelmet. Ezért éppen akkor, amikor már minden
oka meglenne rá, nem lesz többé Jitka kiscicája.
Van abban valami sajátos, hogy mennyire különböznek a látásmódok. Keresgélésem kidobott egypár ismertetőt magáról a
sorozatról is, és érdekes, hogy Barča némelyütt alig kap említést, észre se veszik a létezését. Valóban másodlagos mindaz,
ami benne és körülötte végbemegy, csak néhány elszórt jelenetsorban és egy-két epizódnak valamivel nagyobb hányadában
zajlik, és Jarmila Turnovská cseles dramaturgiája minduntalan
átvált más családok életére, más eseményekre. Ez is azt mutatja, hogy a BSZJ-szálat nem tudatosan építették föl, hisz bolondság lett volna aprólékos gonddal megalkotni két bonyolult,
sokszorosan összetett jellemre épített áttételes, sok finom jelzésre épülő cselekményfonalat, aminek megszerkesztése, megrendezése és eljátszása egyaránt óriási munka – ha aztán nem
engedik a búvópatakot felszínre jutni, a néző előtt mindez kvázi rejtve marad. Nem ez történt, Barča saját maga mint önálló
emberi lény beleszeretett Jitkába, és amennyire tudta, kimutatta
az érzéseit anélkül, hogy szólt volna Kudláčkovának, akinek a
fejébe volt bezárva. Ne feledjük, hogy Kudláčková maga is kamaszlány volt még, viszonylag csekély tapasztalattal a szerelmi
bonyodalmak terén, vélhetően még kevesebbel a leszbikus sze-

relemről – honnan találhatta volna ki?
Az azonban, hogy egy cselekmény nélküli záró képsort leszámítva Barča és Jindra egymásra találása és előtte Barča önálló
felnőtt létre eszmélése a sorozat utolsó, jó háromperces jelenete
– mégiscsak azt mutatja, hogy az alkotók tudatában voltak a
kislány fontosságának. Hát ilyenre, kicsit felemásra sikerült.
Hiszen ilyen az életben is. A lelkében izzik a szerelem, de soha nem nyílik alkalma igazán fellobbanni. Életének értelme Jitka, akin keresztül önmagát és a világhoz való viszonyulását
meghatározza, de Jitka soha nem nő föl a felelősséghez, még
annak létezését sem érti meg, egyszer el is löki magától, aztán
már Barča löki el őt. Barča puha, simulékony lénye minden látható jel nélkül növeszt áthatolhatatlan páncélt, ami már nemcsak Jitkát zárja ki, hanem az egész világot – kivéve talán egyszer Jindrát, ha itt nem ért volna véget a történet.
Barča felemás, mindenben és mindenhogyan. Részben éppen
ettől ilyen érdekes és szerethető.
Mint sokszor elmondtam és el is fogom mondani, sőt valamiféle utószó is célszerű lesz erről: Eliška Černá nem Michaela
Kudláčková, ahogy Hanka sem Barča. Mégis vannak áthallások, ami valahol természetes ebben a helyzetben, hónapokkal a
sorozat (második) megnézése után már megszületett Hanka,
ami rám amúgy nem jellemző. Innentől persze önálló életét éli
mindkét, illetve mind a négy kislány, és többé nem cél és nem
következmény, hogy hasonlítsanak ihletőikre, ellenkezőleg, a
színész kislányoknak önmagukká, a filmbelieknek önálló lényként megformálttá kell válniok – a folyamat azóta is tart, még
ha egy ideig nem is nyúlok a könyvhöz, hiszen a lényegi rész
itt zajlik a fejemben, itt alkotom meg Eliškát és Janát, akik aztán a saját fejükben alkotják meg Hankát és Anežkát – Matrjoska hozzánk képest bakfitty.
Azért mondom el mindezt, mert új szempontok merültek föl a
szép logikus gondolatmenettel kapcsolatban, illetve szemben,
amit tavaly olyan szépen kidolgoztunk – nincsen vele semmi
baj, nagyon szép elv, csak a gyakorlatban ezt célszerű lesz egy
kicsinyt megcsavarni. Nem nagyon, kilencven foknál jóval kevesebbel, csak éppen hogy, érzéssel, szőrmentén.

„Te olyan vagy, mint az Idők Ura, sien”

Ninda

Nindának

Amikor ezt a kötetet összeállítom, a Ninda az a regény, amin a
legtöbbet dolgozom. Science fiction köntösbe öltöztetett filozófiai regény. Szerényen szólva korszakalkotó. Sokféle szempontból.
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Elkezdtem egy új regényt*
Az lesz a címe: Ninda. Így kezdődik. Mit szól az olvasó?

Prológus
Sỳȳndoṙeìa
Lũakẽàń
ïnīì 17.
a szürke órája
A Vörös terve csoda klasszul hangzott. Belógni a suárba az ervések orra előtt és szajrézni, amit csak lehet. Vagyis persze
csak olyasmit, ami elfér a zsebükben, annál nagyobbat nem
tudnak kihozni, mert a Vörösnek az volt a terve, hogy a dimakocsik alján fognak bekapaszkodni. Azok a szürke órájában
mennek be, amikor még alig van forgalom, és rögtön jönnek is
ki a konténerekkel, csak pár percet töltenek bent. Azalatt ők leugranak az alvázról és eltűnnek. Odabent sincs még ilyenkor
különösebb ellenőrzés.
– Hán azt meg honnan tudod? – kérdezte a Kőfejű. – Vottál
mán akármelyik suárba?
– Nem én – felelte a Vörös. – Hogy lettem volna?
– Hán akkon?
– Figyejj, öreg. A suárba ilyekkon niccsen semmi forgalom,
igaz?
– Jahan.
– Akkon kit a francot ellenőriznének?
– Hán aki ott van.
– De ha niccs ott sekki?
– Jahan, csak ha mégis odabe tanának valakit, ellenőrzik,
nem?
– Nem éttesz te egy szót se, Kőfejű. Ha sekkit se kell ellenőrizni, akkon szépen elmennek alunni.
*

Itt és a következő három cikkben a blogban eredetileg publikált szöveg
olvasható. Azóta némileg átírtam ezeket a részleteket. (Szivárvány)

– Jahan, éttem mán. Azén megyünk a szükke órájába, hán?
– Meg men a dimakocsik ajján meg lehessen kapaszkonni, éttesz?
Ők többiek nem szóltak bele, csak később, amikor a Kőfejű
már beleegyezett, akkor kérdezte a Jeges, hogy honnan fogják
tudni, hol mennek be a dimakocsik. Hiszen a suárnak száz meg
száz kapuja van. A Vörös azt mondta, ez egyszerű. A városi
szeméttelep a Kỳȳslâàn sugárút végén van egy mellékutcában,
nyilvánvalóan onnan jönnek a dimakocsik és oda is térnek
vissza a konténerekkel. Minek mennének el a suár másik végéig? Ott a közelben kell keresni egy kaput, nyilván a legközelebbit, azon fognak menni.
Aztán a Főpap megjegyezte, hogy akkor viszont jó lesz hamar elindulni, mert a szeméttelep a suár másik végén van, és
akkor már a zöld órája volt. Hát elindultak. Tizenheten voltak
akkor, a Vörös kisebb csoportokra osztotta őket, ennyien nem
mehetnek együtt, egyből kiszúrják őket az ervések. A Görbehátú, a Főpap, a Nagyorrú, a Süsü és a Csonkaujjú balra fordult a
Dÿẁnïń utcán, errefelé akkora a sár, hogy az ervések csak akkor járnak erre, ha valakit konkrétan üldöznek, hát lehet remélni, hogy nem találkoznak eggyel se. Jól gondolták, egészen a
lila órájának kezdetéig nem láttak egyet sem, és akkor már közel voltak a Kaỹỳp színház mögötti térhez, ahol tavaly az ervések megverték a Csonkaujjút. Akkor tűnt föl egy kocsi. Ők
egészen a falmélyedésekbe lapultak, nehogy észrevegye őket.
Elég sötét volt, de hát nem teljesen. A kocsi a szokásos fehér
volt, piros csíkokkal, azok nem voltak mindegyik ervés kocsin,
másokon más színűek, de ők nem tudták, hogy a csíkok mit jelentenek. A kocsi oldalán a szokásos felirat. Nekik semmit sem
jelentett – egyikük sem tudott olvasni.
A kocsi egyhelyben állt, a tetején villogtak a kék-sárga fények. Meg kellett várniuk, hogy elhajtson. Már közeledett a fekete órája, s majdnem teljes sötétség borult rájuk.
Egész éjjel úton voltak, a város legelhagyatottabb, legkoszosabb részein botorkáltak a sötétben. A szürke órájának kezdetén érték el a szeméttelepet. De már csak négyen voltak: a
Csonkaujjú lemaradt valahol. Talán rossz irányba fordult.
Eszükbe se jutott keresni. A többieket sem, akik talán itt vannak valahol a közelben.

– Azt hiszem, arra lehet a kapu – mondta a Főpap, és egy utcabejáró felé bökött, ahol még vaksötétség honolt. Elindultak
arra, de nem találták meg a kaput. Visszatértek. Találomra választottak egy másikat.
Ahogy befordultak a sarkon, ott voltak az ervések. Futásnak
eredtek, az ervések a nyomukban. Kiabáltak is, de ők csak rohantak. A Görbehátút már nem látták viszont, alighanem lekapcsolták. Itt már szemeteskonténerek sorakoztak a fal mellett, a
Főpap beugrott mögéjük, ott rohantak tovább. A Süsü visszanézve még látta, ahogy a Nagyorrú megdob egy ervést kővel, a
sisakját találta el, az ervés megtántorodott.
– Megőrültél? – förmedt a Süsü a Nagyorrúra. – Ez tíz év a
bányában!
– Most már mindegy, futás!
Futottak. A sarkon már ott várták őket az ervések. A Főpapot
egyből elkapták, a karjukba futott. A Süsü és Nagyorrú felrohant egy létrán, a fal tetejére, lenézve még látták, hogy az ervések elindulnak utánuk. A tető közepén volt egy magasabb épületrész, amit megkerültek, és egy hatalmas üvegszerkezet magasodott föléjük. Még egy emelettel magasabb volt, mint ahol
álltak.
– És most merre? – kérdezte a Süsü.
– Mit tudom én! – vágta rá a Nagyorrú.
Jobbra fordultak és végigrohantak az épületen. Találtak lejáratot, de odalent is már nyüzsögtek az ervések. A hátuk mögött
is jöttek.
– A rohadt életbe – fakadt ki a Nagyorrú, megállt és feltartotta a karját. A Süsü még látta, ahogy körülveszik az ervések, de
odalent észrevett egy sor dimakocsit, amint elhaladnak az utcán. Egy pillanat alatt odafutott a tető pereméhez és ugrott.
Nagyot csattant az egyik dimakocsi tetején és majdnem elájult. A kocsisor tompa zúgással, megállíthatatlanul, eltéríthetetlenül haladt előre. Az ervések szaladgáltak távirányító után,
de mire szereztek volna egyet, az összes kocsi, az is, aminek a
tetején a Süsü szédelegve hasalt, már áthaladt a kapun, ami fölött hat nyelven hirdették a feliratok:
Köszöntjük a Jalisszan suárban
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Egy részlet a Nindából,
karácsonyra
„A Testvériség több tízezer éve csillagközi nép. Ezért van, hogy
minden ünnepünk, minden emelkedett pillanatunk a csillagokhoz szól – és a csillagokról szól.”
Ninda: Kommentárok az Első Szíanhoz, 211. sómir
Aulang Laip
43 614. szahut dzsanargan
395
A park már tele volt emberekkel, amikor Ninda visszatért, fehér köntösén hátravetett csuklyájú fekete lepel, azon ragyogott
a haundája, és alatta ferdén keresztben a világoskék sinní-szianerg. Fején világoskék-arany virágkoszorú. Két kezén feküdt a
Sínisuál kicsiny arany hengere. Mellette lépkedett Ilkorgi, ő is
fekete lepelben, sinní-szianerggel a mellén, jobb kezében a világoskék sinnípálca. S mögöttük hat férfi hozta Immaharídanraurongakit. Ők ketten a sinnisztuk raktárától előttük jöttek, és
mindenki, akivel találkoztak a folyosókon, homlokára tett kézzel üdvözölte őket.
A parkban az emberek most nem feketében voltak, mint a sáhaddif-hinahaóran idején, hanem színesben, mindenki színes
köntöst vett fel. Egyedül a fekete tilos, mert az Nindának és Ilkorginak van fenntartva, valamint a szürke, mert az a gyász színe. De fehéret sem szoktak viselni esküvőkön, mert az ünnephez, a vidámsághoz színes ruha tartozik.
Óruhongi meglendítette a karját, s a sinnisztu-séharigan mellett megszólalt a nagy gong, a dzsógir.
– Szúnahaum népe! – kiáltotta Ilkorgi. – Köszöntsétek Senszili és Rangikut sinníjének sinnisztuját, Immaharídan-raurongaki julm Dzsírahongi Szindin-amdzsérutot!

Az emberek vidám kiáltásokkal fogadták a sinnisztut, amit a
hat ember letett a sinnisztu-séhariganra, kiléptek oldalra és
megálltak mellette. Megszólalt a zene, Ilkorgi és Ninda visszafordult a sinnisztu felé, és a park két sarka felől megjelentek a
főszereplők. Ninda bal keze felől Senszili, jobbról Rangikut.
Mindketten világoskékben, a sinní színében voltak. A családtagok és közeli barátok kísérték őket, ők színes ruhát viseltek.
Zeneszóra vonultak a sinnisztuhoz. Közben Ilkorgi megkerülte
az építményt, és a másik oldalán várakozott. A pár belépett a
sinnisztu hátulján, együtt, kézenfogva. Ninda besétált elöl.
Egymásra mosolyogtak. Szépek voltak, fiatalok és boldogok.
Ilkorgi belépett a hátuk mögé.
Óruhongi megütötte a baungát, Férahaut megfújta hosszú,
sárgásvörösen csillogó hangszerét, Arvaszind pörgetni kezdte
ütőit a kisdobokon, a többi zenész még várt, s a sinnisztuszingrí hat tagja lehajolt a fogórudakhoz. Könnyedén megemelték a hatalmas alkotmányt, s vártak.
Ninda nagy levegőt vett. Rajta a sor. Mellmagasságba emelte
a Sínisuál fényét, s hangosan azt mondta:
– Szúnahaum népe! Gyertek velünk s legyetek szemtanúi a
Fények találkozásának! Sínisuál!
A henger irizálása kilépett a felületről, s a ragyogó, csillámló
aranykör gyorsan növekedett. De ugyanekkor maga a sinnisztu
is ragyogni kezdett, az egész kárpit, a tető, a rudak, a szerkezet
minden darabkája aranyfényben játszott. Nindának elállt a lélegzete. Ezt nem a henger csinálja, az nem lehet képes ilyesmire, ezt a sinnisztu vetíti maga köré. Hát gépezet is van benne!
Ezt Angrolími nem említette. Nyilván meg akarta lepni. Sikerült.
Hatalmas dörejjel egyszerre szólaltatta meg Óruhongi a baungát és Arvaszind a dzsógirt. Elindultak a hosszú szőnyegen,
kétoldalt sorfalat állt a sinnuhakin, s együtt énekeltek az embertömeggel. A zenészek a sinnisztu mögött már ráléptek a
szőnyegre, úgy kísérték őket útjukon. Áthaladtak a parkon és
beléptek a janníhaumba, ahol Ninda még egyszer felhívott mindenkit, hogy legyenek szemtanúi a Fények találkozásának. A
zenészek után már bejött mindenki, a sinnuhakin már elvegyült
a tömeggel, mert a janníhaumban nem kell őrködni, a janní-

haum a hagyomány szerint biztonságos. Ahogy befelé tartottak,
a janníhaumban fokozatosan sötétült el a világítás.
A menet a Tűz Otthona előtt állt meg, amelynek túloldalán
félkörben álltak a Felhő Csillagai, ugyanazok az emberek, akik
a sáhaddifnak is tagjai voltak, a szokásos fekete lepelben, csúcsos fekete süvegükön a ragyogó csillagokkal. Mellettük az Őrző, aki elébük jött és egy lépéssel a sinnisztu előtt megállt. A
zene elhallgatott.
– Kik azok, akik megjelentek Szúnahaum örök tüze előtt és
elhozták a Sínisuál fényét?
– Senszili és Rangikut – felelte Ninda csengő hangon –, a
Felhő gyermekei, akik szívükben a tűzzel kívánnak elindulni a
sinní útján a Csillagok felé.
A Csillagok odagyűltek az Őrző mögé, kétfelől, az Őrző háta
mögött nem állt senki.
– Nem mehetnek egyedül – közölte az Őrző. – A Galaxis hatalmas és tele van veszélyekkel.
– Elkísérem őket útjukon – szólalt meg mögöttük Ilkorgi. – A
Felhő gyermeke vagyok és láttam a Fényeket.
– Egyetlen ember nem elég – felelte az Őrző.
– Elkísérjük őket útjukon – zúgta ezerötszáz-kétezer ember, a
sinnuhakin és a zenészek is. Ninda most hallgatott, ahogy mindenki a sinnisztu alatt és előtt.
– Hányan vagytok? – harsant az Őrző hangja.
– Mi vagyunk Szúnahaum! – kiáltotta egyetlen kisfiú, Ingraszéni, akit Nindának kellett korábban kiválasztani erre az
egyetlenegy mondatra.
– Itt vagytok mindannyian?
– Itt van Szúnahaum – felelte Ninda. – Ahol egyetlen szúni
van, ott vannak a Felhő Csillagai. Ahol egyetlen szúni van, ott
van a Sínisuál. Nincs miért aggódnod, Őrző. Szúnahaum megvédi gyermekeit.
– Honnan tudod? Ki vagy te?
A szertartáson senkinek sincsen neve, csak a házasulóknak,
ezt Ninda a kezdet kezdetén megjegyezte. És fél napig tanulta a
szövegét. Olyan szavakkal válaszolt, amiket ötvenezer éve írtak az ősi szúni nyelven.
– Áhi Hingaulí-angséti, sérurangilhópun Sínisuálí. Szóhaszszangin-símup líhan aumí Sínisuálú órin, janní hauráhin-sódir

aum szídzsan-szírun, luam hikkipun jasszilaut-szírungip,
ódzsang-órinnin hargahandit. Róginnúmi Sínisuálú óriní, ja
Áhíní, lind-hakkirovongin dzsind, lind-hakkitaravongit dzsind
Hingaulí-angséti ningíszí, lind-judzsillí-óringadzsind laip janníhaumtil-szésszit-óringadzsind, ninkin-lind kiran Hingaulíéfandip.
Ilkorgi lefordította.
– A Felhő gyermeke vagyok, aki kezében tartja a Sínisuált.
Őseink úgy tartották, a Sínisuál fényébe csak az nézhet, akinek
tiszta a szíve és nyílt a lelke, mert akinek lelkében álnokság
van, nem tud a Fénybe nézni. Elhoztam neked a Sínisuál fényét, Őrző, hogy lásd és érezd melegét, lássa és érezze melegét
a Felhő minden gyermeke, hogy egyesíthesse fényét és melegét
az örök tűz fényével és melegével, és ragyoghassanak rájuk a
Felhő Csillagai.
– Te volnál hát a legendák hőse?
– Nem, Őrző, és mégis én vagyok. Mindannyian azok vagyunk, mert a legendák mindannyiunkról szólnak. Testvérek
vagyunk a tűz lángjainál.
– Mi ad neked jogot, hogy így beszélj?
– Sinní-hémuan óharing híran ningíszí, sáhun dzsóhi angsétan-szírun, sáhun dzsóhi írongin sinní-szísszinuan ífan, ningsé
ámdzsóhun hírangihup húfalgit sinní-írongip, luam séganszí
dzsóhinun sáhaut sinní-írongihuap, luam áhung hiehéfalgip
íszí-híran ild, luam áraung-dzsuam éfandun ild, inki-szié szamtahut-híran-hangdzsiup emsádit hiehé-sóran ild, engant jau jalli
ómészangin szóhu-szóhurarongip, lind-kígí aum óharing híran
Jauhallí-szímdzsangit.
– A sinní szelleme minden emberben él, éljen bár benne gyermeki lélek, éljen bár benne megfáradt lélek, éljen bár boldog
szerelmi kapcsolat nélkül, egész életében mindenki a sinní boldogságára vágyik, mert senki sem egész ember önmagában,
mert olyannak teremtettünk, hogy csak egy másik emberrel
egyesülve válhatunk egésszé, és ez így fog folytatódni mindörökkön örökké, amíg csak ember él a Világegyetemben.
– Simnunná – zúgta a tömeg, a Tűz Őrzője pedig kecsesen letérdelt Ninda előtt, s két kezére fektetve a janníruant átnyújtotta
neki.

– Sinnarszési, te vagy hát, akit Sinní-szégahin küldött közénk. Érintsd a Sínisuál fényét Aulang Laip janníruanjához,
hogy láthassuk a sinní fényét!
Ninda gyengéden a janníruanhoz illesztette a kis arany hengert, amitől az arany csillámlás végigfutott a hosszú pálcán, s a
két végéből szikrázó fénypászma tört ki. Az aranyszín fokozatosan kifehéredett, majd éppoly lassan átfordult világoskékbe, a
sinní színébe.
Megdöndült a baungá és a dzsógir. A szertartás első szakasza
véget ért. Ninda „megnyerte” az Őrző bizalmát, aki nem gördített többé akadályt az esküvő elé, puszta féltésből persze.
Most Ilkorgi feladata következik.

2020.2.2.

Egy részlet a Nindából,
születésnapomra
„Szaiszi látogatása arra adott alkalmat, hogy lefektesse a kollektív mentalizmus elvének alapjait. Sajátos, hogy az első megfigyeléseket olyan helyen tette, ahol csak tíz ember volt rajta kívül.”
Aini: Mentális lélektan, E rind, 4. kötet, 62. sómir
Az ajtó feltárult.
Az aungirban ülő tíz ember felnézett. Eddig üldögéltek, beszélgettek. Sildászi volt az ügyeletes figyelő, de ez is csak annyit
jelentett, hogy ő ült le szemben a dzsilun-tuekan képernyőjével,
és látta volna, ha bármi változik. Ninda pontos helyét, pulzusát,
vérnyomását, vércukrát, hőmérsékletét, a környezet hőjét és
fényszintjét folyamatosan figyelte a karkötője. A tuekan persze
jelzett volna, ha bármi megváltozik.

De nem jelzett a tuekan. Feltárult az ajtó, és Ninda besétált az
aungirba. A tíz embernek ösztönösen az volt az első gondolata,
hogy szemlátomást jól van.
– Van néhány kérdésem a szaisziakhoz – mondta Ninda nyugodtan, csendesen, és az asztalhoz lépett. Jasszilir meghökkenve húzódott arrébb, hogy helyet adjon neki. – A szirneken kívül
milyen őshonos élet van Szaiszon?
– Semmilyen – felelték a szaisziak egyszerre, aztán egymásra
néztek és Jermunnar folytatta. – Még a szirnről is csak hosszas
vizsgálatokkal tudtuk kideríteni, hogy élőlény. A növekedése
nagyon lassú, a hosszú szaiszi nappal egész folyamán mikroszkopikus tömeggel gyarapszik. A mozgása is nagyon lassú, de
ki tudtuk mutatni, hogy saját erejéből mozog. És hát a belső
struktúrája élőlényszerű.
– De nem lehet sem a galaktikus állatokkal, sem a növényekkel összehasonlítani – tette hozzá Karnaszi. – Egészen más.
– Szilíciumélet – dünnyögte Jasszilir.
– Szóval semmilyen más élőlény nincs – felelt az eredeti kérdésre Jermunnar. – Szaiszon nem jutott tovább az evolúció.
– És mekkora lehet egy szirn?
– Úgy tűnik, halhatatlanok – felelte Karnaszi. – De nem maradnak egyben akármeddig. Időnként kettéosztódnak. Ez a szaporodásuk. Ezért igazából soha nem haladják meg ezt a parányi
méretet.
– Értem. Csak kíváncsi voltam. Köszönöm a magyarázatot, és
hogy vigyáztatok rám. Választ kaptam a kérdéseimre. Indulhatunk vissza.
– Essek ki a fénybe, ha értem – dünnyögte Jasszilir, és felállt.
– De hát ez nem az én dolgom. Behozom a vizet és mehetünk.
Két matival később a csillagfényben szürkéllő lenti táj szélén
megjelent a fény. Az aungir alacsonyan repülve, gyorsan tartott
felé. Hamarosan elérték a fényteret, s a sivatag sárga lett, aztán
fehér az egyre élesebb fényben. A fehér tájon éppúgy nem volt
semmi fogódzó a szemnek, mint a sötéten, csak a homokdombok követték egymást végeláthatatlan sokaságban.
Ninda csak félig-meddig figyelt oda. A Szaisz mentális terén
tűnődött. A kifejezés természetesen képtelenség. Egy világnak
nem lehet semmilyen mentális vagy érzelmi megnyilvánulása,

éppen úgy, ahogy egy kavicsnak. Egy világ nem élőlény. Egy
óriási kőtömb, semmi más.
De megváltoztatja az emberek érzelmi képletét. Ebben nincsen semmi különös. A kő nem tud világítani, de hatással van
egy hely megvilágítására: árnyékot vet. A kérdés most két részből áll. Hogyan lehet kielemezni Szaisz hatását az emberek
mentális-érzelmi alkatára és megnyilvánulásaira – és ebből ő
mit és hogyan közöljön Nirn illiar tanácsával?
Odalent feltűnt egy hegység, s egykettőre alájuk ért. Az aungir közben már ereszkedett, s csakhamar leért a Nirn-szurdokba. S Jasszilir is jött már a fényruhával, amit neki okvetlenül
fel kell vennie, mielőtt kiszáll. Ninda sóhajtott és öltözni kezdett.
A zárt, ezüstfehér fényruhában sétált be Nirn illiarba, csak a
csuklyát nyitotta fel, és bement a helyiségbe, ahová egy városbeli kalauzolta, ez most másutt volt, de szakasztott ugyanolyan
szobácska, mint ahol korábban találkozott a tanáccsal. De csak
a tanács egy tagja volt ott, Nihirri.
– Hamar visszajöttél, Ninda – mosolygott rá. – Foglalj helyet,
tölts a kancsóból és mesélj.
Ninda helyet foglalt és illendőségből töltött magának egy
kortyot.
– Nem jöttem hamar, Nihirri – felelte. – Soká jöttem. Neked
csak két derki volt, de ott, ahol jártam, másképpen mérik az
időt.
– Hogyan mérik? – nézett rá a nő nyílt tekintettel, kíváncsian.
– Szaisz mélysivatagjában nincsen idő. Éjszakák és nappalok
milliói követték már egymást, de nem változik soha semmi, így
az idő telik és áll is, egyszerre.
Nihirri mosolygott.
– Azért attól még telik, hogy nincsenek változások a sivatagon.
– Akkor mivel méred az időt, ha nem a változásokkal? Az
órád számjegyeivel? Azok csak jelképei egy önkényes rendszernek. Mi az idő, ha nem a változások mértéke és sebessége?
Hány éves vagy, Nihirri – és hány éves lennél, ha soha nem
csináltál volna életedben semmit? Az eltelt évek száma szerint
ugyanannyi – de tényleg ugyanannyi?
Az asszony komolyan nézett rá.

– Te egy kész filozófus vagy.
– Igen. Akárcsak te. Mind azok vagyunk. Testvérek vagyunk
a tűz lángjainál.
Nihirri persze semmit sem tudott a janníhaumról és az örök
tűzről, de komoly arccal bólintott.
– Értem. Sikerrel járt küldetésed?
– Igen. Tudom, mi bántja Szaisz világát.
– Mi?
– Ami az embereket. Szaiszon semmi sem történik, amit nem
ember csinál. Nincs valóságos élet, csak az emberek meg az
emberek által idehozott élőlények. A szirneknek nincs akaratuk, nincs véleményük. Szaisz baja az, hogy nem él. Lakhatatlan és lakatlan. Itt nincsen emberi élet, mert nem lehet. Nem létezhet, mert Szaisz viszonyai nem alkalmasak emberi élet számára. Ti persze azt hiszitek, hogy Szaiszon éltek. Pedig nem.
Nirn és a többi városotok csak felszíne az életnek. Ti úgy éltek
itt, mint a sỳtlũṙ. Az egy növényszerű élőlény azon a világon,
ahol születtem. Kavicsokon él, úgy néz ki, mintha valami zölddel bekenték volna a kavicsot. Egy csomó mondásban használják hasonlatként, mert a világ legsebezhetőbb élőlénye. Ha végighúzod rajta az ujjadat, lepereg és elpusztul. Ha elfordítod a
kavicsot úgy, hogy a napi fénymennyiség túl kicsi vagy túl
nagy legyen, akkor is… Ilyenek vagytok ti itt Szaiszon. Amikor őseitek idejöttek, belélegezhető légkört találtak, mert a szirnek jóvoltából ez az egy megvan. De nincs egyetlen molekulányi víz, nincs a légkörben ózonréteg, semmi sincs. Csak oxigén. Szaisz lakhatatlan. Egyetlen kincsét használjátok ki, a larnirt. Szerintem kupolavárosban kellene élnetek, mind együtt.
– Ezt sokan gondolják így. De nem tudunk felépíteni egy kupolavárost.
– Dehogynem. Használjátok ki Szaisz másik kincsét is. A
szirneket.
– Miii?!
– Exportáljatok szirneket. Lassúbbak, mint a légültetvények,
de homokon és fényen kívül semmire sincsen szükségük, öszszehasonlíthatatlanul kisebb a helyigényük, és semmiféle gondozást nem igényelnek. Akármelyik lakhatatlan világon le lehet
tenni néhány hajórakomány szirnt, a keletkező oxigént begyűjteni, csak legyen elég fény. Homok mindenütt van.

Az asszony elképedve nézett a kék szempárba. A vendég felállt, felvette a poharat és kiitta a korábban kitöltött vizet, mert
tudta, hogy Szaiszon ez a szokás.
– Ennyit tudtam mondani. Sok sikert.
– Te… te most megreformáltad Szaisz gazdaságát – mondta
kis csend után a másik.
Ninda halványan elmosolyodott.
– Dehogy. Azt te fogod megtenni, ha elmondod a többieknek.
És ők, ha végrehajtják. Én csak egy gondolatot mondtam el.

2020.3.22.

Egy részlet a Nindából,
a koronavírus miatt
„Boldogtalan sokféleképpen lehet valaki. Ha beteg, ha elhagyta a kedvese, ha nincs hol laknia, ha rossz emberek veszik körül, s még száz ok miatt. Boldog csak egyféleképpen lehetsz.”
Ninda: Kommentárok az Első Szíanhoz,
26. sómir
Aulang Laip
43 614. nodzsat angdzsagan
850
Ninda a 3-taszu janníhaum egyik asztalánál ült és a kártyázókat
figyelte. Az egyik Dzsund volt, aki annak idején, a hajón töltött
első napján elmagyarázta neki, hogy őt nem tehetik ki a hajóról. Ott volt Séssinauri is, Ninda Sómittir-beli társa, ő hívta
meg az asztalukhoz.
– Aki jól akar fengrát játszani, tanuljon meg egy pontszámlálós kártyajátékot – jelentette ki. – Rendben, ki kezd?
Húsz kártyalap állt előtte, egy kis tartóba beleállítva, hogy a
többiek ne lássák. Csak Ninda látta, mert mellette ült.

– Én vállalom – mondta Úmifong, egy idős bácsi. – Elviszem
a sárgát, két csillagot és egy fát.
– Én viszem a pirosat – felelte Engsiri, Úmifong lánya. –
Négy csillaggal és egy vízzel.
– Zöld leszek, nyolc csillaggal – mondta Ászunnirt, egy háromszáz körüli fiatalember.
– A fehéret kérem, nyolc vizet, két tüzet és két bolygót vállalok – közölte Dzsund.
– Enyém a kék – következett Séssinauri. – Elviszem a szellemeket.
– Mindet? – hökkent meg Sáfinur, egy középkorú férfi.
– Mindet hát!
– Hm-hm. A kislány nagyon nagyra van a képességeivel. Hát
akkor enyém a fekete, három csillag, három tűz és négy szellem.
Mindez megjelent a kis benyíló három falán levő képernyőkön, speciális, tarka szimbólumokkal.
– Most mondtam, hogy én viszem a szellemeket – reklamált
Séssinauri.
Sáfinur bólogatott.
– Meglátjuk, meglátjuk. Tessék, Dzsund kezd.
Dzsund kitett egy lapot, amire sorban tettek egyet mindannyian. Aztán Engsiri fölvette mind a hatot és maga elé tette. Most
ő tett ki egy kártyalapot.
Ninda nem sokat értett a játék szabályaiból, de a menetét még
kevésbé tudta követni. Valahogy nem is próbálta. Nem érezte
jól magát. Kóválygott a feje, és a janníhaum mintha lassan forgott volna körülötte.
– Ez ügyes volt – hallotta valahonnan messziről valamelyikük hangját –, száz pontot vittél…
– Lesz még több is, már enyém a…
– Nekem viszont…
– Ez két csillag egyben…
– Annak a gyereknek mi baja?…
– Ninda?
– Ninda?!…
Saddími elképedve nézte a hordágyon fekvő, eszméletlen,
egész testében reszkető, furcsán világos hajú és bőrű gyereket,
és már indult is a gyógyszerszekrényhez.

– Honnan szedett ez össze derkunlázat?!
– Nem tudom – felelte Sisszu, és a vádlijára hajtotta a siklókereket, amíg új riasztást nem kap.
Saddími Ninda csuklójára nyomta a detektort.
– Tessék. Derkun. Második fokozat. Kerítsd elő a családját és
intézkedj, én addig vele foglalkozom.
– Nincsen családja – lépett a mentő az ajtóhoz, és bezárta. –
Ez az a szindor kislány, akit befogadtunk.
– Á, igen, hallottam róla. Jó. Vagyis nem jó, de ez van. Rendeld el a hirdzsangit.
Sisszu bólintott és hívta az egészségügyi központot.
A hír, hogy Ninda derkunlázban fekszik, elsőként az egész
hajót járta be, a suárt is, bár ott nem közölték, hogy ki az, aki
megbetegedett. A speciális hirdzsangi-célautomaták fertőtlenítették a levegőt és minden tárgyat, előbb azon a területen, ahol
Ninda tudtukkal aznap megfordulhatott, aztán repültek tovább
a hajó többi részére, a suárba, az emberek által nem is látogatott műszaki helyiségekbe, mindenhová, ahova eljuthatott a hajó levegője. Ennek ellenére fél derki elég volt a bonyolult műveletre, mert a tárolókban több milliót őriztek az apró, kocka
alakú automatákból. Közben az esszidzsinnánál teljes mozgósítást rendeltek el, ezerhatszáz ember légzáró ruhába bújt és hozzáláttak a gyerekek megvizsgálásához az egész hajón és a suárban is. Száznegyven gyereknél találtak derkunfertőzést, Ninda
összes iskolatársánál, fengrácsapatának tagjainál, mindenkinél,
akit ismert, azok testvéreinél és barátainál. Aztán folytatták a
felnőttekkel, akik nem betegszenek meg, de hordozhatják a vírust. Meg is találták hatszáz embernél.
Még dolgoztak, amikor Kerni a külkapcsolatoktól értesítette
az összes világot, ahol az Aulang Laip Szindoria óta megfordult, magát Szindoriát nyomatékosan, valamint a Színangirt,
ahol Ninda hosszabb időt töltött, és Szúnahaumot, mert a Testvériségnek minden ilyesmiről tudnia kell.
A harmadik hely, ahova a hír befutott, a szindoriai egészségügyi minisztérium volt, ahol már megkapták Kerni értesítését,
de most Hiragitól is kaptak egyet, aki berontott Ṙaḩỹ miniszteri
fősegéd irodájába és az asztalára dobott egy nagyképernyős vỳriĩst.
– Mi a Galaxis ez?

– Ez, Ṙaḩỹ úr, Sóvangtir hajófőorvos jelentése. Olvas szúniul?
– Nem.
– Akkor ha megengedi, addig is, amíg megkapja a hivatalos
fordítást. Az Aulang Laipon első szintű vûmÿrfertőzést találtak.
A betegek száma: egy. Neve: Hangikun Szesszinan Nindarangi
Szilun Rienszá. A fertőzés körülményei. Először. Mindazokon
a világokon, ahol Ninda Sỳÿndoṙeìáról való távozása óta megfordult, sem azóta, sem az azt megelőző, körülbelül másfél
szindor évnek megfelelő időszakban nem volt vûmÿros eset.
Másodszor. Az Aulang Laip utasai közül senki sem fertőződött
meg. Harmadszor. Ninda szülővárosában, Lũakẽàńban több
esetet is jelentettek. Negyedszer. A betegség a kitörése előtti
napokban már kimutatható, de azt megelőzően mintegy fél
sỳÿndoṙ évre visszahúzódott állapotba kerül, amiben Nindának
az Aulang Laipra menekülése is benne van, tehát akkor nem
volt kimutatható. Azelőtt viszont igen, és Ninda akkor itt élt,
Lũakẽàńban. Ötödször. A fertőzést nem mutatták ki. Van kérdése, Ṙaḩỹ úr?
– Van. Mit akar tőlem? – kérdezte a fősegéd hidegen.
– Kártérítést, a csillagközi jog alapján, szépszerével vagy perrel, ahogy óhajtja.
– Értem. Írnia kell egy kérelmet, amiben leírja az ügy körül…
Hiragi az asztal fölé hajolt, megérintette a képernyőt, s azon
megjelent a szindor nyelvű kérelem. Ṙaḩỹ kelletlenül olvasni
kezdte. A hajófőorvos jelentésének hivatalos, hitelesített fordításával kezdődött.
Minden benne volt. Ninda gyógykezelése és az őt ért nem vagyoni kár. Az Aulang Laip teljes fertőtlenítése és a rajta tartózkodók átvizsgálása. A további fertőzöttek kezelése. És a végösszeg. Húszmillió palan. Kétmilliárd hãỳ.
– Az egészségügyi ellátás nem olcsó dolog, Ṙaḩỹ úr – közölte
Hiragi, amikor a fősegéd meglátta a végösszeget és elképedt arcot vágott. – A Szúnahaum Testvériségnél különösen nem.
– Ezt per nélkül lehetetlen lesz a költségvetésből kipréselnie,
Hiragi úr – közölte sápadtan a fősegéd. – Még perrel sem lesz
egyszerű.
– Szerintem sem. Megtenné, hogy értesít minden érintett hivatalt, hogy felkészülhessenek a perre?

– Természetesen. De mondja… miért csinálja ezt?
– Mert maguk itt pocsékul intézik az ügyeiket, és nem hiszem, hogy ezért ártatlanoknak kellene szenvedniük. Azt sem,
hogy nekünk kellene kifizetnünk azt, amit maguk elmulasztottak. Tudja, hogy hívják azt, amikor a szegények orvosi ellátását
elhanyagolják? Kollektív öngyilkosságnak. Mit gondol, melyik
kórokozó lesz tekintettel a maga szép kýŷriańköves gyűrűjére
meg a magas rangjára? Láttam másokon is ékszert. Ebben az
épületszárnyban annyi vagyon sétálgat az embereken, amiből
egy város összes csavargóját minden betegségből ki lehetne kezelni, méghozzá szúni árakon. – Fölkapta a készülékét, összecsukta és zsebre vágta. – Tudja mit? Javasolni fogom a kormányunknak, hogy a maguktól elperelt húszmillióból létesítsünk
mozgó egészségügyi szolgálatot, ami sorra járja a maguk világait és ingyen kezeli a maguk szegényeit. Önvédelemből, hogy
ne minket fertőzzenek meg. Aztán persze perelünk megint, hiszen ez a maguk dolga lenne, és abból a pénzből bővítjük a
szolgáltatást. Mindenki jól jár. Én az ügyvédi díjakkal, maga
megszabadul a minden sikátorból leselkedő fertőző betegségektől… legfeljebb nem vehet a gyűrűje mellé másikat, mert
a kormány kénytelen lesz lefaragni a fizetéseket. Hát járjon
szerencsével, meg minden, amit maguk udvarias emberek búcsúzáskor mondani szoktak.
S kiviharzott.
A fősegéd még nem jutott túl az első átkozódáson, amikor
megint nyílt az ajtó, és Hiragi visszadugta a fejét.
– Mit akar még?
– Nem felejtett el valamit? – érdeklődött az ügyvéd.
– Mit?
– Megkérdezni, hogy van a gyerek. Ez rossz pont lesz a bíróságon. Egyébként rosszul.
S ezzel távozott. Menjen a Galaxisba, gondolta Ṙaḩỹ.

2018.11.30.

Hrdaja
Hetek óta dolgozom a Nindán, de két kérdésre még mindig
nem tudom a választ. Ez a kettő Ninda és a cselekmény. Egy
regénybe cselekmény is kell, de nekem csak Ninda van. A képernyőmön a dokumentum ikonja az a fénykép, azzal a kifejezéssel, amiből Ninda született, és igen, éppen itt van az a kérdés, hogy – várjunk csak. Nem tudom biztosan, hogy mit nem
tudok: hogy kicsoda Ninda, vagy hogy micsoda Ninda.
De lehet, hogy egyiket sem.
Műfaja szerint galaktikus eposz lenne a könyv, az a galaktikus eposz, amit mindig is szerettem volna megírni, de legelsősorban is itt lebeg az a hatalmas kérdőjel, maga Ninda. Ez máskor annyira egyszerű volt. Most nem tudok semmit. Nincsen
cselekményem, és nem tudom létrehozni, vagyis de, csak semmi értelme, amíg magát Nindát meg nem fejtettem, de ehhez
nekem magamnak is adeptussá kell válnom és megismernem a
gondolatot, amely nem létezik Ninda nélkül, de Ninda sem létezhet a gondolat nélkül, mert egymást definiálják.
Róka fogta csuka.
Ninda abból a fényképből született, amit megtettem a dokumentum ikonjának, és abból, hogy a forma üresség és az üresség forma. Mert ez van a fényképen, ó, Sáriputra! Menj át a
túlsó partra! Amikor átmentem a túlsó partra és onnan néztem
vissza Nindára, értettem, miért van Ninda ott velem a túlsó parton. Hogy tökéletesítsem a bölcsességet. Pradzsnyápáramitá.
De ezt a bölcsességet nem lehet még tökéletesíteni, mert még
föl sincsen találva.
De hogy bonyolultabban fejezzem ki magam: szeretnék megírni egy galaktikus eposzt, amiből hiányzik a galaktikus eposzok két fő kelléke: az örökös háború, öldöklés, kegyetlenség,
valamint a vallásos misztikum. Ez a két kellék feltehetően elengedhetetlen tartozéka a műfajnak, és én a fejembe vettem, hogy
ezek nélkül fogok galaktikus eposzt írni.
Mert ezekkel nagyon könnyű. Fogunk egy csomó bolygót,
megrakjuk őket hadakozó ellenfelekkel, és nézzük, mit csinál-

nak. Esetleg jó komplikált politikai szövevényekkel, amikben
elvész az olvasó.
Mert Asimov mégiscsak megcsinálta ezek nélkül, és ha neki
sikerült, sikerülhet nekem is.
És mert erre kényszerít, hogy megismerjem Nindát. Mert
nem tudok még róla semmit, és az üresség forma. „Tudom,
hogy szörnyszülött vagyok” – mondta Késes Szent Alia, és ezt
nem akarom. Formát akarok adni az ürességnek. Át akarom
változtatni az Élet Vizét és kérdőjelet akarok rajzolni Avalókitésvara szavai mögé. A forma valóban üresség? Az üresség valóban forma?
Akkor tegyünk róla! Lépjen színre Lí-Nindaran, a Három Elme. Ezt ebben a pillanatban fogalmaztam így meg, pedig a
gondolatot még nem is ismerem.
És ha később sem ismerem meg, akkor kudarcot vall a könyv
és velem együtt Ninda.
Meg kell akadályoznom a dzsihadot.

2018.12.13.

Pratítja-szamutpáda
Többé-kevésbé el kellett volna már dönteni, hogy ifjúsági sci-fi
lesz-e, de túl sok minden szól ellene és mellette is. Másrészt
kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán, hogy én ezen tépelődjek, amikor ezt valószínűleg Ninda fogja eldönteni – de lehet,
hogy maga Lýŷ. Csak őróla is sokkal többet kellene tudni.
Semmit sem tudok még a ḱẙvapokról, és azt hiszem, ezzel nem
állok egyedül. Lýŷ pillanatnyi ötlet volt, akárcsak annak idején
Sheila támadása, ami azzá tette a Kissyt, ami végül lett, de a
Nindát ez fogja azzá tenni, ami lesz. Csak még nem tudom,
hogy az mi.
Töredékek vannak csak. Nem regény-, nem eseménytöredékek, inkább csak benyomások, amikből összeáll – valami, aminek még nem tudok nevet adni.

Az a fénykép, amiből az egész kiindult, azzal a pillantással,
amiből végeredményben megszületett Ninda.
Három gyerek egy mélygarázsban, fekete szerkóban, lezser
léptekkel ballagnak felénk, és feketén süt az Új Fény.
Egy nő, egy fénysugárba öltözött asszony Otherhord-erődben.
Egy új fénysugárba öltözött kislány az illúziók múzeumának
galaxistermében.
Ninda.
Hogy nyilvánvalóvá váljék a helytelen kérdésre kapott válasz
megismerésének tökéletes hiábavalósága.
Hogy nyilvánvalóvá váljék a helyes kérdésre kapott válasz
megismerésének tökéletes hiábavalósága is.
Ó, Sáriputra! Ha a forma üresség és az üresség forma;
ha Meshe szemében vannak minden csillagok és a csillagok
közötti sötétség: és minden csupa fényesség;
ha fennmaradni annyi, mint úszni tudni ismeretlen vízben;
akkor Lí-Nindaran talán tudja a választ a helytelen kérdésre?
Talán Ninda a Lisan al-Gaib?
Bi-la kaifa.

2019.02.02.

Nem írhatom meg a Nindát
Ninda egy félig mitológiai lény a Galaxis távoli vidékeiről a
messzi jövőből, ez kétségtelen. De nagyon is sebezhető.
Van nekem egy barátom, akinek rengeteget köszönhetek, negyedszázadon át rajta alapult és nem kis részben ezentúl is rajta
fog alapulni egész írói pályám, és én ezért is – meg másért –
nagyon szeretem és tisztelem őt. És van Ninda, aki úgyszintén
nagyon szereti, bármire képes érte, és én pedig pontosan ezért
szeretem Nindát. Két és fél éve egy mosolyt se kaptam tőle, de
ettől még persze ugyanúgy szeretem, és ezért kezdtem el a
könyvet.

De nem írhatom meg. Ha nem tudom visszaadni Ninda jellemét, akkor céltalan, elrontom az egészet. Ha viszont igen, akkor elárulom a titkát és ezzel mást rontok el, ami minden regénynél fontosabb. Én tartós karriert építettem kettejükre – ezt
ők nem kérték, én sem kértem, így alakult –, és minden közös
értékünket elárulnám, ha napvilágra hoznám, amit nem szabad.
Ezért a Ninda huszonegyezer szóval torzóban marad, és nem
fog megjelenni. A nemrég közzétett prológus marad, és egy
idézet.
„Ha már nincs mit tenni, hogy megállítsd a gonoszt – menj át
a túlsó partra.” (Lí-Nindaran: Gondolatok, 11. sómir)

2019.02.03.

De meg kell írnom mégiscsak
Regényt írni sokrétű és összetett felelősség. Felelősek vagyunk
hőseink sorsáért is, de ezen a ponton nem ez a lényeg. Felelősek vagyunk a történeteinkért és azokért, akiktől a történeteinket kaptuk. Tessék elgondolni Moldova esetét Erka Gyulával,
azazhogy a barátjáét, mert mint elmondja, az ominózus történet
egy barátjával esett meg.
Én is felelős vagyok Nindáért. Mindkettőért. Amelyik benne
van a regényben, és amelyik most otthon alszik az ágyában.
Persze nem egyformán – a regénybeli Ninda azonban kihatással van vagy lehet az elevenre, akár akarom, akár nem. De ha
már ezen múlik, akkor inkább akarom, mert ez a hatás összegződve sokkal pozitívabb lehet, mint amekkora – tagadhatatlanul létező – kockázata van annak, hogy negatív hatással lesz rá.
Persze csak nagyon közvetve, ezek nem is lélektani, hanem
egyfajta pszeudolélektani folyamatok, afféle mentális biliárd, a
meglökött golyó nem maga gyakorol hatást, hanem más golyókat lök meg, azok megint másikakat stb.
Ha jól írom meg a könyvet, persze. De ha jól írom meg a
könyvet, azzal kiadom a titkát. Mármint nem a titkát, azt a bizonyosat, amelyikre gondolna, ha olvasná ezeket a sorokat, ha-

nem a másikat, amelyikről nem tudja, hogy tudom. Nem mintha ez le lenne írva a könyvben, dehogy.
Csakhogy formát kell adnom az ürességnek, Sáriputra! A két
Ninda a tizenkét nidána kétszeri kettős spirális lépcsősora,
olyan viszonyban vannak, mint öntőforma és lenyomat, átman
és anátman. Valahol le van ez írva a szíanokban.
(Miközben, teszem hozzá, a Nindáról, e félig mitikus lényről
szóló könyvben egyetlen gramm vallásos halandzsának sem
szabad lennie.)
De akkor hogyan? Csak egyet tehetek. Megírom a könyvet –
és elzárom. Nem publikálom, sehol, semmiféleképpen, mert
mélységesen tisztelem és mérhetetlenül szeretem Nindát és
nem vagyok hajlandó ártani neki. A veszély valós. Létezik a
hely, ahová csak a Kwisatz Haderach tekinthet be. Dzsudihar
manténe: de nem, nem ám holmi alam al-mitalban, ezt a helyet
nem védi Szúnahaum Sínisuálja – semmi, csak a Kwisatz Haderach látja és érzi, hogy miért kell mégis megírni és mégsem
publikálni, amíg el nem jön a pillanat. Hogy megméressék és
megszámláltassék, mert akkor már lehet.
Én vagyok a Kwisatz Haderach.
Mindent látott, hallott, tapasztalt – jelenvalót és régenvoltat;
mély kútforrása bölcsességnek:
mindent tudott, mindent megértett,
átallátott minden homályon, a titkok sűrű takaróján,
átallátott hétszer hét burkon, mely elfödi a bölcsességet.*
Vagyis a pradzsnyápáramitá, teszem én hozzá. A Kwisatz
Haderach a pradzsnyápáramitá manifesztációja, és ekként én
vagyok Avalókitésvara bódhiszattva.
Akkor pedig ő Késes Szent Alia.

*

Gilgames. Rákos Sándor fordítása. Idézi Zsoldos Péter Ellenpont című
regényében.

2019.02.17.

Muéstrame el camino
que yo voy
Egy kicsit tekintsük át, hogy miből is táplálkozik a Ninda alapképlete.

Az Első Szían
2016. június 18., 15 óra 43 perc 18 másodperc
Ninda megáll egy végtelen pillanatra. A kezében piros lufi
vízzel töltve, és arra készül, hogy rátegye a mellette négykézláb álló Gabi hátára és ott elpukkassza, de nem ezzel foglalkozik. Játszik, hiszen gyerek, de ennél sokkal fontosabbat csinál,
a játék ebben a pillanatban elveszti létezését. Megáll egy végtelen pillanatra, rám néz, a szeme összeszűkül és megjelenik benne a jéghideg Vanessa-pillantás. Mérlegre tesz, átlát rajtam, értékeli jellememet, egyéniségemet és emberi értékeimet. Már
sokadszor, amióta ismerem, de most másképpen. Ő még nem
tudja és én sem tudom, hogy most más a szempont, de Lí-Nindaran már tudja.
15 óra 43 perc 20 másodperc
Kicsit meglágyul a tekintete, látott valamit, ami talán tetszett
neki. Több változás nincsen két másodperc alatt.
15 óra 43 perc 21 másodperc
Megint elkattintom a gépet, hiszen én most dolgozom, könyvet írok, bár még nem tudom és ő sem tudja. Minden egyes
szempillantásából lehet írni egy regényt? Talán nem. De ez
nem fog kiderülni.
15 óra 43 perc 23 másodperc
Lenéz Gabira, de nem őt látja, az arca üres, feldolgoz és kiértékel, a tekintetében a jövő kéklik.

15 óra 43 perc 25 másodperc
Még mindig Gabit nézi. Lófarokba fogott frizurája kedvesen
a jobb vállára billenve, kezében a kisebb és nagyobb gömböcbe
fogott lufi.
15 óra 43 perc 32 másodperc
Sajnos a következő kép csak hét másodperccel később készült. Megint rám néz, a pillantásában ott van a regény másik
fele. Persze több mint két év kellett, hogy feldolgozzam. Egy
zavart, ideges vonás az arcán. Lí-Nindaran ekkor már tudja,
hogy egy hónapon belül megváltozik az egész világunk. Ő maga még nem.

A Második Szían
2018. október 28.
Loreta Reide publikálja új dalát, a Jauna Gaismát, a szemembe néz, és megint meglátom Nindát, egy másik pillantását, és a
távolban felcsillan a Sínisuál. Most, közel négy hónappal később még nem tudom, mi lesz a Sínisuál szerepe Ninda életében, Lí-Nindaran beszélt róla nekem, de még nem fedett fel
mindent.
Loreta és két társa megindul felém egy mélygarázsban. Az
arcuk alig látszik. Loretán rövid piros ruha és fekete apmetnis,
a másik kissé hátramaradva mint két testőr követi, lezser tartásukból eltökéltség sugárzik, és meglátom Szúnahaumot. Az
egész snitt csak két másodperc.

A Harmadik Szían
2018 nyara és ősze
Kiolvasom a Dűnét megint, belenézek A Galaxis polgárába
és A sötétség balkezébe, és többször is elolvasom a Szív szútrát, magyarul, angolul és szanszkritül. Iha Śāriputra: rūpaṃ
śunyatā śūnyataiva rūpaṃ; rūpān na pṛthak śūnyatā śunyatāyā
na pṛthag rūpaṃ; yad rūpaṃ sā śūnyatā; ya śūnyatā tad rūpaṃ.
Ó, Sáriputra! A forma nem különbözik az ürességtől, az üres-

ség nem különbözik a formától. A forma valóban üresség, az
üresség valóban forma. Átnézem a hozzá való szakirodalmat.
Eldöntöm, hogy mi nem lehet Ninda, és ezt többször is megváltoztatom. Hogy micsoda Ninda, azt még mindig nem tudom.
2018–2019 tele
Írok néhány módszertani cikket, amiket nyilván senki a világon nem ért. A legkevésbé én magam, bár minden világos. Átmegyek a túlsó partra és visszanézek a pradzsnyápáramitá Nindájára azokon a két-két és fél éves fényképeken, az egyikről kivágom Ninda arcát és megteszem a dokumentum ikonjának.
Gaté, gaté, paragaté, paraszamgaté, bódhi szváhá. Felismerem,
hogy én vagyok a Kwisatz Haderach.

A Negyedik Szían
valamikor 2018-ban
Sokadszorra meghallgatva a Despacitót felfigyelek egy sorra.
Muéstrame el camino que yo voy. És helyére kattan a küldetésem Lí-Nindaran tervének beteljesítésére. A dalban ennek kettős jelentése van, és az enyém a harmadik.

Az Ötödik Szían
negyvennyolcadik születésnapom délutánján
Felismerem a veszélyt, amit az eredeti Nindára hoztam azáltal, hogy az ő szeme villanásából alkottam meg a könyvbeli
Nindát, és mindazzal, amit az óta a szemvillanás óta tettem, és
úgy döntök, hogy nem írom meg a könyvet.
ugyanaznap este és éjszaka
Rádöbbenek, hogy ez nem választás, nem térhetek ki a felelősség alól. Rám méretett a feladat, hogy Lí-Nindaran olyan fogalmak felhasználásával, amiket még meg sem alkottam, azzá a
félig mitikus lénnyé tegye Nindát, aki talán a Lisan al-Gaib
lesz. Mivégre? Nusuth.

A Hatodik Szían
jóval korábban
Elkezdek és félbehagyok egy blogcikket a múzsáimról, minden különösebb ok nélkül, hónapok óta ott ül a félkész szövegeim között. Más dolgokkal foglalkozom.
2019. február 13., 18 óra 45 perc
Első és legjelentősebb múzsám, irodalmi pályám megalapozója, gyerekkori szerelmem, Ninda édesanyja és a legjobb barátom egy durcás, sértett üzenetben örökre rám csapja az ajtót,
amikor a legnagyobb szükségem lenne a barátságára, és ezzel
olyan pályára tereli életemet, amire soha nem akarná, ha csak
egy atomnyi maradt benne abból az emberből, akit megismertem. S ezzel elkezd kikristályosodni Ninda feladata abban,
hogy – – –
2019.03.01.

Technológia
Létrehoztam egy kis apparátust, ami technikailag segíti a
Ninda írását, mert alig léptük túl a huszonötezer szót, s már
kezdett nehezen áttekinthetővé válni, meg más szempontok is
vannak. Az egyik az egyenletesség. A könyv szerkezete a következő. Van egy első rész, később majd második és harmadik
is lesz. Minden rész fejezetekből áll, még nem tudom, hogy
mennyiből. Most a második fejezetnél tartok. És minden fejezet bizonyos számú szakaszra van osztva (sómirra, az Ílgaszaumiból vett kifejezéssel). S mindezek, minden rész, fejezet és
sómir elején egy idézet áll a szakirodalomból: Lí-Nindaran,
Ninda, Sileni munkáiból és az Ílgaszaumiból. E pillanatban
harminckét ilyen idézetnél tartunk. Ezek segítségével tudok tájékozódni a szövegben, de azért van nekik azonosítójuk is, ami
nem lesz része a kész szövegnek.
No most. Az egyik szempont, ami a Kissynél határozottan
nem szerepelt, hogy a sómirok terjedelme nagyjából hasonló
legyen, még nem tudom, mekkora tűréssel. A másik, hogy az

idézeteink a szükséges gondolatíveket befussák, az eredeti művekben betöltött szerepük szerint, miközben itt persze nem eredeti előfordulásuk sorrendjében idézzük őket, hanem logikai
kapcsolódásuk mentén.
Tehát írtam egy programot itt a szerveren, aki szétszedi és
analizálja a szöveget, most már egy gombnyomással tudom aktualizálni minden változtatás után. E pillanatban három listát
kapok. Az első a fejezetek, részek és sómirok fizikai sorrendjét
mutatja, ez a könyv tartalomjegyzéke, persze azt nem lehet
megvalósítani, hogy ott rányomva a szövegszerkesztő egyből
ugorjon, de nem lehet mindent. Az azonosító segítségével lehet
megkeresni. A második lista hosszúság szerint rakja sorba a sómirokat és mutatja, hogy mennyire térnek el az átlagtól. A harmadik pedig az idézetek listája, szerzők szerint csoportosítva,
azon belül művek szerint, és azon belül is előfordulási sorrendben. (Jelen pillanatban mindhárom szerzőnek két-két művéből
idéztünk, az Ílgaszauminak viszont hét kötetéből is – de Sileninek Nindáról írott életrajzából már nyolc idézetünk van, majdnem annyi, mint az egész Ílgaszaumiból.)
Még van teendő. Időjelek is szerepelnek a szövegben, hogy
az egyes mozzanatok hol és mikor történnek, ezeket is kezelni
kell (de nem egyszerű, hiszen Ninda az 57. évből a 43 610edikbe lép, s közben öt és hét évesből száztizennyolc évessé
változik, s később is lesznek hasonlók). Ezt későbbre hagytam.
Csináltam viszont bele színezést, a Jota syntax highlight
funkciójával. Az idézetek például narancsszínűek, az időjelek
zöldek, a sómirazonosítók lilák, és minden bekezdésnek sárga a
kezdőbetűje. Meg még mindenféle tarkaság. Áttekinthetőbb,
amikor az ember gyorsan pörgeti a szöveget, jobban kiugrik,
hogy hol van.
Van egypár táblázatom is, a naptár- és óraátszámításhoz, napok sora, effélék. És van egy külön dokumentumként készülő
lexikon az előforduló idegen fogalmakról, a terv az, hogy része
lesz a könyvnek, a Dűne végén is van hasonló.
„Ismered a Szédzsin összes hegyét? Bejárhatod. Ismered Fatturídisszandi minden tavát? Végignézheted. Ismered a melletted ülő lelkét? És a sajátodat?” (Lí-Nindaran: Az Első Szían, 4.
sómir.)

2019.03.16.

Literature Markup
Language
Lehet, hogy ezt én találtam föl az elmúlt hetekben, a Ninda
számára. Úgy kezdődött, hogy először is volt egy sor makró,
amikkel egységes megjelenést akarok adni a szöveg elemeinek.
Mint mondám, eredetileg voltak azok a bizonyos idézetek. Ezeket egy quote makró csinálja, ott definiáltam a szövegben, bármikor megváltoztathatom vele az idézetek formázását – no de
tud ez mást is. Maga a makróhivatkozás mint karaktersorozat
lehet alanya egy regexpes keresésnek. Így született az első lista: rákeresünk az új rész címét definiáló makróra, a fejezetcím
makrójára, majd az idézetmakróra, ezek listáját egyesítjük és
szövegbeli offszet szerint rendezzük, majd oly módon tálaljuk,
hogy a háromféle makró egy táblázat három oszlopába kerül,
így remek áttekintést ad a szöveg szerkezetéről. Főleg az azonosítókkal fűszerezve.
Az azonosító egy definiálatlan makróval készül, vagyis a szöveg rendes Vicky-renderelésénél nem történik vele semmi, nem
jelenik meg, nincs hatással az eredményre. Csak az én kis feldolgozóprogramom használja, és itt kezdenek érdekes dolgok
kijönni abból, ha a regényíró ért a programozáshoz is. („Ért”
eufemizmus ahelyett, hogy a világ legpocsékabb programozója
vagyok és a munka 95%-át a saját hülyeségem javítgatása teszi
ki.)
Az azonosítókat úgy választottam, hogy egy sorszám és egykét szó, például @x[ 19 fák], mert így van egy szavam, ami
utal a tartalomra, és a számozással mindig tudom, hogy a kiválasztott hely merre van ahhoz képest, ahol éppen vagyok.
Most pedig készítettem még egy listát: ez a szereplők listája,
mire a szöveget feldolgoztam vele, 129 említett szereplőnk
van. Ez is két makróval van, az egyik változatlanul visszaadja
az első paramétert, a másik még azt sem, vagyis semmilyen hatással nincsen a renderelésre. Vagyis abból, hogy @k[ Sineszti|
törzs emlékezete], magában a könyv szövegében csak a Si-

neszti név jelenik meg. Viszont a feldolgozóprogram kiemeli
és beteszi ebbe a listába, ábécérendben, melléteszi, hogy „törzs
emlékezete”, és hozzá a sómir azonosítóját, ahol ez a név először előfordul (jelen esetben „46 upeszek”). Így látom a listában, hogy mit kell tudni Sinesztiről és hol fordul elő először;
lehet, hogy később jegyzéket készíttetek a nevek összes előfordulásáról.
De ha ezt lehet, akkor más dolgokat is lehet. Rengeteg helyszínünk van, amiket szintén jegyzékbe lehet venni, célszerűen
egy másikba, sőt egyes helyszínekről van egy koordinátaszerű
információ, aminek segítségével majd egyfajta térképet lehet
készíteni. Óriási mennyiségben vannak fogalmaink, amikről lehet egy további listát csinálni; mire az olvasó odáig jut a
könyvben, észre fogja venni, ha össze találnék cserélni olyan
fogalmakat, mint sáhaddif-szianerg és sáhaddif-haukihaóran,
ami persze csak akkor fordulhat elő, ha hetekig nem kerül elém
egyik se, de hát az írás sokkal lassúbb folyamat, mint az
olvasás.
Persze mindez nem olyan egyszerű, mint látszik. Alig kezdtem nevekkel foglalkozni, s máris be kellett vezetni egy csomó
jelölést, ide föl is írom, hogy miket, mert elfelejtem. Tehát a
neveket @k[ név| leírás] formában vesszük föl a listába, és a leírás elejére kerülnek a jelek:
< – meg kell fordítani családnév, keresztnév alakúra; további
jelek ez után lehetnek;
^ – minden szót nagykezdőbetűzni kell;
! – csak az első szót kell („Ký néni”, nem pedig „Ký Néni”);
@ – meg kell keresni a névjegyzékben a családnevet és kiegészíteni a bejegyzést, mert most már tudjuk a keresztnevét is.
Nagy kezdőbetűket azért kell csinálni, mert van a szövegben
egy csomó rész, ahol végig kisbetűkkel írunk, és ott is említve
vannak emberek.

Gondoltam egy jegyzetmakróra is, amivel a Word szintű
programok megjegyzés funkcióját utánoznám: egy nem definiált makróba beírok egy akár hosszabb szöveget, akkor az eltűnik a renderelt könyvből (vagy lehet a Vicky megjegyzésjelét
is használni), de a program kiemeli és egy további listában prezentálja. Például vannak idézeteim, amiknek még nincs meg a
felhasználási helye. Sőt ezt lehet szelektálva is, mondjuk egy
@j betű után akármit írok makrónévnek, és az így kezdődő
összes makrót külön-külön listákba teszi, mondjuk @jidézet,
@jjegyzet, @jtennivaló stb., és ezek idézet, jegyzet, tennivaló
feliratú listákba kerülhetnek.

2019.05.14.

Abroncsvilág
1.
Csak tegnap jöttem rá, hogy Szúnahaumon soha nem esik az
eső. Ez idáig Szúnahaumot tartom Ninda-beli legeredetibb találmányomnak.
Abroncsvilág. Ez a kifejezés az egész tudományos fantasztikumból nekem egyetlen helyről ismerős, ahonnan loptam: csak
tiszta forrásból.
Radole aprócska világ volt, s katonai erejét tekintve talán a
leggyöngébb a huszonhét közül. Egyébiránt ez volt a másik észszerűségi oka annak, hogy őrá esett a választás.
Abroncsvilág volt ez, amilyenben bővelkedik a Galaxis, de fölöttébb ritka közöttük az olyan, amelyen élet is van. Más szóval
olyan világ, amelyen a két félteke a szélsőséges meleg és hideg
ellentétes uralma alatt áll, és élet csak a félhomályos zóna keskeny abroncsa mentén virul.
Az ilyen világ általában nem valami vonzó azok számára,
akik még sohasem próbálták, ám vannak köztük stratégiai fontosságú helyek – és Radole City ilyen volt.
A város a hideg félteke határán magasodó csipkés hegység
lábazata mentén, az alacsony dombvidék szelíd lejtőin húzódott
meg, ahol a hegyvonulat oltalmat nyújtott a dermesztő hidegtől. A napos félgömb meleg, száraz levegője fűtötte; a vizet a
hegyekből vezették ide, és a két világ határán Radole City
örökké viruló kertjei az örök nyár örök reggeli napsugaraiban
fürödtek.
Minden egyes ház mint fészekben ült a maga virágoskertjében, fölkínálkozva a szelíd természet simogatásának. Minden
egyes kert valóságos melegágy volt, ahol a legváltozatosabb
dísznövényfajták buja tenyészete termelte az idegen valutát,
olyannyira, hogy Radole tipikus kereskedővilágból már-már a
termelő világ rangjára emelkedett.

(Isaac Asimov: Alapítvány és Birodalom. Baranyi Gyula fordítása.)
Asimov ennél jobban nem részletezi Radole planetológiáját,
ezért kölcsönvettem némi ismeretet a másik abroncsvilágtól –
mert csak kettőt ismer az emberiség, és abból az egyik Radole,
amiről csak ennyit tudunk. A másikról azért mégiscsak többet.
Uránusznak hívják.
Az uránuszi körülmények (a szilárd felszín hiánya, a mínusz
kétszáz fokos hőmérséklet, a gyér lakosság) miatt a gyakorlatban nem igazán mutatkozik meg, hogy az Uránusz abroncsvilág. Pedig az. Tengelyferdesége 97,77 fok az ekliptikára állított
merőlegesre.
2.
Helyezzük ezt a számot kontextusba. Minden bolygó egy hatalmas ellipszis mentén kering a Nap körül, és ez az ellipszis egy
képzeletbeli síklapra rajzolható, amit ekliptikának hívunk.
(Minden bolygónak megvan a saját ekliptikája, és ezek a Naptól távolodva egyre nagyobb szögben dőlő síkokon vannak, de
ez most nem fontos. Tekintsük az ekliptikát egy vízszintes lapnak.) A bolygó az ekliptika síkján kering, és eközben forog a
saját tengelye körül, mint egy búgócsiga. A tengely ferde. A
szög, amit a tengely bezár a függőlegessel, nagyon fontos a helyi viszonyok szempontjából. A tengely mindig ugyanarra mutat, akárhol jár a bolygó az űrben. A tengely egyik végének irányában (vagyis a bolygó északi vagy déli sarka fölött), vagy
ahhoz a lehető legközelebb keresni szoktunk egy csillagot, és
elnevezzük sarkcsillagnak.
A Föld tengelyferdesége kb. 23 és fél fok. Ez azt okozza,
hogy
– évente egyszer az Északi-sark egészen a Nap felé mutat
(nem mutat rá, mert akkor a Nap sarkcsillag lenne, de az év folyamán a legközelebb fordul hozzá), s ezáltal az egész északi
félteke az év folyamán a legtöbb megvilágítást kapja: az északi
féltekén nyár közepe van, ugyanakkor a délin tél közepe, hiszen az meg így elfordul a Naptól;
– fél évvel később pont fordítva;

– a két időpont között félúton, tavasszal és ősszel a két félteke egyenlő megvilágítást kap, a nappalok és az éjszakák egyforma hosszúak;
– mindkét sarkpontról a Nap fél éven át megszakítás nélkül
látható (sarki nappal, éjféli nap), majd fél évig soha nem jelenik meg (sarki éjszaka);
– a sarktól távolodva egyre kevésbé extrém a nappalok és éjszakák hossza, míg végül az Egyenlítőn örökké tizenkét órás
nappalok és tizenkét órás éjszakák vannak;
– létezik a Föld felszínén két pont és öt vonal, aminek kitüntetett fontossága van a Nap égen leírt látszólagos útvonala
szempontjából: a két sarkpont, az egyenlítő, valamint a két
sarkkör (23 és fél foknyira a sarktól) és a két térítő (23 és fél
foknyira az Egyenlítőtől).
De létezik olyan Föld is, ahol nincs meg ez a 23 és fél fokos
tengelyferdeség. Verne találta ki Világfelfordulás című regényében, de sajnos nem sikerült megvalósítani, egy számítási hiba miatt. Ha a Föld tengelyferdesége nulla lenne, vagyis teljesen függőleges tengellyel pörögne az ekliptikán, akkor nem
lennének évszakok. Soha. A Jupiteren majdnem így van, a ferdesége mindössze három fok, vagyis az évszakok annyira kis
mértékben különböznek egymástól, hogy szinte nincsenek is.
3.
Most lássuk az Uránuszt. Tengelyferdesége 97,77 fok, vagyis a
tengelye közelebb van a vízszinteshez, mint a függőlegeshez.
Úgyszólván gurul a pályáján, és minden uránuszi évben egyszer a Nap nagyjából pontosan az Északi-sark fölött van, azaz
sarkcsillag – fél uránuszi évvel később pedig a Déli-sark sarkcsillaga. (Egy uránuszi év nyolcvannégy földi évig tart.) Amikor ez a helyzet, akkor a megvilágított félgömb minden pontján
nappal van, a másik félgömb egész területén pedig éjszaka. Aztán ahogy az Uránusz továbbhalad pályáján, a sötét félgömbre
lassan bekúszik a napfény, a világosról pedig lassan elfogy, de
az egyenlítőn mindennap lehet látni a Napot, hosszabb-rövidebb időre. Vagyis minél közelebb vagyunk a sarkhoz, annál
hosszabb nappalok és (fél évvel később) annál hosszabb éjszakák vannak, az egyenlítőn viszont mindig fél napig tart a nap-

pal és fél napig az éjszaka, kivéve a napforduló idejét, amikor
az egyenlítő minden pontjáról látni a Napot, de egészen az égbolt alján.
Hasonló a földihez, csak még sokkal extrémebb. De még
egyetlen uránuszi lakos sem panaszkodott.
4.
Most lássuk Szúnahaumot. Abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy fordított sorrendben zajlanak az események: nem
előbb volt a világ, a maga adott fizikai paramétereivel, és ezután alakult ki rajta az élet, ha tudott, alkalmazkodva ahhoz,
ami volt – hanem pont fordítva. Előbb volt a döntés, hogy Szúnahaum lakható, és ehhez alakítjuk a viszonyokat. Igyekezve
betartani a fizika törvényeit.
Fontos, hogy Szúnahaum nem természettől lakható, hanem
terraformált bolygó.
Abroncsvilág. Tehát szinte gurul a pályáján, mint az Uránusz.
Van egy forró (lakhatatlan) félgömb, Dzsisszáfaur – és egy hideg (lakhatatlan) félgömb, Séninnaur. Csakhogy ezeknek minden fél évben helyet kell cserélniük, hiszen egyszer az egyik
fordul a nap felé (a neve Szúnahaum-síssanaurangi), egyszer a
másik. Csak akkor lesznek igazán extrémek a viszonyok, ha ez
a csere rendkívül ritkán következik be, vagyis Szúnahaum extrém lassan kering napja körül; hogy milyen lassan, arról egyelőre nincs adat, de évhossza csak geológiai léptékkel mérhető.
Mindezért egy egymilliárd évvel (mármint egymilliárd szúni
évvel) ezelőtt bekövetkezett kataklizma a felelős, amely
– elbillentette Szúnahaum tengelyét;
– lefékezte nap körüli keringését;
– lefékezte tengelyforgását;
– létrehozta a Sínisuált.
Abroncsvilág. Élet egyedül a két lakhatatlan félgömb közötti
keskeny sávon lehetséges: ez Szúnahaungaur. Szúnahaum
rendkívül lassan forog, és mivel a nap nagy pontossággal esik a
Forró-sark irányába, a forgásnak nincs is különösebb jelentősége. A nap örökké ugyanott áll az égbolton, nincs reggel és este,
nappal és éjszaka, a házak és fák árnyéka soha nem mozdul.
(Szinensi úgy interpretálta, hogy az árnyékban hideg van, de

persze ez nem igaz, az infravörös sugarak visszaverődnek és a
levegő keveredik, de a jáhannuri síparadicsom tényleg a hegyek árnyékának köszönheti létét.) Egy módon lehet a napot
mozgásra bírni: ha elindulunk az egyenlítőre merőlegesen.
Dzsisszá irányban a nap emelkedni fog, sénin irányban ereszkedni (a hátunk mögött). A kelet és nyugat fogalmának nincs
értelme, csak önkényesen lehet választani további irányokat a
tájékozódáshoz.
Mindebből következően Szúnahaungaurnak teljes egészében
a dzsisszá félgömbre kell esnie, mert az egyenlítőn a nap örökké a horizonton áll, és azon túl, amint rálépünk a sénin félgömbre, már örök sötétség honol. Szó sincs arról, amit az ember első pillanatra gondolna, hogy fele az egyik félgömbön, fele a másikon. Azaz mégsem, mert a Sínisuál jóvoltából némi
fény mégiscsak jut az egyenlítőn egy kevéssel túl is.
Séninnaur égboltján csak csillagfény van, napfényt egymilliárd éve nem látott. Kopár sziklasivatag, mint a Hold, de ráadásul dermesztően hideg is (a Hold talaja az idő felében forró). A
Szúnahaungaurról kiszabaduló levegő és nedvesség (valahogyan nyilván féken tartják, úgyhogy nem sok) nem jut messzire, az első métereken megfagy és lehull. Távolabb csak kráterek, semmi más, az egész félgömbön. (Ninda még semmit sem
tud a namindanról.)
Dzsisszáfaur egén örökké ott van a nap, mindig mozdulatlanul ugyanott. A Szúnahaum-síssanaurangi sok sugárzást juttat
Szúnahaumra, tehát erős fényű csillag és Szúnahaum nem kering túl távol tőle, különben Szúnahaungaur nem jöhetne létre,
nem kapna elég fényt az örökké alacsonyan álló naptól. A
Dzsisszáfaur-perem az a sáv, ameddig az ember dzsisszá irányban a legtovább elmerészkedhet, itt látja a napot a lehető legmagasabban. Ezen túl az egész félgömb forró, nagyrészt vulkanikus övezet.
5.
De mivel Szúnahaum ennyire lassan forog, nincsen Coriolishatás. S mivel a felszín minden egyes pontja örökké ugyanannyi megvilágítást kap, nincsenek felmelegedések és lehűlések, amik megkavarnák a légkört. Nincs időjárás. A vízfelüle-

tek és a növények párolognak, de a vízpára nem keveredik
meg, nem alakulnak ki lokális gócok, és soha nem esik az eső.
A pára harmat formájában csapódik le, éspedig a Séninnaur-peremvidéken, mert ott van elég hideg hozzá. Nem is jönne viszsza többé, mert a szél mindig dzsisszától sénin felé fúj, hiszen
hajtja a napenergia, ezért a vizet össze kell gyűjteni, dzsisszá
irányú csatornákon visszaküldeni és elöntözni. Szúnahaum a
mesterséges klimatizálás nélkül rövid idő alatt lakhatatlanná
válna.
6.
De mindez fontosságban csak a fele Szúnahaumnak, a modern
szúni civilizáció központjának. Még nem esett szó a Felhőről
és a Sínisuálról. Nem is szabad beszélni róluk, bár közmondások sokaságának tárgyai. Szúnahaum léte és holléte, minden,
ami vele kapcsolatos, mélységes titok a dzserangok előtt, akik
azt hiszik, hogy Sasszáken után vége a térképnek.
Ezen őrködnek a Felhő Csillagai.
Simnunná.
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Limelullí Első Eposza
Nem tudta senki, ki volt ő,
nem tudta senki, miért.
Nem tudta senki, honnan jött,
nem tudta senki, hová tart.
Nézz a szemébe s meglátod a sorsod,
nézz a szemébe s megismered jövőd.
Nézz a szemébe s hogyha túléled,
már nincs mitől félned – többé soha.
Ezt Vahule Ílu írta. Részlet Limelullí Első Eposzából. Az ősi
szúni nyelven írta, és én fordítottam le. Azzal az eljárással,

hogy megírtam magyarul. Limelullíról még csak annyit tudok,
hogy valami olyasféle különleges nőnemű lény, mint maga
Ninda, nyilván fiktív, mármint Vahule Ílu találta ki, és amúgy a
neve ennek a dalnak a címe, meg egy kis játék a betűkkel. Vahule Ílu neve is észt szóból van, az meg ebből a dalból, és ha
félrehallottam, őt akkor is így hívják. Nem tudok én ötven szót
se észtül.
És közben rájöttem, hogy eszméletlenül fantasztikus lenne
igaziból megírni mindazokat a műveket, amikből a Nindában
idézet van. Ez jelenleg öt szerzőnek (Ninda, Lí-Nindaran, Sileni, Szinensi és Aini) összesen tizenegy műve, és ugyanennyi
kötet az Ílgaszaumiból. Csak persze maga a Ninda is óriási
(most értük el egy Vavyan Fable-kötet, a Halálnak halálával
terjedelmét, és még mindig csak a harmadik fejezetben járunk),
és mire a végére érünk, lesznek azok a művek négyszer-ötször
ennyien is. És persze jó terjedelmesek, a Gondolatokból, amit
Lí-Nindaran írt, a 813. sómirból is van idézet („Minden kérdésben, amit felteszünk, ott rejlik egy másik kérdés: az, hogy miért
kérdeztük éppen ezt.”), és nem ez a leghosszabb. Persze mondjuk A fáhaut háborúk története vagy az egész Terra-sóhipun
elég unalmas is lenne csak úgy megírni, és ennél még többet
számít, hogy a csoport tagjainak műveit ha megírnám se is nem
publikálhatom dzserang világokon, de a Testvériség körében
sem terjeszthetők, kivéve a Szíanokat. Maga a Ninda sem, természetesen. No meg Aini műveiből nyilván egy mondatot se
tudnék megírni, nincs meg a szükséges szaktudásom. Ilyeneket
ír: „Nem véletlen, hogy ez a kötet hosszabb, mint Nindáé. Szinensi lélekrajza az M, V és D rindeken egyszerűbb, de az Sz és
P rind sajátos mintázatú összetettsége miatt külön figyelmet
kell szentelnünk a teljes 4. szintnek.” (Szinensi lélekrajza a
csoport számára, bevezető, 2. sómir.)
No de… Limelullí Első Eposza…
Mert hiszen az már meg van írva. Személyesen ismerem Limelullít, akárcsak Nindát. Csak akkor még nem így hívták, ezt
a nevet tőlünk kapta abban a szent pillanatban, amikor rájöttem, hogy most (az nc-8 jelzésű sómirnál) van ott a megfelelő
brīdis, hogy megszülessen Limelullí Első Eposza. És ha nem
lesz hozzá másik brīdis, akkor további részletek nem lehetnek
belőle megírva, noha ezzel a nyolc sorral megszületett Limelul-

lí, megszületett az Első Eposza, és provizórikusan a Második
és az esetleges Továbbiak is, és megszületett Vahule Ílu, aki
nagy költő volt és talán tagja lehetett volna a csoportnak, ha
nem évezredekkel ezelőtt él.
Amúgy a többes igealakok nem felséges többesek, ezt a
könyvet egész munkacsoport írja. A Kissyt is együtt írjuk –
Krisszel is, hiszen neki végig rajta van a keze nyoma, de Kissyvel és a csapattal meg másokkal is együtt dolgozunk. A Ninda
is csapatmunka, a csoport és elsősorban Lýŷ nélkül semmire se
mennék. És hát ott van a rengeteg segítőm, a könyv végi köszönetnyilvánításban már lehet vagy nyolcvan név, és még sehol se tartunk.
„Mehetsz a dolgod után, amíg örvényleni nem kezd körülötted az idő. Akkor állj meg, nézz körül, figyelj és gondolkozz.
Ne várd meg, hogy elkezdjen lassan aláhullani.” Ez magából az
Első Szíanból való, a modern szúni filozófia alapművéből, ami
a közeljövőben – – –
És egy tizennégy éves kamaszlány írta igazából, akinek fogalma sincs, hogy mit alkotott. Honnan lenne? Nekem sincsen.
Jaj, hát elfelejtettem megmondani, miért használtam a brīdist
a magyar pillanat helyett. Azért, mert már volt egyszer egy brīdis.*

2019.07.10.

Megtaláltam Silenit
Nyilván furcsán hangzik, hogy Sileni mindmostanáig nem volt
meg, miközben két művéből összesen tizenhárom idézet már
benne van a könyvben. Meglehetősen sokat tudok már arról,
hogyan jellemezte Ninda életművét („Az benne a különleges,
hogy nincs benne semmi különleges. Olyan, mint bármelyikünk. Ha én születek előbb, talán ő ír életrajzot rólam.” – Ninda élete, 84.), s közben valóságos emlékművet emel neki még
*

Utalás a Mēs ar brāli kolosāli Tas brīdis (Az a pillanat) című dalára,
amely már nincs fenn a Youtube-on. (Szivárvány)

életében („Látszólag egy diplomáciai botránnyal került először
a Galaxis fő érverésébe. Pedig dehogy. Mindig ott volt, amióta
él. Ő a Galaxis fő érverése. Szerintem a Galaxis azért jött létre
százötvenmilliárd évvel ezelőtt, hogy Ninda megszülethessen.
Hogy ő csak egy közönséges átlagember? Hát éppen erről beszélek.” – ugyanott, 92.). A naplójában pedig dokumentálta, mi
történik Nindával egy bizonyos időszakban, amelynek hosszát
még nem tudom, de legalább ötszázkilencven év. („Tegnap elmentünk az Aulang Laipra, a 4-tabe elemi iskolába, ahol megkezdte tanulmányait. Persze minden gyerek ismerte. Sokat beszélgettünk velük. Azt mondta, egészen olyan volt, mint amikor először járt itt.” – Naplóm Nindával, 44 117. saurgéman.)
De őróla magáról még nem tudtam semmit. S most egyszer
csak megtaláltam. Tokióban! Vörös haja van, magas fordulatszámon pörög, excentrikus, nem egészen kavaii, de nem is egészen komplett, és erősen kompenzál. Az anyja halálát, a kisiklott életét, a magányosságát, az apja iránti gyűlöletét egy felületes kvázi-létformába fojtja, de ez nem a sajátja, ennél ő sokkal igazibb. De hát mit magyarázok, mindenki látta a filmet, én
most néztem meg legalább negyedszer.
Akkor most állítunk
az időn, hogy annyi
idős legyen, mint Sileni (még nem tudom,
hogy az mennyi, szóval igazából az nem
most lesz). Ezzel lekerül róla ez a kvázikavaii máz, mert az
úgyis csak erre az
életszakaszra jellemző
nála, és így már nem kompenzál. A külsőségek is változni fognak, eleve elvisszük egy másik kultúrába, bár még nem tudom,
hogy az melyik lesz, de arra jöttem rá, hogy Sileni nem a Testvériségben született, Ninda máshol találkozott vele. Őszintén
bevallva mindmáig abban a hitben voltam, hogy Sileni Ninda
unokája. Ez okozott némi gondot, mert akkor kettejük között
van egy nemzedék, és hogy kicsoda Ninda gyereke, arról nem

tudtam semmit, aztán ma rájöttem, hogy egy fenét. Dehogyis
az unokája. Nincs is közöttük vérrokonság.
Sileni tagja lesz a csoportnak, s Ninda életrajzának megörökítésében is oroszlánrészt vállal, ezért nagyon fontos szerep vár
rá. De hogy mikor léphet színre, azt nem tudom. Ninda száztizenkilencedik évében jár, becslés szerint.
„Egyszer megkérdeztem tőle, milyen volt egy ismeretlen világba lépni. Megcsóválta a fejét és azt felelte: Nem értettél meg
semmit. Nem a világ ismeretlen, hanem önmagunk.” (Ninda
élete, 165.)

2019.07.11.

Ninda-program
Ez a Ninda programom felhasználói dokumentációja,* abból a
célból, hogy egyszer majd lehessen írni egy olyat, ami bármely
regényhez alkalmas. Megérné a bíbelődést, mert ez a mostani
nagyon sokat segít a Ninda írásában. Fejlesztői dokumentációt
nem írok, mert a föld legrosszabb programozója vagyok, és ennek a programnak a kódja még az én szintemhez képest is hihetetlenül borzalmas, olyan rémületesen agyonbonyolított adatstruktúrákat ködösít össze, hogy én se tudok rajta elmenni, nem
tudok már mit tenni, ilyenre sikerült.

A szöveg szerkezete
Tehát a jelenleg már 26 kilobyte-os programka inputja az a
két (később majd több) szövegfile, amiket Sweetie-ről egy nyomógombbal töltök föl a szerver egy adott pontjára, és e pillanatban 680 K-ban tartalmazzák a Ninda szövegét, ezt hívjuk
nyersnek. A file-ok sorrendjét majd külön kell megadni, amikor elérjük a második részt, mert az első rész jele N (mint Nin*

Természetesen mire ez az írás bekerült ebbe a könyve, mint felhasználói dokumentáció régen el is avult. (Szivárvány)

da), a második rész pedig az ábécében előrébb álló betű lesz, L
vagy A, még nem döntöttem el, melyik jön előbb, ezért a program onnantól nem tudná magától helyesen.
A szöveg szerkezete a következő.
1. Az alfaparancs, ezt a kifejezést most loptam az Orion űrhajóból, lásd később.
2. Egy bevezető szövegrész, ami tartalmazza a makródefiníciókat, a regény szennycímnegyedét, ezekkel a programnak
nincsen dolga.
3. A regényszöveg, ami pillanatnyilag 89 részből áll. Ebből
84-nek szövege is van, a többi csak cím, illetve cím előtti idézet. Minden cím előtt áll egy idézet. Ebben a Ninda teljesen eltér az összes többi regényemtől. Ebben is.
4. A szöveg jelenleg 84 szakaszból áll, amiket az Ílgaszaumiból vett kifejezéssel sómirnak hívok, de ez megtetszett és más
műveknél is alkalmazni fogom. Minden sómir szerkezete a következő.
– Egy sorszámmakró, ami a kész rendereltben egy sorszámot
helyez a sómir elé.
– Egy ID makró, ami azonosítja a sómirt. Paramétere két szó:
a sómir ID-je és egy leírás, például nb-3 janníhaum.
– Egy idézetmakró, aminek két paramétere van: az idézet
szövege és a forrása.
– Egy opcionális időbélyegző-makró, aminek négy paramétere van, ezek közlik, hogy hol és mikor vagyunk, de a sorrendjük nincs rögzítve, az idővonal elkészítésénél magára a paraméterek szövegére támaszkodunk.
– Végül a sómir szövege.
A program két outputot generál. Az egyik egy weboldal, a
kapott URL-paramétereknek megfelelően; a másik egy renderelhető Vicky-nyelvű oldal a szerver egyik rejtett zugában; voltaképpen egyszerű másolat a nyers szövegről, a file-okat egybefűzve, épp csak kidobja az alfaparancsot és tesz a szöveg elejére egy időjelet, hogy mikor készült a szövegpéldány.
Persze valahányszor egy linket megnyomunk a weboldal bármelyik pontján, az egész program újra lefut, tehát mindig a
szöveg friss változatát dolgozza fel, nem tárol semmit.

Az oldal szerkezete
Főmenü – tartalom – a főmenü még egyszer – lábléc.
A főmenü hat pontból áll, abban a sorrendben, ahogy eszembe jutott implementálni a funkciókat: sómirtábla, sómirhossz,
irodalom, szótár, jelek, idővonal. Az első háromnak a tetején
van egy színes táblázat, e pillanatban így néz ki:

Szerintem csinos. Az idézetek forrásait jelöli, minden szerzőnek saját színe van (Aini lila, Lí-Nindaran zöld, Ninda kék, Sileni sárga, Szinensi piros, az Ílgaszaumi szürke, barna és levendulaszín), ezen belül minden műnek más árnyalata. Ugyanakkor ezek linkek is, mint mindenhol az oldalon, ahol sómirazonosító jelenik meg, az link egy külön oldalra, ahol az illető sómir szövege jelenik meg.

Sómirtábla
Ez kábé a regény tartalomjegyzéke. A címeket balra kiemeli,
aztán jönnek az idézetek forrásszínnel és ID-vel, és a jobb
szélen a hosszuk relatív és abszolút szószámlálóval.

Sómirhossz
Ez az oldal nagyjából ugyanolyan, mint az előző, csak a címeket nem tartalmazza, és a sómirokat hosszúság szerint rendezi, abból a törekvésből fakadóan, hogy szeretném a hosszúságukat nagyjából egy szinten tartani. E pillanatban átlagosan
1019 szavasak, amihez képest –118 és +141 szó között vannak
az egyes sómirok; nem számítva ide az egyiket, amit nemrég
szétválasztottam kétfelé, és az egyikhez elkezdtem hozzáírni.
Ebben a listában sárgával kiemeljük az utolsó sómir azonosítóját, hiszen ez valahol a lista közepén van aszerint, hogy milyen hosszú, és írás közben időnként meg akarom nézni, hogy
hosszúság szerint hol foglal éppen helyet. S itt van az alfaparancs egyik funkciója is: ha alfaparancsként benne van a szövegben egy sómirazonosító, akkor azt is kiemeljük zölddel. Az
egy már korábban írt sómir, aminek a szövegén éppen javítgatok, és látni akarom, hogy ennek hatására hová kerül hosszúság
szerint.

Irodalom
A regény valójában két fonálon manifesztálja magát. Az
egyik maga a regény, a másik az idézetek sora, amik egyfelől
kötődnek a regény tartalmához (de lazán, sok sómir tartalmához olyan idézet kapcsolódik, ami egy egészen másik sómirnál
szerepel), másfelől ők maguk is tartalmi láncot alkotnak, egymással is meg egy-egy művön belül is. Ezért kell az irodalomjegyzék. Hat szerzőtől vannak idézeteink (technikailag az Ílgaszaumit egyetlen szerzőnek tekintve), összesen huszonkét műből – pillanatnyilag –, és nyolcvankét helyről vettünk nyolcvankilenc idézetet, merthogy vannak helyek, ahonnan többet is.
Az irodalomjegyzék két részből áll. Először leírjuk csak a címeket, számlálókkal, forrásszínekkel:

Aztán ezt az egészet még egyszer, most már az idézetek teljes
szövegével, forráshelyek szerint rendezve:

Szótár
Ez a legkevésbé fontos. A szindor (és sielunt) nyelvű szavakat tartalmazza, annak érdekében, hogy a tömérdek ékezetes
betűt többedszeri említéskor is helyesen írjam le. Egyszerűen a
kérdéses ékezetes betűket tartalmazó szavak kikeresésével áll
elő. 436 szó van benne e pillanatban, ami jóval több a valóságosnál, hiszen a magyar ragozott alakok elkülönítésével nem
vacakoltam, és azért ilyen kevés mégis, mert hát Szindoria másodlagos szerepű.
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Jelek
Ez a legterjedelmesebb és leguniverzálisabb rész. A szövegben jeleket lehet elhelyezni, amik három infót tartalmazhatnak:
1. egy fogalmat, ami szerepel a szövegben, 2. ennek magyarázatát vagy bármit, ami vele kapcsolatban feljegyzendő, 3. címkéket, amik segítenek a fogalmak csoportosításában. Például
@j[hipnopédia|karisszinan|tech]
Ezzel a hipnopédia címszavához beírtuk, hogy „karisszinan”,
és elláttuk egy olyan címkével, hogy „tech”. Ez történetesen a
na-10 sómirban van. A hipnopédia fogalma három helyen kapott jelet, ezért a bejegyzése így néz ki:
Ez akkor fog megjelenni, ha a jelek menüjében a H betűt
vagy a tech szót választjuk; a menü így néz ki:
A bejegyzések tartalma automatikusan generálódik a fenti típusú makróhivatkozások segítségével (bár ezek makrói minőségükben nem tesznek semmit, a feldolgozóprogram csinál
mindent). Zölddel a fogalom, barnával a címkék, lilával a sómirjelek (vagy ha ugyanabból a sómirból több is van, akkor
„uo.”), fehérrel a magyarázat, ha van, mert az sem kötelező; ha
a fogalomtár egy másik fogalma szerepel a magyarázatban, akkor az link lesz. S ha leírok egy címkét egy jelmakróban, akkor
az a címke rögtön megjelenik a menü második sorában. A címkéket persze elég az adott fogalom egyik ismétlésénél kitenni,
és ha egy másik ismétlésnél más címkéket írok, azok is érvényesek lesznek meg a korábbiak is.
A magyarázat első jele lehet egy parancsjel, ami csinál valamit. A magyarázatban van, mert azt a makró egyszerűen eldobja, de a fogalomra hat. Mármint a feldolgozóprogramban. A
renderelt szöveg nem változik.
↓ – a szó végi á, é betűt a, e-re cseréli (magyar ragozott szóalakok szótári formájához)

⇓ – kisbetűsre cseréli (mondatkezdő helyzetű köznév)
↑ – nagy kezdőbetűre cseréli (van egy végig kisbetűs szövegrész, ami a tulajdonneveket is kisbetűvel tartalmazza)
↟ – minden szót nagy kezdőbetűre cserél (ugyanott, többszavas tulajdonnévhez)
=valami= – a „valami” szót teszi a fogalom helyére
/ – a fogalmat kikurziválja, és mivel ezek hajók nevei, egyúttal a „hajó” címkét is ráteszi
®mit/mire – a fogalom nevében a „mit” kicseréli „mire”
< – fölcseréli a két szót és vesszőt tesz közé (a szövegben
Åmmaĩt ÎÌdaṙa áll, de a fogalomtárba úgy kerül, hogy ÎÌdaṙa,
Åmmaĩt)
A jelek némelyike normál billentyűzetről nem érhető el, de az
enyémről igen, így gond nélkül igénybe vettem őket.
Speciális címkék is vannak. Ilyen az „útvonal”. Ha ez a címke szerepel egy fogalomnál, akkor a magyarázatban legyen
benne, hogy „útvonal 7.”, vagy akármilyen más szám, és akkor
ábécé helyett ezeknek a számoknak alapján fogja rendezni az
ehhez a címkéhez tartozó fogalmakat, így az Aulang Laip útvonala időrendben követhető. Szintén speciális címke a „nincs”,
ami automatikusan kerül rá azokra a fogalmakra, amik még
nem kaptak címkét.
Speciális fogalmak is vannak. Ha egy fogalom első jele vagy !, akkor az speciális. Ezeket külön kiteszi a láblécbe, és
kiszámítja hozzá, hogy a teljes szöveghez képest hol találhatók,
százalékban. Eddig egyetlenegy ilyet használok, a --- jelet, ami
azt jelzi, hogy ezek a jelek meddig vannak beírva a szövegbe.
E pillanatban a szöveg 88%-ában megvannak.

Idővonal
Ez kétféle táblázatot készít a szövegben található időbélyegzőkről. Az első csak a feltüntetett időpontokat tartalmazza,
ezért csak néhány sómirazonosító jelenik meg; a többinél nincs
időbélyegző. Aztán közli a dátumot, az időpontot és a helyet,
illetve ami ezek közül fel van tüntetve az időbélyegzőben. Mivel az időbélyegzők paramétereinek sorrendjét nem rögzítet-

tem, nem sorrend alapján ismeri fel, hogy mi micsoda, hanem
felismeri a szúni és szindor dátumokat meg a helyszíneket,
amik eddig előfordultak.
A másik táblázat viszont minden napot feltüntet szúni időszámítás szerint (egyelőre kilencven napot írtam bele, a harminckilencedik napon járunk), és ahol van időbélyegző, ott jelzi a
sómirazonosítót. Ez segít átlátni, hogy két eseménysor között
mennyi idő telt el.

Backdoor
Bizonyos URL-paraméterek hatására az egész oldal helyett
csak egyetlen adatmorzsa jelenik meg, ezeket Sweetie-n egy
KWGT-widget elemeiként jelentetem meg.
a – a sómirok átlagos szószáma
s – az utolsó vagy az alfaparancsban megnevezett sómir szószáma
u – az utolsó vagy az alfaparancsban megnevezett sómir jele
w – a teljes szöveg szószáma :: az idézetek szószáma

2019.07.16.

Megint megtaláltam Silenit
videó
Hát hiszen Ninda is két fő részből tevődik össze. Sileninek itt
van a második, de ez most másképp. A negatív forma, amibe
beleönthetem Silenit és nézhetem, ahogy megszilárdul.
Itt nem a dal a lényeges, vagyis de, csak ez is másképpen.
Igen, az kétségtelen, hogy Liisa Liiva akkoriban (ez a klip elmúlt kéthónapos, ebben a korban szédületes gyorsasággal fejlődnek) nem tudta még kontrollálni a hangját, és inkább üvöltött, mint énekelt, és a színészi képességei… ööö… ne részletezzük a színészi képességeit. Nem érdekes. A dal jó, de ezen a

ponton ez sem érdekes. Nekik igen, és ha zenét akarok hallgatni, akkor nekem is, de most az számít, hogy van egy formám,
amibe beleönthetem Silenit.

Alig hat napja tettem közzé, hogy megtaláltam Silenit, de akkor, Josimido Jumi alakjában a pozitív képét fedeztem föl. Ez a
negatív kép. Most az a kérdés, hogyan tudjuk összeilleszteni a
kettőt, mert ha két felület apró egyenetlenségei nem illenek
össze, akkor súrlódás lép föl, és ezt el kellene kerülni. Természetesen a megoldás a csiszolás. Sarokcsiszolóval nem lehet,
mert Sileninek jelenleg nincsenek sarkai. Formája sincs, hogy
lehetne sarka?
Külön nehézség, hogy még nagyon sokáig nem nyúlhatok Silenihez. Jelenleg Tuolrénél tartok, még mindig a harmadik fejezetben, nc-17, és hogy Sileni hol léphet majd színre, azt még
nagyon sokáig nem tudom megállapítani. Jelenleg semmilyen
eszközöm nincs annak kiderítésére, hogy az első rész mekkora
terjedelmét fogja felölelni az eseménysornak, és könnyen lehet,
hogy az első néhány részt majd be kell emelnem egy olyan objektumba, aminek az elején az áll hatalmas betűkkel, hogy ELSŐ KÖNYV. Már vannak erre mutató jelek, mert ha ugye a
csoport történetét három részből tesszük össze (márpedig ez a
terv), akkor az első résznek Nindáról kell szólnia, és akkor azt
már csak fejezetekre oszthatom. Ha viszont ezt teszem, akkor
hogyan fogom át a tervezett időszakot? Ezt még nem tudom, és
azt sem, hogy Silenit ebbe már be tudom-e venni. Elvileg nem.
Elvileg csak a harmadik szakaszban léphet elő. De nekem őt

már most is ismernem kell! Alapítok rá, kalkulálok vele, idézek
a műveiből.
Ezért fontos, hogy Jumi alakjában és most a Sinu moodi videóklipjében megtaláltam, és elkezdhetem kiformálni. Valószínűleg az lesz a módja, hogy ebbe a formába beleöntöm Silenit,
aztán óvatosan hozzácsiszolom Jumihoz.
Hát meglátjuk, mi lesz.
Ja, mielőtt elfelejtem. Nem Liisát kell nézni. A szüleit!

2019.07.19.

Dzsudihar manténe
Rendre azon kapom magam, hogy ötletszerű sorrendben végighallgatom az eddigi Laulupesa-repertoárt, és a Lumelill mindig
kimarad. Aztán meghallgatom egymás után három-négy-ötször. Túl töményen, intenzíven nindás. Gyakorlatilag sűrített
kivonat az Első Szíanból.
Még mindig nem beszéltük meg, hogy mi voltaképpen az Első Szían. De az olvasó nem maradt le semmiről, mert amikor
majd megbeszéljük (persze nem Nindával kettesben, az egész
csoport kelleni fog hozzá), akkor nagyjából annyit fogok közölni, hogy már tudom, mi az Első Szían, de nem fogom megmondani. Hiszen éppen ez az a pont, ami miatt az egész nem
láthat napvilágot a határnap előtt, és még utána is kétszer meggondolom. (Mármint ha elkészül akkorra, persze.) Annyit tudok, hogy korszakalkotó jelentőségű, az se lepne meg, ha új
időszámítást vezetnének be a tiszteletére. Komolyan. Buddha,
Jézus Krisztus, Albert Einstein, Hangikun Szesszinan Nindarangi Szilun Rienszá. Ő arra van predesztinálva, hogy a neve
egy új korszakot fémjelezzen. Ninda előtt – Ninda után.

Ezért került a liktenit-upeszek közé, bár ő ezt nem tudja. Szójáték. Liktenis – upe. Sors – folyó.
Es esmu zemes klēpis
Tu mana saule
Tā pats Pērkons lēmis
Likteņupes straume
Māci man skaidru prātu
Māci zemes spēku
Kā pati Laima lika
Tinot mūža rakstu
Lec, saulīte, spīdi spoži
Rotā druvu, rotā sētu
Lec, saulīte, tumšu šķel
Dari mūsu zemi svētu
Es esmu debess velve
Tu mana saule
Tā pats pērkons lēmis
Likteņupes straume

Māci man dvēs’les mieru
Māci debess spēku
Kā pati Laima lika
Tinot mūža rakstu
Lec, saulīte, spīdi spoži
Rotā druvu, rotā sētu
Lec, saulīte, tumšu šķel
Dari mūsu zemi svētu
Lec, saulīte, spīdi spoži
Rotā puisi, rotā meitu
Lec, saulīte, tumšu šķel
Vieno visu latvju tautu
videó
Csak tiszta forrásból. A liktenit-upesz arra utal, hogy Ninda a
Sors folyójába (likteņupes straume) tér meg és kezdi el igazi
életsorsát (tinot mūža rakstu). Így döntött a Végzet (tā pats Pērkons lēmis). Tehát ő a nap (lec, saulīte, spīdi spoži).
És akkor az áll majd a végén, hogy vieno visu Galaktikas tautu?

Hát nem. Bár kétségkívül jól hangzik. De Ninda küldetése
nem ez. Neki az a feladata, hogy átmenjen a túlsó partra (pāragate pārasaṃgate), segítsen nekem átváltoztatni az Élet Vizét
(van víz, Sayyadina), mert látom, ahogy szeretetet adunk egymásnak a viharok közötti csend idején.
Meshe szemében nincsen sötétség.

Ninda nem Buddha. Ninda nem Muad-Dib. Ninda Avalókitésvara, Faxe és Gilgames. És ennél még sokkal több. Ninda a
pradzsnyápáramitá. Ninda a szamszára. Ninda a dzsudihar
manténe.
Ninda az Új Fény, aki körül megfordul és lassan aláhull az
idő, várva felemelkedését.
Simnunná.

2019.08.11.

Komparatív lilunindalógia
Ezt a kérdést hónapok óta halasztom, de most már ideje foglalkozni vele. Először is nézzük meg, mi a különbség.
Leeloominatchaï Lekatariba Laminatchaï Ekbat De Sebat egy
különleges, misztikus jelenség. Hangikun Szesszinan Nindarangi Szilun Rienszá teljesen hétköznapi. Lilu képes megmenteni a Földet egy iszonyatos erejű energiakitöréssel. Nindától
ilyet nem is vár senki. Lilu nagyon is emberi, de nem ember.
Ninda elméjében van egy összetevő, ami közönséges embernek
nincsen, de ő ember. Lilunak emberfölötti képességei vannak,
és hihetetlenül bonyolult DNS-e. Nindának csak egyetlen képessége van, ami másoknak nincs. Lilut védelemre tervezték.
Ninda saját magát sem tudja megvédeni. Lilu egy ősi vallás segítségével dolgozik. Ninda azt se tudja, mi az a vallás. Lilu tökéletes. Nindának sejtelme sincs, hogyan lehetne az, és nem is
érdekli.
S a hasonlóság?
Lilu egy különleges, misztikus jelenség. Ninda is, csak ez apránként mutatkozik meg. Mindkettejüknek rendkívüli intelligenciája van, csak Lilué nem emberi, Nindáé meg de. Egyikük
se különösebben szép. (Ninda örökölte az én intelligenciámat,
az édesanyja szépségét viszont nem.) Mindkettejükben intenzív
érzelmek lakoznak, de eleinte nem nyílik lehetőségük megélni
őket.

Arisztotelésztől kaptunk négy elemet. Lilu az ötödik, és Vitasz meghozta a hetediket.
Akkor Ninda a hatodik elem.

2019.09.01.

Mi az, amit tudunk?
Meglehetős valószínűséggel tudjuk, hogy Ninda a csoport vezéregyénisége lesz, ez már onnan tudható, hogy nevet adtam a
helynek, ahol meghalt (Ninda-ónarin sauhátun – valami olyasmi lesz, mint egy ásram). Benne lesz Aini, ahogy eredetileg
terveztük; Sileni, akiről később szereztünk tudomást; és Szinensi, ahogy eredetileg nem terveztük, de ő is felmutatta belépési jogának alapját, a képesség bizonyos formáját; és persze
Lýŷ. Feltehetően jut valamilyen feladat ÀÂ családjának is.
(Megjegyzendő, hogy a csoport ember tagjai mind nőneműek,
a „háziállatok” mind somerek. Hímnemű egy sincs közöttük.)
Åmmaĩt ÎÌdaṙa nem kerülhet be a csoportba, de köze lesz hozzájuk, ámbár még nagyon messze vagyunk annak tisztázásától,
hogy micsoda. Feltehetően ott fogja hagyni az állását és az országot, aminek Ninda nem lesz okozója, de támogatója és talán
elősegítője. Hogy ezt követően hová megy, nem tudni; hogy
megmarad-e dzserangnak, nem tudni. Van olyan elképzelés,
hogy (Ninda segítségével vagy anélkül) felvételét kéri a Testvériségbe. Az kétségtelen, hogy ha ott akarjuk látni Ninda pályafutásának későbbi szakaszában, akkor erre szükség lesz, hiszen a Felhőbe enélkül nem követheti. De persze a sauhátunba
már aligha jut el, hacsak nem ér meg extrém magas kort.
Vannak még sokan, akik jelentős hatást gyakorolnak Ninda
jelenlegi fejlődésére, elsősorban Angrolími és a többi fhangímester (bár most a Színangirra jár fengrát tanulni), Fendria, talán később Kásirun is. Meg a Testvériség egész légköre. De hát
még nagyon az elején járunk. Az a terv, hogy majd úgy negyvenévenként ugrunk az időben és nézzük meg, hogy halad, illetve haladnak. Az első rész lesz a mostani időszak, és a máso-

dikban, negyven év múlva megalapíthatjuk a csoportot, aztán
újabb negyven, vagy talán már harminc év múlva munkához
láthatnak.
Amit viszont nem tudunk, az az, hogy mi lesz ez a munka.
Ninda nem próféta vagy forradalmár, nem tudós, nem művész
és nem vezető. Ninda a dzsudihar manténe – ezt már tisztáztuk
–, s talán ő a Lisan al-Gaib. Vagyis hát ez elég valószínű.
Tegyük fel, hogy az. Akkor mi ez a munka?
Ennél kisebb tétre csak az ostoba teszi fel a shifgrethorját.

2019.09.24.

Ezért nem halad a Kissy

Ő az oka. Hogy süsü vagyok és csak ez az egy fejem van. Mert
az egy dolog, hogy Kissy és egértársainak erőszakosságát nem
mindenki szereti, a rámenősségük is talán néha tenyérbemászó,
de ők ilyenek, ez van, mondjuk megvan éppen rá az okuk, és
nem írhatom meg őket másmilyennek, mint akik. Ahhoz, hogy
ők ilyenek lehessenek, nekem is ilyennek kell lennem, amikor
együtt vagyunk, miközöttünk egy elég szoros függőségi viszony van ugye érvényben.
Csakhogy Ninda ennek az ellentéte. Ninda az ahiṃsā, az
egércsapat pedig a hiṃsā, ez a fogalom is létezik a szanszkrit-

ban, hiṃs ütni, hiṃsā sérülés, ennek fosztóképzős változata az
ahiṃsā, a „ne árts” gondolata. (Ez az a- fosztóképző ugyanaz,
mint az olyan szavakban, mint aszimmetrikus, aszexuális, amorális.) Ninda jelenleg, százhúsz évesen egyszerűen csak szelíd.
Sok szenvedésen ment keresztül, ezek tették azzá. Mi viszont
Lýŷvel azt is tudjuk (nem, nem jól mondom: én tudom, Lýŷ
még csak reménykedik benne), hogy Ninda szelídsége mögött
ott áll a pradzsnyápáramitá és a dzsudihar manténe. Talán ő a
Lisan al-Gaib.
Csakhogy nekem ahhoz, hogy Ninda ilyen lehessen, át kell
állítanom az agyamat a lehető legnindásabbra, ami nem könynyű, mert én alapvetően nem vagyok nindás. Ninda jelleme
eléggé távol áll az enyémtől, de Vanessáé is, csak az ellenkező
irányban, és nekem Vanessa felé még csak-csak sikerül kitérni,
de Ninda felé már akkora megterhelés ennek a kicsi agyamnak
(lásd ← a képet), hogy hónapok óta nem tudom folytatni a Kissyt, az ingamozgástól már lebillenne a helyéről az az egy fejem.
Majd túljutok ezen, megoldom. A Lauma azon felül, hogy ő
egy regény, erre is utat mutat, mert ott olyan jellemekkel kell
dolgoznom, akik jobban hasonlítanak rám. Talán. Vannak jelek, amik szerint vagy Lauma, vagy Jurģis valamilyen hidat képezhet Kissy és Ninda között, de valószínűbb, hogy a kettő
együtt. Még nem tudom, csak kétezer szavam van meg.

2019.10.01.

Globalizmus
Összeszámoltam: e pillanatig három kontinens tizennyolc országából gyűltek össze nagy szellemek, hogy a Nindát megalkossuk együtt. Közel száz név van a listában, de ez jóval több
embert jelent, mert kisebb-nagyobb csoportok is segítettek. A
lista – a könyv utószavában lesz – persze ezzel még nincs lezárva, az elmúlt héten is fölvettem két nevet, bővülni fog tovább.

S közben játszottunk egy kicsit. Kaptam egy olyan véleményt, hogy az a név, hogy Ninda, nyers és rideg. Kíváncsi lettem, mit mondanak mások, föltettem nekik a kérdést. Aztán később még két névvel játszottuk ugyanezt, de blogcikkzártáig a
harmadikra még csak egy válasz érkezett.

Ninda
• szekszi
• …olyan valakinek adnám ezt a nevet, akit érdemes segíteni, esetleg megmenteni. Szerény, sírdogáló, aki nem
tud kiszakadni környezetéből egyedül. […] És ahogyan
elsétál egy egy utcai lámpa alatt, mindig látni lehet egy
pillanatra különleges auráját, s még ha csak a fény játéka is az egész, minden jó embert lelki melegséggel, és
reménnyel tölt el, amiből neki keveset ad a sors.
• Gömbölyű, nem fénylő, azúrkék.
• Tünde
• Japán. Kissé bumfordi, zsíros, tüskehajú, kövérkés srác.
Nem túl okos, vidéken él, rizsföldeken dolgozik. Szeret
farigcsálni, mindenfélét farag...
• Verekedős.
• "Ninda, olyan mint a szőlőinda..".:) Kedves, de belül
dacos is tud lenni. Jó indulatű, hallgatag, de olykor-olykor csillogni kezd. Magán nem tud segíteni, de másokon, igen.
• Komoly, érzékeny, magas, lágy vonalú, szelíd arcú.
Mintha a múltból érkezne, és kicsit távoli.
• Egy régi nagy harcos unokája, az alázat és a kitartás ötvöződik a jellemében egy bakfis szemtelen könnyedségével. A mosolya gömbölyű, de komolykodó. A barátait
sosem tudná hátbatámadni, de mást sem.
Hát nézzük csak. A legkevésbé a japán és a verekedős illik rá,
nem mintha ne tudnék könnyedén elképzelni egy kövérkés japán srácot, aki pontosan megfelel a leírásnak és őt is így hívják, nagyon plasztikusra sikerült a leírás – csak nem a mi Nin-

dánké. Gömbölyű, nem fénylő, azúrkék? Hát maga Ninda nem
gömbölyű, hanem sovány, fejletlen, alacsony, mi másmilyen is
lenne, amikor Szindorián állandó nélkülözésben élt. A jelleme… én leginkább hosszú, keskeny henger alakúnak írnám le:
nyílegyenesen mutat valahonnan valahová, és keresztirányban
gömbölyű, azaz nincsenek sarkai, élei. Nem fénylő… nem,
tényleg nem. Azúrkék? Ninda fakókék szemű és fakó jellemű,
azaz jelenleg mint szivacs issza magába a Galaxist és keveset
tükröz vissza, de később ez megfordul, mármint az én terveim
szerint, mert feladata lesz megmutatni a Galaxisnak önmagát.
Azaz mindenkinek saját magának saját magát.
Érdemes rajta segíteni? Igen, amikor a Testvériség megmentette, jó lóra tettek, hisz mint megbeszéltük, Ninda arra hivatott, hogy új útra terelje a történelmet. Szindorián erre soha
nem lett volna képes, akkor sem, ha nem a sötétség mögül jön.
Nem tudott kiszakadni a környezetéből egyedül. Hát az biztos,
hogy nem. Sem a Testvériséget nem találta volna meg egyedül,
sem köztük nem maradhatott volna ugye.
Ami az aurájáról szóló részt illeti, ez a leírás úgy ráillik Nindára, mint egy jól szabott kesztyű, egyet kivéve: neki is jut remény bőségesen, attól a naptól kezdve, amikor az Aulang Laipra kerül, az élete reményteljesre fordul, és a találkozás Lýŷvel
olyan reményeket ad neki, amik – – –
Ami azt illeti, tényleg komoly és érzékeny. Kétségbeejtően
komoly, ünnepnap, amikor elmosolyodik, és az érzékenysége
megint csak ugye külön kategória. Mintha a múltból érkezne?
Nem is tudom, ezt nem éreztem benne, de nem kicsit távoli, hanem nagyon. De azt nem fogjuk megtudni, hogy kinek az unokája, felmenői valószínűleg több generációra visszamenően a
sötétség mögött éltek. Nem tudjuk. Alázat van benne valamicske, de leküzdi, kitartás még több, bár még nem mutatkozott
meg, a bakfis könnyedsége helyett jelenleg gyermeki könnyedség jellemzi, és valami olyan nyugalom, amitől már megijedt
egy-két ember.
Tünde.

Szinensi
• Gondolatolvasó, de nem tud róla, azt hiszi mindenki
ilyen.
• Gondolom, szándékos a kétféle sziszegő hang egy névben...ő tudós, kicsit bogaras, mint egy rendes természettudós; nagy rendet tart a tudományos gyűjteményében
(csillagász, matematikus vagy talán biológus?), de az
élet gyakorlati oldalát félszegen szemléli. Derűs személyiség, csak akkor keseredik el, ha a munkájában rosszindulatú emberek akadályozzák.
• Nagyon okos, nagy tudású, de elvakult. Nagy celja van.
Megállíthatatlan. Hiszi, hogy ami rosszat tesz, a (szerinte) jó érdekében teszi.
Kevesebb reakció, és kevésbé stimmelnek. (Végeredményben
tényleg a nevek puszta hangzása alapján kellett őket elképzelni.) Hát Szinensi nagyon intelligens, de nem nagy tudású. Mikor tett volna szert nagy tudásra vagy tudományos gyűjteményre? Viszont csakugyan derűs személyiség. Ninda rengeteget tanul tőle, hiszen ő született szúni, eligazodik a szokásaik között,
és Szinensit kéri fel sáhaddihatunjának, aminél nagyobb megtiszteltetés még nem érte. Mikor érte volna? Egyidősek, együtt
járnak iskolába, azt hiszem, két év van köztük, Ninda most
százhuszonegy. (Becsült életkor persze, hiszen a valóságos
születési adatait nem ismeri senki, Hiragi elszántan küzd ezért,
de még semmilyen adat nem került elő.) Szinensi tényleg bakfismódra könnyed, de közben érvényesül Ninda és Lýȳ hatása,
és hogy Szinensi mivé alakul, azt még ő se tudja, én aztán pláne nem. Be fog kerülni a csoportba, emberek, nincs mese, nekem az elején eszembe nem jutott, hogy ez lesz, Szinensi maga
döntötte el.

Sileni
• Alapvetően jó. Játékos, cserfes, segítőkész, barátságos.
Néha nem veszi észre, hogy megbánt másokat azzal,
hogy túl őszinte. Mert nem tud csendben maradni, amikor kellene. Göndör hajú, kicsit manós.
Valószínűleg igen. Itt kicsit csaltam: olyanról kérdeztem a
barátaimat, akiről én magam se tudok még semmit. Sileni még
nem lépett színre, csak a műveiből idéztünk, tizenhét alkalommal. Két műve van, azazhogy eddig kettőről volt említés: Naplóm Nindával és Ninda élete.
„Az benne a különleges, hogy nincs benne semmi különleges.
Olyan, mint bármelyikünk. Ha én születek előbb, talán ő ír
életrajzot rólam.” (Ninda élete, 84.)
Sokáig azt hittem, hogy Sileni Ninda unokája, de definiálatlan maradt, hogy ki képviseli a közbeeső generációt. De nem.
Sileni Ninda lánya. Lesz majd. Ninda valamikor évtizedek
múlva talál rá kicsi gyerekként valamelyik világon, éppen
olyan elhagyottan, amilyen ő volt valaha a luakeáni sikátorokban, és mivel kideríthetetlen, hogy kik a szülei, magához veszi.
Ja, hogy miért volt Ninda száztizennyolc évesen sáhaddahum,
azt még nem mondtam meg: hát mert liukan-lieha.
Köszönöm a figyelmet.

2019.10.01.

Irodalomjegyzék
Az előző cikk írása után még nyitva volt a másik böngifülön az
irodalomjegyzék, és megszámoltam valamit. Az eddig felhasznált harminc mű közül nyolc szól személy szerint Nindáról. Tizenhárom művet vettünk fel az Ílgaszaumiból, ezek értelemszerűen már az ő születése előtt is léteztek, nem róla szólnak. Aini
négy szakkönyvet írt (mármint többet is, de ennyi szerepel
most az irodalomjegyzékben), abból kettőt Nindáról; Hiragi és

Sileni két-két, Szinensi egy könyvet írt Nindáról; és neki is van
egy önéletrajzi munkája, az Életem egy falevélen.
„Egy hengiszfa tövében ültünk és azt mondta, hogy koncentráljak a fára és érezzem a szeretetét. A fáét? Azt hittem, bolondozik velem. De teljesen komolyan beszélt. Mint mindig, egész
életében. Hát koncentráltam. Éreztem-e? Nem tudom. Nindáét
biztosan.” (Aini: Ninda életének mellékszereplői, 3. I.)
Tessék, még az életének mellékszereplőiről is van könyv.
Persze ezek a regény jelen idejében még nem léteznek, csak jóval később fogják megírni őket, ezért sem tudjuk, hogy mekkora könyvtárnyi irodalom születik majd róla. Sok mindent nem
tudunk. Például Ninda ugye elkezdett fhangít tanulni, és ővele
Szinensi is, és mindketten írtak egy könyvnyi lúmát (legalább),
de azok terjedelméről nem tudunk semmit. Annyit tudunk,
hogy A fény lúmái közül az 1217-et már idéztük, tehát legalább
ennyien vannak: „Mi az idő? Mi a múlt és mi a jövő? Láttad
már a jelent? Mire megvizsgálnád, az már a múlt. Ha nem láthatod a jelent, hogyan alkotsz fogalmat múltról és jövőről? De
ha még az időt sem ismered – hogyan ismersz bármit?”
Feltételezve, hogy a számozás időrendi (ez logikus gondolat,
mert a könyvbeli egyes számú lúmája tényleg az első, este elkezdett fhangít tanulni, reggel megírta), az ezerkétszáz darabot
bizonyára csak évtizedek múlva fogja elérni. De hát hogy
konkrétan mennyi időbe telik, nem is sejthetjük.

2019.10.12.

Néhány kérdés Nindáról
(Egy facebookos beszélgetésben adott válaszok bővített formában. A kérdések nem a válaszaimra reagálva hangzottak el, sőt
nem is mind ebben a sorrendben.)

– Mi a műfaja?
– Science fiction, illetve voltaképpen ez egy filozófiai mű.
– Konkrét filozófiai kérdéseket vet fel?
– Nem tudom. Ezt jelenleg még Ninda sem tudja. Lýŷ csak
reméli, hogy a várakozása beválik, de én nem tudom, mi az,
amire számít. Gondolom, valami olyasmire, hogy Nindából az
a személyiség válik, akinek predesztinálva van.
– Hol játszódik?
– Sokfelé a Galaxisban. Elsősorban a Testvériségben, az Aulang Laipon, továbbá Szindorián, és van még sok alkalmi helyszín. Ninda a fél Galaxist bejárja.
– Honnan jön az inspirációd?
– Hű, ez külön blogcikk lenne. Mondjuk valamicskét leírtam
már belőle.
1. Két kislány tekintetéből, de ez sem ilyen egyszerű, nem
csak a tekintetükből és nem csak a kettejükéből. Sokkal többen
vannak. Van egy névsor azokról, akik közreműködtek, és nemigen van köztük, aki csak egyféleképpen tette volna. Egy részük csak egyetlen művel járult hozzá, de általában egy-egy mű
is több irányból ad segítséget.
2. Mindenféle filozófiai tanításból, mint a buddhizmus és
azon belül a Szív-szútra, a Yomesh-kultusz, a fremen-zenszuni
hitvilág és talán a balti, ha majd tudok róla valamit, miközben
az egészben egyetlen gramm vallásos halandzsának sem szabad
lennie. Plusz a fhangí.
3. Nagy mennyiségű zenéből mint filozófiai manifesztációs
formából, mert – s ez a gondolat is most kattant a helyére, erről
majd keresünk egy idézetet – jelen világunkban a fhangít legjobban megközelítő gondolatábrázolási forma a zene.
– Többrészes lesz?
– Ha sikerül úgy megírni, igen. Szándékom szerint három, éspedig a három főszereplő saját történetének egy-egy könyv
szolgál keretül.
– Milyen kérdések vetődnek fel?
– Rengeteg. Amikor Defoe elkezdett írni, nyilván tudta, hogy
egy emberről ír, aki hajót fog törni, lakatlan szigetre kerül, letelepszik stb. Amikor viszont Lucasék elkezdték a Csillagok háborúját, ide a rozsdást, hogy sejtelmük se volt róla, hogy Vader
Leia és Luke apja, meg még rengeteg mindenről. Ezt mind me-

net közben találták ki. Hát én ennél sokkal kevesebbet tudok
Nindáról. Szinte semmit – ahhoz képest, amivé ki kell nőnie
magát, végképp semmit.

2019.12.03.

Nem gondoltam volna…
…hogy kimegy a firnire. Szaisz hívására?! Hogyhogy? Miért?
Hogy van ez? Elpusztíthatatlannak hiszi magát? Nirn illiar miért nem lett volna jó? Az nem Szaisz?
Nem, ezt most én sem értettem, de ő egyszerűen kijelentette,
hogy megy. Senki sem érti, egyedül talán Szinensi, de még
nem tudom, hogy valóban ért-e bármit, vagy csak tökéletesen
bízik Nindában. Annyit tudok, hogy nem eshet baja, hiszen a
csoport még csak a távoli jövő, csakhogy vigyáznom nekem
kell ám rá. Mondjuk azt igazán nem mondhatom, hogy gyakran
keveredik bajba. Ez a második eset négy év alatt, de hát a derkunra persze föl voltak készülve, sokszor előfordult már, elő is
fog még. Az nem az én felelősségem volt. De az, hogy kimegy
a firnire egy herriben…
No persze, szindor gyerek, értem én. Mert ő ott van otthon,
mi?
Nem, ezt nem veszem be ilyen könnyen. Vagy értelmetlen
vakmerőség volt, vagy most mutatkozott meg ismét, másféle
formájában, hogy – – –
Nem, ez nem játék és nem vicc. Ha adhatok egy tanácsot kezdő íróknak: soha ne akarjátok irányítani hőseiteket. Persze nektek kell mozgatni a szálakat, hogy az események úgy bonyolódjanak, ahogyan a cselekmény szempontjából kívánatos, de
ha valamit a fejükbe vesznek, akkor igenis hagyjátok nekik
megcsinálni, úgy, ahogy ők akarják. Nem csecsemők. Önálló
akarattal bíró emberek. Némileg mégis olyanok, mint a gyerekek: ők döntik el, mit fognak csinálni, de a mi vállunkon van a
felelősség. Ha megoldhatatlan élethelyzetbe kormányozzák
magukat, nem az ő regényük megy tönkre, hanem a miénk. És

nekünk kell aztán kínlódni vele, hogy rendbehozzuk. Nem nekik. Ők csak állnak és várják, hogy mi megoldjuk a helyzetet.
Ninda is meghozza a maga döntéseit, én pedig nem tehetek
mást, mint hogy figyelek és leírom, ami történik.

2019.12.25.

Folyamatábra
Ahogy növekszik az a lista a Ninda utószavában, mindazok nevével, akik munkásságukkal hozzájárultak a regényhez, sokszor átgondolom, mennyire különleges társaság az a most már
száznál több ember és csoport, akik itt szerepelnek. Most éppen
megint bővült egy-két névvel, és erről mondanék néhány szót.
videó
Alan Walker az egyik, e miatt a klip miatt (is), ami valósággal lenyomata annak, amit Ninda jelenleg csinál, s még inkább
annak, amit majd a jövőben fog. Mintha összebeszéltünk volna,
pedig eddig nem ismertük egymást, alig néhány napja szereztem tudomást erről a fiatal művészről, ő pedig aligha olvasta a
Nindát tavaly nyáron, amikor a klipen dolgozott – a könyv meg
még nem is létezett. De más klipjei is rokoníthatók a nindai
gondolattal.
Ezért került bele, mert definiál gondolatokat, amiket nélküle
másképpen kellene, lehetne definiálnom.
Walkerrel úgy ismerkedtem meg, hogy amint elmeséltem, Lisette Koiduaru szólókarrierjét vettem tanulmányozás alá, és ő
énekelte ezt a dalt. Kíváncsi lettem az eredetijére, és ez az.
De Lisette Koiduaru sem csak annyit tett, hogy összeköttetést
teremtett Alan Walker és köztem, s most már ő is benne van
ebben a névsorban. Hogy miért, mi az, amit véghez vitt, azt
nem tudom itt leírni néhány mondatban, ahogy a többiekről
sem. Tessék végignézni szóló- és csapatos fellépéseit.
A harmadik, aki most bekerült, adott egy további ötletet, aminek nincsen köze a Nindához.

2020.01.04.

Nindák
Van abban valami rendkívül megkapó, ahogy a világ nagy szellemei összegyűlnek és a segítségemre sietnek, hogy Nindát azzá tehessem, akivé válnia kell, ámbár természetesen még mindig nem tudom, hogy kivé, mivé. Nekik persze fogalmuk sincs
róla, hogy ezt teszik, történetesen arról se, hogy én a világon
vagyok, ők egyszerűen csak teszik a dolgukat – no de én is teszem a dolgomat, és ennek része, hogy felhasználom, amit ők
megalkottak. Hiszen én vagyok Faxe, a Takács, nekem kell
megszőnöm azokat a fonalakat, amiket ők elém hoznak. Igen,
tudom, a nyáron még Nindára mondtam, hogy ő Faxe – ő is, de
ő bent a regényben. De ahhoz, hogy ő Takács lehessen bent a
regényben, nekem is Takácsnak kell lennem itt kint az életben,
a szövegszerkesztő előtt.
Kezdjük például azzal a szállal, hogy Krislin Sallo elénekli a
Lumelillt, s ezzel egy akkora darabot definiál Ninda metastruktúrájából, mint… mint… ez nem hold, hanem űrállomás. Innen
folytassuk – az eseményeket abba a sorrendbe teszem, ahogy
én értesültem róluk, illetve felhasználtam őket, itt nem az a
fontos, hogy az életben milyen sorrendben történtek.
Ha a lumelillt összefonom az Új Fénnyel, amit Loreta Reide
már korábban átnyújtott nekem, mit kapok? Erről is értekeztünk már, de most nézzük tovább. Tehát az Új Fény átsüt a lumelilles ablakon (lassan tényleg tele lesznek az ablakaink lumelillel, ennek augusztusban nem lett volna esélye), Ninda pedig akadálytalan elmével (cittāvaraṇa-nāstitvād) – mit is csinál? Gondolom, alkot egy lúmát, már jól benne jár az első dírben, és éppen most három éve, hogy elkezdte, tehát mi lesz az
a lúma?… hát ezt nem tudjuk, tegyük félre a kérdést és nézzük
a következő szálat. Krislin tehát elénekli a Lumelillt és újradefiniálja Ninda pradzsnyápáramitá metastruktúráját. Belép Stella
Ristioja a Hääleddel és lecsiszol néhány sarkot, Ninda folyamatosan formálódik, ez a két kislány megírja helyettem a fél
könyvet, és most tessék visszagondolni az Új Fényre. Rendezzünk megint egy képzeletbeli találkozót köztük, és invitáljuk

meg Dārta Stepanovát, szükségünk lesz rá, mert ő énekelt a koyaanisqatsiról. Tehát ha összegyűlnek ők négyen, Loreta Új Fénye, Krislin lumelillje, Stella hangjai és Dārta koyaanisqatsija,
mi kerül a középpontba, tessék rámondani nagyon gyorsan,
mert Bruce Willisnek még szerelmet is kell neki… azaz nem.
Illetve persze de, Lilu is közénk tartozik, megbeszéltük, vagyis
hát érintettük a kérdést, de az ennél összetettebb, egy pillanatra
még tegyük félre. Mi kerül a középpontba?
Hát ha nem az ötödik elem, akkor akire a fényből, jégvirágból, hangokból és koyaanisqatsiból alkotott parabolatükör
gyújtópontja mutat, a következő szál, egy jégvirághideg kamaszlány, aki hangokat ad a koyaanisqatsinak és akiből árad a
fény.
Greta Thunberg.
Ninda a jövő – kettős értelemben, a jövőben él és onnan a jövőbe mutat. Greta is a jövő – a jövő fénye a jelenben. Ha meglátom az arcát a Facebookon, mintha kisütne a nap a szobában.
Pedig egy teljesen átlagos ember (akárcsak Ninda), de valami
sugárzik belőle (akárcsak Nindából), magára vonja a figyelmet
(a. N.), és mellesleg hülyeségek megvitatására ösztönzi az embereket (a. N.), de ez most nem érdekes, térjünk csak vissza a
jövőbe. Greta onnan jön, s még fluxuskondenzátorra sincsen
szüksége. A jövő üzenetét hozza, mert ő ott fog élni, a jövőben,
és neki szüksége van a jövőre, amit félt tőlünk, a koyaanisqatsitól, amit mi teremtettünk a múltban – és folytatjuk jelenleg is,
de ez most nem programbeszéd, nem Greta környezetvédelmi
tevékenységét akarom kiemelni, hanem magát Gretát. Greta
nemcsak jelenség – bár annak is nagyon fontos –, hanem egy
ember is, aki Ninda metastruktúrájának újabb elemeit formálja
ki és közben megint továbbmutat a következő szálra, akit Krislinéktől indulva találtam meg, azáltal, hogy Lisette Koiduaru
elénekelt egy dalt, aminek kíváncsi lettem az eredetijére. S ez
kiváló döntés volt, mert megtaláltam Greta másik arcát. Egy
kapucnis, álarcos fazont, aki fantasztikus hangzásokba komponálja a koyaanisqatsit, azt a fajtát, amiről Greta beszél és azt is,
amiről Dārta, s ugyanakkor ő maga is egyfajta lumelill, mi más
is lehetne, ha egyszer a koyaanisqatsit manifesztálja, talán
plasztikusabban, mint Dārta, de több az eszköze is hozzá.

Óriási tévedés lenne azt hinni, hogy a Greta-történet csak és
kizárólag a környezetvédelemről szól. Persze az ipar és a gazdaság átalakításáról is, hiszen a környezetet nem lehet enélkül
hatékonyan védeni, a mai viszonyok között semmiképp, de más
a lényeg. Maga Greta. Egy ember, aki mögött nincsen semmilyen intézmény, erő, hatalom, és mégis képes milliókat mozgósítani. Vagyis akár változtatni a világ sorsán. És ráadásul tizenéves. Ilyesmi nem gyakran történik, és az ilyen történetek hősei
bekerülnek a történelemkönyvekbe: Jeanne d’Arc, Gandhi…
rajtuk kívül főleg negatív hősök jutnak eszembe, de ez most
mindegy, ahogy tárgyunk szempontjából annak sincs jelentősége, hogy Greta történelmet csinál, itt zajlik a szemünk láttára.
Annak van jelentősége, hogy Gretában is van egy nagy adag
nindaság. Greta nindaszerű, nindikus, nindoid. Mondom ezt
úgy, hogy alig öt év telt el a történetből, és Nindának még csak
nagyon érintőlegesen nyílt alkalma megmutatni, hogy ő kicsoda, hát még azt, hogy micsoda.
(Azért jegyezzük meg parentézisben, hogy Greta az egyetlen
a Földön emböremléközet óta, akinek milliós rajongótábora
van, noha de facto nem csinál semmit, amiért rajongani lehetne. Az éneklést rábízza Luis Fonsira, a hegedülést Karolina
Protsenkóra, nem mutat be bűvésztrükköket, nem hajlít kanalat,
nem játssza el Harisnyás Pippit. Beszél. És csupa kellemetlen
dolgot mond. Mégis milliók imádják. Találgathatok? Mert
imádnivaló?)
Azt már megbeszéltük, hogy Ninda a dzsudihar manténe (is).
Axiomatikus, hogy Greta szintén a dzsudihar manténe, hiszen
amit mond, az bizonyítást nem igénylő, tényszerű igazság (a
rettegő-sikoltozók figyelmébe: egyetlen dolgot mond, azt, hogy
figyeljünk a tudósokra, akiket azért képeztünk ki vagyonokért
és láttunk el vagyont érő eszközökkel, hogy információkat közöljenek, amiket aztán nem vagyunk hajlandóak meghallgatni),
s mint ilyenek a pradzsnyápáramitá két oldalát testesítik meg,
mint jin és jin – mármint nem attól, hogy mindketten nőneműek, hanem hogy a két oldal voltaképpen ugyanaz.
De hozzuk vissza itt megint a korábban említett másik szálat,
Alan Walkert. Ő is a dzsudihar manténe, hiszen az ő szavai
sem szorulnak bizonyításra, azt mondja, amit látott, hallott, tapasztalt, jelenvalót és régenvoltat, mély kútforrása bölcsesség-

nek, mindent tudott és mindent megértett, és elmondja nekünk
zenében. Érdemes górcső alá venni a klipjeit, a Darkside-on kívül az Alone-t és a Fadedet. Miről szólnak? Hogyan szólnak?
Miért szólnak? Kinek szólnak?
Koyaanisqatsi, kétségtelenül. És ha Ninda és Greta jin és jin,
akkor Alan és Dārta (a Focusban) a csungli, a semleges, középen álló oldal, hiszen mindketten somerek, Dārta női, Alan férfi mivoltáról mond le átmenetileg, hogy élesítse a közlést és elszakítsa immanens nemi szerepeinktől (is). Lehet, hogy a jang
oldalon ezt meg sem lehet csinálni? Meglepne, mert szerintem
miért ne, de pillanatnyilag nem látok rá precedenst. A csoport
is csupa nőneműből áll.
Ugrálok a témák között, de napok óta írom ezt a cikket, nézze
el nekem az olvasó. Gyógyszerre van szükségem. Mármint ez
Loreta új dalának címe, Man vajag zāles, nem csekély adag titokzatoskodással jelenik meg, naponta kiszivárogtat egy-egy
képet az Instán, s most gondoljunk a hatására is tán. Loreta eddigi saját szerzeményei egytől egyig jelentős hatással voltak a
Nindára, konkrétan a Jauna gaisma nélkül sehol nem lenne a
regény, a Līdz parādījies tu irányokat és határokat jelölt ki, de
még a kis téli dalocska, a Lai snieg is tett annyit Nindáért, mint
a Hääled.
Hetedikén jelenik meg a Man vajag zāles, a névnapomra kapom, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Mit talált ki Loreta már
megint? Mit tudok majd leszűrni belőle, ami tovább formálja
Ninda személyiségét?
Utóirat. A cikkben megválaszolatlanul hagyott kérdések:
– Miről ír lúmát Ninda annak kapcsán, hogy az Új Fény átsüt
a lumelilles ablakon?
– Mely módon összetettebb kérdés Lilu ide tartozása?
– Az összes többi…

2020.02.05.

N-ndHirtelen ért a felismerés, hogy Ninda és a NANDO neve csak a
magánhangzókban különbözik. Istók zicsi nem volt szándékos.
Az sem, hogy csak a kezdőbetűjében térjen el a Linda keresztnévtől és hangszerkezetében megegyezzen az édesanyja keresztnevével. Ninda neve egyszerűen csak kipattant a fejemből,
semmilyen meggondolás nem vezetett, csak annyi, hogy hangtanilag illeszkedjen a célhoz, amire megteremtetett. Az derült
ki, hogy a név találó.
Egyébként ez a felismerés aközben ért, amikor éppen a NANDO kislányok egy réges-régi felvételét hallgattam, megvan a
neten, a Muzikantu dziesmas rádióműsorban szerepeltek (lejátszógomb a nagy kép alatt), még a Mamma mani apēdīs megjelenésekor. Természetesen akkor egy kukkot sem értettem abból, amit beszélnek. Ma – mintha az anyanyelvemen. Csak nagyon kell figyelni, mert persze gyorsan beszélnek, alig huszonnégy perc a műsoridő, és egy csomó dalt is elénekelnek.

2020.02.20.

Egydíres
Ninda tegnapelőtt (mármint akkor írtam) letette a vizsgát az első dírből, méghozzá éjszaka, a fengrábajnokság második fordulójának kellős közepén, de hát nagyon keveset alszik. És rögtön
meglepetéssel kezdte, az első kérdésnél felismerte, hogy az egy
(ki tudja, mennyire ismert) fhangíversből való idézet, de átvariálva adta vissza, egy khát kicserélt és ezzel máshová tette a térbeli hangsúlyt.
Az utolsó kérdés az volt, hogy írjon egy lúmát az időről. Ezt
írta: „A napok elmúlnak és visszatérnek mint régi barátok. Hogyan fogadod őket, nyílt szívvel vagy elutasítóan – csak rajtad

áll.” Ennek az alapgondolatát pedig én természetesen Guntars
Račstól csórtam, ebből a dalból.
A pontszámát nem árulom el, maradjon valami nekem is, de
az az egy biztos, hogy egydíres fhangímesterünk van. Ami nem
jelenti azt, hogy bármilyen előrelépést tett volna az úton, hogy
azzá váljék, akivé küldetése szerint lennie kell (a küldetés úgy
értendő, hogy ez ugyebár egy regény, amit én valamilyen céllal
írok). Szó sincs róla, ő akkor is ugyanazzá vált volna, ha soha
életében nem is hall a fhangíról, de ez segíti kiteljesedését.

2020.03.20.

Népvezér a családban
Föltették a kérdést, hogy ki a népvezér a családban, mivelhogy
említettem az előző cikkben. Hát Ninda. És mivel ez Ninda
karrierje szempontjából totálisan mellékvágány, egy évek óta
tartó, de jelentéktelen epizód, ami semmi másra nem lesz jó,
mint hogy megalapozza hírnevét – bár ezt még senki se tudja,
csak én, úgyhogy legyetek szívesek nem elmondani nekik –,
kivételesen elmesélem. Hátha tanulságos.
Úgy kezdődött, hogy Åmmaĩt ÎÌdaṙa szerette volna őt megnyerni az ügyének. Ezért odautazott az Aulang Laipra, és beszéltek. Csakhogy ugyanekkor Sídiben megpuccsolták az elnököt, és egy tanácsadója éppen ott kért menedéket. Nem is találkoztak, de a sajtó megneszelte és felfújta az ügyet. Nindát az
egész egyáltalán nem érdekelte. Közben Hiragi sorra indította a
Ninda-pereket a szindor kormányszervek ellen, ami Nindát
szintén nem érdekelte, nem is tudott róla, amíg Åmmaĩt nem
értesült erről és össze nem ismertette őket. Ninda egyre többet
szerepelt a szindor tömegkommunikációban, bár még „szint
alatt”, de felkeltette egy folgri riporter figyelmét, aki felkereste
Nindát és készített vele egy interjút. De az interjú nagyon nem
úgy sült el, ahogy ő tervezte, mert Nindának semmiféle ismerete nem volt arról, hogyan kell interjút adni, és ez nem is érdekelte. Teljesen a feje tetejére állította az egészet, de ez már fon-

tos lesz a jövő szempontjából, ezért ezt ugorjuk is át, maradjon
annyi, hogy elkezdett beszélni Szindoriáról.
Sokat és kendőzetlenül.
Óriási botrány volt. Nem is magából az interjúból, hanem
hogy tüntetők transzparenseire került a neve, erre megjelentek
az ellentüntetők, Szindoria és a Testvériség eddig is feszült
kapcsolata most már pattanásig feszült, és a Testvériség ilyenkor rettenetesen arrogáns. Ultimátumot adtak, aztán ukmukfukk lerövidítették a határidőt. A szindor kormánynak pedig
esze ágában se volt feladni elnyomó, rasszista politikájának
akár egy cseppjét is. Úgyhogy a Testvériség nem várt tovább.
Nindát mindez továbbra sem érdekelte, éppen sinnarszési
volt, hangin-fiengéni akart lenni, kórházba került, megfejtette
egy világ problémáját, Kis Őrző lett belőle, aztán fengrát kezdett tanulni, szóval élte a normális Ninda-életét.
Szindorián ezalatt egyre feszültebb lett a helyzet, Åmmaĩtnak
egyre több lett a baja. Megpróbálták bűnbaknak megtenni a
szúnik miatt, és Ninda neve egyre gyakrabban szerepelt. Míg
aztán nem kisebb személyiség interjúvolta meg, mint Ḱeŷl
Lỹŷkśůnaḩỳ, élő adásban. Megállapította, hogy Ninda – illetve
ahogy ők ejtik, Nìïndà – akaratán kívül az ellenzék egy csoportjának élére állt.
Erre Ninda egy ártatlan kérdéssel felrobbantotta a szindor tömegkommunikációt.
– Mi az az ellenzék?
Ez az interjú sem úgy sikerült, ahogy a riporter szerette volna. Ninda lerombolta a szindor ellenzéket, a szindor nemzeti
önérzetet, mindent. És szó nélkül faképnél hagyta őket. Nem
tisztelt semmit, nem is azért, mert önfejű lenne vagy beképzelt,
hanem egyszerűen fogalma sincs, hogy neki itt valakit vagy valamit tisztelnie kellene. Nem volt mikor és hol megtanulnia, és
már nem is fog neki sikerülni, mert tisztán látja, hogy ezekben
az emberekben és intézményekben nincsen semmi tisztelnivaló.
Azóta is intenzíven jelen van a szindor belpolitikában. Született egy jelszó: MÙRỸN. Ez elég durva szóval hülyét jelent, de
rövidítés, az első betűje ugyanebből a szóból van, az utolsó pedig Ninda nevéből, és az egész együtt annyit tesz, hogy hülye
az, aki nem hisz Nindának. Ninda ugyan úgy reagált, hogy ő

nem tett semmit, de ez is csak a kezdete volt egy újabb politikai botránysorozatnak. Alakult egy mozgalom is, ami már az ő
nevét használja.
Åmmaĩt pedig megkezdte tárgyalásait egy ellenzéki vezetővel, és kijelentette, hogy Ḱïyṙeànnak mennie kell. Ilyet kimondani szentségtörésszámba megy Szindorián. Még az ellenzék
előtt is. A vezető az alkotmányra hivatkozott – Åmmaĩt pedig:
– A szomszéd helyiségben üldögél egy öt és tíz éves, akit eddigi élete kilencvenöt százalékában folyamatosan bántalmaztak
annak az alkotmánynak a nevében. Idehívjam? Megmagyarázza neki, hogy az helyes volt?
Aztán Ḩaỳŷt is adott egy tévéinterjút, és ő is megszegett néhány tabut. Már az ő neve is transzparensekre került.
De Nindát mindez továbbra sem érdekli. Folyamatosan fejlődik azzá, amivé egy nap lennie kell. Közben mellékesen letette
az első dírvizsgát, már saját úldja van, és nemsokára hazaérnek
a namindanra.
De valójában nem ez a fontos. Még Szinensi is csak sejti,
hogy mi a fontos.
*
– Te egy igazi saupu vagy. Még Angrolími is csak egy nagyon nagy tudós és nagyon bölcs ember, de nem saupu. Én
nem vagyok semmi különös. Még dzsímiren se játszom szépen,
mindig hamisra sikerül. Neked kellett először letenni a vizsgát.
Ninda nevetett, átvette Âůtól a labdát és eldobta megint. A
kirik nemrég rákaptak a labdázásra, ha eldobták nekik, egészen
úgy szaladtak utána, mint egy kutya, aztán egy darabig játszottak vele, egymásnak dobálgatták, lökdösték, mielőtt visszahozták, hogy dobja el újra.
– Dehogy vagyok én saupu. Például nem vándorolok faluról
falura, hogy tudást töltsek az emberek fejébe, ahogy a régi saupuk tették.
– Még elkezdheted. De nem ez a lényeg. A saupuk nem egyszerűen csak tudtak sok mindent, hanem bölcsek voltak. Teljesebb képük volt a világról, az emberekről, mindenről, és ezt a
teljesebb képet a maga teljességében élték meg, függetlenül at-

tól, hogy az egyes emberek, akikkel beszéltek, mennyit tudtak
értelmezni belőle.
Ninda rábámult a barátnőjére.
– Ezt hol olvastad?
– Sehol, ezt én mondom. Annak alapján, amilyennek téged
látlak. Vegyünk egy példát. Téged belekevertek a szindoriai
politikába, tízezrek figyelnek ott a szavadra, de lehet, hogy milliók, nem tudom. Mit csinál egy neri ilyen helyzetben? Szerintem a tömegek élére áll. Ha van valami igazi mondanivalója, ha
tud valamit csakugyan tenni, hogy az országnak jobb legyen,
akkor azért – ha meg nem tud, akkor népszónok lesz, aki hülyeségekkel szédíti az embereket, csak hogy ő lehessen a jaszszanhauhau. Valójában saját magát is szédíti. A rajongás olyan
kábítószer, ami elkábítja azt is, aki rajong, és azt is, akiért rajonganak. Hing-hing, ez jó gondolat, leírom lúmának. Te észre
se veszed a rajongóidat. A politikáról meg az a véleményed,
hogy inkább feküdjenek a fűbe és nézzék a felhőket, az hasznosabb. De amikor beszélsz velük, hát az aztán… vivivivi…
Mintha… mintha az anyjuk lennél, tudod? Azzal a tévéssel is,
aki folyton vigyorog, Keillel, tudom már a nevét, olyan vagy,
mintha nem ő lenne az öregebb, hanem te, de legalább ötszáz
évvel. Te tanítod és neveled az embereket. Ezért vagy te saupu.
Ninda mosolygott.
– Jaj, sien. Nem is szeretnélek, ha nem lennél ilyen bolond.
– No tessék, ez is, ahogy ezt mondod. Mintha a pici lányod
lennék. Tudod… tudod, ki vagy te?
– Mégsem saupu?
– De saupu is. Rájöttem. Van a Hífahauringdzsiben az a rész,
amikor Gerrukí megérkezik a Hammá-hegységben az Idők
Urához. Emlékszel?
– Persze.
– Hát olyan vagy te.
– Mint Gerrukí? – kérdezte Ninda incselkedve.
Szinensi föl se vette. Áhítatosan folytatta.
– Te olyan vagy, mint az Idők Ura, sien. Aki kezében tartja a
múltat és a jövendőt, ismeri a mindenség titkait […] Tudod
mit? Angrolímitől kaptál már egy seurut. Tőlem is kapsz. Hogy
is mondják ősi nyelven… igen, megvan, hiom. Te vagy Ninda
Farrúnin-hiom-lian, aki kezében tartja az időt.

– No, szépen fogok kinézni, ha hetesenként kapok valakitől
egy seurut.
– Te semmit sem veszel komolyan, te sengiri!
*
Úgyhogy most megyek és beleírom abba a névsorba az orosz
nép egyik legnagyobb szellemi vezetőjének nevét.

2020.04.23.

Érdekes hasonlóság
Megkaptam a választ egy régi kérdésemre, bár nem én tettem
föl a kérdést. A Facebook-oldalukon jelent meg történetként.
Kā radās nosaukums NANDO? – Vārdam nav īpašas nozīmes.
Sen, sen atpakaļ radās saskanīgs burtu salikums, kas palicis
par mūsu grupas nosaukumu līdz pat šai dienai. Gondolom, régi olvasóimnak már le sem kell fordítani, de újak is akadhatnak, tehát: Mit jelent a NANDO név? – A szónak nincs különösebb jelentése. Valaha régen, nagyon régen alkotott harmonikus betűsor, ami mindmáig az együttesünk elnevezése maradt.
Ez egy érdekes hasonlóság. Én is gyakran így választok neveket. A regényeim főszereplői – egyúttal címszereplői – általában normál, anyakönyvezhető keresztneveket kapnak, de vannak kivételek, történetesen a három legterjedelmesebb, tehát
legjelentősebb, legtöbb munkát adó regény közül kettőnek a
címszereplője kitalált nevet kapott: Kissy és Ninda. Kissy egy
angol szó és egy ipszilon, romantikus hangulatában nevezte el
magát a csókról, no de ez 2006-ban volt, tizennégy éve dolgozom a regényen, és még lesz egypár év, miután némileg közbeszólt az élet. S aztán a regényben ő így éli le hátralevő életét,
az eredeti keresztneve a nyilvánosság számára feledésbe is merül, mint Darvas Iváné meg Miley Cyrusé – a valódi világban
pedig így ismerjük őt is, a könyvet is.

Ninda pedig teljesen úgy kapta a nevét, ahogy a NANDO
(korábban említettem, hogy a hasonlóság véletlen), teljesen találomra. Én egyszerűen csak kitaláltam ezt a nevet, de a könyvben is gyakorlatilag sorsolással kapja meg a nevét, száztizennyolc évesen. A könyv összes többi szereplője úgy kapott nevet
– a könyvben –, ahogy mindenki más, a szüleik adták nekik
születésükkor, egyébként pedig a hasamra ütöttem és sorba
raktam egy csomó betűt. Szinensi, Ángsauri, Fendria, Hiragi,
Kásirun, Angrolími, Fondzsahut, Illiki, Rangáhuap, Séssinauri,
több mint háromszáz szerepneves szereplőnk van csak a szúnik
közül – kitaláltam a szúni nyelv fonetikáját, és ennek alapján
teremtettem neveket a semmiből. Személyneveket, földrajzi és
űrrajzi neveket, hajóneveket. Aulang Laip, Auszíní, Hongo
Mai, Színangir, Szilgun Angardúmi, Sangur Órangi – hajónevek, ezekből is van már vagy ötven. És a rengeteg szó. A hirsáhong szendvics, a jagihut sütemény, a dzsehamlevél, a hargaun
és a dzsilaun – csak pár a szúni konyhával kapcsolatos szavakból. A fengrá és a fhangí – két terület, amikben Ninda jeleskedik – valósággal ontja a szakkifejezéseket, tessék megnézni
egy részletet:
Méregette kezében a fengirit. A sildelg stílusba tartozó jaupi
volt, kissé aszimmetrikus, sok múlt azon, hogy melyik oldalával fogja meg az ember és lendíti ki. A dimmin sorban szólaltak meg a tizedmatik bimmjei.
– Julki – mondta Ninda a negyedik tizednél. – Neng-rúmolki-teki, kék.
Adott négyszavas leírásnak megfelelő sombir mindig csak
egy van a pályán, hát nem kellett a többieknek keresniük. Sulgetil, aki a dimmi mellett állt, nyomban rá is fordította a tárcsát, és a kiválasztott sombirt fény öntötte el.
– Hé, ezt nem lehet! – kiáltott föl a Hilgerip daurtája, Aundzsi. – Ne engedd neki, Séssinauri, kezdő még, el fogja rontani!
Bamm! – jelezte a dimmi. Ninda nyugodtan beállt a dobáshoz.
– Hadd rontsa – mondta nyugodtan Séssinauri. – Úgyis ti
lesztek a desszert.
Bimm!

Ninda nyugodtan megtervezte a röppályát és a hozzá tartozó
dobásívet.
Aundzsi a fejét csóválta.
Bimm!
– Ez így nagyon csillagporos – mondta Aundzsi. – De rendben, ha nekikezdtél, hát jó, rajta. Látni akarom azt a sombirt elkapva. Csináld meg, halligí!
Bomm! – kongatta a dimmi a nyolcadik tizedet.
Aundzsi fölemelte a kezét.
– Kúmlian!
A dimmi elhallgatott, a kilencedik tizedet már nem kondította
el.
Nindához el sem jutottak a daurta szavai. Csak a fengirit látta, amint leírja a bonyolult röppályát, előbb ferdén fel a magasba, jobbra csavarodva, aztán visszafordul balra és éles szögben
lecsap a két sombir mögé, egyenesen a neng-rúm-olki-tekire.
Pontosan tudott előre mindent. Már csak el kellett dobni a fengirit.
Amikor eldobta, az elnémult dimmin még mindig pörgő
számjegyek kilenc egész egy tizeden álltak meg. Aundzsinak
fölösleges volt megállítania az órát. A fengiri fölszárnyalt a
magasba, pontosan azon a röppályán, amit Ninda előre eltervezett, és lecsapott a neng-rúm-olki-tekire.
Elkapta.
A közönség nem ünnepelt. Több száz ember ült a pálya körül
döbbent csendben.
– A dzsuldzsul egyen meg, ha értem – dünnyögte kis szünet
után Aundzsi, odalépett Nindához és átölelte. – Ez akkora volt,
mint a rohokkígí, megcsináltad, halligí, megcsináltad!
Erre már kitört az ünneplés. Mindkét csapat tagjai sorra ölelgették Nindát, a közönség pedig tapsolt és éljenzett.
– Kár, hogy nem az én csapatomban vagy – mondta aztán
Aundzsi. – Hát ez bizony százhúsz pont, akárhonnan nézem.
Lesz mit ledolgoznunk, főleg hogy julki volt, és fogadok, hogy
a julkihan is sikerülni fog. Tudom előre… no, lássuk, mi lesz
az.
– Senszi – mondta Ninda.

– Ne ingereld a sottohan-vaturít, halligí! Sóhit eressz rá, pár
napja még rövidkéz voltál! Ha nem kapod el, kétszáznegyvenet
veszít a csapatod!
– Tudom – felelte Ninda hideg nyugalommal, és a szongéhoz
lépett. Megérintette a gombot, s a gép kiadott egy senszit. Ninda nyugodt léptekkel átsétált a kalingin, a fengirit tanulmányozta, próbalendítéseket csinált, ahogy szokták.
Mire az olvasó ideér az olvasásban (ne-32, már úgy száznyolcvannyolcezer szót kiolvasott a regényből), a legtöbb szót
érteni fogja, már ha megjegyezte persze. De nem mindet. Azt
például mindmáig nem tudom, mi az a rohokkígí, kétszer fordul elő eddig az egész könyvben, sőt a sottohan-vaturít és a
dzsuldzsult sem ismerem. Aundzsi igen, és kétségkívül Ninda
is, mert nem kérdezett vissza, hogy azok micsodák. Velem nem
osztották még meg ezt az ismeretüket.
„Megtanulta például a kitalált nevek és szavak hangulatkeltő,
atmoszférateremtő hatását. Már az első oldalakon találkozunk
Le Guin szóalkotásaival. S ez nem volna baj, rendszeresen él
ezzel minden fantasztikus irodalom, a mi Karinthynk nagyszerű leleményeire (bullok, oihá, Capillária stb.) mindnyájan emlékszünk. Le Guin azonban kissé eltúlozza a dolgot, nyilván élvezi a játékot, s közben nem gondol arra, hogy az olvasó szórakozását megnehezíti, elbeszélésének megértését lelassítja. Vannak pillanatok, amikor a hitelesség, hihetőség érdekében alkotott getheni nyelv már-már visszájára fordítja az eredeti célt, az
ismeretlen szavak hitelüket vesztik. Apró szépséghibája ez a
regénynek, de meg kell említenünk, hiszen a magyar olvasó
nem él az angol vagy amerikai sci-fi légkörében, ahol ez a
módszer megszokott és mindennapos.”
Ezt Kuczka Péter írta az Ursula K. Le Guin A sötétség balkeze című regényének 1979-es kiadásához mellékelt tanulmányban. (A regény egyébként része a Ninda irdatlan forrásanyagának.) Nem felejtettem el ezeket a mondatokat, és azt sem, hogy
mennyire nem értek egyet a gondolattal, akármekkora óriása
volt Kuczka a science fictionnek. Egyébként is ha megnézzük a
könyv első oldalait ebből a szempontból, kiderül, hogy nem is

úgy van, Kuczka eltúlozta. Az első fejezet egy címleírással
kezdődik: Hain levéltárából. A 01-01101-934-2/Gethen sz.
Ansible-szalag átirata: Az olluli Stabilnak: Genly Ai, az első
Mobil jelentése Gethen/Télről, a haini ciklus 93-ik, az. Ekumeni Időszámítás 1490–97-ik évében. Hát ugye ez egy műszaki
adalék. Ezt követően viszont a tulajdonneveken kívül csak a
következő szavak fordulnak elő az egész első fejezetben: gossiwor, kyorremy, karhosh, kemmer, kemmering, shifgrethor.
Ezek felét megmagyarázza rögtön, a másik felét később. Ha
Kuczka szerint ezzel Le Guin visszájára fordította az eredeti
célt, mit gondolna a Nindáról?
Én ontom a sehonnan vett, magam költötte szavakat, mert
egy kultúrát, egy civilizációt akarok megjeleníteni. Sőt többet.
Nindának szüksége van a háttérre, amiből kiemelkedhet. No de
kérem, ilyet is csináltak már. A Ninda forrásanyagának része a
Dűne is. Félszázad óta ismerjük azokat a szavakat, hogy melanzs, shai-hulud, gom-dzsabbar, sardaukar, kull wahad. Frank
Herbert az arabból és a romaniból vette a szókincsét, arabul tudó olvasónak sokkal kevésbé misztikus, Le Guin és jómagam
pedig saját nyelveket alkotunk. (De persze meg sem közelítjük
Tolkient, nem ez a célunk.) Robert Heinlein pedig A Galaxis
polgárában (szintén része a Ninda forrásanyagának) jóformán
nem alkot nyelvet, így fest le egy sor űrbeli civilizációt. Mindenki a maga eszközeivel.
Szóval hogy miért nem értek egyet Kuczkával? Mert eddig
még mindig azt tapasztaltam, hogy a sehonnan jött szavak atmoszférát teremtenek, és ezáltal önmaguk definiálják magukat.
„Jamisnál volt a törzs vizéből harminchárom liter és hét egész
három harmincketted drachma – mondta Csani. – Íme, megáldom most egy Sayyadina szeme előtt. Ekkeri-akairi ez a víz,
fillissin-folaszija Paul Muad-Dibnek. Kivi-akavi, soha többé,
nakalas! Nakelasz! hogy megméressék és megszámláltassék,
ukair-an! Szíve dobbanására, dzsan-dzsan-dzsan, a mi barátunknak… Jamisnak.” (Békés András fordítása.) Ugye nem tetszik azt mondani, hogy ezt nem tetszik érteni? Kristálytiszta.
Noha lefordítani aligha tudnánk, mégis értjük. Akkor mi a baj?
Miért ne használhatnánk akármilyen tömegben ezeket a szavakat? Egy részüket megmagyarázzuk, más részüket érti az olvasó a szövegkörnyezetből. Jómagam többé-kevésbé szakítottam

a science fiction olvasásával (magyarázat Két hét múlva hal
meg John című cikkemben), de az eszköztárát ismerem. Sok
történetben csak egy-két szó speciális, például Robert Sheckley
A Tranaijának olvasója emlékszik arra a kifejezésre, hogy derrzin, máshol csak a jelentése speciális, maga a szóalak a történet
nyelvének hétköznapi szavaiból van, mint Asimovnál a Spacer
népnév, ami a különféle magyar fordításokban űrlakó, űrász,
Térutas és Térutazó is volt. De olyan is van, ahol egy egész
nyelvet tanulunk meg a regényben: H. Beam Piper Bundás népségének olvasója a regény végére folyékonyan csacsog borzasul.
Ne becsüljük alá az olvasót. Akit nem érdekel a regény, az
úgyis becsukja a könyvet, akár tele van ismeretlen szavakkal,
akár nem. Akit viszont igen, az meg fog birkózni velük.
És egy világot kap cserébe.

2020.05.07.

Elveszett egy egyetem
Gondoltam, elmesélem. Megvan, de mégis elveszett. Az utószóban is el fogom mondani, hogy a szúni civilizáció néhány
elemét (többek között a nyelvüket) már felhasználtam egy meg
nem valósított regényben, a Saunisban, amin 1994-ben kezdtem el dolgozni és még a 2010-es években is terveztem, hogy
megírom. (Akad még egypár ilyen ötletem. A Lauma 2016-ban
született, csak technikailag tavaly szeptemberben ültem neki,
hogy meg is írjam. A Sophie-t körülbelül tíz évig érleltem, mielőtt belekezdtem.) A Saunisból több is át lesz véve, nemcsak a
szúni civilizáció, csak még nem tartok ott.
De mielőtt átvettem őket, ők nem emberek voltak, hanem egy
másik értelmes faj, akik a Földtől nagyon messze alakultak ki,
és nekik volt még az ókor óta egy egyetemük. Volt egy okos
királyuk, aki elhatározta, hogy összegyűjti és országába hívja a
mindenfelé szétszórva élő, autodidakta bölcseket, akik a tudás
voltaképpeni tárháza voltak abban az időben. Volt egy közülük,

aki ezt az egészet szervezte, Angisztilhepan, aki megalapította
az első egyetemet, Hangilaorant. Mindkét név benne van már a
Nindában. Hangilaorannak jelentős szerepe volt abban, hogy ez
az ország lett az első számú világhatalom. Amikor az országhatárok megszűntek, ez olvasztotta magába az összes egyetemet,
mert háromezer év után akkora volt a tekintélye, hogy mindenki oda akart tartozni.
No, ezt az egész történetet ki kellett dobnom.
Mivelhogy nem volt ókor. Azaz volt, csak az nem a Galaxis
magjának peremvidékén játszódott le, hanem Ősi Földön, és
csupa olyan országot, eseményt, embert tartalmaz, amiket-akiket az olvasó is ismer a normál történelemkönyvből. A szúnik
földi eredetű emberek, mint minden értelmes lény a Nindában
(nem, sajnálom, a csoporton kívülre ennél több információ nem
szivároghat ki), és mint tudjuk, Hangilaoran a Földön sem az
ókorban, sem azóta nem létezett és várhatóan nem is fog. (Ilyen
nevű egyetem sem, hát még azokkal a tulajdonságokkal, amik a
regényben vannak neki, és amelyek egy részét szintén átemeltem a Saunisból.) Tehát Hangilaoran később jött létre, nem az
ókorban, tehát nem létezett az okos király, Angisztilhepan pedig nem egy ókori bölcs volt, azazhogy Ninda korából visszatekintve ő is kvázi prehisztorikus, hanem egy tisztán látó ember
már bőven az űrkorszakban, hiszen Szúnahaum-sínarraómin
élt. Hogy mi volt az a szituáció, ami őt erre a lépésre késztette,
azt történetesen nem tudom, és még azt sem tudom, hogy mi
lesz Hangilaoran szerepe Ninda életében (természetesen oda
jár, hová máshová)…
…no de hát még csak a legelső éjszakánál tartok.

2020.06.18.

Nyelvek a Nindában
A regény cselekményének idején az emberiség visszakövethetetlen időtávlat óta elhagyta Ősi Földet és kirajzott a Galaxisba.
Mivel az elmúlt négy-hétezer évben a proto-indoeurópai nyelv

átadta helyét az indoeurópai protonyelveknek, például leszármazott belőle a protoitáliai, abból a latin, abból a francia,
ugyanakkor a proto-indoeurópai egy másik protonyelvéből, a
balti-szlávból a protobalti, abból a litván, és ma a franciák a litvánok olyan távol állnak egymástól a megértésben, mintha őseik soha nem beszéltek volna ugyanazon a nyelven, és csak a
nyelvészek tudják kimutatni a kapcsolatot – szóval mindezt
számításba véve az a döntés született már az előkészítő szakaszban, hogy hiába a modern tömegkommunikáció, a Galaxis
távoli vidékeit benépesítő emberiség ennyi idő alatt totálisan
eltérő nyelveken fog beszélni. Mind a szinkróniában (vagyis az
akkor létező nyelvcsaládok teljesen érthetetlenek egymás számára), mind a diakróniában (vagyis az akkori nyelvek visszavezethetetlenek az Ősi Földön beszélt protonyelvekre, azokra
is, amik a kirajzás előtti évezredekben lesznek majd beszélvék).
Nem követtem el azt a hibát, hogy bármelyik nyelvet igazából nekiálljak megtervezni, így is még jócskán hátravan az első
részből, és húsz hónapja dolgozom a könyvön. Nekem a nyelvek lelke kell, nem a nyelvtana. Ahogy nem rajzoltam térképet
a sok-sok világ egyikéről sem, ahol Ninda eddig megfordult.
Következik némi ismertetés az eddig szerepelt nyelvekről –
amit eddig tudunk róluk. Nevük többnyire szúni kiejtésben szerepel, némelyikről tudjuk is, hogy a szúnik másképpen hívják,
mint ők saját magukat (ahogy a magyar nyelvet sem magyarnak hívják a legtöbb idegen nyelven).

szindor (sỳÿndoṙ)
Az alapötlet az volt, hogy minden sci-fiben folyton olyan neveket használnak idegen világok, sőt idegen értelmes fajok képviselői, amiket le lehet írni a sima angol ábécével és rengeteg
aposztróffal (Star Trek, Star Wars) – hát én mást akarok. A
szindorok a latin ábécét használják (egyike a kevés dolognak,
amik fennmaradtak Ősi Földről), rengeteg ékezetes betűvel. Az
alapötlet másik fele a vietnami, de a dupla ékezetes betűk (ấ, ầ,
ẫ, ẩ, ậ stb.) helyett itt dupla betűk vannak más-más ékezettel.
ÉÊsut ḱy Åmmaĩt ÎÌdaṙa vuõyś kèṙuan lýỹpïnkâuṙ rŵůń ũỳrtìn

Sỳÿndoṙeìaḩỹ luòỹap śuôn ŮÚvÿndaîĩt ÀÃmuńḱyoṙn Šéêṙnuap… És ha szó elején állnak, akkor mindkét betű nagy. De
más a funkciójuk, mint a vietnamiban, ahol a dupla ékezeteket
az okozza, hogy van hat ékezetes betű, amik önmagukban egyegy hangot jelölnek (â, ă, ê, ô, ơ, ư), és ezekre jöhet rá az ötféle
zenei hangsúlyjel. Vagyis nincs értelme fölcserélni a kétféle
ékezet helyét, mert ugyanazt fogja jelenteni. A szindorban
azonban mindegyik zenei hangsúly, és ha felcseréljük őket,
más jön ki, Lýŷ és ŶÝ neve szindor fül számára nemcsak a
kezdő l hangban különbözik.
Mostanra kialakult az ábécé, bár explicite nincs leírva. Hiányzik a b, c, f, g, j, q, x, z betű. Az y egy i-szerű, az w egy uszerű magánhangzót jelöl, de hogy mifélét, azt nem tudjuk. Az
ékezetes magánhangzók készlete: á à â ã ä å é è ê ẽ ë í ì î ĩ ï ó ò
ô õ ö ú ù û ũ ü ů ẃ ẁ ŵ ẅ ẘ ý ỳ ŷ ÿ ỹ ẙ. Néhányat szándékosan
kihagytam: az e, i és o nem kaphat karikát, a w pedig tildét,
mert ezek nincsenek meg a Unicode-ban, és nem akartam problémákat a feldolgozással – vegyük úgy, hogy az ezeket tartalmazó szavak egyszerűen pont nem szerepelnek a könyvben.
Az ékezetes mássalhangzók feltehetően teljes készlete: ḩ ḱ ń ṙ
ś š.
A kiejtésről keveset tudunk. A szúnik teljesen le vannak döbbenve a zenei hangsúlyokon, voltaképpen azt is csak innen tudjuk, hogy az ékezetes magánhangzók zenei hangsúlyokat jelölnek. Ők egyszerűen hosszú hangnak ejtik őket. A ḩ betű „lágy
h”, bármit jelentsen is ez – nekem [ç] gyanánt jelenik meg lelki
füleim előtt, de a könyvben nincs rá bizonyíték, hogy ez lenne.
Az ń nem ny, hanem valamiféle n, ez abból derül ki, hogy -nal,
-nel rag követi. A szúnik kiejtéséből tudjuk, hogy ḱ = k, ṙ = r, ś
= sz, persze nem azonosak az ékezet nélküliekkel, de a szúnik
nem tudják megkülönböztetni.
Tudjuk, hogy nem ismeri a z hangot.
A nyelvtanról annyit tudunk, hogy vannak összetett segédigés
szerkezetek, feltehetően ilyesmi az is, ami egyszer szerepel,
sỳlluãp ṙiẽyn àãyt, és mellette van, hogy az ige alapalakja sỳllûàt. Vagyis a két kiegészítő szócska mellett hangsúlyváltás is
van. Ilyet máshol is találunk: ỳÿpi? – ỳŷpu érted? – értem. (Ezt
a két betűvégződést a lettből loptam.)

Nagyon kényesek a zenei hangsúlyokra. Haitnak meg kell
változtatni a családnevét, mert az eredeti forma Kyòṙayś, amit
a szúnik Kióraisznak ejtenek, de ez a szindor fület az illetlen
jelentésű ḱyõraìs szóra emlékezteti.
Gyakorlatilag képtelenek (kellő tanulás nélkül) idegen nyelvű
szavakat úgy kiejteni, hogy nem rakják őket tele zenei hangsúlyokkal.

szúni
A regény legtöbbet szereplő nyelvét nem most találtam ki, hanem körülbelül huszonöt évvel ezelőtt Saunis című, többször
torzóban maradt, végül meg nem írt regényem számára, csak
egy kicsit változtattam rajta; a korábbi változat most ősi szúni
néven szerepel. Valójában az Angari számára már használtam
egy változatát, és szándékomban áll egy-két ottani tulajdonnevet itt is felhasználni, tiszteletadásként a korábbi regénynek.
A szúnik saját ábécével írnak, amit történetesen megrajzoltam, mert egy-két betű alakjáról említés van. Egyszerű geometriai formákat használ. A könyvben magyar helyesírással szerepel, mint minden nem latin betűs írás. Hangkészlete magyar
ábécérendben: a á b d dzs e é f g h i í j k l m n o ó p r s sz t u ú
v; hosszú mássalhangzók: dd kk ll mm nn rr ss ssz tt. Kedveli
az olyan mássalhangzó-torlódásokat, mint ng, ndzs, ngdzs, ngr,
ngsz, mb, nd, lg, rg stb. Az ng nem [ŋ], hanem [ŋg]. Diftongus
kevés van, főleg ai, au, ie, ua. Szereti a hosszú magánhangzókat, szó elején és végén is. Néhány hajónév példának: Aulang
Laip, Hongo Mai, Ambaun Hiahundzsé, Szengur Sziharongi,
Dzsaurgá Halgari, Hisszin Szífaruni, Ílargisz Hauri, Ongdzsé
Himbori, Szilgun Angardúmi. Vagy Ninda teljes neve: Hangikun Szesszinan Nindarangi Szilun Rienszá.
Nem boldogulnak a zenei hangsúlyokkal. (Persze vannak
köztük, akik megtanultak szindorul.)
A nyelvtanról itt is keveset tudunk. Nem használ segédigéket,
igemódokat igen.
Mivel a könyvben a legtöbbet szúniul beszélnek, ez természetesen végig magyar fordításban áll, ezért az őrületes mennyisé-

gű szúni szó és tulajdonnév dacára folyamatos szúni nyelvű
szöveg gyakorlatilag nincs is.

ősi szúni
A szúni nyelv régi, ma már érthetetlen változata. Több hosszú
magánhangzót használ, és megvannak még az azóta feladott
mássalhangzó-kapcsolatok, főleg a szó elején, közepén és végén is gyakori hp, de van szó elején lb, lg, rg, sg, szg és hasonlók. Minta (a Szesszi köszöntése):
Hín-Szesszi, ahpélan-hangsé nírinan, ísszan rírahp sénan
saurgi, ngdzséran hiehp sádillan nirszip jan inarrip, hpuan langrí-ífarran ilg, sádillan dzsringszu hpuansá-hpengszí ilg, sádillan
siehp ilg, luan rgamdzsí nikka hín-Szesszi, hín-nírinan óngsá.

thabbuan
Szintén a Saunis számára hoztam létre. Sok aspirált plozívát
használ: th, kh, ph, fh, dh minimálisan szerepel, ettől eltekintve
a hangkészlete nagyjából megegyezik a szúnival. Írása kacskaringós, mint egy hosszú, összevissza tekergetett fonal. Minta:
– Ninda – volt a válasz. – Namin khom intan niafhat.
– Ambé thond elan thabbuanthakkurídú – derült fel a főnök. –
Ommétharan dhrien imszond enthan?
– Hien – bólintott Ninda. – Szumb iheszt antaut fhangídríszáná inkhiembhaman.
[…]
– Jokhtin – mondta. – Ilet khamrut szí fhangíkhom émun.

sauninas
Szúniul szunnasz. A Saunis számára 1994-ben tervezett nyelvem, de az akkori koncepciót sokban meg fogom változtatni.
Mivel Ninda meg akarja tanulni, később többet is tudunk majd
róla. Latin ábécét használ, ami így néz ki: a ā d e ē h i ī j k l m
n o ō p r s š t u ū v y ȳ. Az y jelentése [ii ]. Diftongusok: ai au ei
ie iu oi ou ui uo.

A sauninast eredetileg abban a kontextusban találtam ki, hogy
egy csapat földi ember közös nyelvet alkot, és a munkát egy litván nyelvész vezeti, ezért a nyelv némileg hasonlít a litvánra
(megszavazzák). Ebben a regényben azonban ez nem valósítható meg, ezért a nyelv távolabb fog állni az indoeurópai örökségtől, de halványan még fellelhető lesz benne.

sielunt (šyêɬŭnṭ)
Rokona a szindornak. Egymás számára nem érthetők, de a Šyêɬŭnṭ æìɬ Ụâqħwăŋ városnevet Ninda azonnal át tudja tenni szindorba Šyèẽwlûúnt ãylỳ Uŵàḱẃẅëń formában. Szintén latin
ábécét használ. A szindoron felül a következő betűkről tudunk:
ă ạ æ ħ ɬ ŋ q ṣ ṭ ŭ ụ. Az ɬ betűt a szúnik tl-nek ejtik, tehát nyilván az [ɬ] hangnak felel meg.

fergit
Kisebbségi nyelv a szúnik között. Egyetlen dalszöveget ismerünk belőle, ami a zs hang jelenlétét is mutatja: Szinna szumendill, kingra szumméhonn, kasszin rugámill, nisztra ringészonn,
szinnaki nungé paurgátill, nurgami zsangré asszandill, órenga
zsaumá osszémang, haurrí fangzsirang…
(A dalról van videóklip is, megtalálható itt a blogban, ha keresgél az olvasó. Csak nem fergitül.)

kleom
Alacsony presztízsű kisebbségi nyelv Szindorián, a szindornak
nem rokona. Minta, amiből kiderül, hogy a ṫ betű jelentése [θ]:
– Akkor azt, hogy… szép ez a fa?
– Aṅ miri kerś.
– Szép magas ez a fa, szeretnék fölmászni rá.
– Aṅ miri ùraṫ kerś, lihaṫ miḍarik amùṫan.
– Hogy kell ezt leírni?
– Fogalmam sincs.
– Mennyit tudsz ezeken a nyelveken?

– Nem tudom. Nagyjából mindent, amit ott megtanulhattam,
azt hiszem. Az erdőt nem. De a tengert igen… kleomul riviḍa,
kovandul raviṅda. Pedig a tengert se láttuk ott. Karo kaśo riviḍa, karo aṫen kaveḍa. Minél közelebb a tenger, annál zöldebb a
sivatag.
– Várj, hogy ejtetted azt a szót?
– Melyiket?
– Az utolsó előttit.
– Aṫen. Zöldet jelent.
– ÃÂśen?
– Dehogyis. Hagyd már a zenei hangsúlyokat, a kleomban
olyanok nincsenek is. Szúniul tudsz azok nélkül beszélni, nem?
– Akkor aszen?
– Nem. Aṫen. Érintsd a nyelvedet a fogadhoz, és fújd ki a levegőt.

kovand
Alacsony presztízsű kisebbségi nyelv Szindorián, a szindornak
nem rokona, de a kleomnak igen. Ismerünk egy mondatot három nyelven, és a jelentését is.
Hinengi nem is tud szindorul.
szindor: Hĩîneńḱỳ nït òip sỳÿndoṙãân šůùn.
kleom: Yaraṫ Hinengi roanḍa syndoṛ kuan.
kovand: Yaris Hinengi rìenda syndoṛ khìan.

szaiszi
Szaiszon beszélik, de a nyelv nevét voltaképpen nem tudjuk.
Sok r-et használ, főleg szó végén és mássalhangzó előtt. Minta:
– Ninda! – hallotta Jasszilir hangját. – Ninda! Hark szirra nin
isszesz, kirreni! Jarn an mi immasz dorn…
[…]
– Karszon ven kertanra szommu! – csattant fel Jasszilir. –
Szanron nin hark! Hark sza kirreni!
– Nem értem! Jasszilir! Nem értem!
– Szanron szimu! Szimu, szimu!

imdzsu
Kacskaringós írást használ. Egy gyermekvers részletét ismerjük, persze szúni kiejtésben: „Arhakan nammokari-pélu, arkosszan kirakkutun-szénu, rakimmatit kasszuho korka, karikkanat szakkono pirka, sziszip kirvak tikuppin tekarti, epparkutuk szavan kavurti.” Egy korka nevű, föld alatt élő kis emlősállat kalandjairól szól, aki űrpilóta akar lenni.

szengil
Sielunton találkoznak egy emberrel, aki ezt beszéli, gyakori
nyelv a Galaxisnak abban a részében.
– Jarha teli – mondta.
– Jarszi teli – biccentett Fendria, és ők is.
– Amszanu karan hen? – érdeklődött a férfi barátságos mosollyal.
– Kat – bólintott Fendria. – Amiszta daron hen?
– Alit – a férfi megcsóválta a fejét. – Rekan urengosz hau.
– Az úr azt kérdezte, turisták vagyunk-e – fordított a tanárnő.
– Ő üzleti úton van.

piaci kézjelek
A csillagközi piacokon, egymás nyelvét nem beszélő üzletfelek
által használt gesztusnyelv. Annyit tudunk róla, hogy a vásárló
először is közli, hogy milyen pénznemben akar fizetni, a szúni
palan jele az, hogy mindkét kezünkön karikát formálunk hüvelyk- és mutatóujjunkból. Ekkor az árus közli az árat. Egytől
ötig felfelé tartott ujjakkal jelzünk, hattól kilencig (tízig?) lefelé tartottakkal. A csukott ököl (is?) tízet jelent. Az egyik kéz
magasabban van, ez a nagyobb helyiérték. A szám után közöljük a nagyságrendet: egyik kézen karika a hüvelyk- és mutatóujjal, a másikon vízszintesen tartott tenyér: tízezred.

egyéb nyelvek
Ismerünk még további nyelveket és népeket nagyjából csak
említés szintjén: áhan, folgri, harinda, jonert, júneroszti, lilgin,
szati, szemman, szenná, sziolk, szvanerd. De meg nem nevezett
nyelvek is vannak. „Lakkan temi taende?” – kérdezi egy fiú
Nindától, és megtudjuk, hogy Hemdéről jött, de a nyelv neve
nem hangzik el. Sídisuanon is hallunk néhány szót egy meg
nem nevezett helyi nyelven.
Az ősi szúninál mutatott szöveg is szerepel még egy nyelven,
aminek nem tudjuk a nevét, így szól:
Jau-Szesszi, jallgi hesszi hellul immáí, likk jam dorn samnittáí, nikkanin ammí jallillat hukun nitt va jakun nitt, kalla dimm
jamma dorn akkalittí, ammí jallillat kemmun nitt, kalla jamszu
dorn ikkunáí hall, ju ammí jallillat kenna nitt, jonn akessza
lunn, jau-junnamisszi Szesszi, jimnanní sissz koll.

2020.07.14.

Anyarátus
Olyan, mint az apparátus, de nőnemű, hiszen a regény is az.
Nagyjából megvan, mi kerül majd a Ninda végére, vagyis hogy
amögé. Elég jókora valami lesz.
Először is egy sor életrajz, a jelenlegi tervek szerint négy: Aini, Sileni, Szinensi és Ninda élete a lexikonból. Az első kettőből persze még egy betű sincsen, hiszen ők még színre se léptek. Szinensiéből se sok, de Ninda bejegyzése már most megvan egypár oldal, és jó néhány dolog nincs még benne abból,
amit mostanáig tudunk (százhatvanöt éves koráig). Aztán jön
három ábécés jegyzék, a regényben előforduló személyek, helyek, illetve fogalmak magyarázata. S végül a szerző utószava.
A három ábécés jegyzéket a programmal akarom generáltatni, mert ha kézzel csinálom, sosem érek a végére. Van ugyebár
az irdatlan jegyzetanyarát, ami e pillanatban (a ne–48-asig van-

nak meg a jegyzetek, bár a szöveg már oa–9-nél tart) 2083 darabot számlál. Nézzünk egyet mintának:
Karasszi, Somarnit :: ki :: nc-19 sajtótájékoztató: Sídi Állami
Hírmondó riportere; a kormány tévéjénél dolgozott, nem képviselte sem a kormányoldalt, sem az ellenzéket. Kizárólag az információra váró közvéleményt képviselte
Ez azért ilyen töredékes, mert a szövegből kimásolt részletkékből áll. Hát ehelyett a publikált szövegbe nyilván valami
emberközelibb kellene. Van ilyen is:
grífeng :: szúni :: nb-1 űr: röhög « nő
A végén a nő az egy körösztröföröncia, mert a nő szócikke
említi ezt a szócikket, ugyanis egy nő az, aki egy alkalommal
azt mondja Nindáról: „ez a gyerek röhög, mint a grífeng”. S ezzel ki is merült minden, amit a grífengről tudunk. Valaki vagy
valami röhögő. És ilyenek tömegével vannak. Tessék megnézni
azt a részletet, amit egy korábbi cikkemben* idézek, éppen a
saját találmányú szavakkal kapcsolatban. A részletből persze
nem látszik, hogy mire odaér az olvasó, mennyit fog ismerni
ezekből, de elmondom, hogy a dzsuldzsul, a rohokkígí és a sottohan-vaturí sem azelőtt, sem azóta nem kapott magyarázatot.
Mindegyiknél ötven százalék, hogy fog. Vagy igen, vagy nem.
Szóval itt jön a kérdés. Somarnit Karassziról tudok ismertetést adni, de kérdés, hogy érdemes-e, mert csak egy jelenetben
szerepel. A grífengről, a dzsuldzsulról, a rohokkígíról nem tudok.
Ezek nem lesznek hosszú szövegek. A Dűne végén levő szómagyarázatok járnak a fejemben, amik nagyjából ilyen terjedelműek:
ta-: előtag, jelentése „kinevezett”, „kijelölt” vagy „soron következő”. Például a ta-báró a bárói cím várományosa
tahaddi al-burhan: végső próbatétel, amely elől nem lehet kitérni (rendszerint halállal vagy pusztulással végződik)
tahaddi-kihívás: fremen kihívás halálos párviadalra, rendszerint valamilyen alapvető fontosságú kérdés eldöntésére

*

Érdekes hasonlóság

Viszont van egy nagy különbség. Ott a szómagyarázatok sokszor kiegészítő ismereteket tartalmaznak, amik magából a regény szövegéből nem derülnek ki. Például portigul: narancs. A
regényben csak kétszer fordul elő ez a szó, és lehet tudni, hogy
egy gyümölcsöt jelent, de a függelék nélkül nem tudnánk, hogy
milyent. (Kivéve persze, hogy ez egy ismert vándorszó, Herbert az arabból vette, de megvan a Balkán összes nyelvében, és
azt jelenti, hogy portugál, mert ezt a gyümölcsöt portugál hajósok vitték el ezekhez a népekhez.) Én egyelőre nem tudom,
hogy akarok-e a szójegyzékbe olyan ismereteket tenni, amik
nincsenek benne a regény szövegében, de valószínűleg nem.
Majd kiderül.
Azt mondjuk tudom, hogy mi a módja ennek az elkészítésének. Mindazok a fogalmak, amik belekerülendenek az ábécés
listába, kapnak egy plusz jegyzetet, amin jelzés mutatja, hogy
beveendők a listába – és írok egy újabb részt a programba, ami
ezt feldolgozza és beilleszti az anyarátba.

2020.08.13.

Ez csak egy módon
derülhet ki
Arra jutottam, hogy nekem ma éjszaka viszont kell látnom
Grace-t. Egy fénykép miatt, ami ma négy éve készült egy kislányról és egy lóról. Az autóvezetés miatt, amiről nekem húsz
éve ugyanaz a két név jut eszembe. A másik Mereszjev. Lauma
miatt, aki ma lépett a világ elé, és egy ponton visszavezethető
Mílára. Grace miatt, aki régóta egy képlet Ninda felépítményében. Annie miatt, akiből most már ki tudom alakítani Ninda következő képletét. Grace miatt, akinek húsz éve érik a struktúrája, csiszolódnak az élei, és mostanra pontosan elérte Nindafokozatát. És persze Ninda miatt, akin keresztül az egész elnyeri értelmét és visszamutat arra a másikra a galaktikás szobában,
amint maga köré csavarja az időt. És ne feledjük Grace-nek azt

a kérdését, amire én pontos választ tudtam adni tizenhárom évvel azelőtt, hogy feltette.
Azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos elem a hajszálpontos szerkesztés, a képkockányi precizitással adagolt érzelemvilág, és hozzá a szintén kockányi pontosságú, többféle fokozatú lassítások. Amikor a kissrác megkérdezi, hogy milyen
volt Zarándok hátán ülni, és Grace féllassítottban elfordítja a
fejét. Ez nem hatásvadászat, ez leírás, ez egy hosszú bekezdést
helyettesít, ami Grace érzelmeit taglalná, de ez nem könyv, ez
film, itt másképpen kell beszélni.
És innen tudunk építkezni Nindához. Mármint nagyon sok
ponton tudunk kapcsolatot teremteni, és vegyük ebből a lassított képsorokat. Lassítás annyi mint az idővektor módosítása,
hogy legyen idő egy gondolatsor, érzelmi reakció, esemény
részletesebb kifejtésére, átgondolására, megelevenítésére. Ha
pedig az idővektort módosítjuk, az kvázi Ninda asztala, nem
mintha ővele bármi efféle történne, de a struktúrája ebből táplálkozik. Akkor vegyük fel a Dārta–Loreta vonalat megint, és
kombináljunk.
Aztán nézzük meg, hogy mi tudunk tenni a Zarándokhoz fűződő kapcsolatával. Ez egy következő kérdés lesz.

2020.10.04.

Időzítés
Ezt le kell írnom, hogy áttekintésem legyen fölötte. Tehát attól,
hogy az események zajlanak és bármely nap egyformán csak
egy nap, bármekkora jelentősége van vagy nincs annak bárki
életében – ez akkor is egy regény, és vannak dramaturgiai
szempontok. Mármost van három dolog. A gyerekek jelenleg
(a második rész második fejezetében) úton vannak, még odafelé tartanak, definiálatlan időtartamot fognak céljuknál tölteni,
és aztán jönnek haza. Az odaút körülbelül négy év, a visszaút
nyilván nagyjából ugyanennyi. Az nyolc. Ha legfeljebb négy
éven belül hazaindulnak, akkor hazaérkeznek a következő na-

mindanra, viszont kimaradnak dolgok, amiknek haszna lehetne.
Még nincs definiálva, hogy mik. Ha viszont ott maradnak a namindanra, akkor abból maradnak ki.
Ugyanekkor célszerű lenne, ha a második rész teljes terjedelmű lehetne, vagyis körülbelül egyezne az elsővel. Ha a következő namindant választjuk, akkor nem valószínű, hogy ez teljesül, ha viszont a következőt, akkor túllövünk. Mivelhogy az is
célszerű lenne, ha nem dzsúmi közepén érnének haza, hanem
rendesen a Nagy Kanyarral, szúnikhoz illően. Ekkor van a dramaturgia. Az első részt namindan-szisszakinnal zártuk és namindan-dzsúmival nyitottuk meg a másodikat, a szimmetria azt
kívánná, hogy a második–harmadik határán is ezt tegyük, csakhogy akkor az olvasó kimarad a namindan élményéből. Ami
hagyján (így járt), de én is.
És a következő kérdés, hogy egy ponton el kell dönteni, hogy
hányan is fognak hazatérni. A két lehetséges szám között van
egy főnyi különbség.

2020.10.11.

Ferdülök
Nemrégiben kitaláltam ezt:

Ez a Ninda-program tartalomjegyzékének egy részlete, újfajta
színezéssel. Azért ferde, mert ha függőlegesen választom el,
akkor olyan, mintha két-három-négy kocka lenne az, ami valójában egy, ha meg vízszintesen, akkor két sornak látszik az,
ami valójában egy sor – valamint mert így cool. A színezés jelentése: a felső rész azt mondja meg, hogy hol játszódik az
adott sómir, a bal oldali fele a világot, a jobb oldali a hajót
vagy várost; például az nd-15-ös Szindorián (homokszín), és
azon belül Ḱaŷndïmban (piros-sárga). Az alsó sáv pedig az idézet forrásának színe, ami korábban ezeknek a kockáknak a színe volt, de az nem eléggé orientál.
Persze van hozzá jelmagyarázat is, hogy melyik szín mit jelent, de most azt is kitaláltam, hogy a jelmagyarázathoz legyenek többszínűek a feliratok is. Mert én ugye a fekete háttérre
fehérrel írtam, de a színek között vannak világosak is. Most tehát ilyen a jelmagyarázat:

Tessék megnézni nagyobban is.

Szépen látható, hogy a hátteret elvágó ferde vonalak pontosan
folytatódnak a szövegen. Ámbár a kettőnek amúgy semmi köze
egymáshoz. Így néz ki igazából:
<span style="background: lineargradient(315deg, #fc0 25%, #f00 25% 50%,
#000 50%)">
<font color=#fff style="background:
linear-gradient(315deg, #0033ff 25%,
#00ffff 25% 50%, #fff 50%); -webkitbackground-clip: text; -webkit-text-fillcolor: transparent;">Ḱaŷndïm</font></span>
Szóval teljesen külön van a háttér és a szöveg színezése, azért
illik össze a kettő, mert megegyeznek a százalékszámok. Persze a színeket nem egyenként rakosgatom össze, hanem választok valamilyen színt a háttérnek, és van egy színinvertáló függvényem.
Sok klassz dolgot lehet ilyenekkel csinálni.

2020.10.13.

Két év Nindával
316 711 szó e percig – a tervezett terjedelem közel 40 és a Kissy jelenlegi terjedelmének 32 százaléka. Kis híján akkora, mint
a Forsyte Saga angolul. 298 sómir, számítás szerint 1002 oldal,
a valóságban vagy egytucattal több. Ennyi készült el kereken
két év alatt, és a haladási sebesség meg a tervezett terjedelem
alapján a program azt mondja, hogy napra pontosan három év
múlva lesz kész. 2521 oldalt fog nyomni. Ha tartjuk a tervezett
terjedelmet, persze.
Ebben a háromszázezer szóban Ninda negyvenkilenc évet
öregedett, bejárt közel harminc világot, de a hírneve már meszsze megelőzi. Háromdíres fhangímester, három-négy nyelven
beszél, Szinensi meggyőződése szerint saupu, úldjátékos és
mindenféle csapatjátékban meg sirgásahiban is jeleskedik – de
nem ettől híres. Szindoria egyik legismertebb és messze a legnépszerűbb embere a közvélemény-kutatások szerint, az
ÀLAN folyamatosan felszínen tartja azt az ismertséget és népszerűséget, ami voltaképpen egy-két mellékes tulajdonságából
ered, és őt magát nem is érdekli.
A valódi tervet, amire Ninda hivatott, még éppen csak érintettük.

2021.01.03.

813 nap
Napi 434 szavas átlaggal elértünk 365 ezer szóig, amiből 12-12
ezer az idézetek és az anyarátus eddig elkészült része. 339 sómirunk van, a tervezett terjedelem 45%-a. A szószámláló szerint már elhagytuk Thackeraytől A Newcome család angol eredetijét, aminek 1996-os kiadása 880 oldalon jelent meg. A mi
oldalszámlálónk jóval többet mutat, 1152 kalkulált oldalnál tartunk (A5-ösre tördelve, 42 sorban 65 „n” 11 pontos).
Ötven év telt el a történetből. Ninda most is úton van, jelenleg egy gáztörpén tartózkodik. Híre a Galaxis egyre nagyobb
részét járja be, de őt az érdekli, hogy az év végére megérkezik.
Tizenhárom napot kell szinkronba hoznom körülbelül ugyanennyi sómirral, mert a fejezet végére akarom időzíteni.
Többször előforduló, fontos szám a történetben a 813. Ezért
választottam ezt a napot e kis beszámolóra, a munka 813. napját.

2021.05.05.

Szvabháva
Lassan elérjük azt a végkifejlet, ami nem végkifejlet – a tervezett terjedelemnek alig több mint a felénél van, hát igazán nem
„vég”. De ez volt az a pont, amit kilencszázhuszonegynéhány
nappal ezelőtt elhatároztam, hogy ezt kell megvalósítani. Azaz
persze: leutánozni. Hiszen előttem már megcsinálta majdnem
ugyanígy a valóságos Ninda, mindössze az összes körülmény
különbözött, de az csak a körítés.
És megvalósítottam a másik tervet: megakadályoztam a dzsihadot. Amióta tudom, hogy ez a feladatom, rengeteg minden
megváltozott. Amikor ezt leírtam két és fél évvel ezelőtt, még
nem tudtam, hogy a Három Elme nem három lesz, hanem öt.

Négy már együtt van, és – megint egy új gondolat – ha meglesz
az ötödik is, akkor az pont öt, éppen úgy, mint a tűz, a víz, a
föld, a levegő és Leeloominatchaï Lekatariba Lamina-Tchaï
Ekbat de Sebat, és akkor vissza tudjuk verni a – mit tudunk
visszaverni? Ezt még nem tudom, mert a dzsihadot most fogjuk
megakadályozni. Kaptam két másodpercet egy vörös fényben
úszó parkolóházban, és erre raktam rá az egészet. Lassan négyszázharmincezer szót.
Sok minden megváltozott. Az események sorrendje is. Eredetileg valamikor jóval később jöhetett volna ez a pillanat, és akkor tényleg öten lettek volna, de praktikus okokból megváltoztattam a tervet. Megváltozott az előre eltervezett cselekményvezetés több fontos részlete, de a lényeg maradt.
És maradt Ninda, változatlanul. Azaz persze rengeteget finomodott, árnyalódott, színesedett, de mindvégig az az egyéniség, akinek elindult. Milyen rég volt már. Még mindig nem látjuk az átfogó, teljes képet, de alig ötven év alatt azzá nőtt, akivé nőnie kellett, vagy legalábbis annak a kezdetévé.
„És most itt ülök ebben a hatalmas kikötőben, ahol kétszázezer
ember néz rám, és a tévén át még tízmilliók, az egész Államszövetség! És tőlem várjátok a választ? Miért, Sỳÿndoṙeìa? Hiszen még a kérdéseket sem tudjátok! Ne engem kérdezzetek.
Nézzetek a mellettetek ülőre. Nézzetek önmagatokba. Én nem
vagyok az a varázsló, akinek hisztek!”
Ámmaít Ídara: Az elmaradt szindor forradalom, 266.

2021.03.27.

Színtrükk
Szóval igazán jó volt az az ötlet, hogy a sómirokat jelző színkockákon egy vagy két színnel jelöljük a világokat, csak egy baj van vele. Még
csak negyvennégy világ szolgált helyszínünkül,
de már vannak gondok azzal, hogy hogyan találok meg egyet a sokaságban. Mellékelek egy
részletet a sómirtérképből:

Tessék megkeresni rajta Dzsort: világoskék–
homoksárga. Megsúgom, nem lesz meg, mert ez
a teljes térképnek csak a harmadrésze, és pont
nem ezen a részen van. Folyton így jártam, sehogy se találtam egyes kevésbé fontos világokat, csakhogy itt minden fontos, az is, ami nem
annyira fontos. Ezért átalakítottam a színeket; a
képeken már az új színek láthatók. Csoportokra
osztottam a világokat, aszerint, hogy mely kontextusban fordulnak elő először. A mutatott
részlet például Tuolrével kezdődik, aztán jön
Áhanin és Antaur, ezeknek mind piros-narancsbordó a bal felső sarka. Egy másik csoport a sárga sarkúak, a fehérek, a világoskékek stb. Ezek

összetartoznak a cselekmény szempontjából, így könynyebb
őket megtalálni. Ha mondjuk Hirenget keresem, a jelmagyarázat azt mondja, hogy lila–homokszínű, tehát a lila csoportba
tartozik. Ezek az nf–nh fejezetekben vannak, ott látom a sok lila színt, csak ebben a szakaszban kell körülnéznem.

2021.06.19.

Rakosgatás
Rakosgatok a szövegben, most megint kicsit közelítettem a
hosszakat, már csak 199 szónyi különbség van a legrövidebb és
a leghosszabb sómirok között, és a szerkesztéshez ugye itt-ott
beleolvasok. Amúgy is szoktam, a mindenkori pdf-be renderelt
változat itt van az olvasóban, gyakran megnyomom a lapozgatót és eltekerem valahová ötletszerűen, ott elkezdem olvasni.
És töpörgök.
2023 augusztusában a könyv kész lesz. De ez csak annyit jelent, hogy megvan a törzsszöveg, a tervezett 750 sómir – a
program csak arra képes, hogy ezt kiszámolja. De hogy mennyi
utómunka lesz még, azt nem tudja kiszámítani, és pláne helyettem elvégezni nem.
Először is az anyarátus. Még alig nyúltam hozzá, de már tizenháromezer szó. Ami akkor lesz nagyon vicces, ha megnézem az anyarátus alján a holistartottam jelzést: na–12. Vagyis
tizenkét sómirból jött össze, ami elméletileg azt jelentené, hogy
az anyarátus terjedelme megegyezne a regényével – hát ez
nyilván nem fog bekövetkezni, ahogy haladok előre, egyre kevesebb új adatot kell följegyeznem az anyarátusba, tehát megjósolhatatlan, hogy az mekkora lesz, tehát az is, hogy milyen
ütemben haladnék vele – ha csinálnám. Cs’hát nem csinálom.
A nap 24 órából és egy éjszakából áll.
Aztán a jegyzetapparát. Az is leakadt az nj–14-esnél, miközben én az og–20-nál tartok, pedig nemcsak az íráshoz szeretném teljessé tenni, hanem amikor a regénnyel együtt majd a

programot is közreadom, akkor jó lenne, ha ez is ott lenne
kompletten.
És ami a legfontosabb, a sorjázás. Le kell csiszolni az éleket:
continuityhibák, tévesztések, akár éppen névtévesztések, kihagyott mozzanatok, minden előfordulhat háromnegyed millió
szóban.
Ha ekkora lesz. Most 451 ezer. Mint mondám, az og–20-nál
tartok, vagyis a tizenhetedik fejezet végéhez közeledünk; e pillanatban a többi fejezet 21-30 sómirt számlál, tehát ez nemsokára átlagos méretű lesz. Aztán van még három fejezet, ezzel a
tizenhetedikkel együtt még 82 sómir, és kész a második rész.
Aztán jön a harmadik rész, terv szerint 250 sómir, azaz kb.
negyedmillió szó terjedelemben, ugyanakkora lesz, mint az első meg a második. És a címén kívül semmit sem tudok még belőle.

2021.07.01.

Itt tartunk
Elkészültem az első rész fölcímkézésével, végre-valahára. Sajnos ezzel csak a könyv jelenlegi terjedelmének csak 62%-a van
felcímkézve, mert a második részből már megvan százhetven
sómir, most épp kereken, vagyis ez is már nagyobb szövegmennyiség, mint a négy Jane Carson-regényem. (A Ninda teljes terjedelme már meghaladja Clavell Sógunjáét, és közelít a
Monte Cristo grófjához, mindkettőnek az angol változatát nézve.)
Az első rész végéig e pillanatban (hiszen történhetnek még
változtatások) 2864 címkét számlálunk, amik összesen 37 894
példányban fordulnak elő, és 73 kategóriába vannak sorolva. A
kategóriák listájáról csináltam egy képernyőfotót. A leírások
nem hosszúak, de harminchatezer szót azok is kitesznek (vagyis egy címkének átlag 12 szónyi leírása van, de nem minden
előforduláshoz jut belőlük). Ami akkor is elég sok, ha sok cím-

keleírás úgy jött létre, hogy egyszerűen bemásoltam a könyv
szövegének vonatkozó részletét.

2021.07.13.

Ghola
Gomba vagyok. Egy cikk miatt beleolvastam a Dűnéről szóló
Wikipédia-cikkekbe, és megakadtam. Azt találtam, hogy valahol ebben az egész irdatlan, összeagyonbonyolított gusztustalanságban bekövetkezik, hogy Duncan Idahóból lesz egy ghola,
bármit jelentsen is ez, és úgy hívják, hogy Hayt. Csakhogy nálunk is van egy elég fontos szereplő, szindor nevén Ḩaỳŷt Kyòṙayś, szúniul Hait Kirísz. Ha Nindának lenne anyja, ő lenne az.
Most változtassam meg? Szerintem már nem fog összejönni,
hogy annak a gholának változtassák meg a nevét, de én alapjában véve a Dűne folytatásaitól borzasztóan undorodom, csak az
első kötetet viselem el, a filozófia miatt, és mert csillagporos.
Én nem akarok erre a gholára asszociálni Ninda majdnem anyjáról. De szeretem a nevét. Mi a csücsköt csináljak?

[egy nappal később]
<nózi föl>
Döntöttem. Marad a neve. Azért bocsánat, ő nemcsak Ámmaít Ídara felesége és majdnem az anyja a legnagyobb embernek a
Galaxis történelmében, de saját jogán is elég jelentős valaki, tanít a Hariganszilangén meg úgy egyáltalán. Mit érdekel engem,
hogy hívják azt a gholát. Igyon ghokagholát.

2021.07.13.

Szavak
Kicsit eltűnődtem ezen* a tavalyi cikken. Szándékom szerint a
Ninda végén lesz egy jegyzék a regényben előforduló sajátos
fogalmakról – ezt az ötletet a Dűnéből vettem át, több más ötlettel együtt. Az a különbség viszont meglesz, hogy én csak a
fogalmak egy kis részét fogom megmagyarázni, míg a Dűne
függelékében gyakorlatilag az összes szó szerepel, amit Herbert alkotott vagy a regényben speciális funkciója van – azok a
szavak, amiket nem ért az az ember, aki nem olvasta a könyvet.
Hát én megszámoltam, hány szócikk van a Dűne végén. Kétszázhatvan. Aztán bementem a Ninda-programba és körülnéztem. A címkeadatbázis most, amikor pontosan az első rész
anyaga van feldolgozva, 2863 címkét tartalmaz, vagyis több
mint tízszer annyit, mint a Dűne szócikkei. Természetesen ebben benne vannak a tulajdonnevek is, hiszen a címkeadatbázis
nem lesz része a kész könyvnek, az nem az olvasó eligazodását
szolgálja, hanem az enyémet. (De publikálva lesz, az egész
Ninda-programot közzéteszem a könyvvel egyidejűleg.) Ezért
élve a program nagyon fejlett keresési lehetőségeivel csináltam
egy kis szűrést.
Rákerestem azokra a szúni nyelvű (pontosabban a szúnikhoz
kötődő) fogalmakra, amik a fontosabb tulajdonnévi kategóriák*

Érdekes hasonlóság

ba nem tartoznak bele, és kaptam 465 darabot. Azért ebben is
van még pár tulajdonnév. Majd megcsináltam a szindorokkal,
és kijött 216. A thabbuanok 13, a saunisiak 11 szót adtak (mert
a saunisi szavak nagy része csak a második részben következik,
ami még nincs fölcímkézve). Ez mondjuk hétszáz szó. (Pár tulajdonnevet ki kellene venni, viszont vannak szavak, amik a
négy nép egyikéhez sem kapcsolódnak, így nincsenek a statisztikában, tippeljük meg, hogy a kettő kiegyenlíti egymást.)
Szóval a Nindának csak az első részében két és félszer annyi
speciális fogalom szerepel, mint az ilyenekben amúgy igen
gazdag Dűnében.
De nem azért lesz csak egy részük a függelék szótárában,
mert sokan vannak, hanem mert nagyon sokról nem is tudnék
magyarázatot adni. A fönt linkelt cikkben is ott a dzsuldzsul
meg a rohokkígí, értjük, hogy miről van szó, de nem tudunk rá
egzakt magyarázatot (azóta sem derült ki róluk több).
Nézzünk egy példát. Szúni közszavak sz-szel (válogatás).
szadmáte. Egy tekercs sült tészta, amiben mindenféle növényi darabkák vannak édes krémben.
szagifan. Kettéválással megszűnt törzs, egyszer van róla említés és nem is igen várható több.
száhpain-sédauni. Ninda egyik fontos társadalmi szerepe.
szahut. Hetes farka, ünnepnap.
szeszkina. Olvasztott sajtból készülő étel.
sziangdzsan. Az év utolsó napja, a törzsek és klánok napja.
szilníhaum. Rögtönzött, tűz nélküli janníhaum.
szirráhiri. Nindáról egyszer azt mondják, hogy a nyugalma
elég lenne egy sereg szirráhiri megállításához, de nem tudjuk
meg, mi az.
szirszi. Hosszmérték a kilométer nagyságrendjében.
szissz-szissz. Indulatszó.
szomtihatuen. Ninda egyik képessége: kitűnően számol fejben.
szurra-vurra. Indulatszó, csodálkozást vagy elismerést fejez
ki.
Egyébként ezt az utolsót a Suusalumiból loptam, ott az van,
hogy Ära sina sõida surra-vurra / Ära sina suuski ära murra /
Surra-vurra sõidab käru / Kui teed setukale säru, amiből egy
dolog, hogy én nem értek egy kukkot sem, de a guglifordító is

zagyvaságokat ad, ráadásul hapax legomenon (folyton így járok, az egyik legelső lett szó, amit vért izzadva felkutattam, a
zubrīties volt, amire öt év alatt nem volt többé szükségem).
Mindenesetre szerintem surra-vurra csak azt jelentheti, hogy
surrog-vurrog, de a jelentése nekem nem is kellett ahhoz, hogy
ellophassam.
Nézzük meg azt a részletet, ahol ez szerepel, mert érdekes.
Szinensi mosolygott.
– Nézzétek, Ninda hinertimeghívót kapott – szólalt meg fennhangon.
– Hát itt az ideje – bólogatott Lingdzsaéti. – Hiszen sáhaddifhaungszí, a törzsszövetség szempontjából felnőtt ember.
– De fogalmam sincs, mi történik egy hinertin.
– Dehogynem – felelte Szinensi. – Számtalanszor jártál a janníhaumban. Ugyanaz. Csak ezúttal a törzs tagjai lesznek jelen.
– Meg mindenki más – dünnyögte Ninda.
– Meg mindenki más – bólogatott Jorongi –, bár a hinertire
nem szoktak menni más törzsbeliek, csak akik a párjukat kísérik el. Az én törzsem, a dzserkan-hangragi tegnap tartott hinertit, hatezren vagyunk, megtöltöttük Szeszkun-Dzsehuri szigetét. Melyik a te törzsed, gyermek?
– Liktenit-upesz.
– Ismerem őket. Narongival sokat játszottam sirgásahit. Ő
még a törzsfőnök, ugye?
– Igen, ő.
– Derék ember. No, de nem azért jöttünk össze, hogy törzsekről csevegjünk. Ez egy fhangísilgun, ugye.
– Bocsánat, hogy eltereltem a szót – susogta Ninda, bár nem
ő volt, hanem Szinensi.
– Nincs ezen mit bocsánatot kérni. Hanem, ohangi, ha már itt
tartunk, mondhatnál valamit a törzsedről a fhangí nyelvén.
Ninda rácsodálkozott a pillanatra: most először szólították
ohanginak. Ez a megszólítás Hangilaoranon használatos, a tudósok mondják egymásnak… de már felelt is.
– Arhan szikhund roan nímí thempan – szekku dork rakha arríní khom ulszuth.
Jorongi meglepve pislogott.

– Ezt… nem most találtad ki – mondta, miközben Szinensi
már elő is kapta a suagját és felírta Ninda siéhongjába.
– De – ismerte be Ninda mosolyogva.
– Szurra-vurra! Kapásból lúmát írtál? Ilyet se gyakran lát az
ember.
– Állandóan ezt csinálja – mondta Lingdzsaéti. – Szinensi
gyűjti a lúmáit, mennyi van most, sien?
– Harmincnégy.
– Kíro-annenu! S mikor is léptél a fhangí ösvényére?
– Tizenkettőben, Áhaninon találkoztam néhány helybelivel,
akik dóar-thokkant játszottak, és egyikük, Szketro Mjanrit elmagyarázta röviden, mi az a fhangí, és kaptam tőle egy dóarkészletet.
– Szketro Mjanrit!
– Igen…
Kis csend ereszkedett a szobára.
– Lám csak – szólalt meg az öreg Hokkinu –, a gyermek csak
ráteszi a lábát Áhanin világára, és nyomban egy neves mesterrel akad össze.
– Tízdíres mester, azt mondta – bólintott Ninda.
– Á, nyolc-tíz dír után az ember már nemigen törődik a vizsgákkal. Én háromszáz éve nyolcdíres vagyok, pedig a tizenkettő is meglehetne, de minek? Nem mindegy?
– Szketro Mjanrit ismert fhangíköltő és filozófus – mondta
Ámbarauni. – Olvashattad is a nevét itt-ott… de inkább az írói
nevét. Szakhunthandí.
Ninda pislogott. Ezt a nevet már ismerte.
– Aki a Kambaran onkhinszot írta?
– Igen. Olvastad?
– Belenéztem. „Themurannal sokat beszéltünk erről. Ha szeretünk valakit, nem számít a távolság és az eltelt idő, nem számít, hogy gyakran beszélünk-e vagy épp egyáltalán nem, még
az sem számít, hogy ő viszonozza-e. Emlékszem, gyerekkoromban milyen szerelmes lettem a szomszéd kislányba, akit én
egyáltalán nem érdekeltem, de úgy gondolom, több lettem,
gazdagabb azzal, hogy ő belépett az életembe, és azóta is részemet képezi. Ma is hevesebben ver a szívem és melegség tölt el,
ha rágondolok.”

– Belenézett – mormolta Dzsekkarguni. – És rögtön idézni
tud belőle.
– Lefogadom, hogy szó szerint – mondta Essziru.
– Persze, mindenre emlékszik – mosolygott Angrolími.
– Ninda, kipróbálhatok valamit? – kérdezte Jorongi, s a bólintásra fölkelt, odament a kislányhoz és átnyújtotta a suagját. –
Nézd meg ezt. Mondjuk egy mati hosszan. Csak nézd, nem kell
belőle érteni semmit.
Ninda elvette a suagot és figyelmesen tanulmányozta. A képernyő tele volt valamilyen ismeretlen írással. Ő három írást tudott elolvasni, a szúnit, a szindort és a thabbuant, de ezt még
soha nem látta. Szépen ívelt, kacskaringós formák, de a thabbuan írásra nem is hasonlított. Fogalma sem volt, milyen nyelven
van.
– Rendben – mondta Jorongi egy mati elteltével, elvette tőle a
készüléket, néhány mozdulatot tett rajta és visszaadta. – Nézd
meg most ezeket.
Most csak három szó volt a képernyőn, egymás alatt, ugyanazzal az írással.
– Az első szó nem szerepelt – jelentette ki Ninda határozottan. – A második igen. A harmadik is, de más volt a vége. Ott
egy hullámvonallal végződött, aminek hurok van a végén, itt
pedig egy karikával.
– Erre a válaszra számítottam – bólintott Jorongi elégedetten,
leült Ninda mellé és vett egy süteményt az asztalról.
– Amit egyszer lát, azt megjegyzi – mondta Angrolími.
– Jarrigíhatuen – bólogatott Jorongi.
– Igen, jarrigíhatuen. És ha öt év múlva mutatsz neki még három szót ebből a szövegből, emlékezni fog, hogy benne voltake, mert az agya úgy tárolja, mint a fényképet. Dzsallúnut bácsikám volt ilyen. Viszont ő hadilábon állt a számokkal, Ninda
pedig szomtihatuen is.
– Milyen nyelven van az a szöveg? – tudakolta Ninda.
– Egy imdzsu nyelvű gyermekvers részlete. „Arhakan nammokari-pélu, arkosszan kirakkutun-szénu, rakimmatit kasszuho
korka, karikkanat szakkono pirka, sziszip kirvak tikuppin tekarti, epparkutuk szavan kavurti.” Egy korka nevű, föld alatt
élő kis emlősállat kalandjairól szól, aki űrpilóta akar lenni.

Ha az olvasó csak úgy felüti valahol a könyvet találomra és ennél a részletnél köt ki, alighanem ledöbben a csapatostul hemzsegő idegen szavakon (és elárulom, hogy tömegével vannak
még ilyen részletek), de ha elolvassa a könyvet, kb. hétszáz oldalon van már túl, mire ideér. Eddigre pontosan tudja, mi a janníhaum, sokat tud a fhangíról, a törzsekről, és amikor Ninda találkozott Szketro Mjanrittal, az olvasó is ott volt. Látta, hogy
mit csinálnak és magyarázatot kapott rá, s a dóar szóval is találkozott, bár a dóar-thokkannal még nem. A jarrigíhatuen fogalmával itt ismerkedik meg (azóta nem is fordult elő többször) –
és itt fordul elő első és ez idáig egyetlen alkalommal ez a két
indulatszó, hogy szurra-vurra és kíro-annenu, ami egyébként
ennek a dalnak a címe visszafelé. (Amúgy elég ritkán lopok így
szavakat, itt történetesen kettő is van.)

2021.07.25.

A következő feladat
Van az úgy, hogy az ember évekig készül valamire, amiben
minden őtőle függ, elvileg senki másnak nincsen beleszólása,
aztán kiderül, hogy egyrészt van, másrészt nem is ez számít,
akkor is másképp kell csinálni.
Most így jártam. Kétszeresen. Egyrészt két év (sőt több is az)
után, amikor végre megtaláltam Silenit, kiderült, hogy egyáltalán nem olyan, amilyennek én elképzeltem. Másrészt hozott
magával egy feladatot: meg kell tanulnom a kultúráját. Hogy
milyen mélységig, azt még nem tudom.
Csak éppen az történt, hogy egy nyolcéves kislány azzal jött
haza a nyári táborból, hogy t’aves baxtalo, én pedig azt mondtam, hogy hoppá. Örökbefogadott gyerek az indoeurópai többségből, a szülei finnugor kisebbségiek, de ő megőrizte a kultúráját.
Csakhogy Sileni is örökbefogadott gyerek lesz. És meg fogja
őrizni a kultúráját.

Jelenleg annyit tudok róla, hogy az anyanyelve jalar, egy monoszillabisztikus, tonális nyelv, de mivel a lányok anyanyelvi
szinten beszélik a szindort, a tonalitás nekik nem lesz probléma
(én mit kínlódnék vele). A kultúrájukról nem tudok semmit, és
amíg Nindáék utána nem járnak, nem is fogok. Majd akkor
mondják el, mit tudtak meg. Egyelőre ennyi van:
– Mmm… ǔ aë…
– Ĺap.
– Õm ǔn klǒs dŕoy?
– Se ǐq ĺoy…
– Swǒ ka tǔn dŕoy kǔp. Peys ŕi sḕk dvây kǒ qò ĺom. Mwä kyâ
dã kè fau prṹ daq kǒ.
– Õm ǔn prṹ daq?
– Ĺoy…
– Õm kŕua dë ǔt qṓ?
– Ĺoy… ĺoy õm ǔn…
– Ǔ Nǐn da. Hlǔa qa gõp tà, Sǐ nen ši bu Ai nǐ. Bu të dluã krô,
Dû fud, Il dê pu, Rõk ke gǐ bu Rì fa gu. Kŕi ta tân dẫm ĺup ko
tĺi ǔt.
– Ĺoy la mǐ.
– Të klǒs dŕoy ba nǐ mǐ kluǎ tòm. Bop qe tân dẫm ĺup qwat ë.
Mwä kyâ sŕop träk kò ǐ.
– Ô ễễễễ…
Ez az első beszélgetésük. Persze a könyvben a fordításokkal
együtt van, de azokat itt kivágtam, maradjon valami későbbre
is az olvasónak.*
Azt gondolom, hogy egy örökbefogadott gyerek bizony őrizze
csak meg az eredeti kultúráját és sajátítsa el a családjáét, vagyis
hogy az akkortól az övé is lesz. Hiszen két kultúra több, mint
egy. Ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy, és ez érvényes a
lingvisztikai értelemben vett nyelven kívül mindenre, az életmódra, a konyhaművészetre, a világképre, a metakommunikációra és a többi. Ami nem azt jelenti, hogy ha örökbefogadunk
egy gyereket egy muszlim családból, akkor azt a gyereket
*

Azóta némileg megváltoztattam a szöveget. (Szivárvány)

muszlimnak kell fölnevelnünk, de tudjon róla, hogy a családja
muszlim. Ettől nem (nem ettől) lesz muszlim. Majd ő eldönti.
Ha figyelt az olvasó, akkor megtalálta a logikai hibát: a gyerek és a szülők közötti vérségi kapcsolatnak semmi köze ahhoz,
hogy milyen kultúrát vagy kultúrákat ismer meg a gyerek.
Bezony. Annak a gyereknek, akit sose fogadtak örökbe, a vér
szerinti szüleivel él, is érdemes minél többfélét megismerni a
világból. Kultúrák és szubkultúrák szövevénye vagyunk.
Hát nekem most a jalar kultúrát kell megismernem.

2021.07.30.

Ezek nem lesznek
a Nindában
Játszottam egy kicsit: rajzolgattam. Ezek nem lesznek részei a
könyvnek, csak leírás van róluk, a rajzok nem kerülnek a
könyvbe.
Jól gondolta, mert Ìsy pillanatokon belül fokozta népszerűségét.
– Mutatni akarok nektek valamit – jelentette be a tömegnek,
és a zsebébe nyúlt. – Felismeri valaki?
Az emberek értetlenül álltak. Ìsy egy téglalap alakú vásznat
húzott elő, kibontotta és felmutatta. Három csík. Fehér, narancs
és citromsárga. Persze hogy felismerik. Mi értelme Sỳÿndoṙeìa
fővárosának kellős közepén megkérdezni, hogy felismerik-e a
nemzeti zászlót?
– Úgy látom, ismerős – szállt fölöttük a lány hangja. – Akkor
most felolvasok nektek valamit. – De nem vett elő olvasót, emlékezetből mondta, két kézzel, két sarkánál tartva a zászlót. –
Második szakasz. Sỳÿndoṙeìa Államszövetség nemzeti lobogója egy a háromhoz oldalarányú, fekvő téglalap, amely három
egyforma szélességű, vízszintes csíkra van osztva. A felső csík
fehér, színkódja ẀH–095, a középső narancssárga, színkódja

ẀT–813, az alsó pedig citromsárga, színkódja ẀL–124. A színek jelentése – Ìsy fölemelte a hangját –: az alul látható citromsárga szín a szabadság által adott nyugalom csillagközileg elfogadott jelképe, egyszersmind a Sẅladṙan csillag fényének színe. – Az emberek arcán látszott, hogy már sejtik, miért mondja
el mindezt. – A fölötte levő narancsszín a béke színe, annak
jelképéül, hogy béke nélkül nincsen szabadság. Legfelül –
szállt a lány hangja harsányan, keresztül a téren –, legfelül a fehér szín…
És elhallgatott. Kis csend után szólalt meg a tömeg, a sok
ezer hang kavargásában nem lehetett érteni, aztán Ìsy egy lendületes karmozdulattal csendet intett. Kivárt néhány pillanatot,
aztán megint intett: most!
– A Tudás Fénye! – rikoltotta boldogan a Śawtẁn tér, harminc-harmincötezer ember.

*
Keinda, aki mellettük állt az emelvényen, szintén a homlokára tette a kezét.
– Szúnahaum népe köszönti namindan-dzsógirját – mondta.
– Szúnahaum namindan-dzsógirja köszönti népét – felelte
Szúfenni.

Kis csend, aztán a kis dzsógirok megint megszólaltak. 996.
Halkan, majd egyre erősödve zúgni kezdtek az amarúnok.
– Négy mati múlva éjfél. Véget ér a 43 619. év és vele a 3634.
dzsúmi – hirdette ki Keinda. – Magunk mögött hagyjuk a múlt
egy darabját, és köszöntjük a jövőt.
Az Őrző és a namindan-dzsógurauni felment az emelvényre.
Az Őrző két tenyerére fektette a janníruant, s a másik kettő rátette mindkét kezét.
Az emelvény széléről fénycsóvák lövelltek a magasba, s néhány ríginnel a három ember fölött szürke fénykör jelent meg,
ami növekedni kezdett fölfelé, fényhenger lett belőle. Följebb
sárgában, zöldben, megint sárgában, aztán pirosban folytatódott.
– Nagy Galaxis – mondta Ámmaít. – Hányszor láttam már a
Testvériség zászlaját, de csak most értettem meg, mit jelent.
Hait bólintott. A felső harmad piros, az alsó szürke; a középső harmad alsó és felső harmada sárga, a középső zöld. A zászló némi művészi szabadsággal – a zöldnek nem is lenne szabad
látszania –, de pontosan ábrázolja az Abroncsvilágot az űrből.
Az egész Galaxis ismeri a piros-sárga-zöld-sárga-szürke zászlót, ahogy a körberajzolt hétágú csillagot is, aminek a felső ága
piros. De egyiknek a jelentését sem ismeri egyetlen dzserang
sem.

*

2021.08.22.

Ninda számítógépezik
Mivel a Ninda a nagyon távoli jövőben játszódik – a mi időszámításunk szerint is évtízezredek telhetnek el –, igyekeztem az ő
korában használt számítástechnikát nem annyira a mi korunkbeli technika kivetülésévé tenni. Persze az végtelenül aranyos,
ahogy Arkady Darell mikrofonba diktálja nagyszerű dolgozatát, de a gép egyenesen papírra ír, és semmiféle memória nincsen benne, hogy az elrontott dolgozatot ne kelljen leírni – de
hát a mi drága Arkadynk 1949-ben pattant ki Asimov elméjéből, honnan gondolt volna ő ilyesmikre akkoriban? Szintúgy
amikor még Arkady után is másfélszáz évvel Janov Pelorat
mennyire el van ragadtatva az ő „ostyájától”, ami évtizedes kutatómunkájának minden anyagát tartalmazza – ezt pedig Asimov 1985-ben vagy ’86-ban írta, amikor egy ekkora kapacitású
*

Ez az utolsó kép egy webes zászlóanimáció-készítőben készült, és egy
animált gif, amin a zászló természetesen lobog. A könyvben persze már
nem lobog. (Szivárvány)

hordozható adattároló csakugyan fantasztikumnak számított.
Amúgy azt gondolom, hogy mai adattárolási formátumainkban,
mondjuk PDF-ben „egy élet kutatómunkája”, beleértve mindent, amit összegyűjtött, legfeljebb a terabyte-os nagyságrendbe eshet. Ez a méret pár év múlva mindennapos lesz memóriakártya és pendrive formájában is.
Szóval ezek aranyos dolgok Asimovnál, aki évtizedekkel ezelőtt írta műveit és egyébként is technikai antitalentumnak definiálta magát. De én próbálok egy kicsit reálisabb lenni.
Ninda korában egy mobiltelefon-szerű eszköz van használatban, a neve szúniul suag, szindorul vỳriĩs, saunisiul ȳdis, és
kétségkívül van neve mindenféle más nyelven is. Létezik nagyképernyős és falra erősített változata is. Az érintőképernyő
megmaradt, viszont tud a grafika terén mást is:
Egy fiatalember, Írahu fölkelt, Nindához lépett és letett elé
egy suagot az asztalra. A készülék fölött a levegőben megjelent
egy hegyvidék képe. Barnásvörös, kopár, élettelen táj. A kamera lassan elfordult, s a hegyek némelyikén fénylő sárga vonalak
futottak le, mint a patakok. Aztán láthatóvá vált egy magas
hegycsúcs, amiből füst szállt a magasba, és egyszer csak egy
fényes pont is felröppent, ami ívet leírva visszazuhant valahová
a hegy mögé.
Tetszik érteni: színes, mozgó holografikus vetítés a képernyő
fölött a levegőben. A szúnik előszeretettel használják a namindan előtt, minduntalan előveszik és leteszik valahová a suagjukat, amiből zöld feliratok szállnak fölfelé, a namindanra hazaérkező hajók nevei.
A suag az általános kommunikációs eszköz, akár vadidegeneket is bármikor elérnek rajta, vagyis nincs már telefonszám,
azonosító, efféle. Videótelefon, sőt hiperfon, csillagközi hívásokra. Ninda is bárkit tud hívni, de ő kívülről háromszorosan is
elérhetetlen: a Testvériség kommunikációs hálózata a külföldiek számára titkos, azonfelül a hozzá irányuló külföldi hívásokat és üzeneteket megszűri a singan-núdzsahud (a gyerekek
biztonságáért felelős intézmény), továbbá őt mint hírességet
külön kell védeni. Szöveges üzenetekre is alkalmas, Nindának
van is egy levélbarátja. Billentyűzet nincsen, kézzel írnak, Nin-

da az egyszerű geometrikus formákból álló szúni írás folyékony változatát használja, amit a gép áttesz nyomtatott szúni
írásba.
A suag fordítógép is, az élőbeszédet szinkronban fordítja, felismeri, hogy milyen nyelvet hall, és Nindáék még nem találkoztak olyan nyelvvel, amit a suagjuk ne tudott volna. Még a
jalar nyelvet is gond nélkül tolmácsolja, pedig azt az egész
Testvériségben nem érti senki. Persze az írásbeli fordítás is
ugyanilyen egyszerű.
Könyvet, videót átküldeni egyik suagról a másikra pár mozdulat. Fizetni vele szintén. Biztonságtechnika: Nindától egyszer
ellopják a suagját, amire az éktelen szirénásásba kezd és egyidejűleg riasztja a Testvériség esszidzsinnáját és a helyi rendőrséget. Viszont amikor Ámmaíttól veszik el az ő szindor gyártmányú vỳriĩsét, az csendben riasztja a minisztériumot. A suag
személyazonosításra is szolgál, és ujjlenyomat-érzékelős.
Amennyire tudható, mindez mindenütt működik. Amikor a
lányok több mint egy évig távol voltak a Testvériség valamennyi hajójától, akkor is tudtak beszélni velük – no persze
egy lakott világon voltak. Arról nincs adat, hogy ha valaki egy
szál maga van egy lakatlan naprendszerben, mi történik.
Másmilyen számítástechnikai eszközről csak annyit tudunk,
hogy léteznek gépek, amik irányítják a hajókat meg mindenféle
automatát, tárolják az Ílgaszaumit meg mindent, amit kell, és
azok nagyobbak. Látni nem láttuk őket.

2021.08.28.

Matematika plusz Grenoble
egyenlő Szúnahaungaur
Néha megkínlódok dolgokkal. Úgy éreztem, utána kell járnom,
mekkora Szúnahaungaur területe voltaképpen. Mert a realizmus fontos. Tudnom kell, hogy mekkora területre telepítettem
kétmilliárd embert.

Nos: amit tudunk.
1. Szúnahaum mérete közelítőleg megegyezik Ősi Földével,
hiszen nagyjából földi nehézkedés van érvényben. Most úgy
vesszük, mintha megegyezne.
2. Szúnahaungaur egy abroncs, amely körbefut az Abroncsvilág felszínén, az egyenlítővel párhuzamosan. Majdnem teljes
egészében a dzsisszá félgömbön található, csak egy keskeny
sávja lóg túl az egyenlítőn, hiszen ott már csak a Sínisuál viszszavert fénye világít.
3. Szúnahaungaur dzsisszá–sénin irányban mintegy ötezer
szirszi széles. A szirsziről csak sejtjük, hogy a kilométer nagyságrendjébe eső mértékegység, most mindenesetre úgy veszszük, mintha ötezer kilométer lenne.
4. Másfél évvel ezelőtt eltettem egy infót, miszerint egy ilyen
övezet területét 2πr²·sin d adja meg, ahol r a világ sugara, d pedig a határoló szélességi kör fokban.
Hát először is hogyan változtatjuk az ötezer kilométert egy
szélességi körré? A gugli nem adott semmi használhatót olyanokra, hogy „5000 km from equator”, a Wolframalpha sem segített, úgyhogy fogtam a Wikipédiát és kerestem egy fix pontot
az Egyenlítőn, mert a Maps egyik feldolgozása sem mutatja,
sem ezt, sem a többi szélességi kört. Illetve PC-n lehet, hogy
igen, nem emlékszem, azon alig használom. A fix pontom São
Tomé és Príncipén, a São Tomé-sziget déli csücskénél fekvő
Rolas-szigeten találódott, ahol van egy emlékmű az egyenlítőnek. Itt letettem egy piros kockát a Maps Measure programban.
Jó, de hogy mérek innen ötezer kilométert függőlegesen? A távolság nem gond, lerakok egy pontot, megnézem, keresek egy
másikat aszerint, hogy túl közel van vagy túl távol, megoldható, csak egyenesen kellene mérni. Végül azon igyekezve, hogy
a vonal minél függőlegesebb legyen, letettem egy pöttyöt Grenoble-től délre, és akkor körülbelül ötezer kilométerre voltam
az egyenlítőtől.
Most már csak meg kellett nézni a Wiki szócikkét a városról,
ahol Kissynek az az emlékezetes találkozása volt a buborékokkal, és az közölte, hogy Grenoble az északi szélesség 45° 10′
alatt fekszik.
Tehát 45 fok. A Föld sugara 6371 kilométer, vagyis a képletünk 2π·6371²·sin 45, ez pedig

180 335 023,464 873 28 km².
A Föld összes szárazföldterülete nem egészen 149 millió
km². Száznyolcvanmillió km² az annyi, mintha a Földnek születne még egy Afrika méretű kontinense.
Tehát a kétmilliárd lakos mellett reális Szúnahaumnak az a
képe, hogy csak kicsiny falvaik és pár ezertől pár tízezerig terjedő lélekszámú városkáik vannak, azok is ritkásan.
Elvégre csak pár tízezer éve fedezték föl egyáltalán, nem is
lehet neki több lakosa.

2021.10.12.

Párbeszéd egy olvasóval
Beszélgettem egy olvasómmal a Nindáról; a nevét titokban tartom, mert a könyvből rajtam kívül három embernek vannak levonatai, és nem szeretném, ha a rajongók betörnének miattuk.
Naranccsal az ő sorai, zölddel az enyémek, amiket a beszélgetésünkben írtam, és feketével amit később teszek hozzá.
Legfontosabb valószínűleg az, hogy tetszik; ez tetszik a legjobban eddig, amit tőled olvastam.
Olyan ez, mint amikor az ember egy gyereknek csak az egyik
szülőjét ismeri, és ezért úgy látja, hogy csak arra hasonlít.
Így vagyok én, illetve biztosan nem csak én azzal, hogy milyen asszociációkat ébreszt a regényed bennem.
Asimov…
In the first place. De jó értelemben:)) A fejezetek elején az
idézetek… És sok minden más, de ettől csak jobb érzés olvasni.
Például a Dűnét nem olvastam, nem is tudom ki írta (szégyelljem magam), úgyhogy arrafelé nem tudok gondolkodni.
Frank Herbert. És történetesen tőle van az ötlet az idézetekkel, de ott kizárólag Irulan hercegnőnek Muad-Dibről írt rengeteg könyvéből vannak idézetek.

Mármint az eredeti Dűne könyvben, a történet többi rengeteg
kötetét nem olvastam, nem is tervezem, átlag félévenként átlapozom Ninda kedvéért, de azzal annyi.
Aztán ahogy haladok, természetesen azt is tapasztalnom,
hogy egészen más, mint Asimov.
Hát egyrészt senki sem tud Asimov lenni, kivéve Asimovot
magát, ezért a legjobb, ha az ember meg sem próbálja. Bevallom, én nem olvastam azokat az Asimov-műveket, amiket nem
Asimov írt, de az ő műveire épülnek és a neve nagyobb betűkkel van kiírva a borítóra, mint a valódi szerzőé. Azaz de, egy
Robotváros-történetet, azt hiszem, a legelsőt, összefüggéstelennek és értelmetlennek tartottam, alig is emlékszem rá.
Másrészt viszont, és e ponton ez a fontosabb, dőreség lenne
úgy tenni, mintha Asimov nem hatna az emberre. A Ninda végén lesz egy hosszú lista több mint száz névvel, akik közreműködtek és/vagy hatottak a műre – ő is benne van, akárcsak Herbert. De nagyon áttételes az, ahogyan ők ketten és mások kifejtették a Nindára gyakorolt hatásukat. (Nindát itt kettős értelemben véve, a regényt is meg a főszereplőt is értve.) Vannak, akik
sokkal direktebb módon vannak benne. Nem tudom szavakba
önteni azt a módot, ahogyan Asimov közreműködött. Talán valaki nálam okosabb majd egyszer, egy halom latin szóval.
Apropó Muad-Dib. Mint régebbi olvasóim emlékeznek, a
Dűne benne volt Ninda kölyökcsomagjában, egyike a műveknek, amikből táplálkozik – és nagyon örülök, hogy csak a kölyökcsomagban volt benne, illetve csak a filozófiájából vettünk
át elemeket. Ez persze nem volt egy tahaddi al-burhan, eleve
adott volt, hogy hiába otthonos nekem a kórházi folyosókon
lengedező meghitt vérszag, a regényeimben nem mészárolnak,
nem kegyetlenkednek. Éppen azért írtam meg a Nindát, mert
meg kell akadályoznom a dzsihadot. Egyrészint sikerült, de van
még tennivaló.
Felnőttként nyilvánvalóan hallom a társadalomkritikát, az
emberi viselkedésformák percepcióját és magyarázatát…Azon
is elgondolkodom, pedig hát egy tizedénél vagyok kb., hogy
milyen korosztály olvasná, értené a te könyvedet jól.

Talán egy nagyon érett 12/13 éves kisfiú talán…Vagy 15-16
évesek?
Értelek. Nem tudom. Ezt a kérdést minden olvasó magának
válaszolja meg, azzal, hogy becsukja vagy nem csukja be a
könyvet.
Most visszaolvasva eltűnődtem, hogy miért kisfiú. Ez végeredményben egy nőnemű könyv. Van a történetnek egy komplex összetevője (a legfontosabb, természetesen), amiről a határnap előtt nem esik publikusan szó, de ott egyértelmű fontosságot nyer, hogy miért nőnemű ez a könyv; ez nem az én döntésem volt, de egyetértek vele. Ez az eddigi legnőneműbb könyvem, bár az összes eddigi főhősöm lány.
Hát nem tudom. Állítólag az a jó ifjúsági – gyerekirodalom,
amit a felnőttek is élvezettel olvasnak.Hát ez itt nekem stimmel, én egyelőre nagyon szeretem
Ez egy nagy igazság, uram. Az eddigi ifjúsági regényeimről
több felnőttől jött visszajelzés, mint gyerektől, kamasztól. Viszont a Nindát nem szánom ifjúsági regénynek, túl komplex a
műfaj követelményeihez.
Bocsáss meg, hogy idehozom, de zsidóként én még a rasszizmust és annak az ifjúság számára szóló magyarázatát is erőteljesen és jóváhagyólag kihallom
Nekem ugye mindig igazodnom kell az eredetihez, Ninda
nem lehet másmilyen, mint – Ninda. Márpedig akkor erőteljesen szemben áll a rasszizmussal.
Ha egyszer ebbe valaki beleszeret… Lásd még Harry Potter…
Ez azért egészen más, mint a Hanka és szerintem modernebb,
jobban szól a mai ifjúsághoz
Hát ha azt veszed, a Hanka 1984-ben játszódik, ez meg a beláthatatlanul távoli jövőben… :)
Nemcsak ez a különbség. A miliő, a hangvétel is, a problematika, az egész… sokkal jobban a mának szól

2021.10.13.

Ninda hároméves
Ma három éve, hogy elkezdtem – nézzük, hol tartunk.
E pillanatban 490 873 szó van megírva 456 sómirban, az oi–9es közepén tartok. A történet 60,8%-a kész. 3,3 millió betűnk
van, 3,6 millió az abszolút karakterszámláló, a formázásokkal
és a 38 062 jegyzettel együtt; utóbbiak 2871 különböző szócikkhez tartoznak, amik 73 kategóriába vannak csoportosítva,
de csak az első rész és a másodikból egyetlen sómir van fölcímkézve. 477 idézetünk van 48 műből, amik tizenhárom különböző forrásból erednek. Most 1550 oldal a könyv kalkulált
terjedelme (a valódi kicsit több), 39 óra 44 percig tartana elolvasni. Napi 435 szót, 3014 betűt, 1,41 oldalt írtam átlagosan.
57 óra 41 perc alatt készül el egy sómir. És 2023. szeptember
19-én fog elkészülni – de már jóval előbb, mához tíz hónapra
publikus lesz.
Ennyit a számokról, lássuk a lényeget. Ötvenhét év telt el a
történetből. Ninda immár a szindoriai dzsáhifannun hőseként is
csillagszerte óriási hírnévnek örvend, azaz nem örvend, hiszen
ez őt egyáltalán nem érdekli. Őt a családja érdekli és a formálódó csoport, amely egy nap majd a sauhátun magja lesz, és még
annál is sokkal több. Egyre növekszik a családja, már nyolcan
vannak és érkezik a kilencedik. Jelenleg otthon vannak, készülnek a namindanra, aztán Sileni harmadik száfunnupjára.
Neki ez a fontos. A Galaxis meg kezdjen magával, amit tud.

2021.10.14.

De tényleg mekkora?

Wincsirendezgetés közben jött szembe egy ilyen kép.* Több
változatban is megtalálhatók a neten. Én pedig eltűnődtem, vajon a szúni hajók mekkorák lehetnek ezen a képen.
A szúniknak sokféle hajójuk van:
– Néhányszor utaztam ilyen hajókon a Felhőben – mondta
Hait –, tudom, milyenek belül. Csak nem tudtam, hogy ezt a típust hogy hívják. Nem sokat tudok a hajótípusokról.
Ninda felszisszent. A kék golyó, amit elgurított, hozzáütődött
egy másik kékhez, eltérült az útján és a pirostól hat issura állt
meg. Egy pontot veszített.
– Nem is könnyű – felelte Róragi. – Pontosan nyolcvankétfélét használunk. Tizennyolc típus van, ami leszáll dzserang világokon, harminchárom teherhajó kint a Galaxisban, harmincegy
típusról pedig egyetlen dzserangnak sincs fogalma, hogy létezik. Ezekről a kis kompokról sem.
Részleteket mindazonáltal nem sokról tudunk közülük. Ninda
eddig már nyolc hajón élt hosszabb-rövidebb ideig, és azok némelyikéről tudunk valamicskét. Az Aulang Laipon húszezren
*

Az eredeti kép sokkal nagyobb, ez egy kivágás a bal felső sarkából,
mert ha az egészet ideteszem, a betűk bolhacirkusszá változnak és a hajók se nézhetők meg rendesen. (Szivárvány)

élnek, és ennél sokkal több hely nincs is, az ezt meghaladó népességnek már el kell költöznie. Az Auszínínek viszont egymillió lakosa van. Tudjuk, hogy a Hongo Mai tizenötször olyan
hosszú, hússzor olyan széles és hatszor olyan magas, mint az
Aulang Laip. A Színangir egy óriás teherhajó, csak négyszer
négy lakószektora van húsz szinten, és a lakóteret körülvevő
raktártér négyszer akkora, mint az egész Aulang Laip. De van
űrvárosuk is, a Szúnahaum-sónariongi, harminc van csak azokból a szintekből, amiken erdő van, félmillió fával szintenként,
plusz negyven szint gabonaföld, tíz konyhakert, és még élnek
rajta kétmillióan, de az egész terület akkora, mint egy kontinens.
Az Aulang Laipról kicsit többet tudunk. A magassága százhatvan rígin. A ríginről csak kontextuális ismereteink vannak, a
méter nagyságrendjébe tartozó mértékegység, tehát mondjuk,
hogy 150-200 méter, mert ezek kerek számok. A szintenkénti
mérete hatszor négy szektor, és tudjuk, hogy egy szektor hat
hirgon területen helyezkedik el. Hogy mennyi egy hirgon, azt
nem tudjuk, de valami olyasmi lehet, mint egy háztömb, mert
sok minden van egy szektorban. Úgyhogy keresek valahol egy
háztömböt és megmérem.
Párizst választottam, a rue Cler, rue de Grenelle, rue Amélie
és rue Saint-Dominique közötti tömböt, mert csak. Ötletszerűen. Persze nem négyzet alakú, de kicsit nézelődtem négyzet
alakú tömbök után, egyet se találtam, hát akkor lemérem ennek
a tömbnek a két oldalát. A rue Cler utcai oldal száznyolcvan
méter, a kereszteződések közepétől számítva. A rue Saint-Dominique utcai százhetven. Hát akkor válasszunk száznyolcvanat. Ehhez hozzá kell adni a szektorhatárokon levő főutakat,
amiknek a szélességéről szintén nem tudunk semmit, tippeljünk
tíz métert. Ezekből eggyel több van, mint szektorokból, mert a
szélső szektorok külső oldalán is van. És ugye a burkolat, ami
nagyon vastag, vegyünk mondjuk ennek is tíz métert. Akkor
kétszer tíz a burkolat plusz hétszer tíz a főutak plusz hatszor
száznyolcvan a szektorok: az Aulang Laip teljes hossza 1170
méter.
De hangsúlyoznom kell, hogy ezek csak tippek. Az lehet,
hogy én vagyok a szerző, de én most nem elhatároztam és bejelentettem, hogy az Aulang Laip ekkora, hanem az eddigi ada-

tok alapján, nagyon nagyjából kikövetkeztettem, mintha én egy
olvasó lennék. Ezek az adatok még totálisan változhatnak.
Ez esetben a fenti képen az Aulang Laip elég kicsike lenne. A
kép bal felső sarkában, a nagy hajók farkánál levő kishajók között van egy Star Wars Galactic Empire Nar Shadda-class
Destroyer, 1100 méteres megközelítő hosszal, annál egy picit
nagyobb. De egyrészt az Aulang Laip nem számít nagy hajónak
a szúnik mértéke szerint, másrészt náluk nem a méret és nem is
a szépség számít, legalábbis a külső szépség nem.
Ha már van tippünk az Aulang Laip hosszára, akkor beszorozhatjuk: az Auszíní 17 550 méter hosszú, vagyis kicsit nagyobb, mint a kép bal felső sarkában a sötétszürke Star Wars
Galactic Empire Souvereign-Class Super Star Destroyer.
Apropó. Azért elég furák ezek a hajók így formára, nem?
Már amikor Voyagert néztem, akkor eltűnődtem a hajó bizarr
alakján. Hogy lehet ebben közlekedni? Nagyjából minden
szintnek más a formája, a méretei, nem lehet egy liftet úgy beépíteni, hogy azzal fölmehessünk legalulról legfelülre, és hát
nem lehet örökké átsugározni az embert. Vagyis hát lehetnek
nekik ferde liftjeik.
Ninda Galaxisában is alighanem mindenféle fura alakjuk lehet a hajóknak, mert említve van, hogy a szúni hajók kivételek
ez alól a téglatest alakjukkal.
Egészen a tetőkilátóig mentek. Érdemes volt. Egy folyosó
ment körbe az egész épületen, a külső fala csupa üveg volt, és
úgy látták a várost, mintha repülnének fölötte. És a hajót. Nem
volt messze, és Fendriának igaza volt, csakugyan az Aulang
Laip volt a város legérdekesebb látnivalója.
Nem mintha látványra különösebben izgalmas lett volna –
csak az volt az otthona. Életében először igazi otthona volt.
Egy szürke, téglatest alakú tömb, ami mellett eltörpült minden
a városban, bár némelyik torony magasabb volt, de azok keskenyek. Az Aulang Laip minden irányban hatalmas volt. Döbbenetesen nagy. Mint egy hegy. Mindennél nagyobb volt, beláthatatlanul sokkal nagyobb, mint amit Ninda valaha látott vagy
el tudott képzelni. Lekerekített élei voltak, és teljesen sima felülete, amit csak a végén a felemelt tifongok sora és alattuk a
suárkapu tört meg. S az oldalán, a tetején meg a tifongok fölött

is ott fehérlett-piroslott a jól ismert hétágú csillag. Hatalmas
volt, több emelet magas.
Náluk a praktikumon van a hangsúly. A szúnik nem akarnak a
hajóiknak fenyegető külsőt adni, ők békés kereskedők, és van
említés a hadihajóikról, amik pont ugyanígy néznek ki, éppen
azért, hogy azokat is kereskedőhajónak nézzék. Egyébként azt
gondolom, hogy az űrben a hajók mérete és formája tökmindegy bármiféle ellenség szemszögéből, mert az űr méreteihez
képest lényegtelen, hogy egy hajó tíz méter vagy tízezer kilométer átmérőjű, kellő távolságból ugyanakkorának látszanak, a
rémisztő külső pedig nem fog megijeszteni katonákat. A tűzereje az, ami számít, hogy milyen fegyverekkel van fölszerelve, és milyen a védelme. De hát a Nindában ez nem szempont,
mi nem háborúzunk, ennél sokkal fontosabb teendőink vannak.
Pont hogy meg kell akadályoznunk a dzsihadot.

2021.11.12.

A Ninda félmilliomodik szava
Mind több rajongó kérte, hogy folytassam a sorozatot. Én udvariasan bár, de elutasítottam a kérést – ugyanakkor elbűvölt,
hogy a sorozat indításakor még meg sem született emberek
ilyen erős vonzódást éreznek iránta.
De a Doubleday komolyan vette a követelést. Igaz, hogy húsz
éven át csak ugratott vele, de miután az igény mind erőteljesebben és sürgetőbben mutatkozott, a kiadó végül elvesztette a
türelmét. 1981-ben közölték velem, nincs más hátra, írnom kell
egy újabb Alapítvány-történetet, és – hogy megédesítsék számomra a keserű pirulát – a szerződésben a szokásosnál tízszer
több előleggel kecsegtettek.
Idegesen, de azért beleegyeztem. Harminckét éve nem írtam
Alapítvány-sztorit, és most megparancsolják, hogy írjak meg
egy 140 ezer szóból állót, azaz kétszer olyan hosszút, mint bármelyik előző kötetem, s csaknem háromszor olyan hosszút,

mint bármelyik korábbi önálló regényem. Újra elolvastam hát
az Alapítvány-trilógiát, majd egy mély lélegzettel belemerültem a feladatba.
Ezt írja Isaac Asimov az Alapítvány és Föld előszavában, de
nem ennek a születéséről, hanem a még előtte megjelent Az
Alapítvány pereméről. Végül is 171 ezer szó lett a magyar kiadásban. Az Alapítvány és Föld ugyanekkora, 176 ezer szó.
Mindkettőt F. Nagy Piroska fordította.
Mindig ez jut eszembe, amikor a regényeim terjedelméről elmélkedem. Nem lehet mondani, hogy agyonfárasztanám az olvasót: írtam egy sor kisregényt, amik igazán nem hosszúak (némelyik tízezer szó sincs), és van egy, ami nagyobbacska, a
Sara Royce nyolcvanötezer szóval. (A Jane Carson-sorozat
voltaképpen négy regény.) Aki kisebbeket akar, olvashatja ezeket.
De hát kettő közülük tényleg nagy. A Kissy 951 ezer szónál
tart, már több mint kétszer akkora, mint Nádas Péter Párhuzamos történetekje, és még írom, a végleges mérete valahol egymillió szó fölött lesz. (De a leghosszabb befejezett és könyvkiadónál publikált magyar nyelvű regény továbbra is a Nádasmű, 416 ezer szó.)
És hát most már a Ninda is nagyon nagy. Közel háromszor
akkora, mint a hatszáz oldalas Alapítvány és Föld: tegnap írtam
le a félmilliomodik szót.
sy
Ez a szó az. Saunisiul azt jelenti, „és”, és egy személynév része.

2022.03.03.

Niréka
És aki nem figyelt eléggé, azt fogja hinni, hogy a nirékai zászlót az ukránról mintáztam. Pedig erősen különböznek, az ukránnak a felső fele középkék, az alsó sárga, a nirékainak pedig

a bal fele sötétkék, a jobb fele arany. Sokkal régebben született
a zászló, mint ahogy a világ Ukrajnára kezdett figyelni, még a
tizenkilencedik fejezet elején, én meg már a huszadik végén
tartok.
De a valódi eredete sincs messze Ukrajnától: Neda Malūnavičiūtė dalából jön, amit a džimbák mint mindegyiket, úgy énekelnek, mintha az lenne a nemzeti himnusz. Én pedig gondolkodtam. Milyen lehet egy kék nap alatt élni? Így született Niréka világa, amelynek két napja van, egy kék és egy sárga, amik
egymással átellenben vannak, tehát a világ egyik felén sárga
fény süt, a másikon sötétkék, majdnem éjszaka van nappal.
Eredetileg Neréka volt, mert a dalból loptam neki nevet (nereikia žodžių, tik neprarast – nem kellenek meg nem értett szavak,
legalábbis tippem szerint ezt jelenti, hisz nem tudok én litvánul
egy krükköt is), de ezt gyorsan megváltoztattam, hogy ne hasonlítson a NER-re.
Hát egy ilyen világon a nemzeti színek a két csillag színei, és
ezekről van elnevezve minden.

2022.03.26.

Mérföldkövek
Kaptam egy kérdést: mi annak a jelentősége, hogy a Nindában
elértem a harmadik részhez?
Hát egyfelől semmi. A könyv minden egyes pontja fontos,
mind a háromnegyed millió vagy egymillió szó, amennyi majd
a kész könyv lesz (attól függően, hogy lesz-e negyedik része),
az mind fontos.
Másfelől viszont mégiscsak van neki. Egy mérföldkő a könyvön belül, olyan, amiből csak három vagy négy lesz az egész
regényben, és őszintén szólva bennem van annyi hiúság, hogy
szeretem nézni a saját kezem munkáját, mint például a most
már három részcímet külön oldalon, negyvenpontos hatalmas
fett betűkkel. (Illetve most csináltam egy másik renderelést is,
az ELSŐ RÉSZ, MÁSODIK RÉSZ, HARMADIK RÉSZ har-

minckettessel lett, így kifér egy sorban, és maga a résznek a címe maradt a nagyobb betű. Szoktam kísérletezni effélékkel.)
Ezek hatásvadász dolgok, de hazudnék, ha azt állítanám,
hogy nem kedvelem a hatásvadász eszközöket. Tetszik tudni,
én olyan filmeken nevelkedtem, ahol az Ördög-torony mögül
egy irdatlan hatalmas anyahajó gomolygott elő, egy kétméteres, fekete sisakos alak testesítette meg az ősgonoszt, kétszázezer janicsár vonult a vár ellen, csak úgy kapásból. Például a
Kissy szándékosan tele van hatásvadász elemekkel, amilyen az
éjszakai shindyvadászatot lezáró kommandós helikopter, amit
Kissy akkorának lát, mint a Titanic, és máris a négy kéményt
meg az óriási hajócsavart keresi rajta. A Nindában kevésbé alkalmazok ilyeneket, de hát bocsika, ez a regény az egész galaktikus történelem legóriásibb gondolkodójáról szól, aki akkora
dolgokat visz véghez, mint – fogalmam sincs még, hogy mekkorákat. Innentől erre nincs mit hatásvadászatilag rátenni, csak
annyit kell tennem, hogy megadom a könyvnek azt a vizuális
formát, ami aláhúzza ennek a monumentális történetnek a méreteit és jelentőségét. És nagyképű sem vagyok, ez egyszerűen
így van, én ebbe a könyvbe negyvenöt-hatvanezer munkaórát
fogok ölni, mire elkészül. (Ez a szám úgy jött ki, hogy átlagosan hatvan óránként készül el egy sómir, és természetesen csak
akkor nem dolgozom rajta, amikor alszom. De az egyszerűség
kedvéért azt is beleszámítottam. És ha álmodok hozzá valamit?
Legalább egy alkalommal meg is történt csakugyan – ezt még
nem írtam le sehol. Egymillió évvel ezelőtt, amikor Nindának
még a gondolata sem született meg, nemhogy ő maga, egyszer
álmodtam valamit, valami űrhajók vagy talán vízi hajók voltak
benne, nem tudok részletekre visszaemlékezni, általában elfelejtem az álmaimat, mire fölébredek. De volt nekik két nevük,
amiken hívogatták egymást: Aulang Laip és Hongo Mai. No,
ez a két hajónév bekerült a Nindába.)
Szóval az elejére visszatérve: a mérföldkövek. Ilyen többféle
is lehet egy regényben. A részek határai elég komoly mérföldkövek, tekintve, hogy három vagy négy lesz az egész könyvben. A fejezetek határai is azok, merthogy azokból részenként
tíz van, szóval egy fejezet az úgy egy Shakespeare-dráma terjedelmével egyezik meg, huszonötezer szó. Ezek a „műszaki”
mérföldkövek. Ennél fontosabbak a cselekménybeli mérföld-

kövek, amik megünneplését a Ninda esetében némileg nehezíti,
hogy nem mindig tudom előre, hogy egy-egy esemény milyen
jelentőségű lesz a nagy kép szempontjából. Volt már, amit
helytelenül értékeltem. Sőt egyetlenegyszer még Ninda is tévedett. Ő is csak ember.

2022.03.02.

Sileni
Én ezt szeretem a legjobban a munkámban, azt hiszem. 2019es nindológiai cikkeket tördelek a Szivárványba, például azt a
kettőt, amikben elmondtam, hogy megtaláltam Silenit. Kétszer
is, előbb Japánban, aztán Észtországban. Mostanra Sileni itt
van velünk – és egyikre se hasonlít a kettőből. Úgy döntött,
hogy másmilyen lesz.

„Ez milyen állat, kérem?”

Attilai só

Titának

Bocs a szójátékért. Attikai sónak a humort hívják, a görög tartomány után, ahol Athén is van; az odavalósiak elég humoros
emberek lehettek, mert ezt róluk nevezték el. Engem nem, de
én is sokat bolondozok.

2005.08.02.

Művem
Úri
nál elszabadul a
és fölkergeti a
ta
ra. A kiscseléd szalad, hívja a nagyságos asszonyt.
– Hát, Maris – mondja az –, nincs mit tenni, ki kell hívni a
kat.
Ki is hívják, egy
fölmászik a
ra és lehozza a t.
Másnap a nagyságos asszony bemegy a városba, s mire hazaér, a
tele van fújva habbal.
– Mi történt, Maris?
– Tetszik tudni, megint kiszabadult a

és fölkergette a

ra.
– És?
– Hát eszembe jutott, hogy van ám nekünk

ta

készülékünk is!

2005.08.24.

Magvas gondolat
Ha szól a telefon, az emberek azt mondják: „telefon”. De ha
szól a rádió, akkor az emberek nem mondják: „rádió”.

2006.01.08.

Lelemény
Mit kiabál a számítástechnikus, ha beleesik a folyóba?
– F1, F1, F1!…

2006.12.01.

Családregény
Ezt most találtam két híres-neves Ady-versben.
Góg és Magóg fia vagyok én…
Dózsa György unokája vagyok én…
Tehát Góg és Magóg testvérek voltak, Dózsa György fiai,
akiknek vérfertőző kapcsolatából született Ady Endre.

2007.03.05.

Etimológia
Éppen ennél a szócikknél tartok, és eszembe jutott. Mi az alkohol? Orbán Viktor beosztottja.

2008.01.29.

Hiba
Nem működik a beszélő naptáram. Tegnap még meg tudta
mondani, hogy szerda van, de mára csütörtököt mondott.

2008.02.02.

Kuc-kuc
A kórházi tolvaj éppen azt próbálgatta, hogy aranyból van-e a
frissen lopott gyűrű, amikor köhögési roham jött rá és lenyelte.
Milyen kellemetlen lett volna, ha autót lop.

2008.02.03.

Kedvenc viccem
Az étterembe bemegy egy férfi egy struccal. Rendelnek, megeszik, kérik a számlát.
– Tizenegy dollár huszonöt – mondja a pincér. A férfi benyúl
a zsebébe, kiteszi a pénzt, rá se néz. A pincér megszámolja,
pontosan annyi.
Másnap megint jönnek, esznek, a pincér hozza a számlát:
– Tizenkét dollár tizenöt.
A férfi benyúl a zsebébe, rá se néz a pénzre, pontosan annyi.
Ez így megy egész héten. Végül a pincér nem bírja tovább:
– Uram, ne haragudjon, tudom, hogy semmi közöm hozzá, de
nem bírok a kíváncsiságommal. Hogy csinálja, hogy soha nem
számolja meg a pénzt és mégis mindig annyit ad, amennyit
kell?

– Ez nagyon egyszerű. Én találkoztam egy tündérrel, aki teljesítette két kívánságomat. Az volt az első, hogy valahányszor
ki kell fizetnem valamit, benyúlhassak a zsebembe és pontosan
annyi pénzt találjak benne, amennyi kell. Így megy.
– Ez fantasztikus. Akár egy hamburgert, akár egy Rolls
Royce-ot akar venni?
– Úgy van.
– Hát, uram, szívből gratulálok. Ööö… és a strucc?
– Nos, a második kívánságom egy pipi volt, hosszú combokkal.

2008.02.03.

Másik kedvenc viccem
Két béka beszélget a kisváros főterén.
– Kvak… helyes kis város… kvak…
– Az… kvak… az összes csaj megvolt… kvak…
– Azért… kvak… a varázsló lányát… kvak… nem kellett
volna megdugni… kvak…
2008.04.14.

Legsikeresebb
irodalmi művem
Már tudom, melyik művem aratta eddig a legnagyobb sikert –
könnyen lehet, hogy egy nap ez a mű áll majd kőbe vésve a
Láng Attila Dávid sugárút bronztábláján. Most jelent meg vagy
tizedszer a Mozgilistán. 1999 körül ihlettem, és így szól:
Ha a cápa a tenyeredből eszik – a lábadból is fog.

2010.06.16.

Azért pedig fonni kell
Valaki kérdezte, kérünk-e zöldbabot. Mondtuk, kérünk, és
majd fonunk érte cserébe. Miért, kérdezte. Hát mert az van Sarastro áriájában:
Fonjatok néki zöldbabért,
fonjatok néékii zöldbaaabért.

2010.10.03.

Ma gyártott viccem
Helyettes tanár: – Hol sebesítették meg Akhilleuszt, amibe belehalt? Pistike?
Pistike: – A farkán!
Tanár: – Micsoda, hogy beszélsz?! Azonnal menj az igazgatóhoz!
Igazgató: – No, mi történt?
Pistike: – A tanár úr ideküldött, mert megmondtam, hogy a
farkán febefítették meg Akhilleuft!

2010.11.05.

Kisállat-kereskedés
– Ez milyen állat, kérem?
– Ez ékszerteknős. Terráriumban tartható, nagyon kevés gondoskodást igényel.
– És ez?

– Ez guppi. Akváriumban tartható. Többféle színben és méretben forgalmazzuk.
– Hát ez?
– Ez óriáskígyó. Igen mutatós.
– Tetszik a mintája. Ebből kérek egy métert.

2014.08.01.

Az ember mindig
fölfedez valamit
– legidébb gut oppanás
– idébb besser oppanás
– idegösszeroppanás

2015.11.10.

Az ábécé fontossága
Vasziljev elvtárs kiküldetésre utazik Madridba, s hát egyszer
csak szembejön vele Ivanov elvtárs.
– Ivanov elvtárs, te itt? Hiszen téged harmincnyolcban letartóztattak, azt hittem, hogy súlyos büntetést kaptál. Hogy kerülsz te ide?
– Hát, tudod, Vasziljev elvtárs, az őr egy pillanatig nem figyelt oda, és szereztem egy körömreszelőt. A cella rácsát vagy
a bilincseimet akartam elreszelni, de hát ahhoz persze gyenge
volt. De a bíróságon le tudtam reszelni az írógépről az SZ betűt.
– És?
– Szerencsémre az lett az ítélet, hogy két év Szibéria.

2016.04.03.

Kutya
Megy az utcán egy kutya, fölnéz egy szembejövőre:
– Elnézést, uram, meg tudná mondani, merre van a bolhapiac?
– Itt a sarkon balra, aztán… hé, de hiszen te kutya vagy!
– Persze. Mit gondol, mit akarok eladni?

2016.07.02.

Képesség
No, vettünk öblítőt. Hogy kiderüljön, melyik a szimpatikus, végigszaglásztam négyfélét. Most két hétig bárhová tudok követni egy gyilkost, ha frissen öblítették a ruháját.

2017.01.19.

Probléma
A sündisznó régóta nem kap munkát, hát jelentkezik kampánymenedzsernek. Hazaér, a család körülállja.
– No, mi volt?
– Hát… minden rendben lett volna… csak kiderült, hogy a jelölt egy felfújt hólyag…

2017.01.31.

Nyelvi gond
– Hát téged mi lelt?
– Kirúgtak.
– Miért?
– Nem voltam tisztában a magyar szórenddel.
– Ez tényleg baj, de hát nem vagy te nyelvész.
– Igen, de a főnök megkért, hogy mire megjönnek a délolasz
üzletfelek, addigra tanítsak be egy nápolyi dalt. És már itt voltak, amikor kiderült, hogy ő nem azt akarta, hogy egy csomag
nápolyit tanítsak meg énekelni.

2017.02.01.

Mértékegységek
– Bözsikém, vidd le a szemetet, légy szíves.
– Jaj, nagyi, muszáj megtanulnom a mértékegységeket! Egy
bécsi rőf az…
– Bécsi rőf?! Ilyeneket adnak föl?
– Nem, ezt nekem magamnak muszáj tudni.
– És miért?
– Én sem értettem, de az apu elmagyarázta, hogy a mértékegységek nagyon fontosak az életben, ha boldogulni akarok, és
sose tudhatom, melyikre lesz szükség. Be is mutatta a gyakorlatban.
– No hogyan?
– Kivitt a parkba, keresett egy jó külsejű csajszit, aki egy padon ült, én megálltam a pad mögött hallótávolságban, ő meg
odament, leült mellé és elkezdte lökni neki a rizsát, hogy ő
mekkora nagy üzletember, és csak tárgyalásra érkezett Pestre.
– No, az apád mint üzletember…
– Miért, a kutyakajabolt Dunakeszin még megvan!

– Az igaz. S aztán?
– A csajszi megkérdezte, hogy hol van az üzlete, mire apa
megkérdezte, hogy járt-e Monte-Carlóban. A csajszi bólogatott, hát persze, és apa kérdezgette, hogy ismeri-e ezt az utcát
meg amazt az üzletet, és a végén rávágta: no, onnan már csak
ezerkétszáz kilométer. És elmentek egy szállodába. Úgyhogy
most tanulom a mértékegységeket.

2017.02.23.

Reakciókészség
– És hogy menekültél meg? Én szívrohamot kaptam volna egy
akkora medvétől.
– Hát igen, én is féltem, de szerencsére vegyész vagyok, és
volt nálam egy zacskó selyemcukor. Futás közben kiborítottam
neki, és hálistennek fölfalta.
– És? A fél fogára se lehetett elég.
– No igen, csakhogy a selyemcukor cukortartalma reakcióba
lépett a medvével, és az egész átalakult medvecukorrá. Azt
betettem a cukros zacskóba és hazafelé megeszegettem. Ja, és
mivel ezzel a selyemcukorból kivontam a cukrot, visszamaradt
a selyem, abból majd csináltatok pizsamát.

2019.05.06.

Ügylet
Az ékszerész a fejét vakarta.
– Mit mondott, uram, hány dézsával hozott?
– Nyolccal. Húszliteresek.
– Ajaj. Hát ez nehéz ügy. – Előhúzott egy számológépet. –
Egy liter víz az egy kiló, egy kilóban van harmincöt egész hu-

szonhét század uncia. Az hétszázöt egész négy tized uncia dézsánként. Uram, mi kis cég vagyunk. Nyolc dézsát képtelenek
vagyunk átvenni.
– Hát mennyit?
– Egyet, uram, ha minden tartalékunkat összeszedjük.
– Kérem.
Negyedóra múlva megint ott ültem a furgonban kétszáztizenegymillió forinttal és a hátam mögött hét dézsa májusi esővel,
amivel most nem tudok mihez kezdeni.

2019.09.03.

Nénó
– Nos, hadnagy úr, kérem, mondja el, miért kérelmezte, hogy
utaljunk ki az őrsnek új értelmező szótárat.
– Jelentem, a bankrablás miatt!
– Hallgatom.
– Jelentem, a gyanúsítottak tartózkodási helye ismeretlen,
csak a gépkocsijuk rendszámát sikerült leolvasni, ezért elrendeltem a szokásos eljárás végrehajtását.
– És?
– Ezért túrót, tejfölt, vajat és lilahagymát kevertünk össze, pirospaprikát, őrölt köményt és sót tettünk bele, kenyérre kentük
és most eszünk!

2020.03.10.

Bravúr
– Hogy sikerült elkapni végre ezt a notórius bűnözőt, aki a város közepén is képes volt bármikor eltűnni a rendőrség orra
elől?

– Ó, szerkesztő úr, az ön tegnapi cikkének segítségével.
– Az enyémmel? Hogyan?
– Magammal hoztam az újságkivágást, tessék. Azt írta: „sok
aljas gazember működött már városunkban, de ő viszi el a pálmát”. Hát akkor nem volt már más dolgunk, mint figyelni a járókelőket, hogy melyikük cipel egy több méter magas pálmafát.

2005.08.25.

Poén
– Miért könnyű feltörni a szocialista számítógépeket?
– Mert egy a jelszó: a béke.

2005.10.11.

Robin Hood
Ja, akartam szólni. Vasárnap több mint húsz év kihagyás után
ismét militarizáltam magam egy céllövöldében. Büszkén jelenthetem, hogy célzóképességem semmit se romlott!
Húsz évvel ezelőtt is mellélőttem.

2006.02.18.

Állatvédelmi ötlet
Ha a bikákat tehénfiúknak hívnák, senkinek nem jutna eszébe
viadalokat rendezni ellenük.

2006.09.21.

Egyenlő bánásmódot
minden törpének!
Tudor, Vidor, Hapci, Morgó, Szendi és Szundi nyugodtan járhat az utcán, miközben Kukát rugdossák! Követeljük, hogy a
hatóságok vessenek véget a Kukát sújtó faji megkülönböztetésnek!

2007.01.25.

Mentősök
Mágenheim doktornak igaza van. Miért mondják, hogy mentősök, ha egyszer nem mondják, hogy rendőrösök meg tűzoltósok?

2020.09.14.

Sajnálatos
Egy sajnálatos ékezethiba folytán dőlt romba a kocsma egész
berendezése, amikor a vitatkozók válogatott sertéseket vagdostak egymáshoz.

2007.09.16.

Árpádsáv
Lehet, hogy beperelem a Jobbikot az árpádsáv miatt bekövetkezett idő- és üzemanyag-veszteségemre.
Mert pont akkor kellett arra járnom, amikor aszfaltoztak egy
sávot az Árpád-hídon!

2011.04.08.

Matematikai személyiségteszt
Szeretné tudni az olvasó, mi lesz gyermeke, ha nagy lesz?
Adasson össze vele két számot és megtudja! A LAttilaD.org
eredeti személyiségtesztje csak most, csak nálunk, csak Önnek!
Írja le gyermekének a 199 999 és 49 999 számokat, és nézze
meg, mi lesz az összeadás eredménye.
Ha az eredmény 249 998, akkor taníttassa gyermekét mérnöknek, mert ezzel a precizitással még sokra viheti.
Ha 249 999, akkor programozónak, mert ez még a kerekítési
határon belül van.
Ha 250 000, akkor gyermeke bármilyen normális foglalkozásra alkalmas, sőt arra is, hogy megvegyen valamit egy üzletben.
Ha gyermeke közli, hogy 199 999 + 49 999 most csak
249 900, akkor kereskedő lesz belőle.
Ha azt mondja, hogy 199 999 + 49 999 akár már 239 999-től,
csak Önnek, csak most, és ez nem minden: adunk mellé ajándékba, akkor ne is hallgassa tovább a szóáradatot, az Ön gyermeke marketingesnek való.
Ha gyermeke boldogan sikkant és azt mondja, hogy 190 ezer
valamennyi meg 40 ezer valamennyi az 230 ezer valamennyi,
akkor hipnotizált vásárló lesz belőle, aki nem tud különbséget
tenni kilences és nulla között, és csak azt látja, hogy az első

egy-két számjegy milyen alacsony, csak most, csak neki. Mindig el fogja szórni a pénzét. Vegye fontolóra, hogy nem lenne-e
jobb agyonütni és csinálni egy másikat.
Ha gyermeke negyedóra hosszat lelkesen sikoltozik és azon
ujjong, hogy 100 ezer valamennyi meg 40 ezer valamennyi az
140 ezer valamennyi, akkor a hipnotizált vásárló súlyosabbik
esete lesz belőle, aki csak a legelső számot látja. Gondolja át,
mi történik, ha olyan pozícióba kerül, ahol nagy beruházásokról kell döntenie, és tesznek neki egy árajánlatot 1 milliárd 999
millió 999 ezer 999 forintos áron. Gyermeke elalél boldogságában, amiért ez az ajánlat csak fele a rivális vállalkozó kétmilliárdos ajánlatának, és ujjongva aláírja. A végállomás a börtön.
Ezt meg kell előzni. Feltétlenül üsse agyon azonnal, és az Ön
génjeivel jobb, ha nem is csinál másikat.

2011.09.03.

Modern vers
K. Erzsike otthonából kicsábul,
azt reméli, megélhet majd
virágkereskedőként.

2012.10.20.

Gyereknevelés
Arasznyi mikrocica folyton föl akar mászni kerekeken, elunom. Fölkapom és odaviszem a diófához, fölrakom vagy fél
méter magasra, várok, hogy kioldjon a kölyökreflex és megkapaszkodjon. Néz döbbenten, hogy hova került, de a kicsit ferde
törzsön jól meg tud kapaszkodni, lassan lecsúszik a földre.

Később megint jön, mászna kerekekre. Fölkapom, odaviszem, fölrakom másfél méter magasra, ahol az ágak elágaznak,
beültetem oda. Elképedt macskapofi. Töpreng és kísérletezik,
hogy tudna lejutni, végül elindul a törzsön, aztán szépen leszánkázik.
– Ügyes vagy – mondom neki. – Mássz vissza és csináld meg
újra.
Macska szó nélkül sarkon fordul és visszamászik a fára.

2013.04.04.

Reset
Benézek a szobába. Cica az ágyon fekszik és bámul rám.
Negyedórával később megint benézek a szobába. Cica ugyanúgy fekszik az ágyon és bámul rám.
Félórával később megint benézek. Cica ugyanúgy bámul rám
az ágyról.
Megállapítom, hogy a cica lefagyott. Kérek egy hosszú pálcát, hogy megnyomhassam az orrát.
Benyúlok a pálcával, cica bizalmatlanul hátrahúzódik, aztán
fölkel és arrébb sétál az ágyon.
Sikerült. Újraindítottam.

2014.08.10.

Memó
A homoksivatag nagy volt, forró és száraz. A nap vakítva tűzött alá, árnyékot semmi se vetett. A kopár sziken szikkadt
töcskenyájak legelésztek. Néhány kókadt teve állt a homokon,
a lábuknál néhány kókadt arab ült és hasztalan rázták üres kulacsukat. Az egyik odaszólt valamit a tevének arabul, a teve bólintott, szintén arabul. Aztán egyszerre mind rám néztek, és én
megértettem: rám is ez vár, ha tizenötödikéig be nem fizetem a
vízdíjat.

2014.09.05.

Robotmacska
Egy halat meghagytam, fölajánlottam jótékony célra. Macska
ráveti magát, vadul föllefetyeli olajat, hal érintetlenül ül a tányérján.
Most lebukott.

2016.05.19.

Farokjog
én (meghúzom a farkát)
ő Fffffff!
én Fffffff?! Nem érdekel! Itt hozom neked a kaját! Nekem
köszönheted, hogy azt a farkat kinöveszthetted! Akkor húzom
meg, amikor akarom!
ő (nem talál ellenérveket, értetlenül bámul)

2016.11.22.

Mecenatúra
– Jó napot, uram. Arra gondoltam, hogy a cégük esetleg támogathatna engem valami kisebb összeggel havonta.
– Igen? Miért?
– Mert önök a legnagyobb billentyűzet-forgalmazó.
– Tudom, és?
– Vicceseket írok Facebookon. Ha önök támogatnának, akkor
mindig éjszakánként publikálnám.
– És ez nekünk miért lenne jó?
– Mert akkor az emberek reggel olvasnák és leköpnék a billentyűzetüket kávéval… igen, látja, pontosan így!

2017.04.15.

Étrend
– Tisztelt bíróság, a vádlottak megették a misszionáriust.
– Ez igaz, de akkor már nem élt. A törvény nem tiltja, hogy
megegyünk egy halott misszionáriust.
– Ne legyen nevetséges! Önök megölték, hogy megehessék!
– Nem, tisztelt bíróság. A misszionárius hiponatrémiában halt
meg.
– Honnan szedi ezt? Talán van önök között orvos?
– Nincsen, de az asztal körül mindenki nagyon sótlannak találta.

2017.05.03.

A lyuk
A lyuk a kerítés két deszkája között volt, akkora, mint egy
pénzérme, alig pár lépésre a nudista strand kapujától. Nem jött
arra senki, hát bekukucskáltam, de csak szürkeséget láttam.
– Az a büfé hátsó fala – mondta valaki. Megfordultam. A
gondnok volt.
– Régóta megvan a lyuk, de nem bántjuk. Kintről úgyis csak
a büfé falát látni, a srácaink viszont nagy hasznát veszik. Ide
szoktak jönni a büfé mögé, és kileskelődnek, amikor a lányok
hazaindulnak, hátha meglátják őket felöltözve.
2017.05.26.

Evolúció
Azon tűnődöm, vajon miért volt jó az evolúciónak, hogy a gyerekek szeme csak hétéves korukban fejlődjön ki. Merthogy
ugye így még védtelenebbek, ráadásul játszani se tudnak szegények, ha a kicsi dolgokat nem látják.
Mit? Hogy látják?
Akkor nem lenne minden ábécéskönyv BAZINAGY betűkkel
írva!
2017.09.14.

Gigantikus
A földrengés után két órával a dagály hullámai gigantikus méretű cumit sodortak partra. Műanyag részének átmérője hat méter, súlyát több mázsára becsülik. Már több múzeum érdeklődött iránta. A felelőst már megtalálták egy meg nem nevezett
napilap egyik figyelmetlen szedőjének személyében.

2017.09.30.

A pék
– Mondja, bácsi, hogy lett magából pék?
– Hát tudja, fiam, a befédhibám okofta. Eredetileg fíffebéf
akartam lenni.
– Elnézést, micsoda?
– Ugye, hogy maga fem érti? Képfelje, ha mindennap így
kellett volna bemutatkofnom, Fabó Farkaf Fándor fíffebéf. Fívefen lettem volna fobráf if, de ef a pálya if el volt előlem fárva, a vafutaffágot meg fe próbáltam, maradt a pék. Aft mindenki érti. Vifont hétvégeken kárpótolom magamat a kif főlőmben
Fokonyavifontán, muftot erjeftek éf direkt nem finálok belőle
bort.
– Hanem?
– Eladom Fáraf Fabolf efperefnek, mert ha róla befélek, aft
végképp nem érti fenki.

2017.10.16.

Empirikus fizika
A jelenség zónaidő-különbséggel nem magyarázható, tehát kétféle megoldása lehet.
a) Egy hipotemporális mező vagy inkább örvény keletkezett,
amelynek átmérője legfeljebb két méter, ezen belül az idő fokozatosan lelassul; intenzitása változó, az is lehet, hogy szakaszosan jön létre és enyészik el. Az örvényen belül tartózkodó
megfigyelő természetesen a relativitáselméletből következően
semmit sem észlel, csak a külső szemlélő látja, hogy az örvényen belül és kívül másképpen telik az idő. Az eltérés eddig
45-60 perc volt. Az örvény keletkezésének módja, energiaforrása ismeretlen, így a jelenség ezutáni lefolyása megjósolhatatlan – éppúgy előfordulhat, hogy egy pukkanással elenyészik,

mint az, hogy óriásivá dagad és beborítja a fél utcát vagy az
egész Földet. Nem tudhatjuk. Ennek folytán nemcsak védekezni nem tudunk ellene, de azt sem láthatjuk át, hogy voltaképpen
mekkora veszélyt jelent.
b) Elemet kéne cserélni az előszobai órában.

2017.10.31.

A Nagy Konteóparadoxon
1. Összeesküvés-elméletek nem léteznek. Ezek valójában játékos kedvű írók által kitalált történetek, amiket nem hisz el senki, bár sokan velük játszanak és hívőt imitálnak.
2. Mivel összeesküvés-elméletek nem léteznek, minden olyan
állítás, mely szerint igen, része egy globális összeesküvésnek,
amely el akarja hitetni velünk, hogy dehogynem.
3. Aki azt állítja, hogy ilyen globális összeesküvés nem létezik, része az összeesküvésnek.
4. Ha a Nagy Konteóparadoxon igaz, akkor összeesküvés-elméletek nem léteznek, tehát mivel a Nagy Konteóparadoxon is
egy összeesküvés-elmélet, nem létezhet, márpedig egy nemlétező elmélet nem lehet sem igaz, sem hamis.
5. Ha a Nagy Konteóparadoxon hamis, akkor léteznek összeesküvés-elméletek, köztük a Nagy Konteóparadoxon, amely kimondja, hogy ő maga nem létezhet, tehát hamis sem lehet.
6. Mindezek folytán szignifikánsan megnövekedett a világegyetem létezése azon magyarázatának valószínűsége, mely
szerint az egészet csak egy lepke álmodja.

2017.11.16.

Életpályamodell
Hajnalka töszmöcskélek körbe-körbe, egyszer csak hallok valami virittyoló-suruttyolót, mint amikor számítógépke éppen beindul. De mermármér? Hát megtalálom a távnyomiját holmiak
alatt, rápakoltam és beindult.
Annyira imádom magamat ezért a zseníliás döntésért, hogy
nem lettem bányában robbantómester!

2018.01.05.

Hagyaték
– …és van még a hagyatékban körülbelül tíz kiló apró cédula,
amin több nyelven az áll, hogy a kindertojásfigura apró alkatrészeket tartalmaz, amik kisgyerekeknél fulladásveszélyt okozhatnak. A megboldogult gyerekkora óta rendszeresen kapott
kindertojást, aztán felnőttkorában is vett magának, és a cédulák
mind megvannak.
– Miért nem dobta ki őket?
– Nem lehetett, az áll rajtuk, hogy „olvassa el és őrizze meg”.
A hagyaték többi részének elárverezéséből befolyó pénzt arra
fordítjuk, hogy a cédulákat postára adjuk egy cégnek, akik már
több tonna ilyen cédulát őriznek páncélszekrényben.

2019.09.19.

Ziccer
Reggel a barátom kent egy sajtos zsömlét. A sajtos tömlő végét
összecsavarta. Én nem szoktam összecsavarni.
Nyilván otthon is összecsavarja. Vagyis abból az egyszerű
tényből, hogy nálunk más nem szokott tömlős kenősajtot enni,
csak ő meg én, következik, hogy ő ette azt a sajtot. Vagyis ha
Columbo itt járt volna nálunk, meg őnáluk is, és mindkét helyen lát egy megkezdett kenősajtot, akkor le tudná vonni a következtetést, hogy ő itt járt. Sőt ha megnézi a munkahelyi naptárát november 25-éig (akkor jár le a sajt szavatossága), azt is
kiderítheti, hogy mikor.
Remek nyomozásra nyílt volna alkalom – csakhogy Columbo
csak akkor jön, ha megölnek valakit. De nálunk nem öltek meg
senkit.
Igazán kár volt ezt a ziccert kihagyni.

2019.10.29.

Biokémiai kísérlet
Első kísérletem eredményeit közreadom, hogy más is okulhasson belőle, vagy még inkább én magam.
Összegzés: a kísérlet alapjában véve sikeres volt, a hibákat leszámítva.
Hibajegyzék:
1. Kevés volt a felhasznált hő.
2. Kevés volt a felhasznált nyersanyag.
3. Viszont túlságosan ionizáltam.
Az eredmény tehát egy nagyon kis adag, elsózott zsírban főtt
krumpli. De csak egyetlen hasáb maradt tényleg nyers. Teljesen ehető volt.
Tanulság: még nem jelentkezem a Konyhafőnökbe.

2020.02.16.

Jutkátlanság
Csörög. Fölveszem.
– Én! – mondom, mert tényleg én vagyok.
Kis csend. Aztán:
– Szia – mondja egy ismeretlen, éltes női hang bizonytalanul.
– Szia! – vágom rá, hiszen a hölgy határozza meg a nexust.
Kis csend. Aztán egy vizsgálóbíró számonkérő hangján:
– Te ki vagy? Jutka vagy?
– Nem – felelem indignálódottan. Részben sértve érzem magamat, amiért le kell mondanom a lehetőségről, hogy én lehessek Jutka, még inkább pedig mert valamikor, amikor én még
nem is éltem, a hölgyet a jó édes szülei elmulasztották megtanítani, hogy a hívó fél először is bemutatkozik, és aztán érdeklődik a hívott kiléte iránt.
– Ja, akkor tévedés, elnézést – mondja lemondóan, amiért én
még csak Jutka sem vagyok, és leteszi.

2020.02.22.

Másik telefonos eset
Csörög, Klárika fölveszi.
– A másik telefonon már beszéltem a hölggyel – közli egy ismeretlen férfi, köszönés, bemutatkozás nuku.
– Jó – feleli Klárika, és leteszi.

2020.08.27.

Horror
Az imént egy nagy fehér mikrobusz jött az ablak elé, de félúton
megállt és visszatolatott. Tegnap egy egészen másmilyen nagy
fehér mikrobusz jött az ablak elé, megállt és visszatolatott. Más
járművek zavartalanul elhajtanak a ház előtt.
Tehát van valami az út közepén, ami rettentően rémisztő a
nagy fehér mikrobuszokra.

2020.09.10.

Föllemény
Ha az, hogy a talaj roppant erőt fejt ki fölfelé, a rajta álló épületekre, megmozdul, kimozdítja az épületeket a helyükről, az a
FÖLDRENGÉS
akkor az, hogy a házak erőt fejtenek ki lefelé, maguk alá préselik a talajt, ami így mozdulatlanná dermed, az a
LEDRENGÉS

2021.02.16.

Modern idők
Hófehérke, a német mesehősnő elindult Görögországba nyaralni, törpéstül. Magyarországon azonban
– Szundi vezető beosztást kapott és azóta sem csinál semmit;
– Tudor a tévében osztja az észt;

– Vidor kormányszóvivő lett;
– Morgó politikai blogot indított;
– Szendi popénekes lett Sandy művésznéven;
– Kukát felborogatták a tüntetők;
úgyhogy Hófehérke most egyedül ül a szállodában és várja,
hogy Hapcit kiengedjék a karanténból.

2021.02.23.

Gondolatok
Sétáltunk pár háznyit, csak úgy, Krisztina nem vitt botot, én
voltam a botja. Tehát a vak botján volt a sapkám.
*
„Az irányod, hogy merre mész, fontosabb, mint a sebességed.”
Bölcs, igen. Csakhogy a sebesség vektormennyiség, és az
irányt is tartalmazza.
*
VEVŐ: – Kérem, ez szemes kávé?
ELADÓ (a szemüvegét keresi)
KÁVÉ: – Hagyja a francba, Gizike. Látja, nem is tud olvasni, és
ízlése sincs. Sózzon rá valami méregdrága vacakot.
ELADÓ: – Nem, kérem, ez szemtelen kávé.

2021.05.13.

Szissz
Elképzeltem, hogy visszautazom 1981-be és elbeszélgetek tízéves önmagammal. Egyszer csak megkérdezem, hogy mibe kerülnek 2021-ben a könyvek.
– Hát 5-10 ezer forintba – felelem.
Mire én:
– Úristen!
Mire én:
– Hát a forint értéke jócskán lecsökkent. Ma az átlagjövedelem nem egy-kétezer forint, inkább százötven-kétszáz.
Mire én:
– Úristen! Ez borzalmas! De a könyvek még így is nagyon
drágák.
Mire én:
– Igen, de szerencsére van net. Havi tizenötezerért az emberiség egész tudása rendelkezésemre áll.
Mire én:
– Döbbenet! Sokan használják?
Mire én:
– Világszerte milliárdok.
Mire én:
– Döbbenet! De hát akkor 2021-ben a sarki kofa többet tud,
mint Leonardo da Vinci!
Mire én:
– Nem egészen. Leginkább arra használják, hogy kiscicás képeket osszanak meg és középkori szintű babonákat terjesszenek.

2021.06.13.

Vegyes mindenféle
Nem, a csiga nem olyan, mint a politikus. Mindkettő gerinctelen, de a csiga a SAJÁT hátán hordja a házát.
*
A szegénység és a távolság fordított arányosságban áll egymással. Ezt a tapasztalati képletet, amit most levédetek és elnevezek Láng Attila D. üveggolyótörvényének, a Google Mapsnek
köszönhetem, ahol megnéztem, milyen távolságra van az a
hely, ahonnan a sofőrnek jelentkező hölgy, nagyon sajnálja, de
hát a távolság miatt nem tudja vállalni.
Húsz kilométer.
Ezt követően jelentkezik valaki más, aki viszont a távolságtól
nem riad vissza, kiszámolta, hogy mibe kerül az üzemanyagja
oda-vissza, és igenis vezetné az autómat akár azért a pár ezer
forintért.
Nyolcvan kilométerről.
*
Arra jutottam hosszas meditácicóm során (konkrétan amíg az
oltás mellékhatásában fetrengvék), hogy verset írni könnyebb,
mint verset fordítani. Mivelhogy aki íri a verset, az azt ír, amit
akar. Hülye példa kivetkőzik. Mondjuk, hogy a költő alkotott
egy ilyen sort: „Volt egyszer egy iciri-piciri kis bolha”. És
megakadt. Mi rímel a bolhára? Töri a fejét, rájön, hogy a bolyha. „Volt neki a szőnyegen sok bolyha”. No de ez hülyeség, állapítja meg, és kihúzza a második sort meg a bolhát is, dühösen
kifakad: „Hívjatok inkább egy gibbont, ilyet nem ír Móricz
Zsigmond”, és tovább vajúdik mindenféle állatokkal, amíg ki
nem jön a kismacska.
No de aki fordíti a verset, az nem azt ír, amit akar. Az már
meg van írva. Ott la.

Itt van a legutóbbi, csak két napja alkott műm. Vegyük az
egyik sorát, ulánbátor vehetnénk az összeset. „Mert északról,
mert északról éles szél fúj.” Itt még a szótagszám is stimmel,
persze totál véletlenül, a ritmus sajnos nem. Csakhogy az eredeti az volt: „Jo īdenis, jo īdenis šerpi pūta.” Mármost az īdenis
az nem északról jön, hanem északkeletről, van egy nyolcdarabos tájszókészlet, a főégtájak szeleiek az égtájból képződnek, a
többi totál más, háromnak a magyarázata is megvan, a sausenis
száraz (sauss), a valdzenis nyirkos (valgs), a plūdonis áradást
hoz (plūdot), csak az īdenis nincs meg. (Īdens az szomorú.) No
jó, de hogy gyömöszölöm be három szótagba, hogy „északkeleti szél”?
*
– Tudja, én egy kissé legionárius vagyok.
– Ezt hogy érti?
– Nos, gyakran vannak szinkronitásaim.
– Arra gondol, hogy nem boldogul az idegen szavak helyes
használatával?
– Á, igen, pontosan!
*
Esik eső karikára,
Fűnyírni se löhet máma!
Valahány csöpp esik rája,
Eldugul a nyíró szája.
Eljön majd a polgármestör,
S az majd lerágja.
*
No, most vásároltátok meg a szavazatomat, ha lesz olyanom.
Fogalmam sincs, ki a tököm az a Karácsony és mit akar tőlem
nyáron, de Rassellt akartam hallgatni, mert nekem van ízlésem,
ellenben valaki, akinek nincsen, elbődült, hogy a Karácsony
Gábor az 99% Gyurcsány és sorolta, hogy mikor szavazott a

Felség népnyúzó rendeletei ellen, tökömet érdekli, mik voltak
azok, végig kellett hallgatnom, mert így parancsolta a markecolós kisisten, mert nem volt ott Elke, hogy a medence túlsó partjára rúgja át a tökeit.
Kihirdetem a HFB Alapelvet és aki rám fasizik a jutubliból,
az ellen szavazok.
HAGYJATOK A FASZOMBA BÉKÉN.
*
Alkottam egy hipotézist. Én odafigyelek az apró dolgokra, így
többek között pontosan egy szónyi előzetes tudással megtanultam egy idegen nyelvet azért, hogy egyetlen dal szövegét megértsem. Mármost szembejött egy verssor.
Fényeknek riadót vezényel a közeli alkony
Pillanat. Mit jelent ez most pontosan?
a) Jön az alkony, a nappal fényeinek el kell bújniuk, mielőtt
felfalja őket a közeledő sötétség (szakirodalom: Végtelen történet 1., filmváltozat, a kőevő elbeszélése a semmiről, valamint a
Hissek manicheusként jellemzett filozófiája A sehollakókból).
b) Jön az alkony, az éjszaka fényeinek ELŐ kell bújniuk, a
mesterséges világítás fényei veszik át a főszerepet.
…de leginkább a kettő egyszerre, hiszen ahogy a nappal fényei elbújnak az alkonyi sötét elől, úgy bújnak elő fokozatosan
az éjszaka mesterséges fényei.
Hiszen a riadó mindkettőt jelenti. Bújjatok el – gyertek elő!
Ez olyan jó, szép és pontos, hogy ezt csak Horváth Attila
vagy Guntars Račs írhatta. Mivel azonban mostanra már kiderült volna, ha utóbbi tudna magyarul, marad előbbi. Szemlélve
tovább a szöveget olyanok jönnek szembe, mint
Széthordják huzatos nappalok sok ezer álmom
Ez is valahogyan attilás, csak még nem tudom eldönteni,
hogy melyik. Mert azt, hogy
Tört szárnyú ablakok, bennük állok és hallgatok
– teljesen nyilvánvalóan a másik Attila írta az Eszmélet utolsó
két sorában.
A Zeneszöveg.hu szerint a szöveg csapatmunka, és Attila neve nincs feltüntetve. De nem kell egy alkotást személyesen a
saját két kezünkkel létrehozni ahhoz, hogy rajta legyen az

egyéniségünk nyoma. Hatást gyakorolunk az utánunk jövőkre,
inspiráljuk őket. Attila például nagyon nagy hatást tett a később
jelentkező magyar költőkre. Mind a kettő.
*
Azon tűnődöm, milyen dolog az már, hogy a huszonegyedik
század második ötödében köteles vagy ország-világnak hirdetni, hogy volt-e már részed szexben.
Az olívaolajok így élnek.

2021.06.30.

Megoldottam
a hőség problémáját
Bemegyek a találmányi hivatalba és közlöm, hogy megoldottam a problémát.
– Hogyan?
– Kell egy egyszerű termosztát és egy létrás ember. Fölmászik, fölerősíti a termosztát a Napra, és lejjebb lehet csavarni.
– Ó! Nagyszerű ötlet. Azonnal intézkedem, tudna várni néhány percet?
– Kérem.
A hivatali ember elintéz egy telefont, és máris jön néhány jól
megtermett úr fehér köpenyben. Kedvesen betessékelnek egy
ajtón, amit bezárnak ugyan, de odabent van légkondicionálás!*

*

Amikor ezt a nagyszerű ötletet közzétettem a Facebookon, jött a hüje
Tibi és közölte, hogy ott sincs. (Szivárvány)

2021.07.07.

Mese két elégedett emberről
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy vidám fiatalember.
Igazán elégedett volt az életével. Szerette a barátnőjét, szerette
a munkáját, szeretett jókat enni és a motorján száguldozni.
Most egy lakótelepi lakásban él, egy betegeskedő, de alapvetően jókedvű zöldséges kofa bal veséjeként.

2021.08.29.

Vészhelyzet
Szirénázó mentőautó száguld át a városon, visító fékekkel torpannak meg a pszichiátriai sürgősségi előtt, a mentők vágtában
rohannak be a hordággyal, rajta meggyes pite.
Odarohan egy csomó orvos.
– Mi történt, mi történt?!
– Meggyes pite – lihegi a fáradt, de rátermett mentőorvos. –
Napóleonnak képzeli magát.
– Dehogy képzelem – méltatlankodik a meggyes pite. – Én
vagyok Napóleon! Mit nem lehet ezen érteni? Nem látták még
Napóleont? Nem ismernek rám?
– Itt azonnali beavatkozásra van szükség – mondja a főorvos.
– Nézzék a csokit a tetején! Kést és tányért ide, de gyorsan!
– Hé, mit akar azzal a késsel? – hökken meg a meggyes pite.
A főorvos gondosan lekapargatja a csokit a meggyes pite tetejéről, leszórja a tányérra.
– Kész, nincs több. Császári felség, hall engem?
Csend.
– Napóleon!
– Mi van, maga hozzám beszél? – szólal meg a meggyes pite.
– Igen.

– Akkor miért szólít Napóleonnak? Klasszikus meggyes pite
vagyok. Nem látott még ilyet?
– Rendben van – lélegzik fel a főorvos, és vele együtt az
egész sürgősségi. – A tetején a csoki okozta. Gyógyultan otthonába bocsátjuk. Hazavihetik. A csoki itt marad, azt megeszem.
Mindenki tapsol a sikernek, s a mentők kifelé indulnak a
hordággyal.
Egyébként teljesen jól vagyok, csak láttam egy reklámban: „A
klasszikus meggyes pitét megbolondítottuk egy kis csokival”.

2021.09.05.

Realized
I realized that –
If a man speaking to himself is a monologue and two speaking to each other is a dialogue, then two speaking to themselves is a biologue.
If irrelevant is a negligible sized elephant, then irredentist is a
negligible sized tooth doctor.
If gemination is sending people to the space, then apologizing
is sending people to the Moon.
If the Arctic and the Antarctic are at the opposite ends of the
world, then antology is a science of extreme distances.
If superlative is the highest extent, then isolative is the equal
extent.
There must be a game called Obs Tetris.
If a latitude is a line running horizontally, then a promptitude
is a line running on an MS-DOS screen.
A countermeasure must be a ribbon numbered from 100 to 0.
If attractive is someone who attracts you, then active is someone who acts you.
A heroic and short person is called a bræve.
Don’t pronounce Tennessee with a long first E. That turns it
into a legendary monster from Scotland in her adolescent years.

It’s easy to tell moth and math apart. Moth is the one YOU
can strike dead.

2021.09.18.

Neszidézet
„A neszidézet jobb, mint a neszkávé, mert még víz se kell hozzá.” (Láng Attila D.)
„Neszidézet az, amikor a mondandódat egyből saját magadtól
vett idézet gyanánt fogalmazod meg, anélkül hogy lenne egy
korábbi előfordulása, amit idézel.” (Láng Attila D.)

2021.10.26.

És most jöttem rá hirtelen
És most jöttem rá hirtelen
hogy bármekkora nagy volt Lenin
lehetett volna még nagyobb
és akkor már felnin lenne.

2022.02.01.

Gyógyulás
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy beteg medve. Elment
hát az orvoshoz és megvizsgáltatta magát.
– Ez diabétesz, kérem – közölte az orvos.

– Az mit jelent?
– Nagyon sok a cukra. Ezt kezelni kell. Írok beutalót a kórházba.
– Köszönöm, nem szükséges – felelte a medve.
Kiment a piacra, és eladta a fölösleges medvecukrot.

2022.02.21.

És ha kitör a Vesuvius?
– És ha kitör a Vesuvius?
– Hogy érted a kérdést, barátom?
– Szó szerint értem, ó, Caius Vicinius. Mi lesz, ha kitör a Vesuvius?
– Ó, drága barátom, Sergius Lucinus, miért aggódsz emiatt?
Az istenek vigyáznak ránk.
– Igen, tudom, de gondold csak végig. Ugye tisztában vagy
vele, hogy egy ekkora vulcanus, mint a Vesuvius, egész városunkat eltörölheti a föld színéről?
– Hát azért az talán túlzás, barátom. Elég messze épült a
hegytől ahhoz, hogy a láva idáig elérjen.
– Bizonyára, de elég messze ahhoz is, hogy egy pyroclasticus
kitöréstől is biztonságban lehessünk?
– Nos, hát ebben igazad van, az alighanem elérne minket.
– Szerinted mekkora károkat okozna, ó, Caius Vicinius?
– Hát ha elég nagy lenne, akkor bizony, Jupiterre, egy denariust sem adnék bárkinek az életéért, aki akkor a városban tartózkodik.
– Helyesen látod, barátom.
– De mit tehetnénk ellene, ó, Sergius Lucinus? Az istenekre
kell bíznunk magunkat.
– Ellene semmit, barátom. De elképzelhetjük, mi történne.
– Hát ha belegondolok, aligha számíthatnánk másra, mint
hogy századok múltával az italicus törzsek körbeépítik városunk romjait. Ha van egy csepp eszük, nem rombolják le, ha-

nem megőrzik mint curiosum historicumot és csengő sestertiusokért mutogatják a barbár törzsbelieknek.
– Valószínű. Képzeld el, hogy gyönyörű városunk turisticus
látványosság lesz. Ó, barátom, talán egy nap imagines viarumon fogják szemlélni e pazar villák romjait.
– Mint afféle vivarium archæologicumot? Elképesztő gondolat, ó, barátom. Bejönnek a porticuson, körbesétálnak, megnézik, hogyan éltünk egykoron, a gyerekek szaladgálnak villáink
roskatag falai között, aztán estére mind hazamennek autovehiculumon.
– Ó, barátom, Caius Vicinius, döbbenetes a kép, amit magunk
elé vetítettünk, de valóban félő, hogy ez történne, ha kitörne a
Vesuvius. Még Herculaneumba sem menekülhetnénk, hiszen
ők is éppoly veszélyben lennének.
– Hát reméljük, hogy nem tör ki.
– Vagy legalább nem lesz pyroclasticus.

„Fantáziaországnak nincsenek határai!”

Csepkék vagyunk

Gabinak

Ha filmeket nézek, azokról is vannak gondolataim. Igazából
nincsen külön film és külön irodalom, a kettő ugyanaz, csak
más köntösben.

2007.03.30.

Csend lesz
Három napig nem dolgoznak a szinkronszínészek. A problémák részletezése helyett nevén nevezem a gyereket: azért nem
dolgoznak, mert megkezdődött a magyar szinkron tönkretétele.
Nálunk az a szokás, hogy ha valami jó, akkor előbb-utóbb valamelyik rendszer, kormány, nagy- vagy kisfőnök fölfedezi, hogy
már az elődje idejében is jó volt, vagyis nem az ő géniuszát dicséri. Márpedig hogy képzelik azt a dolgok, hogy nem zengik
az ő dicséretét? Portásoktól miniszterelnökökig ilyenkor mindenki akcióba lép és nekiáll elpusztítani a korábban létezett jó
dolgot.
A magyar szinkron jó dolog volt. A szinkron olyan műfaj,
amit szükségképpen csak az adott nyelvterületen ismernek, és a
magyar szinkron mégis világhírű volt. Egyike azoknak a dolgoknak, amik nem mentek tönkre a rendszerváltáskor, de nem
is akkor születtek; a magyar szinkron folyamatosan nagyon jó
volt, persze nem a másod- és harmadosztályú gányolásokra
gondolok, amikor Misztőr Parkőrt mondtak. Voltak ilyenek is,
még ilyenebbek, készültek filmek úgy, hogy egy kap pan han
gú fó szer hang sú lyo zás nél kül da rál ta min den sze rep lő
szö ve gét, de ezek azért mégse kerültek televízióba. A Szinkron, az igazi nagybetűs filmszinkronizálás nálunk évtizedes
múltra visszatekintő művészeti ág.
Hát ezt akarják most valakik megszüntetni, azzal az egyszerű
módszerrel, hogy ha a színész nem kap eleget a munkájáért, akkor nem tud művészi teljesítményt felmutatni. Akkor gyorsan
ledarálja a szöveget, aztán jöjjön a következő. És ha árverseny
van, akkor az utcáról szalajtott Dadogi fog nyerni, mert ő bármilyen olcsón tudja vállalni. Nem ebből él, neki ez csak zsebpénz. Majd ha már ő is ebből él, akkor jön az utcáról Hebegi,
aki neki is aláígér.
Magyar turistacsoport jár a Vatikánban, nézik a Sixtus-kápolna freskóit, Kovács megkérdezi az idegenvezetőt:

– Mondja, mennyit fizettek ezekért a festményekért?
Az idegenvezető megmondja. Kovács eltűnődik:
– Hát nem azért, de én ezt a feléből kihoztam volna…

2007.03.31.

Merre hajts?
Azon töröm a fejemet, hogy a kőkorszakban vajon merre kellett hajtani. Az egyik Frédi és Béni-epizódban jobboldalon volt
a kormány, fel is figyeltem rá, hogy amerikai rajzfilmben miért
van jobboldalt a kormány. Most viszont olyan epizódot látok,
ahol baloldalt van a kormány. A régészeknek utána kellene
nézniük, milyenek voltak a közlekedési szabályok a neolitikumban.

2007.05.06.

Hipp-hopp, Woock is coming
Érdekeseket mesél az Index az új Vuk-filmről, ami egész Európának készül, mert csak ők tudják kifizetni, és háromdés lesz,
nem Tás meg Iny lesz benne, hanem Belladonna meg Carramba, nem Fekete István könyvéből készül, hanem az amerikai ifjabb Fekete István könyvéből, és ha Gát Györgynek lesz igaza,
akkor Vuk mobiltelefonálni és internetezni fog. Viszont már
nem gonosz a szeme, mint az első verzióé, hurrá.
Ja, európai piacra készül ám, mert Magyarországnak nincs rá
pénze, hogy megfizesse. Az ember fölcsahol örömében, amiért
annak idején Fekete István könyvére Magyarországnak volt
elég pénze. Persze olcsóbb is volt a költségvetés, a könyvben
Vuknak egyszerűen csak testrészei vannak, az új filmben vi-

szont mangából van a szeme, selymesen lágy hatású a bundája
(rajta a mosószer emblémájával), de legalább nem rappel. Azt a
varjú fogja csinálni. Június végére azt is megtudjuk, hogy Emma Hermione Grainger Thompson vállal-e szerepet a filmben.
És lesz belőle mercsandize, bár hogy az mi a frász, azt nem tudom. De fájdalmas lehet, mert rányomják szegényt a cipőjükre.

Dargay Attila nem vállal közreműködést a filmben, enyhe kifejezés, hogy nem. Arra még nem volt képes a film, hogy elszórakoztassa a tévénézőket és profitot csináljon a cégnek, de
arra már igen, hogy összeugrasszon két évtizedes hírnevű rendezőt. Vuk azért nem hasonlít régi önmagára, mert az jogvédett
termék, és nem tudták megvenni a jogokat, így hát jogvédetlen
Vukot kellett termékelniük. Európában amúgy se nincsen nosztalgiaértéke.

Eszembe jutott Ilf és Petrov egyik írása a húszas évekből,
amikor az író elviszi regényötletét a kiadóhoz. Egy Robinsontörténet, Robinsont kiveti a hullám a lakatlan szigeten, vele
együtt mindenféle szerszámokat, fegyvert, hasznos dolgokat, és
éldegél a szigeten. A kiadónak nagyon tetszik az ötlet, csak
mond egypár változtatást, többen legyenek, kell egy pártszervezet is, írógép meg titkárnő, ja és kell egy páncélszekrény,
amiben a tagdíjakat tartják.
– De hát ennyi mindent nem vethet ki a hullám!
– Milyen hullám? Van ez a szép kis sziget, vagy még jobb, ha
félsziget. Itt éldegélnek az emberek és építik a szocializmust.
Ja igen. Az elejéről azt a hajótöröttet, azt a Robinsont dobja ki.
Idejét múlt alak.
A szerző mindent ért, csüggedten távozik, a kiadó pedig elégedetten összedörzsöli a tenyerét.
– Végre lesz egy igazi, vérbeli kalandregényem!

2009.08.09.

Koviubi
A másnapi ebéd felől gondolkodva föltettem a kérdést,
hogy van-e koviubi. S rögtön
felrémlett előttem egy kis félhomályos műhely a sivatagban, ahol egy fiatalember belepiszkál egy hordóforma robotba, s megjelenik egy bájos
fiatal nő képe.

Azt mondja:
– Koviubi van? Segíts rajtam! Te vagy az egyetlen reménységem. Már asztalon van a paprikás csirke!

2009.11.29.

Csepke és a kis kétéltűek
Nemrég leírtam egy félmondatot arról, hogy már Csirip is
negyvenhárom éves, aztán hallottam egy mostanában született
gyerekről, aki a Csepke keresztnevet kapta. A Wikipédia szerint ez egy létező keresztnév, egy guglis keresés pedig bárkit
meggyőz róla, hogy családnév és elterjedt nick is.

De nekem és a nemzedékemnek Csepke akkor is egy szimbólum, és ha a családnevet nem is, de a nicket és talán a keresztnevet is ő ihlethette némelyeknek. Az eredeti Csepke most harmincnégy éves; hölgyek kora nem lenne publikus, de hát kiírta
a honlapján, amit mint sokoldalú művész és tanár üzemeltet.
Csak életrajzának egy zárójeles felsorolásában említi, hogy ő a
nemzet Csepkéje. Ami engem arra késztetett, hogy utánanézzek, mivel foglalkozik most Gian Sammarco. Jelentem, pszichiátriai ápolóként dolgozik valahol Midlandsben, és nem áll
már kamera elé.
De Adrian Mole megvan, Sue Townsend még mindig írja a
végeérhetetlen sorozatot, pedig cukorbetegség folytán nyolc
éve megvakult. Nigel, Adrian meleg osztálytársa is elveszti lá-

tását az utolsó kötetben. Nem magamtól vagyok ilyen okos, elolvastam a Wikipédia szócikkét, amit nem volt könnyű megcselekedni, miközben folyamatosan csóváltam a fejemet.
Persze Gian Sammarco sokkal kevésbé Adrian Mole, mint
amennyire Karsai Veronika Csepke. Adrian Mole könyvalakban lett népszerű és mindmáig elsősorban könyvként az, Csepkének viszont logikusan nem lehetett könyvváltozata. Csiripnek csak az van, őt nem filmesítették meg. Iszlai Zoltán ma is
köztünk van és könyveket ír, megtehetné, hogy megírja lányának felnőtt éveit – nem néztem utána, de gyanítom, hogy nem
tette, és nem is lett volna értelme. És Karsai Veronika se játszsza el Csepke felnőtt éveit.
Szerintem Townsend hibát követ el, amikor megírja Adrian
Mole felnőttkorát is, de valószínű, hogy neki ő nem az a jelképerejű egyéniség, mint nekünk. Ez
már csak így van. Iszlai Zoltánnak
Csirip egyszerűen csak a lánya,
Csepke pedig a Karsaiaknak egy
filmalak a sok közül, akiket megalkottak.
Nekünk többieknek valami mást jelentenek. Mindhárman a lázadó,
semmit sem tisztelő gyerekkor jelképei, de más-más módon. Mindhárman görbe tükröt tartanak a felnőttek
társadalma elé. Öntörvényűek mind a
hárman, és meglepő módon reagálnak dolgokra.
Csirip a legkisebb hármuk közül, és
róla írhatok a legkevesebbet, mert a
könyvek már nincsenek meg és soksok éve nem is jártak a kezemben. Ő
a gyerekszáj irodalomba álmodott megtestesítője.
„Babrálok. Berregtetem a babot.”
„Már egész jól bírok olvasni. Tegnap egy mozgóújságon azt
bírtam kiolvasni, hogy MAR HAJÓ ÉS DARUGYÁR.”

Csirip mindent logikusan lát, és nem tehet róla, hogy a nagyok szerint ő a logikátlan. S ezzel forgatja ki a felnőttek világát.
Csepke még a fizika törvényeit is előszeretettel megszegi, ha
éppen ahhoz van kedve; nem okoz gondot számára, hogy amikor egy kendő forgatásával lever egy virágcserepet, egyszerűen
visszaugrassza a helyére épségben – azzal, hogy visszafelé forgatja a kendőt. Osztozik Csirip naivitásában. Amikor elfonnyad
a virágja, telerakja a cserepet hőmérővel meg gyógyszerrel, de
nem használ, csak az, amikor bánatában könnyeivel öntözi. Nagyon ritkán viselkedik tipikus gyerekként, hamarjában egy esetet tudok felidézni: amikor kutyát szeretne, és miután minden
elképzelhetetlent elkövetett, hogy hozzájusson egyhez, a szülei
végre meglepik egy kiskutyával – de ő addigra már az oroszlánokért rajong. Tud láthatatlanná válni, és általában bármire képes, amire egy valamirevaló rajzfilmfigura, például lovaglás
után úgy marad a lába. Azt hiszem, ő az egyetlen eleven rajzfilmfigura a történelemben. Technikailag, a pixilláció miatt
bábfigurára jobban hasonlít, de viselkedésében sokkal inkább
rajzfilmfigura. Eleven az arca, számtalan arckifejezést kap elő
pillanatok alatt, úgy mozog, ahogy ő akar, és nem úgy, ahogy a
technika lehetővé teszi, mint a bábfigurák. Érdekes módon a
mim szinte teljesen kimaradt a sorozatból. Emlékeim szerint
Csepke csak egyetlen alkalommal veszi elő a hagyományos
mimrepertoárt: világgá megy, és amikor kifogy a pénzből, kitesz egy kalapot és mimuzik.
(Egyébként ha már itt tartunk, muszáj szólnom, hogy a webes
cikkek rosszul emlékeznek, Karsai Veronika nem nyerte meg
az 1993-as Ki mit tud?-ot. Nem azért, hogy letépjek róla olyan
babérokat, amik nélkül éppen olyan jól boldogul, hanem mert
tanulságos.
Karsai Veronika a selejtezőben szépen megállt Antal Imre
mellett, aki néhány mondatban bemutatta, mint mindenkit.
Annyi volt a különbség, hogy amikor közölte, hogy a számot
édesanyja, Karsai Gizella koreografálta, akkor finoman megnyomta a nevet. Nehogy valaki, aki álmából ébredve hirtelen
kap észbe, azt higgye, hogy ő valami véletlen névazonossággal
pont Karsai és pont mimmel nevezett be. A Ki mit tud? félver-

bális nyelvén Antal Imre értesítette a közönséget [a zsűrit aligha kellett], hogy a Karsai Pantomim Rt. áll a színpadon, így
tessék szemlélni. És Veronika előadott egy nagyon kedves,
szép számot, még arra is emlékszem, hogy kiment a tengerpartra és a kerítésen át nézgelődött, ami nem kis dolog, mert én általában síkhülye vagyok a pantomimhez. Ez az első és utolsó
pantomimszám életemben, amit végig értettem. A középdöntőbeli számát már nem annyira, sokszor kihagyott a vétel, de kétségtelenül nagyon jól csinálta, komplex volt és bonyolult, vitán
felül profi. Eszerint is értékelték. S ekkor jött az, amit én elneveztem Csepke-effektusnak, ámbár nem Csepkével történt, hanem Karsai Veronikával. A döntőben fogott egy lufit és eltáncikált vele. Nagyon jó szám volt, szó se róla, mint számmal
igazán nem volt vele semmi baj, viszont alulmúlta magát, ezért
a zsűri a már említett nyelven értésére adta, hogy ő nem valami
futottak még színvonal, hanem Karsai Veronika, és őtőle ez
nem elég jó. Kivágták a döntőben, és nem nyerte meg a Ki mit
tud?-ot.
Azazhogy egyfajta áttételes módon mégis megnyerte. Néhány számmal később egy másik versenyző
nyert a maga kategóriájában, úgy emlékszem, hangszeres zenében. Kihirdették, hogy ő nyert, és Szinetár Miklós azt mondta, ez
majdnem olyan jó volt,
mint Karsai Veronika. Értettük. Ha egy győztes
majdnem olyan jó, mint
egy kiesett, akkor az a
vesztes mégse vesztes igazán.)
Adrian Mole a meg nem
értett kamasz entellektüel, akinek rendszeresen összetörik a
szíve, és ilyenkor ír egy verset. Sokféleképpen lázad a felnőtt
világ ellen: világgá megy, csatlakozik egy bandához, amibe
nem is illik bele, és mindenekelőtt megírja a véleményét min-

denről. Ez nagyon klassz dolog volt 1982 táján, ilyet még senki
nem csinált, azonfelül Adrian eleven stílusa, zajló élete és a
nyolcvanas évek színes forgataga két olvasmányos könyvet
eredményezett.
Kettőt. Mert vannak sorozatok, amiket egy ponton túl nem
szabad folytatni, és megint mondom, hogy Csiripből csak két
kötet és Csepkéből is csak két sorozat lett. Townsendnek kétségkívül mindmáig van mondanivalója Adrian Mole-lal, ami
remek dolog és nagyon tiszteletreméltó, csak elveszett a szimbólumérték. A háromgyerekes családapa Adrian Mole, aki végül, ha minden igaz, egy antikváriumban dolgozik eladóként,
már nem az az Adrian Mole, akit a nyolcvanas években szerettünk és a felnőtt világ kifigurázóját láttuk benne.
Igen, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb lázadó kamasz
egyszer beszünteti lázadásait, beáll egy munkahelyre és gyerekeket nevel. De az a történet, ami arról szól, hogy a Fiú és a
Lány számos viszontagság közepette egymásba szeret, szükségképpen véget ér ott, ahol kéz a kézben elhajóznak a naplementébe. Adrian Mole lázadókamasz-története véget kellett
volna hogy érjen ott, amikor még lázadó kamasz. Másképp
csak kiábrándítjuk belőle az olvasót.
Őszintén bevallom, hogy nem voltam képes elolvasni a további köteteket, csak A kis kétéltűeket, és nem tetszett. Adrian,
amint kilométeres faxban küldözgeti hosszú művét, amiben
egyetlen magánhangzó sincsen? Ugyan, kérem, ez nem lázadó
kamasz, hanem hülye.
Kár Adrian Mole-ért, mert nagyszerű regényalak és Zeitgeistszimbólum volt, de talán még nagyobb kár Darth Vaderért.
Gyerekkoromban ő volt a megtestesült Gonoszság szimbóluma, a leggonoszabb gonosz, aki valaha a lelkivilágunkat tapodta. De a kilencvenes évek közepére ez valahogy kihűlt; Vámos
Miklós a Lehetetlen?! egyik adásában elmesélte, hogy megkérdeztek (ha jól emlékszem) diákokat, kiket tartanak a leggonoszabbnak. A három győztes: Adolf Hitler a történelemből, Jockey a Dallasból és Tom a Tom és Jerryből. Én megnéztem néhány részt – mondja Vámos –, tényleg nagyon gonosz macska.

A Drótvödör, ahogy akkoriban már becézték, elvesztette igazi
mélységes gonoszságát, már csak olyan szimpla gonosz volt.
Egy a sok közül. Már lehetett róla használati tárgyakat mintázni, jelmezbálra kosztümöt óvodás gyerekeknek, vagy akár kiskutyának is. Aztán a kétezres években megismertük az élettörténetét – ami engem illet, moziba régóta nem járván, csak nemrég láttam A Sithek bosszúját, és több dolgon megdöbbentem.
A Megtestesült Ősgonosz tulajdonképpen úgy lett ilyen gonosz, hogy a későbbi császár elkezdte traktálni olyan gyenge
hazugságokkal, amiken egy elsőéves húsvétinyuszi-képzős is
átlátott volna, de a nyilvánvaló igazságnak Anakin olyan vadul
ellene szegült, mintha csukamájolajba keverték volna. De ez
hagyján. Csakhogy ebből a filmből és még inkább a Vukipédiából az ember megtudja, hogy szerencsétlen egy súlyosan sérült
ember, aki nem azért visel rémisztő maszkot, mert így esik neki
jól, hanem mert enélkül nem maradna életben. Masina lélegezteti, katéter van a fütyijében és sokáig nagyon rosszul érezte

magát a páncéljában. Hogyan gyűlöljük ezek után mint a Leggonoszabb Gonoszt?
Lindával is megpróbálták ugyanezt. Másodállásban ő is a lázadás szimbóluma volt, aki
szemtelenül beszél a főnökével és nem fogad
szót neki, elsődlegesen pedig a sikongatva
karatélyozó rendőrlány, aki coolabb, mint
Bruce Lee és Rugdpi Chan, úgy néz ki, mint
egy tini, sárga Babettával jár és imád jókat
röhögni. (Nem nevetni, röhögni. Tessék megnézni egy-két jelenetet, amikor látszik, hogy Gát György szerelmes volt a feleségébe és hagyta önfeledten röhögni.)
De 2002-ben összehoztak egy folytatást, amiből csak annyira
emlékszem, hogy Linda sok év után hazatér Amerikából, hülye
misztikusan viselkedik és mintha ki lenne cserélve. Nem olyan
drasztikusan, mint Tilda a Barátok köztből, aki elment a fodrászhoz és valósággal átalakult, a frizurája, az arca, a hangja, a
neve és egyáltalán. De ki lett cserélve Linda is, nem lehetett ráismerni. Ami azt okozta, hogy az új sorozat szépen elmerült a
feledésben.
Szimbólumértékű figurát létrehozni nagy dolog, s egyre nehezebb ebben a túlpörgött világban. Akinek sikerül, annak meg
kellene becsülnie. Lehet, hogy némi bizniszt lehet csinálni a
folytatásokkal, mondjuk elkészíteni A Tenkes kapitánya folytatását, teszem azt, Sörös Sándor főszereplésével, amelyben a
Rákóczi-szabadságharc után negyven évvel az öreg Eke Máté a
Tenkes oldalán gazdálkodik és a régi szép időkről elmélkedik.
Mondom, lehet, hogy csinálni lehetne vele némi bizniszt, de
borzalmas lenne, és megtépázná a Tenkes kapitányának imázsát. Nem azért, mert Eke Máté egyszer s mindenkorra Zenthe
Ferenc; Stohl András is eljátszotta musicalváltozatban, és lehetett akár jó is. Azért, mert ha a Tenkes kapitánya nem tör borsot
a labancok orra alá és nem bontja ki Rákóczi lobogóját a siklósi vár fölött, akkor ő nem is a Tenkes kapitánya.

2009.12.29.

Ezt néztük karácsonykor 1.
Vagy karácsony után, felvételről. A LAttilaD.org filmkritikai
rovata ezennel megnyitja hasábjait.
Minden napra egy varázslat!
A magyar cím annyira semmitmondó, hogy ha nem kattintok
rá, rá se jövök, hogy miről van szó. Ez a Five Children and It
filmváltozata. A könyv magyar címével adós maradok, mert
nekem angolul van meg, és az Antikvárium.hun se találok magyar kiadást. Az alternatív A srácok és Az már sejtet valamit,
csak hát a Port.hu oldalán nem ezzel a címmel szerepelt, ráadásul a „srácok” kicsit túl modernül hangzik.
Persze nem biztos, hogy ez baj, mert Edith Nesbit volt az első
modern gyerekíró – nem én mondom, Wiki mondja. A kívánságteljesítő homoktündér történetét 1902-ben írta, a gyerekirodalom hajnalának hajnala előtt, és kétségkívül igazi eleven
gyerekirodalom. Ámbár, félek kimondani, írt Nesbit jobbat is, a
The Railway Childrent (Hárman a vasút mentén), amit szintén
megfilmesítettek, nem is egyszer. Az egy igazi, eleven mai történet, igazi, eleven mai gyerekekkel, 1906-ból. Azért félek ezt
kimondani, mert voltaképpen nem olvastam a most tárgyalt
film könyvváltozatát, ámbár évek óta itt lapul digitális könyvespolcomon; az olvasó is letöltheti. Azt azonban tudom, hogy
az írott eredetiben szó sem esik a világháborúról, ami egy tucat
esztendővel a könyv megjelenése után tört ki, következésképpen az apa nem vadászpilóta, az anya nem ápol sebesülteket,
sőt a helyszín se rejtelmekkel teli ódonat kastély. Ez mind a
forgatókönyvíró, David Solomons hozzátoldása. A kívánságokat is megváltoztatta, darabszámukat jóval lecsökkentette, egyszóval számos összetevőt meghagyott, a recept lényegét kicserélte. Nem elsőként a történelemben.
Az eredmény egy kicsit lyukacsos, de szerethető történet lett.
Csak egypár lyuk mutatóba. A gyerekeket szigorúan tiltják az
üvegháztól, de nem derül ki, hogy miért. Azazhogy persze, az
üvegházból vezet az út az Azt rejtő homokos partra, de ha a

pszammeádról a kastélyban élő három fura ember nem tud
semmit, akkor honnan és miért a tilalom? És miért nem derül
ki, hogy megszegték a tilalmat? Solomons elfelejtette végigvinni a saját ötletét. A se feleség, se házvezetőnő Martha felfedezi
ugyan az első kívánság nyomán támadt csatateret, de ezzel a
dolog annyiban is marad, nem csinál botrányt, nem csinál semmit.
Az eredmény egy kicsit olyan, mint egy csendélet. Egy darabka ebből, egy darabka abból, egy kis zöldség, egy kis hús,
egypár darab őrült bors, de nem állnak össze egységes egésszé.
De mondom, szerethető, éspedig azért, mert hangulata van –
kicsit meseszerű, kicsit romantikus, kicsit kölykös, mindenből
egy kicsi. És azért, mert tartalmaz három remek alakítást. Harmadik helyezett, ha szabad ilyen kifejezéseket használni, Kenneth Branagh, aki legendás Shakespeare-alakításaiból, Harry
Potterből (egyik tanárát játszotta két évvel korábban) és alighanem némi Narniából gyúrja össze a kissé hibbant nagybácsit,
akiben azért ráismerünk az Ötösfogat kissé hibbant nagybácsijára is. (A sorozat, ha másban nem, ott mindenképpen rokon
filmünkkel, hogy szintén öt gyerek kalandjairól szól, szintén a
vidéki Angliában, szintén a század első felében, ráadásul az a
Jemima Rooper a főszereplője, aki a Hárman a vasút mentén
legutóbbi filmváltozatában volt Roberta.) Egyébként a rokonság Harry Potterrel és Narniával nem véletlen, Rowling és
Lewis is a sok-sok író között van, akiket Nesbit megihletett.
Második helyre kell tennünk Freddie Highmore-t, aki a legélénkebb alakítást nyújtja Robert, a kisebbik fiú apránként főszereppé előlépő szerepében, s egyébként ismert gyereksztár,
akkor már öt éve filmezett.
De a legjobb mégis Az lett, aki a gyenge forgatókönyv alapján lehetett volna egy kesztyűsbáb is, de nem az: mozgékony,
életteli számítógép-grafika, az eredeti Az szabad átértelmezése
sokkal barátságosabbá. Hogy Vic és Poupette nyelvén mondjam, egy öreg bácsi, aki egy andoriai és Jar Jar Binks törvénytelen gyermeke. Ő is rokonságban áll Narniával, eredeti hangja
Eddie Izzard, aki amott egy egérlovagot szinkronizál.
Apropó szinkron – a film szinkronjáról még nem beszéltem.
Nem is fogok. Borítsa jótékony feledés, és reménykedjünk ben-

ne, hogy egyszer kézbe veszi még egy olyan szinkronrendező,
aki komoly munkát akar csinálni.
Zene és szöveg
Jó dolog látni, hogy – – Drew Barrymore úgy él és játszik,
mint akinek nincs is hatásszünet a neve előtt. De az elveszett
kislány lassan húsz éve megkerült, és már nem várja vissza a
karfiolorrú botanikust. (Pedig vissza fog az jönni, csak egy
hosszabb időszakra ment el, „míg a földi növényzet új, nagyobb mutációja be nem következik, s ez csak évszázadok
múlva lesz esedékes”. De akkor hátha nem kukucskál be megint az ablakokon.) Harmincas éveire Barrymore olyasvalaki,
aki egyszerre két ember helyett áll a kamera elé. Az egyik a
felnőtt színésznő, a másik a muskátlis kislány, aki mostanra legenda lett, és a legendák nem szeretik, ha szégyent hoznak rájuk.
Hát Sophie Fisher nem hoz szégyent a családnév nélküli Gertie-re. Egy közvetlen természetű, de kissé megilletődött mugli,
aki belecsöppen a showbusinessbe és nem nagyon tud mihez
kezdeni vele. Ráadásul neki elvei vannak, ő nem hajlandó akármilyen marhaságot csinálni csak azért, hogy a címlapokra kerüljön.
Alex Fletcher hajlandó. Bármire. Ő már ott volt, mármint a
címlapokon, még a nyolcvanas években egy menő bandával, de
azóta eltelt húsz év, és nem tudott semmi újat összehozni. Haknikból él és várja a Télapót. Unalmas és érdektelen figura is lehetne, ha nem Hugh Grant játszaná, a brit színjátszás egyik legragyogóbb csillaga, akinek színes egyénisége remekül érvényesülhet. Éppen olyan ügyefogyott, mint a Notting Hillben (Sztárom a párom), ahol ő volt a mugli és a lány, Julia Roberts a világsztár.
A Télapó el is jön, mivel ez egy karácsonyi tündérmese. De
kicsit sajátos a megjelenése: egy beképzelt, elég lökött tizenéves popsztár, aki indiai fílinget csinál magának, ámbár sejtelme sincs az egészről, és azzal üdvözli a közönséget, hogy shakti, shakti. Ezt megkerestem a Wikin; még valamicske összefüggést is lehet keresni, mivelhogy a szanszkrit szó többek között
a hindu Nagy Istenanyát jelenti, és Laksmí, Párvati és Szaraszvatí számít annak. Onnantól viszont, hogy ő inkább dögös akar

lenni, már nem illik össze, de őt ez nem zavarja, hiszen fogalma sincs az egészről. Összeolvasott valamit, az is lehet, hogy
valamelyik tanácsadója tette, és most ez az imázs. Shakti, shakti. Jövőre talán kurutty, kurutty. Ezt Alex világosan érti, de mit
bánja ő, ha egyszer Cora az ő télapója, aki hírverést és publicityt hoz neki, és csak egy dalt kér cserébe. Csak hát ehhez kell
egy szövegíró, és itt lép színre Sophie, aki olyan természetességgel ír dalszöveget, mint ahogy régi barátja lyukat éget az ujjával a fémlemezbe.
A film nagy erénye, hogy nem csinál úgy, mintha Alex és Sophie az évszázad slágerét írták volna meg. Egy helyes kis dalocskát írnak, nem többet és nem kevesebbet, de azért is kár
lenne, ha Cora beledobná a turmixgépbe egy csomó indiai motívumutánzattal. Alex ezt se bánja, neki publicity kell, Sophie
viszont egy ismeretlen kezdő, akinek nincs vesztenivalója.
A film végére kiderül, hogy Cora tényleg mesebeli tündér, és
mint ilyen teljesíti a kívánságokat (más technikával, mint Az,
de megteszi). A zűrzavaros, Olsen ikrek-szerűen öntörvényű
Cora szerepében a tizenkilenc éves Haley Bennettet ismerhetjük meg, aki csakugyan énekesnőnek készül, de egész másféle
zenét szeretne csinálni.
Eb a titka mindennek
Karácsonyra gyerekfilm való. A sikeres gyerekfilm, sőt egyáltalán a sikeres film titka, hogy legyen benne gyerek és kiskutya. Esetleg cica, de inkább kutya, aki hősiesen megment valakit, s ezzel belopja magát a kutyaellenesek szívébe.
A filmről sokkal többet nem is lehet elmondani. Van benne
egy helyes kiskutya, azaz persze számos különböző méretű kiskutya, és egy kissé bizarr forgatókönyv, ami azt állítja, hogy
egy kölyökkutyát felnőtt koráig rejtegetni lehet egy lakásban,
de a gyereknézőket ez nem fogja zavarni. Előnye viszont, hogy
megnézhetjük Makenzie Vegát és megállapíthatjuk, hogy
mennyire hasonlít a nővérére (Alexa Vega a Dennis, a komisz
ismét pimaszból, a Spy Kidsből és az Ottalvós buliból), és megnézhetjük Abigail Breslint és megállapíthatjuk, hogy mennyire
hasonlít a bátyjára (Spencer Breslin A kölyökből és a Télapu 2–
3-ból, de a harmadik részben Abigail is játszott, és mindketten
benne voltak a Neveletlen hercegnő 2-ben is). És ami még él-

mény, láthatunk benne katolikus árvaházat, ahol a nővérek nem
ütik-verik a gyerekeket, mint Kisdarazsat, nem ridegek velük,
mint Evelynnel, hanem szigorúak, de kedvesek.
Mindazonáltal meg kell mondanom, hogy nagyszerű gyerekfilmek készültek a történelemben azzal az egyszerű eljárással,
hogy mindenki, aki részt vett az elkészítésükben, komolyan
vette a munkáját, és olyan erőbedobással dolgozott, mintha egy
tucat Oscarra pályázott volna. Ebben a filmben csak a gyerekek
vették komolyan a munkájukat, meg a kiskutya.
Shakti, shakti.

2009.12.30.

Ezt néztük karácsonykor 2.
Evelyn
„A film megtörtént eset alapján készült”, áll az elején, és
tényleg. A Wikipédiában is megtalálható Desmond Doyle, a
történet főhőse, akitől 1953-ban elvették és állami gondozásba
adták a gyerekeit; az állami gondozás az ötvenes évek Írországában vakbuzgó apácákat és kolostori terrort jelentett. Két évig
kellett harcolnia hat gyermekéért, s az ítélet végül megváltoztatta az ír családjogi törvényt.
A filmben elfelezték a gyerekeket, csak három maradt, s abból is az egyikre összpontosít a történet, Evelynre, aki a bíróságon is vallomást tesz, míg öccsei nem. Egyebekben is jelentősen átírták az eseményeket, de Evelyn könyve magyarul aligha
jelent meg, a hazai közönség tehát semmit se tud a történtekről.
A főszereplő a James Bondra most egyáltalán nem hasonlító
Pierce Brosnan. Igazi vérző szívű családapa, aki szenvedélyesen akarja vissza a gyerekeit, de belátja, hogy a törvény játékszabályai szerint kell harcolnia, különben nem jut semmire. A
filmben módja van ír dalokat énekelni, amit autentikusan tehet,
hiszen ő maga is született ír, Mí megyébe valósi, méghozzá éppen abban az évben született, amikor a történet kezdetét veszi.

Ilyen híres színész mellett nagy dolog, hogy legalább egyharmad arányban főszereplő lehetett a címszereplő is, a tízéves
Sophie Vavasseur, akinek franciás neve ír kislányt takar, Baile
Átha Cliathben született és ez az első filmje. Azóta eltelt nyolc
év, nagylány lett és eljátszott még egypár szerepet. Evelynként
ragyogó alakítást nyújt, komoly és megfontolt, és nagyon odafigyel mindenre.
Kettejük mellett igazából senki más nem kap nagy szerepet.
Doyle új szerelme a Vészhelyzet Hathaway főnővéreként hírnevet szerzett Julianna Margulies, egyik ügyvédje Aidan Quinn a
Harmadik műszakból. De a történet az apa és a kislány vállán
nyugszik.
Az akkori ír törvény nem engedte az apának, hogy gondját viselje a saját gyerekeinek, ha a felesége életben van, de nem ad
beleegyező nyilatkozatot. Desmond Doyle fellépésének köszönhető, hogy ez megváltozott.
Egy kis romantika
Az ünnepi filmtermés legjobb darabja, igazi nagy klasszikus
filmcsemege, amiért az ember megbocsátja az RTL Klubnak,
hogy szilveszterre csak szemetet tudnak adni. Azt persze már
nem lehet megbocsátani, hogy lemetélték a feliratokat a film
végéről, így a film első felét megfeszített füleléssel töltöttem.
Páger Antalhoz nem kell tudomány, egyetlen szóból azonosítható, de Diane Lane hangja… Füleltem és kutattam az emlékezetemben, nevek vonultak ide-oda a két fülem között, Váraljai
Alexandra egy ideig tartotta magát, de nem, nem. Somlai Edina
persze szóba se jöhetett, őt is egy sziáról felismeri az ember.
Azóta tudom, hogy az információ megvan a neten, jól eldugva,
de csak ez. Hogy a fiúnak ki a magyar hangja, mindmáig nem
tudom. Pedig ismerem ezt a hangot, hallottam ezerszer, de nem
jön a név hozzá.
Azért közben volt érkezésem élvezni a filmet, amit negyedszázada nem láttam, s most mint régen ismert, mégis új darabot
nézhettem meg. Egy kis üde színfolt, egy órácska konfliktusok
nélkül ebben az agyonkriminalizált világban. Diane Lane tehetségéről akkoriban szuperlatívuszokat írtak és mondtak, többek
között Sir Laurence Olivier is, aki az új Grace Kellynek nevezte, márpedig az ő véleményére oda kell figyelni. Azóta tudjuk,

hogy Lane be is váltotta a reményeket meg nem is. Szupersztár
lett és mégsem az. Soha nem csinált semmit, ami első filmjéhez
fogható lett volna, akárcsak Sophie Marceau. Egy sor gyenge
és közepes film után tizenkilenc évesen visszavonult a filmezéstől, és nem állt kamera elé soha többé, azaz három évig. Akkor megint elkezdett játszani, közben hozzáment Christopher
Lamberthez és szült egy kislányt. Egyre nagyobb költségvetésű
filmekben játszott, s végül 2000-ben a Viharzóna szerzett neki
nagyobb hírnevet. De a közönségnek ő még mindig a tizennégy
éves Lauren a világhírű jelenettel a Sóhajok hídja alatt.
Apropó Lauren, szólnom kell, hogy az összes netes archívum
tévedésben van: Laurent nem hívják Kingnek, ő egyike a filmtörténet családnév nélküli alakjainak. Az apját hívják Kingnek,
de ő az anyja harmadik férje, akit csak Richardnak szólít, mert
„egy Richardtól könnyebb elbúcsúzni, mint egy apától”, tehát
kizárt dolog, hogy a nevére vette volna.
A film Lane karrierjének első és legjobb darabja, Sir Laurence Olivier pályájának viszont vége felé esik és egy szerep a
sok közül. George Roy Hilltől nagyon jó választás volt, hogy a
két elsőfilmes gyerek vállára rakott film terhéből azt, amit lehetett, nemhogy egy tapasztalt színészre bízta, hanem egyenesen
a színművészet királyára, ez sokban javított a film végül is langyos fogadtatásán. (Sajátos, hogy míg például A házibuli kaszszasiker volt és azonnal kultuszfilm lett belőle, az Egy kis romantika épp csak ellavírozott a mozikban, aztán lett belőle kultuszfilm.) De Olivier-nek ez a szerep csak egy kis ujjgyakorlat.
Átenged mindent a két gyereknek, éppen olyan önzetlen, mint
figurája, a szentimentális öreg zsebmetsző. Tehette, ő hetvenkét éves volt, üstökösi pálya volt mögötte, lovagi címet viselt,
és hátralevő éveiben (még tíz következett) is felkérések tömegére számíthatott – de a gyerekeknek ez lehetett a nagy filmje.
Így is lett. Lane még csak elboldogult a filmvilágban, de a
fiú, Thelonious Bernard már csak egy kis szerepet játszott el
egy jelentéktelen filmben, aztán abbahagyta a színjátszást. Befejezte tanulmányait és fogorvos lett.
George Roy Hill még három filmet rendezett ezután, köztük a
Garp szerint a világot; korábbi műveinek egyik nevezetes darabja a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök, amit Daniel is néz
a film elején.

Szóval, mint mondtam, valahol a film közepére csak bevillant, kihez tartozik az a csengő lányhang. Balázsy Panni. A
nyolcvanas évek elejének nagyszerű szinkronszínésznője, aki
szebbnél szebb szerepeket játszott el, aztán egyszer csak elhallgatott. A közönség meg gyárthatta a tragikusnál tragikusabb elméleteket az ígéretes színészpalánta balsorsáról, mert nekünk
nem szólt senki, csak egy évtizeddel később derült ki, hogy tizenhét évesen elment Amerikába tanulni. Kilenc év múlva
visszajött, mindenféléket csinált, végül műsorvezető lett különféle magazinműsorokban, éppoly sikerrel, mint azelőtt a szinkronstúdiókban.

2010.01.01.

Római ikervakáció
Fantasztikus dolog látni, hogy az Olsen ikrek filmes karrierjük
utolsó éveiben milyen következetesen alkalmazták azt az elvet,
hogy filmet csinálni forgatókönyv nélkül is lehet, és egy filmhez elegendő egy szép város, egypár szám, egy szófogadó operatőr, két klassz srác és az ő utolérhetetlen szépségük.
Felhívom az olvasó figyelmét, hogy az előző mondat hosszú
volt, de nem szerepelt benne az a szó, hogy jó. Okkal. Amikor
elkezdtem gyűjteni az Olsenek filmjeit, akkor ezt a szót még
gyakran lehetett használni. A filmek, amikben ők még két gyerekszínész voltak és nem több, jók voltak. Ők is jók voltak bennük. Azok a filmek, amiket a Dualstar–Tapestry eleinte kiadott
és az ikrek voltak a középpont középpontja, még mindig jók
voltak. Bár már nem annyira. Ők is jók voltak bennük; talán
már nem annyira. Aztán jött az az időszak, amikor a filmek fő
célja az volt, hogy az ikrek elutazhassanak valami szép helyre:
Rómába, Londonba, a Bahamákra. Filmezés nélkül is megtehették volna, a pénzük megvolt hozzá, de ők filmeztek is, ami
forgatókönyv és rendezés nélkül… hogy is mondjam szépen…
igen bátor vállalkozás. Úgy tűnik, 2001-ben kezdődött ez az
időszak, tizenöt éves korukban, és négy évig tartott. 2004-ben

az ikercsillag szétvált, azóta külön-külön tevékenykednek. Ami
egyébként sejthető is volt, mert ikerség ide vagy oda, kezdettől
fogva hangsúlyozták egyéniség mivoltukat.
Ideje is már, hogy a közönség búcsút vegyen az ikergyerekektől. Felnőttek és már nem ikrek. Azaz ikrek persze, de ennek már nincs jelentősége.
A címül írt filmről még egy szót sem írtam, bocsánat érte, de
nincs is mit. Kizárólag arról szól, hogy az ikrek milyen aranyosak. Nem baj. A művész arról ismerszik meg, hogy önmagának
alkot. Ha a közönségnek is tetszik, annál jobb. Hát ez nem tetszik a közönségnek, de ők jól érezték magukat, amíg forgatták,
váljék egészségükre.

2010.01.13.

Katasztrófafilm
Mindig szerettem a jó katasztrófafilmeket (igazán plátói vonzalom, mert katasztrófafilm rengeteg van, de jó katasztrófafilmet
nehezen tudnék mondani egyet is), de hiányolok belőlük egy
nagyon érdekes változatot. Mert mindig az van, hogy jön egy
elemi csapás, például egy hatalmas kisbolygó, ami bele fog
csapódni a Földbe, elpusztít minden életet, ráadásul a veszély
felfedezése után már csak három nap van az elhárítására – de
akkor jön a hős jenki boy, űrhajóra pattan és ízzé-porrá lövi a
kisbolygót, ó mondd, látod-e a kora hajnali fénynél, amit oly
büszkén üdvözöltünk az alkony utolsó ragyogásánál, hurrá!
Szóval mindig a jenki boyok nyernek, nekem pedig hiányérzetem van. Egyszer már nyerhetne a kisbolygó is. Én hiányolok
legalább egy olyan filmet, amiben a hős jenki boy kudarcot
vall, a kisbolygó teljes átéléssel belecsapódik a Földbe, amitől
bolygónk egymilliárd apró miszlire robban szét, amik THE
END feliratot formázva szétrepülnek. De valamiért ilyet nem
csinál Hollywood, én nem értem, miért, pedig tök jópofa lenne.
Mintha nem szeretnének veszíteni.

De úgy tűnik, most már van megoldás: hogy a Föld is elpusztuljon és mégse legyen vereség.
Belső: az Ovális Iroda. Az ELNÖK ül az íróasztalnál. Szigorú
arc, megnyerő mosoly (egyszerre). Belép három ember.
VÉDELMI MINISZTER (gondterhelten): Elnök úr, engedje meg,
hogy bemutassam Star professzor urat a csillagászoktól és Chip
professzor urat a számítástechnikusoktól. Feltétlenül beszélniük kell önnel. Van egy rossz hírük, és egy jó.
CSILLAGÁSZ (gondterhelten): Elnök úr, szörnyű felfedezést
tettünk. Egy gigantikus aszteroida közelít a Földhöz, és be fog
csapódni. Tévedés nem lehetséges. A becsapódás hatására az
egész Föld el fog pusztulni. Egész civilizációnk meg fog semmisülni.
ELNÖK (gondterhelten): Ez szörnyű. És nincs segítség?
SZÁMÍTÁSTECHNIKUS (bizakodóan): De van, elnök úr. A
Google szerverein az egészről van biztonsági másolat!

2010.01.23.

Két patinás tradíció
Annak idején, amikor –
kimondani is sok: hetven
évvel ezelőtt – Tom és
Jerry hozzákezdett első
filmjük forgatásához, valószínűleg még a stúdió
vécésnénije sem sejtette,
hogy nem egyszerűen
rajzfilmklasszikust teremtenek, hanem külön műfajt, ami majd kitör a rajzfilmstúdiókból és hús-vér
színészeknek ad nagyszerű feladatokat. A Reszkessetek, betörők! a műfajon belül is műfajt csinált, az élő színészes Tom és

Jerryk műfaját. Azóta csak néhányan próbáltak felnőni a feladathoz, és senki sem érte el azt a kirobbanó sikert, amit Kevin.
A Tom és Jerry vidám, napfényes műfaj,
ahol legfeljebb esetenként jelennek meg sötét, elhagyott sikátorok, tele szemeteskukákkal, amikből rémisztő szörnyetegek (mármint macskák) bukkannak elő. Létfontosságú követelménye, hogy a legborzasztóbb sérülések hatása is
legfeljebb másodpercekig tarthat, utána föl kell pattanni és rohanni tovább. Évtizedekig senki se hitte, hogy ezt élő színészekkel is realisztikusan meg lehetne valósítani; Tom és Jerry
korai követői mind rajzfilmfigurák voltak, a Kengyelfutó Gyalogkakukk és a Prérifarkas, Csőrike és Szilveszter. Macaulay
Culkin volt az első hiteles és sikeres hús-vér Jerry, aki ízzéporrá martalékolta Joe Pescit és Daniel Sternt, de azok minden
egyes alkalommal fölkeltek és rohantak tovább.
Ezt a műfajt kombinálni a film noirral, amit
Humphrey Bogart és Jeanne Moreau neve
fémjelez – ugye hogy abszurdum. Még a műfaj talán egyik legvilágosabbja, az Elemi ösztön is annyira noir, hogy képtelenség összehozni Jerry lelkes vigyorával. Jerry világa
élénk színekben ragyog, és egészében véve
csodaszép (csak az a fránya macska ne lenne), a noir viszont, mint a neve is mutatja, fekete. Vizuálisan is,
átvitt értelemben is. Hogy lehetne valami a kettő egyszerre?
David Fincherre volt szükség, hogy megszülethessen a neonoir Tom és Jerry, ami persze nem egészen noir és nem is egészen Tom és Jerry. A film noirnak létfontosságú kelléke egy
végzet asszonya, aki valaha Marlene Dietrich vagy Rita Hayworth volt, Fincher filmjéből viszont kimaradt. Kell hozzá egy
keserű, cinikus, kissé rejtelmes, furcsa férfi, akinek Bogart volt
az eszményi példánya, de Fincher filmjéből ő is kimaradt. Tulajdonképpen nincsenek is főszereplői, az igazi főszereplő a
címszereplő, a Pánikszoba.
Itt hagyja abba az olvasó, ha még nem látta a filmet és nem
akarja elrontani a meglepetést!

Szereplői azért persze vannak. Tom szerepében három betörőt
látunk, Forest Whitakert, Jared Letót és Dwight Yoakamot,
akik nem azért vannak hárman, mert ennyi kell, hogy mindenhova jusson belőlük, hanem mert három különböző jellemet
képviselnek. Leto játssza a ház korábbi tulajdonosának unokáját, aki úgy gondolta, hogy nem osztozkodik a pánikszobában
elrejtett pénzen a többi örökössel, inkább betör az üresnek hitt
házba. Ő nem harcol mindenáron, ezért rajtaveszt. Yoakam a
csak segítségként felbérelt Raoul, aki a sorozatos kudarcok hatására feldühödik és egyre agresszívebben támad, végül már a
pénz sem igazán érdekli, csak a bosszúvágy hajtja. Burnham
egyszer Joe Pescinek nevezi, mert pont olyan, mint Pesci a
Reszkessetekben, dühödten hajszolja az egereket és nem ismer
irgalmat.

Whitaker Burnham a főmacska, akinek elkezd nagyon nem
tetszeni a szitu, amikor kiderül, hogy a ház nem üres. Később
ez csak fokozódik. Ő azért jött, hogy megfúrjon egy mackót és
kivegye a lét, arra nem szerződött, hogy nőt és gyereket öljön.
Egyre inkább az a dolga, hogy megvédje őket Raoultól és a
helyzet egyéb veszélyeitől, amilyen a cukorkóma. Sokan irreálisnak találták, hogy amikor már majdnem megléphetne a pénzzel, visszamegy életet menteni, de biztos, hogy ez olyan irreális? Mert már hallatszanak a szirénák, és nem kell sok fejtörés
ahhoz, hogy nincs hova rejtőznie, szemtanúkat hagyott hátra,

akik látták az arcát, tudják a nevét. Egyetlen dolgot tehet, ami
nemcsak a tisztességével (mert van neki) egyezik, hanem elemi
érdekeivel is: nem hagyja, hogy a társa cinkossá tegye őt a háztulajdonos meggyilkolásában, amiért ő is többet kapna, mint
Raoul megöléséért, amit elnézően fog kezelni a bíróság.
Jerryből kettőt kapunk. A
kisebbik a tizenkét éves
Kristen Stewart az egy évvel fiatalabb Sarah szerepében; azóta többek között a
Zathurában öregbítette hírnevét. Ő nem nagyon tud a
macskák elől menekülni,
mert lassan esik a vércukra,
s végül Burnhamnek kell
beadni neki a nagy nehezen
megszerzett glukagont, mielőtt kómába esik. Ezt is – mármint hogy beadja – irreálisnak
találták néhányan, pedig Burnham kerek perec megmondta,
hogy ő nem hajlandó megölni Altmanéket, és eddigre már azzal töltötte ideje jó részét, hogy védelmezi őket Raoultól. És
különben is, egy akármilyen erőszakosan végrehajtott betörésre
messze nem annyira allergiásak a zsaruk, mint ha meghal egy
gyerek. Márpedig ez belejátszik a menekülési esélyekbe.
De amikor Sarah jól van, akkor részt vesz a harcban, amenynyire csak anyja engedi. A küzdelmet a főegér, Meg veszi föl, a
Naprendszer Jodie Fosterje, aki húsz éve már, hogy örök hallgatásra rémisztette a bárányokat, később járt a Galaxis belsejében mint az emberiség küldötte, szóval jelentős valaki. Hétéves
kora óta áll kamerák előtt, egy ilyen szerepet a kisujjából kiráz.
Igazából nincs is nehéz dolga, hiszen mint mondtam, a főszereplő igazából mégsem ő, hanem a helyszín. A pánikszoba, s
körülötte a hatalmas, rideg, sötét ház. Hogy miért tetszett meg
nekik, az rejtély. Mint az egyik kritikus megállapította, ekkora
házat bentlakó személyzet nélkül tisztán tartani se lehet. De kit
érdekel? Megoldották volna, ha ott maradnak, akinek van pénze ekkora házra, az fogadni tud bejárónőt is.
És főszereplő még a kamera is, ami Conrad W. Hall és Darius
Khondji irányításával keresztülmegy a falakon, átsuhan apró

réseken, nagyítólencsévé változik, egyszóval mindent megtesz,
hogy előtérbe hozza a ház apró zugait és a fontos tárgyakat
vagy azok részleteit. Ebben már se Tom és Jerryvel, sem a film
noirral nem egyezik, ez már az ezredvégi realizmus találmánya,
amit nem nevezhetek neorealizmusnak, hiszen ez a szó már
foglalt és mást jelent. Ez a realizmus nem tárgyválasztásában,
hanem előadásmódjában realizmus; az Egértanya lehet jó példa, egy abszurd és irreális történet ugyanezekkel a realista vizuális eszközökkel elbeszélve.
Igen, lehet, hogy előre meg lehet jósolni, mi fog történni – de
ez filmek tömegeiről elmondható, úgyhogy nem szempont. Nehezen tudnék mondani még egy filmet az utóbbi idők terméséből, ami ennyire izgalmas. Az ember minden pillanatban azt
várja, hogy mi lesz. Éppen úgy, mint valaha régen, amikor
Tom gondosan előkészített egy rémületes csapdát, és mi tudtuk, hogy ő maga fog beleesni, mégis lestük a fejleményeket.

2010.01.24.

Világok karca
„Mentőt vezetek a városban. Vagyis csak vezettem… ennek
vége. Tudja, kik élik túl? Kiknek nem áll meg a szíve a kórházig? Akik nyitva tartják a szemüket és néznek magára.”
Igazán szomorú, hogy egy ilyen belevaló mentős, aki képes
egyszerre vezetni a mentőautót és hátul ülve figyelni a beteget,
ennyire begolyózik egy földönkívüli inváziótól. Végül is láthatott már ilyet, ha munka után hazamegy tévét nézni.
Eredetileg egy szép hosszú, csípős kritikát akartam írni a
Tom Cruise-féle Világok harcáról, megeresztve egy-két oldalvágást annak a magáról megfeledkezett, tiszteletlen alaknak,
aki nem szégyelli ellopni Spielbergtől a közismert rendezői fogásait. Csak hát kritikát írni nem lehet anélkül, hogy az ember
ne járna utána a dolgoknak – én is megtettem, és elment a kedvem a szép hosszú, csípős kritikától. Ha az olvasó nem tudja,

hogy ki rendezte ezt a filmet, akkor eddig a pillanatig boldogan
élhetett. Mert én most megmondom. Spielberg.
Igen, én tudom, hogy minden alkotó munkásságában szükségszerűen kell hogy legyen egy legrosszabbul sikerült darab,
én az Amistadért se voltam oda, de azt még meg lehetett magyarázni azzal, hogy Spielberg föl akarta emelni a szavát a rabszolgatartás ellen, és hát ez lett belőle. De miféle nemes érzelem késztethet valakit arra, hogy újraforgassa a Világok harcát,
ezt a végtelenül primitív, bárgyú rémfilmet?
H. G. Wellsnek meg lehet bocsátani, hogy megírta a történetet. Végül is 1898-ban ez futurisztikusnak számított, évtizedekkel megelőzte korát, az 1930-as évekbe való volt, amikor „a
dülledt szemű szörnyekről dülledt szemű fiúk olvastak”. Igazán
le a kalappal, Herbert George dédpapa jó munkát végzett, tisztelet és becsület a műnek, amit bármikor le lehet venni a polcról és vissza lehet tenni a polcra, csak a kettő között kinyitni
nem érdemes. Hacsak nem kutatási célból, hiszen kétségkívül
tudományágak egész sora talál benne disszertációanyagot, csak
mint irodalmi művet lepte be végérvényesen a por.
Orson Wellesnek is meg lehet bocsátani a híres-nevezetes
hangjátékot. 1938-ban a sci-fi csecsemőkorát élte, mindenfelé
dülledt szemű szörnyek mászkáltak, és Asimov akkoriban próbálkozott először az írással. Miből csinált volna hangjátékot,
abból csinálhatott, ami volt, és különben is népszerű volt az
ilyesmi.
Byron Haskinnek is meg lehet bocsátani, hogy filmet csinált
belőle. 1953-at írtak, a sci-fi gyerekkorát élte, még egy évtizeddel később is arról szólt a tudományos-fantasztikus film, hogy
már megint jön a szörny és egy nő már megint sikít. (Konkrétan A triffidek napjára gondolok, amit 1962-ben forgatott Székely István, a Hyppolit, a lakáj rendezője, és a mérhetetlenül
nyomasztó, borús könyvhöz képest inkább csak fárasztó és
unalmas tud lenni a rengeteg sikoltozással.)
De 2005-ben újraforgatni a történetet olyan bűn, amit még
egy Timothy Hines vagy egy David Michael Latt se vihet el
szárazon – tudniillik ők is csináltak egyet-egyet ugyanebben az
évben –, hát még Spielberg. Spielberg, aki a Harmadikban
megajándékozott minket azzal az élménnyel, hogy bár félünk
az űrlényektől, igazából semmi okunk rá, nem állíthatja most

büntetlenül, hogy igenis félni kell tőlük. Ha az eltelt fél évszázad fejlődése nem elég ahhoz, hogy ezt másnak se legyen szabad, akkor ott van A függetlenség napja, ami abból az alapkoncepcióból indult ki, hogy egy idegen naprendszerből érkezett
idegen intelligencia kétségkívül Intel processzorral felszerelt
számítógépeket használ, Bill Gates Inside, té-em. Innentől
kezdve két rossz dolog közül lehet választani. Lehet még ezt is
alulmúlni, és büszkének lenni rá, vagy úgy tenni, mintha a függetlenségnapi csáposok valamiféle teljesítmény lennének, és
kemény munkával felülmúlni őket. Aztán büszkén körülnézni,
bizony, sokéves edzés és a szponzorom által biztosított kitűnő
sportcipő segítségével több mint harminckét milliméter magasat ugrottam!
Ez akkor is szánalmas, ha egy ismeretlen senki csinálja pár
tízezer dolláros költségvetésből. De Spielberg? És még büszke
is rá?
Spielberg ijesztő űrlényeket akart, mert olyanjai még nem
voltak. Hát most vannak neki, játszhat velük, örüljön.
No, mégiscsak meglett az a csípős kritika.

2010.04.13.

Izzy, Danny, Krisz
és jómagam
Nekem nagyon tetszik Izzy románca Dannyvel, aki évek óta
halott. Nem is hasonlít a mienkre. Én is látom Kriszt, csak persze nem úgy, mint Izzy Dannyt, ők filmen vannak, a színész
eleven, Izzy persze hogy láthatja Dannynek minden haja szálát.
Én is látom Krisz minden haja szálát, ha éppen azokra akarok
koncentrálni, de általában nem fontos, hogy pont azokat lássam
külön-külön. Vagy persze amikor a fényképeit nézegetem, naponta legalább egyszer, akkor is látom őket, legalábbis a jobban sikerült képeken.

Izzy életében Danny olyan, mint egy igazi ember, azzal a
többletképességgel, hogy bárhol bármikor képes megjelenni,
viszont kérdéses, hogy hasznára válik-e Izzynek. Azt látom,
hogy jó vele az ágyban, de amikor két lábon állnak, akkor szerintem inkább csak zavarja. Engem Krisz sose zavar. Amíg élt,
addig se tette, és most se teszi. Viszont bármikor ad tanácsot,
segít, eszembe juttat dolgokat, irányít dolgokban, ahogy életében is tette. Persze nem olyan hatékonyan, de hát végül is nem
várhatjuk el szegénytől, hogy tökéletes legyen, amikor már
nem is létezik.
Sokszor mondogattam, hogy ő a kis biopalmom, aki mindenre emlékszik, fejből tud minden telefonszámot, emlékszik elintéznivalókra, és fantasztikus asszociációs képessége van. Hát
ilyen hatékonyan most már nem megy neki. Vagy most éppen
nem megy neki, ezt még nem tudhatom, a halála utáni első napokban még annyira se ment, mint most, tehát ebben létezik javulás.

Ez nem játék a szavakkal. Igen, én éppen olyan materialista
vagyok, mint világéletemben, Krisz pedig meghalt. Ez van,
hiába adnám oda mindkét lábamat, ha visszakaphatnám – nem
kapom vissza.
És mégis érzékelem. Nem azért, mert materializálódni tud,
kísért a szelleme vagy akármilyen okkult vagy okktalan marha-

ság, szó nincsen róla, Krisz nem kívül van, hanem belül. Az én
lényem egyik fele Krisz. Nem tudom, hogy mióta, csak azt,
hogy évek óta így van, ezt utólag elég jól fel tudom ismerni.
Azt is, hogy az ő lényének egyik fele Attila volt. Ami matematikailag elég jópofa, mert ettől még megmaradt mindkettőnknek a saját lényünk teljesen, szóval százötven százalékos csodalények vagyunk. De hát ez a minimum, ha fel akarunk érni a
saját gyerekeinkhez.

2010.04.25.

Egy darabka történelem
pántos naciban
Szóval az helyesen nem Kis hölgy, hanem Kiskisasszony. Ha
lefordítunk valamit, akkor illik utánanézni, hogy korábban
hogy fordították. A Kiskisasszony egy darabka történelem, tipikus asimovi módon, előbb van egy megtörtént eset, aztán abból
legenda lesz, és évezredekkel később újra felbukkan. Több kötetben is szerepel a név, több különböző fordítónál, legjobb
emlékeim szerint egységesen. Akkor illene ehhez tartani magunkat.
Mert egyébként az Asimov-életműben hemzsegnek a fordítási következetlenségek. A Spacer fordításai kapásból: űrász, űrlakó, Térutas, Térutazó, és lehet, hogy van több is. Megszoktuk, elfogadjuk. De minek ezt még tetézni a filmfeldolgozásokban? Megjegyzem, a Little Miss helyes fordítása akkor is Kiskisasszony, ha semmit se tudunk az előzményekről. Ami azt illeti, a novellában a pontos név Kiskisasszonyom, következetesen, elejétől végéig.
A kis darab történelmet hétéves korában, mint most megtudtam, Hallie Kate Eisenbergnek hívják, és pontosan úgy viselkedik, ahogy egy darabka történelemhez illik. Tök hétköznapian.
Elvégre sose tudta meg, hogy történelem lett belőle. Nem úgy,

mint például Arkady Darell, a Galaxis Sorsa, aki tudta, mekkora dolgot tett, ezért nem tudta.
Mielőtt elfelejtem, megjegyzem, hogy az emberi küllemű Robin Williamsben nem adnak hangot az apró szervómotorok,
mint a fémborításosban, noha belülről ugyanúgy működik.
Ilyen dolgokra illik figyelni, ha valaki zajos motorokkal működik, akkor márpedig azokkal működik. Nicky hangtalanul működik. Thripio viszont legalább egy filmben folyamatosan
szuszog, zihál, liheg, azt hirtelen már meg nem mondom, hogy
eredetiben, szinkronban vagy mindkettőben, noha nincsen neki
tüdeje.
Egyébként a fémborítású Galatea sokkal emberibb, amikor
lecseszi a gazdáját, mint Andrew, aki csak próbálkozik az emberszerűséggel. Kedves bővítés a kislány az eredeti történethez
képest, és újabb színfolttal árnyalja a robotika palettáját.
Én sose értettem egyet Andrew döntésével. A robotságnak
vannak előnyei is, és úgy mondott le ezekről, hogy az emberlét
előnyeiből nem sokat kapott a hátrányai mellett. Úgy érzem, a
filmváltozatban jobban van megindokolva, hogy miért akart
meghalni. Ettől még mindig nem helyeslem, valószínűleg mert
nem vagyok képes elég nagyra értékelni az elvont eszméket,
amik a tetteit motiválják. Mármint semmilyen elvont eszméket.
Jobban szimpatizálok Krisz kedvencével, R. Daneel Olivawval,
aki megmaradt robotnak és húszezer évig dolgozott. Legalább.

2010.06.03.

Rokonok
Érdekes dolgokat figyelek meg a filmen. Szabó István két szerepet osztott külföldi barátaira, a polgármestert és egy kishivatalnokot. A polgármester Oleg Tabakov, aki remek – a hangja
Szilágyi Tibor, aki szintén remek. De nem illenek össze. A kishivatalnok, Menzel úr Jiří Menzel, akinek színészként is nagy
múltja van, magyar filmekben is sokszor játszott már. A hangja
maga Szabó István, és ők nagyszerűen összeillenek.

Amolyan igazi Szabó István-i film, ami klassz dolog, mindig
nagyon szerettem a filmjeit. Szép narancsos tónusok (Koltai
Lajos), nagyszerűen vezetett színészek – de közte néhány, akiket talán nem a legjobban párosított össze szerepükkel. Tabakov még ordítás közben is inkább egy kedves öreg télapó, mint
az a vérszívó, akit Móricz leír. Csányi Sándor valahogy nem
elég elveszett annak a fiatalembernek, aki belecsöppen a nagy
életbe, de nem is elég tekintélyes mint nagyságos főügyész úr.
Valahol a kettő között. Kicsit sótlan szegény. Tóth Ildikó nagyon jó, Marozsán Erika, jaj de rég nem láttam, és Kállai Ferenc is nagyon jó. De Eperjes Károly a legjobb, egyszerűen
muszáj megenni, annyira fantasztikus. Eperjes általában fantasztikus, főleg negatív szerepben, de például az Uramistenben
is nagyon szeretem.
És Madaras József utoljára még eljátszott egy öreg koldust.

2010.06.07.

Akadálymentesítés
egy messzi-messzi galaxisban
Szóval ez is egy módszer. Jabba palotájában van egy lépcső,
amin Artu Detu gond nélkül lesétál. Amikor a lépcsőhöz ér,
snitt, és megjelenik a lépcső alján. A két képsor között a jelenlevő űrlények levitték Artut kézben.
Alkalomadtán ki fogom próbálni. Odahajtok a lépcső tetejéhez, aztán snitt és megjelenek az alján. Bár nem biztos, hogy
űrlények nélkül is sikerül.

2010.06.07.

Tésztagolyó
Csináljon tésztagolyókat, mondja Tyne Daly a Beépített szerelem című filmben Jami Gertznek, és megmutatja, hogy kell.
A fordítónak is meg lehetett volna mutatni, hogy kell. Az magyarul gombóc. Nem tésztagolyó, nem masszalabda, nem péksüteménynyersanyag-pasztilla és nem ételgömb. Gombóc. Én
elhiszem, hogy a Pom-pom esetleges angol fordításában Arthur
Pastry Ball szerepelne, de angolból magyarra fordításkor nyugodtan használhatjuk a becsületes magyar szavakat.

2010.07.09.

A Black Rose vár titka
Ha az ember gyerekirodalommal foglalkozik, valahogy feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérje a gyerekirodalom és
-film újabb terméseit. Néhány év késéssel ugyan, de megnéztem a címül írt sorozatot.
A cselekményről nem írhatok, mert annyira szétfolyó, diffúz,
teljességgel követhetetlen és koncepcióhiányos, hogy nem is
lehet cselekménynek nevezni. Most éppen ott tartok, hogy végre visszatérnek az eddig ellenség uralta kastélyba, megnézik a
titkos labort, rátalálnak a halmajomra, akit gondosan visszaalakítanak eredeti alakjába, majd pedig nagy ráérősen elballagnak
megmenteni a nagynénit és vőlegényjelöltjét, akik öt emelet
magasban kapaszkodnak az ablakpárkányon. Hát már bocsánatot kérek. Aztán a nénit meg is mentik, a bácsit meg otthagyják
a párkányon, elvégre a gonoszokhoz tartozik. Ha lezuhan és
agyonzúzza magát, hát legfeljebb megmondják a rendőrségnek,
hogy gonosz volt. Akkor biztos megköszönik a felvilágosítást
és elballagnak.

A halmajom a történet mélypontja. Egy szernek köszönhetően visszafelé halad az evolúcióban, majom volt, aztán hal, és
végül valami gyíkféle. Ekkor a betörő kiveszi az akváriumból
és leteszi a terrárium kavicsos talajára, mert akkor jobban látják. A betörő megállapítja, hogy itt jól érzi magát, és visszaballag a dolgára. Szóval ez a víziállat jól érzi magát a szárazon,
egyébként pedig fontos, hogy jól lássák, ezért soha többé rá se
néznek, mással foglalkoznak.
Nem, tévedtem. Mire ezt leírtam, bekövetkezett a történet
még mélyebb mélypontja. A rossz bácsi jól ki akar szúrni a
lorddal, ezért megissza azt a szert, amit a lord egy régebbi kísérlet melléktermékének nevez. Ez nem az az értékes csodaanyag, mondja a lord, ezért a rossz bácsi, haha, megissza. Az
persze rossz varázsszer és a bácsi pórul jár, bár hogy mivé alakul, az nem derül ki, de a lényeg az, hogy megissza. Ez így
szokott lenni köztünk vegyészek között (a rossz bácsi valami
ilyenféle), ha találunk egy üvegcsét valami gyanús folyadékkal,
és ki akarunk szúrni a tulajdonosával, akkor brutálisan megiszszuk. Esetleg majd jól elpatkolunk, és a lord kénytelen azzal
bajlódni, hogy elföldeljen minket a kertben.
A film végén szerencsére előkerül a mindent megoldó csodálatos dobozka, amit egyébként a rossz bácsi csak úgy odaajándékozott nekik. Hogy a dobozka mit tud, az nem derül ki.
Ahogy az se derül ki, hogy végeredményben ki az ördög a titokzatos világító-repülő lovag, aki amúgy lovagina, mármint
nő. Márpedig a gyerekek nem szeretik a megoldatlan rejtélyeket. A felnőttek se.
Mit mondjak még? A színészi alakításokról nem beszélek,
mert én egy udvarias ember vagyok. Egyedül a lordot emelném
ki, akit Dzsoko Roszics méla unalommal játszik, Rajhona
Ádám viszont párját ritkító döbbenettel szinkronizál. Monoton
hangon felolvassa a szöveget, egy-egy kósza mosolynál több
érzelmet nem visz bele. Felőle történhet akármilyen dráma, ő
eldünnyögi a szöveget, még a száját se nyitja ki rendesen, az
embernek az az érzése, hogy nem is látja a képet olvasás közben (bár persze szinkronban van Rosziccsal). Ennél azért még
Roszics is jobban reagál az eseményekre, bár ő se nagyon mozgatja füle botját, ha a betörők bejutnak az ő féltve őrzött laboratóriumába vagy a húga életveszélyben van az ablakpárkányon.

Rajhona elmond valami drámai szöveget arról, hogy most mekkora katasztrófa van, de egy-két esetet kivéve ez Roszicsot nem
hatja meg. Néha arra a Páger Antalra emlékeztet, aki erőtlen
volt, öreg és beteg, aki nagyon szeretne tenni valamit, de nincs
hozzá ereje és bátorsága. Csakhogy Páger egy-egy jelenetben
volt ilyen, mert ezt kívánta a helyzet, egyébként meg mondjuk
negyvenéves, életerős férfi, Roszics meg két méter magas és
bivalyerősnek hat, és úgy gyenge. Az erejét soha nincs mire
használnia, Paudits Béla is eljátszhatta volna a szerepet. Talán
még szerethetőbb is lett volna.
És ehhez a félelmetesen elcseszett, silány tákolmányhoz
olyan emberek adták a nevüket, mint Petényi Katalin és Kabay
Barna. Azt hiszem, baj van. Mert a 1983-as Jób lázadása egy
gyöngyszem volt, műfajának korszakos darabja; az 1999-es
Hippolytra, hát mit mondjak, borítsunk jótékony fátylat, ez a
2001-ben a kezük alól kikerült sorozat pedig a legsikerületlenebb gyerekfilm, amit láttam, márpedig láttam egy párat.
Ígéretes munka lehetett volna pedig. Két ország, Nagy-Britannia és Magyarország sok-sok hozzáértő filmese állt össze
klassz gyerekfilmet csinálni. Félelmetes energiát fektettek számítógépes grafikába, remek csodalényeket rajzoltak, aztán nem
használták őket semmire, egy-két jelenetben ott ténferegnek,
ennyi. Pazar fényeffekteket csináltak, lovag, bagoly, misztikus
mindenfélék, de a lovagot leszámítva azokat se használták
semmire. A világító bagoly is csak úgy van, miért ne lenne egy
ódon angol vár körül egy világító bagoly, rendes házaknál ilyet
tartanak. Minden jelenetben történik valami csoda vagy dráma
vagy egyéb kulminációs pillanat, következésképpen egyetlenegy sincs a filmben, éppúgy, ahogy hiába van Budapest egy
adott pontja százhúsz méter magasan a tengerszint fölött, ez
nem jelent százhúsz méteres hegymászást, mert a környező
pontok is ugyanolyan magasan vannak. Minden jelenet blikkfangos, az epizódok elején levő egyperces összefoglalók mégis
mindent elmondanak, ami az előző részben történt, nem hagyják nyitva a kérdést, hogy az illető most megmenekült, beesett
a vízbe vagy mi lett vele. Tizenhárom rész, darabonként huszonöt percben, az több mint öt óra, de voltaképpen elég lenne
megnézni mindegyiknek az elején az összefoglalót az előző
részről, aztán az utolsó részt végignézni. Az összesen mondjuk

háromnegyed óra, és mindent láttunk, nemcsak az eseményekről értesülünk, hanem arról is, hogyan esett a vízbe, hogyan
robbant fel, akármi hogyan történt.
És félig-meddig mindezt még meg is bocsátanám, ha a végén
a rossz bácsi jó oldalra átállt fia kapna egy tisztességes puszit a
lánytól, aki hős lovagjának nevezi, ámbár a fiú semmi különöset nem csinált. De puszi nincs, mert ezek az undorító kölykök
még azt hinnék, hogy akkor este már kefélnek is. Amikor érzem a filmen a gyóntatóatya intően felemelt kezét, akkor viszketni kezd a zsebemben a bicska.
De nem. Akkor se bocsátanám meg, ha lenne puszi. Jól hangzott, de nem, mert van egy dolog, amit gyerekfilmben soha,
semmi szín alatt nem szabad elkövetni, és a szerzők elkövették.
Hülyének nézték a gyerekeket.

2010.07.13.

Érdemes utánaolvasni
filmeknek
Az ember nemigen gondolkodik azon, hogy miért vizezik be az
arcukat, mielőtt lemerülnek. Hát én most utánaolvastam A
nagy kékségnek, és megtudtam. Ettől indul be a búvárreflex.
Huszonegy foknál nem melegebb víznek kell érnie az arcot.
Melegebb vízzel vagy a test más részeivel nem működik. A vízi emlősöknél sokkal fejlettebb (a kardszárnyú delfinek húsz
percig tudják visszatartani a lélegzetüket), de az összes emlősnél megvan, sőt a vízimadaraknál is.
A hatás három részből áll. Először jön a bradikardia: akár tízre is lemehet az ember pulzusa egy hosszú merülésnél. Ezzel
kevesebb oxigén lesz a véráramban és több marad a szerveknek. Nagy nyomás alatt a végtagokban összehúzódnak az erek,
a kapillárisok bezárulnak, a végtagok kiszállnak a vérkeringésből, hogy az agynak és a szívnek több oxigén jusson. Azt nem

értettem meg, hogy a végtagok hogyan képesek életben maradni folyamatosan keringő vér nélkül, de kétségkívül képesek.
A harmadik fázis nagyon nagy mélységekben következik,
embernél kilencven méter alatt. Vérátalakulásnak hívják, valami nagyon bonyolult folyamat, a vér egészen másképpen viselkedik, mint a normális embernél, de hiányzik a szaktudásom,
hogy megértsem. Itt a cikk. Többek között az alveolák is megtelnek vérplazmával, aminek az a célja, hogy ellensúlyozza a
nyomást. Felemelkedéskor a plazma visszakerül a helyére, a
véráram újra megindul, és minden rendben. Túléltük. És mindez annak következtében, hogy hideg víz érte az arcunkat.
Azon tűnődöm, vajon miért maradt meg a reflex és a hozzá
kapcsolódó bonyolult mechanizmus víziállat korunkból. Mert
az emberiség talán egymilliárdod része foglalkozik szabadtüdős merüléssel, és a többieknek erre nem igazán van szükségük. Legalábbis a harmadik fázisra. Az kétségtelen, hogy segít
elűzni az álmosságot, ha hideg vizet fröcskölünk az arcunkba,
de talán ennek sincs olyan óriási evolúciós értéke.
Egyébként Mayol iszonyatos száztíz méteres eredménye (a
filmben valamiért százhúsz hangzik el), amit az orvos szerint
öngyilkosság lenne megdönteni, azóta messze eltörpült másokéi mögött. Jelenleg az orosz Alekszej Molcsanov a mélységi
világrekorder kétszázötven méterrel, amit 2008-ban ért el, és
túlélte. De talán még impozánsabb a francia Stéphane Mifsud
eredménye, aki 2009-ben 11 perc 35 másodpercet ért el statikus
apnoéban, vagyis lélegzetének visszatartásában, vízbe merülés
nélkül.
Mayol sajnos már nem él, önkezével vetett véget életének
2001-ben, hetvennégy éves korában. De ezek az eredmények
tetszenének neki.

2010.07.13.

Lagúna
A két film készítése között tizenegy év különbség van, a magyar tévés bemutatóik között is lehet annyi. De ha az ember
közvetlenül egymás után nézi meg őket, akkor feltűnik az átalakítás.
Az első film végén a tengerre elsodródott csónakot az a hajó
találja meg, amivel Richard apja keresi a gyerekeket, de a második filmben az apának nyoma sincsen. A második filmben
Sarah a kisbabájával rögtön a fedélzetre jön, amint a csónakot
megtalálják, de az első filmben valamivel tovább is láttuk az
eseményeket, és nő nem volt a fedélzeten. És mondanom se
kell, hogy másfajta hajó, képzett hajológus meg is mondaná,
hogy melyik milyen.
Ez nem rontja le a folytatás értékeit, csak azért zavaró, mert
erőfeszítés nélkül meg lehetett volna oldani, hogy ne legyen
ilyen következetlenség.
Érdekes dolog hangzik el a szigeten kikötő hajó kapitányával
folytatott beszélgetésben. „És hogyan számolták az éveket?”
„A mama megtanított rá. Tudtuk, hogy tizenkét telihold van
egy évben.”
Azt persze nem tudom, hogy a századelőn egy tengerészkapitánynak mit kellett tudnia, de hogy elemi csillagászati ismeretek nélkül akkoriban nem lehetett hajót vezetni, az holtbiztos.
Márpedig tizenkettőnél valamivel több telihold van egy évben.
A különbözet akkora, hogy ha tizenöt éve élnek a szigeten, akkor azt hiszik, hogy csak tíz év telt el, 1907-et írnak, pedig
1912-t. Nagyjából. Az azért nem mindegy, hogy valaki tízvagy tizenöt évesnek hiszi magát, és erről a kapitánynak illene
szólnia.

2010.07.17.

Rámpák és kapcsolók
A Columbo egyik 1975-ös epizódja, a Visszajátszás megy, én
pedig jókat vigyorgok, sokadszor, a helyszínül szolgáló házon.
A feleség elektromos tolókocsis, amit a forgatókönyvírók tiszteletre méltó hozzá nem értéssel kezelnek.
A ház tele van magasságkülönbségekkel. A dolgozószobában
két lépcsőfoknyi magasságkülönbség van, amit rámpák hidalnak át, de a rámpák kissé félreesnek. Mármost az világos, hogy
intézményeknél a szent lépcsövek mindig középen vannak, és a
rámpát, ha egyáltalán akad, valami félreeső helyre rekkentik el.
De a saját házában a tolókocsis ember felszámolja a magasságkülönbségeket, ha csak egy módja van rá. Nekik van, mert gazdag emberek, ha tehát a feleség legalább néhány hete tolókocsis, akkor már meg lenne oldva a dolog. Az emeletre vezető
lépcső más kategória, de puszta dísznek szolgáló lépcsövek
nem lennének. Egyébként a főbejáratnál egyáltalán nincsen
rámpa, a feleségnek valahol máshol kell besunnyogni a házba.
Mint nekünk a közintézményekben, de azokat azért építik,
hogy a tolókocsisokat kizárják, a tolókocsis ember háza meg
ugye az ő háza.
De van szebb is. A férj kikapcsolja a kocsi motorjait, kitolja a
feleségét a szobából a lépcsőlifthez, és visszakapcsolja a motorokat. Később Columbo is odakíséri a lifthez, de ő nem nyúl a
motorkapcsolókhoz, mert amikor találkoznak, a kocsi kézire
van állítva, és rövid beszélgetés után a nő egyedül fölmegy a
liften.
No de ha a feleség nem éri el a kapcsolókat, akkor nem mehet
fel egyedül a lifttel, mert aztán ott áll és nem tud mozdulni.
Amúgy a lift is olyan, hogy kikapcsolt motorokkal szó nem lehet róla, hogy az ember fölmenjen rajta, mert ha hátragurul, akkor lezuhan. Columbo a gyilkosság után nem találhatja a nőt
egy szobában kikapcsolt motorokkal, mert nem tud mozdulni.
Amikor Columbo a hálószobában megkéri őket, hogy jöjjenek
oda, a férj kikapcsolja a motorokat és arrébb tolja a feleségét

három méterrel. Ha viszont a feleség is eléri a kapcsolókat, akkor miért mindig a férj rángatja őket?
Hát ez nem van. A tolókocsis embernek a kocsi a lába. Azt
nem kapcsolgatjuk ki csak úgy kedvünkre. Ahogy az épkézláb
embert se kapjuk föl és visszük arrébb három méterrel, hanem
ha odahívták, akkor majd ő odamegy. Azért van a lába. A tolókocsisnak meg a kocsija.

2010.07.22.

Bob herceg
Nem tudom, én vagyok-e teljesen karfiol, de mintha a Bob herceg librettója tökéletesen értelmetlen lenne. Ez az 1972-es változat Keleti Márton rendezésében, Szerencsi Évával és Nagy
Gáborral. Valaha már láttam, gyerekkoromban, de semmire
nem emlékeztem a dalokon kívül.
Nemcsak hogy értelmetlen, de a dramaturgia is fordítva van.
Az elején panaszra jönnek a herceghez, hogy tegyen igazságot
a lány dolgában, holott ennek a végén lenne értelme. A herceg
úgy ítél, hogy a lányt ne kényszerítsék Márkus Lászlóhoz, aztán egyszer csak fordít a szaván és mégis neki adja. Én csak
pislogok, hogy mi jutott eszibe. Ha valami ravasz cselszövény
lenne mögötte, azt érteném, de nincsen. A herceg ezek után elkezd bujkálni mint Bob, összecsap a saját gárdistáival, holott
csak annyit kellene tennie, hogy leleplezi magát, én vagyok a
királyfi, trallala.
Amikor végül kiderül, egy dramaturgiailag teljesen értelmetlen ponton és módon, akkor Szerencsi Éva utolérhetetlen bájával nemet mond, tökéletesen értelmetlenül, merthogy a törvény
szerint ugyebár a király nem vehet feleségül pórlányt, noha a
királynő fél perccel azelőtt az ellenkezőjét mondta.
A királyfi kifizeti Bob adósságait, de csak szóval, mert hát
készpénze nincsen. Az szóba se jöhet, hogy fölséges idösanyám, dobj már meg pár fonttal. Húsz évig csak halmozta az

adósságokat? Annie és Páger Antal emiatt az utcán éjszakázik,
de oda se neki, kibírják. Ezt mondja a herceg a szerelmére.
Az említetteken kívül nevét adta hozzá Hidas Frigyes mint a
zene átdolgozója és részben szerzője, a dramaturg Ruitner Sándor volt, a főbb szerepeket játszották Bánki Zsuzsa, Bárdy
György, Tordai Teri és Somogyvári Rudolf, énekelt Andor
Éva, Kalmár Magda és Berkes János, fellépett a Magyar Állami Operaház Balettkara Barkóczy Sándor koreográfiájával,
fényképezte Sík Igor, a gyártást vezette Óvári Lajos. És a forgatókönyvet, amire illetlen megjegyzéseimet teszem, Békeffi
István írta. Nem névrokona a ragyogó színmű- és forgatókönyvírónak, kabarészerzőnek, Turay Ida férjének. Ő az.
Úgyhogy marad az a változat, hogy én vagyok karfiol és nem
értettem a librettót.

2010.07.23.

A nyári vihar
Diane Lane, Sophie Marceau, Macaulay Culkin és Lindsay Lohan – melyik a kakukktojás?
Egyik se. Lehetne több is, de róluk állapítottam meg az elmúlt hetekben, hogy kölyökkorukban csináltak valami fantasztikusan jót, amit soha többé nem tudtak utolérni. Éppen a Lohan-film megy, Kästner mesterművének eddigi legjobb adaptációja, és azt látom, hogy Lohan soha többé nem volt ilyen frenetikusan jó, mint a legelső filmjében. Olyan, mint a nyári vihar, egy pillanat alatt kitör, elönt mindent, aztán megnyugszik
és szelíden néz az emberre, de ezeket egyszerre tudja csinálni,
hiszen kettő van belőle. Valahogy mégis emlékeztet Lane-re,
akiből nem volt kettő, de ő is olyan volt, mint a nyári vihar,
nyugodtan üldögélt a fiú mellett, aztán hirtelen fölrobbant és
futásnak eredt, Dustin Hoffman nem rohant ennyit Sir Laurence Olivier pribékjei elől, mint az a két gyerek Delerue Oscar-díjának ütemére.

Marceau-t legutóbb egy későbbi filmjében láttam, Diane Kurys Maradok!-jában, és megállapítottam, hogy igazán klassz, jó
színjátszást művel, de hát sehol nincsen ahhoz képest, hogy valaha nem tudtuk róla levenni a szemünket. Egyszer ő is rohant
eszét vesztve, ő is Párizsban, de szerencsére elérte a vonatot.
Sőt Culkin is rengeteget rohangált, bár neki nem az első filmje
volt, amikor megreszkettette a betörőket, előtte csinált vagy hatot. Amúgy Lohan is eljátszott egypár sorozatszerepet, amikor
még csak egy volt belőle, bár ezek után az se biztos.
Nem tudom, miért van, hogy némelyik színészcsemetének
olyanra sikerül az első filmje – akkor legyen Culkin mégis kakukktojás –, hogy évtizedek múlva is csak döbbenten nézzük,
hogy lehetett ez ilyen jó az életmű többi részéhez képest. Vagy
az udvariatlanabb változat szerint hogy lehetett az életmű többi
része ennyivel gyengébb. A logika azt mondaná, hogy először
sikerül gyengén, az ember még tapasztalatlan, iskolázatlan, azt
nem mondom, hogy gyerek, mert a felsoroltak még gyerekfejjel is eljátszottak további szerepeket. (Tizennyolcadik életéve
előtt Lohan négy, Lane nyolc, Culkin tizenkét további szerepet
játszott el, az itt tárgyalt nagy szerepet követően. Marceau
egyet se, mert a két házibulit egynek számítom, és a következő
filmje már tizennyolc éves korában volt.) Gyerekkori filmet
felnőttkorival nem illik összehasonlítani, a kettő ég és föld, a
gyerekeknek megbocsátunk sok mindent, amit felnőttnek nem
néznénk el.
Ez a négy emberke tökéleteset alkotott abban a bizonyos legjobb filmben, azazhogy Marceau és Culkin két-két folytatásban, Lohannek pedig két példánya zsebelheti be az elismerést.
Szó sincs gyermeki tapasztalatlanságról, úgy játszanak, mint
akik erre születtek, mint ahogy nyilván tényleg erre születtek –
éppen ezért feltűnő, hogy később mennyire megszürkül a csillogás. Igen, később is játszottak nagyszerű, emlékezetes filmekben, de zavarba jövünk, ha megkérdezik, hogy melyikek
voltak azok, mert nem ők voltak középpontban, nem ők mozgatták a filmet. (Lane-ről nemrég írtam egy cikkben.)
Félreértés ne essék, ez nem az a tiszteletre kevéssé méltó, következetes leromlás, amit az Olsen ikrek produkáltak; időközben véget ért a Lohan-film és az ő egyik kölyökkori filmjük
megy, amiben még isteni jók voltak, a Két tojás száz bajt csi-

nál (Double, Double, Toil and Trouble). Az Olsenek tehetsége
nagykamasz korukra gyakorlatilag elfogyott, bár nehéz megítélni, mert producerei, rendezői, istennői lettek a filmjeiknek,
és a súlyos forgatókönyv- és rendezéshiány mellett a legnagyobb színész se tudna jól játszani. Lohan, Marceau és Lane tehetsége mindmáig megvan… hát igen, Culkin tehetsége nincs
meg. Akkor ebben inkább kakukktojás. Játszik, játszik, csak
hát már sehol nem van. Szóval a három hölgy tehetsége mindmáig megvan, de egyetlen nagy filmet csináltak, kölyökkorukban, és ezt többé nem tudták megismételni.
Pedig Lohannek dupla esélye lett volna rá, ha később is ketten lett volna.

2010.08.16.

Átlagos csajok
Ha látok egy átlagosnál kicsit helyesebb gyerekfilmet, az önmagában nem késztet arra, hogy cikket írjak. Tömegével írhatnám a cikkeket. Most két dolog miatt teszem meg mégis.
Ez a film egy kicsit más, mint az átlagos gyerekfilmek. Szinte
már jó film. Nem, nincs benne semmi kiemelkedő. Átlagos
gyerekszínészek, átlagos forgatókönyv, átlagos rendezés, átlagos technika. Semmi nem szuper. Viszont mutat valahová, két
értelemben is.
Az egyik ok, amiért írok, hogy a film története mutat valahová. Azzal kezdődik, hogy van öt lány, a Makrancos csajok, róluk kapta címét a film. Együtt lógnak és társak a bajban. És van
négy fiú, a Pigmeusok, akikkel kölcsönösen utálják egymást.
Itt le is lehetne zárni a dolgot, vadul hadakozhatnának végig a
filmen. De nem. A csajok bajba kerülnek és segítséget kérnek a
fiúktól. Aztán a fiúk a lányoktól. Mindenféle formalitás nélkül
kibékülnek és összebarátkoznak, ezzel csak szentesítve, hogy a
két csoport egyes tagjai már amúgy is elkezdtek különbékéket
kötni. És egyszer csak az egész bandásdi már nem is annyira
fontos. Elég, hogy együtt vannak és jól érzik magukat. Egy és

három évvel később készült egy-egy folytatás is, remélhetőleg
előbb-utóbb láthatjuk őket mi is.

A másik az, hogy a film létezése is mutat valahová. A film
ugyanis német. Vivian Naefe rendezte 2006-ban, Cornelia Funke könyvsorozata alapján, és gondolkodóba ejti az embert. Lehet, hogy megint lesz német film?
Nagyon rövid volt az az idő, amikor az egyesítés lázában a
német film hirtelen magára talált és a fassbinderi rémálomból
kiszakadva Peter Timm, Sönke Wortmann és a többiek elkezdtek eleven, lelkes, vidám, jó filmeket csinálni. Addig a német
film nyomott volt és szemlesütős, egy-két ritka kivételtől eltekintve, például mai szemmel nézve döbbenetes, hogy A klinika
milyen üde, jó kedélyű, napfényes sorozat lett már évekkel az
egyesítés előtt.
De mondom, rövid volt ez az idő. Aztán valahogy elaludt a
dolog, a német film is olyan lett, mint az összes többi, nem maradt meg a nemzeti jellege. Naefe filmje mintha valahogy hamisítatlanul német lenne. Ez egy rettenetes tragédia, hogy a német jelleg az ember fejében úgy jelenik meg, hogy katonás, agresszív és szürke. Pedig a németek egyáltalán nem ilyenek.
Evett már az olvasó német csokit? Persze hogy evett, húsz éve
semmilyen más csokit nem kapni, csak németet vagy német recept szerintit. Borzalmas, de hát nincs más. Mézédes. Egy kocka csokira fél liter vizet kell inni. Ez a német jelleg. A magyar-

ban csak német szóval lehet kifejezni azt, ami a legjellemzőbb
a német gondolatvilágra: gemütlich. Ha a németek olyanok lehetnének, amilyenek valójában, megszabadulva attól az iszonyatos tehertől, amit a történelem rájuk rakott, akkor nagyon
szeretnivaló nép lennének. Én így is szeretem őket, de ez nem
számít, én minden népet szeretek. (Sőt most olyat mondok,
amitől lehet, hogy égnek áll az olvasó haja: a német nyelv
hangzása szép. De vigyázni kell, hogy az ember ne ropogtassa
az r-eket és lágyan ejtse a ç hangokat. Ha ráadásul leszoknának
arról az Ízléstelenségről, hogy Nagybetűvel ejtik a Főneveket,
mintha mindegyik egy-egy Tiszt lenne egy Osztag élén, aki Parancsokat harsog a Katonáknak, akkor a német nyelv gemütlich
lenne. Én ezt, ha lehet, még megtoldanám egy személyes kéréssel, hogy találjanak ki másik jelet az ʃ hangra, mert az sch túl
bonyolult, középkorias és van benne valami rettenetesen idegesítő, agresszív, katonás jelleg. A német írás többi részével semmi baj. Achtung! Gotishe buchstabe sind verboten!)
Valahogy úgy érzem, hogy ez a film lehet a következő iránymutatás arra, hogy mi németek igenis gemütlichek vagyunk,
annak ellenére, hogy… sőt talán éppen azért, mert a film maga
nem gemütlich.
Persze lehet, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítok dolgoknak. Például annak, hogy – tessék csak közelebbről megnézni a
fenti képen balról álló kislányt. Nincs benne valami ismerős?

Ugye? A megszólalásig. A neve Paula Riemann. Igen, az
édesanyja nevét viseli. Már kamera előtt áll az új német film
második generációja.

2010.08.28.

Cukorka
Most olvasom (ránézésre nekem sose tűnt föl), hogy a filmben
ET nem is M&M cukorkát eszik, pedig én mindig azzal azonosítottam; azt hiszem, egy-két regényemben is van rá hivatkozás. De az csak a könyvben van. A gyártó Mars annyira rondának találta ET-t, hogy nem volt hajlandó a cukorkáját egy filmen szerepeltetni vele.
Úgyhogy a filmen a Reese’s Pieces a híres-nevezetes cukorka.
Olvadt csokoládé folyt le az űrlény szájának szögletén, s ujjai
is ragacsosak voltak tőle. Örömittasan nyalta le őket, mert ereje visszatérőben volt, érzékelte, amint a csodás anyag átáramlik erein, titkos vegyhatását kiterjeszti az agyára, mely örömfüttyöket és fényjeleket adott. Most már megértette a földi létezés értelmét: tízmilliárd éves evolúció ment itt végbe, hogy létrehozza – az M&M-et.
A Hershey cég bevételei hatvanöt százalékkal megugrottak a
film első bemutatója után. A Marsnak drága mulatság volt,
hogy rondának találták a tízmillió éves botanikust.

2010.09.02.

Űrrakéta
Állítólag két dán műve az eddig épített legolcsóbb űrrakéta.
Persze csak akkor tekinthető annak, ha tényleg repül majd, de

bizony láttam ennél olcsóbbat is. Pontosan nem tudom megmondani, miből készült, mert rég volt, csak arra emlékszem,
hogy a hozzá való űrruhát egy ötujjas gumikesztyűből készítette az alkotó.
Aki ráadásul egy szőke nő.

2010.10.06.

Recycling
Né csak, mit jeleznek füleim. Amikor Józsi 1976-ban elindul
vonattal az ő kis rezedaszagú falujából, hogy megvegye az úthengert, egy kis sihuhu zene szól, egész röviden. Én ezt a sihuhu zenét ismerem. Föllelni nem tudom, mikor, a nyolcvanas
évek végén-e vagy a kilencvenesek elején, többször előfordult,
hogy Vágási Jutka vonattal vitte kirándulni az osztályt, és akkor is ez szólt.

2010.10.07.

Ugribugri hopp
Michael Knight éppen kipróbálta a remek kittapultot, akarom
mondani, katapultot. Föl akart jutni egy száz láb magas falra.
Csak kinyitotta a tetőablakot, megnyomta a gombot és könnyedén huppant a fal tetején.
Ez ám a technika. De hogy jutott le a túloldalán? Leugrott
harminc méter magasból?

2010.10.24.

Leánykórus
Kezdjük találós kérdéssel. Mi az összefüggés a következő öt
név között, ebben a sorrendben?
Somlai Edina
Bogdányi Titanilla
Szőnyi Juli
Zsigmond Tamara
Molnár Ilona
Az öt hölgy a hazai színjátszás, közelebbről a gyerekszinkron
öt kiválósága, de azok vannak többen is – mi köti össze pontosan ezt az ötöt ebben a sorrendben?
Fél pontszámért tessék egy arckép is hozzájuk.

A fotót Angelika
Reißner dedikálta mint
Angie Gessner, Brinkmann professzor fiának
nevelt lánya, aki egy ízben egeret operáltatott a
Fekete-erdő Klinikán.
És öt magyar hangja
volt neki.
Szerintem ez egy kicsit sok. Kettő még
csak-csak. Elke nővér,
Angie későbbi nevelt
mostohaanyja Zentay
Lilla hangján kezdte,
aztán Balogh Erikaként
folytatta – már ez is
elég zavaró, a két hang
annyira más, annyira eltérő jellegűek. Öt hang egyetlen sorozatban már nagyon nagy túlzás. Ráadásul nem lehet az öt közül
két hasonló habitust kiválasztani, nemhogy mind az ötöt hozzátársítani ugyanahhoz az archoz.
Az ilyesminek mindig van oka, de ez a nézőt nem vigasztalja.
A klinika utolsó évadaira a főszereplőket leszámítva szinte mindenkinek új hangja lett, és ez egy ponton túl már nagyon zavaró. Angie esete azért a legzavaróbb, mert már három hang is
több a soknál, neki meg öt van, és mert az első hang Somlai
Edina. Az ember az első hangot szokja meg, untalan úgy érzi,
hogy azzal jobb volt, ráadásul én mindig Somlai-párti maradok.
Most is az ő egyik filmje szól, Allyson Hannigan szájából vonultatja föl az érzelmek teljes tárházát, annyira felzaklatja,
hogy marslakó a mostohája. Angie-ként egy másik hangját
használta, mert sok van neki, egy Gálvölgyi van a hangjában
elrejtve.
Tanulság nincsen. Lehetne, de azt a szinkronrendezőknek
kellene levonniuk.

2010.11.29.

Fél hat
A boltban két óra működik, mondja Columbo. A videó órája is
fél hatot mutatott, meg a falióra is. Calvert fél hatkor járt ott.
És láthatjuk a videófelvételt, rajta a felirattal: 6:35.

2011.02.16.

Vizuális blikkfang
állást keres
Azt olvastam, hogy a tévében azért szüntették meg a bemondókat, mert az emberek elkapcsoltak, ha meglátták őket.
Azon gondolkodom, hogy mi lesz x év múlva. Mert kétségtelenül megvan az előnye a filmek képi bemutatásának, sokkal
többet tudunk meg róluk, mint az egyszerű szöveges ismertetésből. De a képi bemutatás voltaképpen csak a film vizuális
blikkfangjait tartalmazza. A hóember és a tűzcsóva, csingiz–
morfin–kelevéz akciófilm, 180 perc, tizenkét éven al’ na’ fe’
né’ nem aj’. Két autó nagy csattanással összeütközik, végtagok
repülnek ki ablakokon (öt másodperc). Dízelmozdony érkezik
híd alá, síneken rémült kisnyuszi áll, mozdonyvezető félrerántja kormányt, mozdony belecsapódik hídpillérbe, híd összeroskad, autók zuhognak mélybe, kamion kigyullad, kisnyuszi sátáni kacajra fakad és géppisztollyal tüzelni kezd fejvesztve menekülő autósokra (kilenc másodperc). Pasas szenvedélyesen megcsókolja nőt, letépi róla ruhát, magával viszi és eladja zaciban
(hat másodperc). Copfos kislány biciklizik úton, közben fagyit
nyalogat, két titkosügynök ül padon, kislány odadobja nekik fagyit, fagyi felrobban, vértócsa, vérpatak, vércse (nyolc másodperc). Pasas bemegy házba, ház felrobban, ház előtt parkoló autót szilánkokra tépik téglák (két másodperc). Asztalon dugnak

(négy másodperc). Pasas csomagot ad másik pasasnak, csomag
szétpukkan és lila festékkel borítja be másik pasast, első pasas
röhög (öt másodperc). Copfos kislány biciklizik úton, padon ül
két titkosügynök, géppisztolyt rántanak és leölik kislányt (három másodperc). Hűtőszekrényben dugnak (három másodperc). Másik pasas csomagot ad első pasasnak, csomag szétpukkan és zöld festékkel borítja be első pasast, másik pasas röhög (két másodperc). Padon ül két titkosügynök, kamion elsöpri padot, vérpatak, vértócsa, vércse (négy másodperc). Akváriumban dugnak (három másodperc). Első pasas csomagot ad
másik pasasnak, csomag felrobban és mindkettőt megöli (három másodperc).
No, tudja már az olvasó, mi történt a film további röpke százhetvenkilenc percében és három másodpercében, ami nem került be az előzetesbe? Egy biztos: vizuális blikkfangok nem.
Akkor itt lennének. Valószínű, hogy két ember ül egy asztalnál
és beszélget, esetleg két ember áll egy asztal mellett és beszélget.
Hanem én bizony nem nézem a műsorelőzetesekben a vizuális blikkfangokat. Nem érdekelnek. És ha sokan lesznek így vele – mert egyszer mindent meg lehet unni –, akkor mi lesz? Kirúgják a vizuális blikkfangot is; és aztán?

2011.10.10.

Minden idők legjobb
gyerekalakításai
Néhány hónappal ezelőtt, egy írás kapcsán elgondolkodtam
azon, hogy vajon miért nincsen semmiféle névsor, adatbázis,
kimutatás a legjobb gyerekszínészekről. Mert olyan kezdeményezések vannak ugyan, mint a Childstarlets, de ott a szerep jelentőségétől és a színészi játék minőségétől függetlenül mindenki szerepel, akire a kompilátor felfigyelt, még azonosítatlan

epizodisták is – és kizárólag a lányok. Meg vannak persze díjak
is, de azok általában országhoz kötöttek.
Hát ha így áll a dolog, akkor én alapítok egy ilyen listát.
Hosszas tervezgetés után a következő működési szabályzat
alakult ki. 1. Ez a blogcikk a kiindulópont, és amíg a társulat el
nem éri mondjuk a száz főt, addig ezt a cikket fogom bővíteni
újabb nevekkel. Utána majd meglátjuk. 2. Azok az alakítások
kerülhetnek be, amiket az ötlet felmerülése óta láttam vagy
elég jól emlékszem rájuk, és megállapíthattam, hogy megütik a
szintet. A megítélés szubjektív, az egyszemélyes zsűri magam
vagyok. 3. Egy filmből több színész, illetve egy színész több
filmből is bekerülhet. 4. A felső korhatár önkényesen megszabva tizenhat év (sorozatnál az az év számít, amikor a szereplő
belép a történetbe), és persze nem a figura életkora számít, hanem a színészé.
A szint, amit meg kell ütni: a színjátszás csúcsa. Innen már
nincs följebb, és ezen belül már nincs mit rangsorolni. Éppen
ezért mechanikusan rendeztem sorba őket, a film készítésének
éve szerint, azon belül pedig ábécérendbe.
Rengetegen vannak, akiket már megmértem és könnyűnek találtam, de ez nem jelenti azt, hogy ők nem voltak jók. De igen,
jók voltak, ám ez a lista csak a jók közül a legjobbakat kívánja
felsorolni.

1976
Árvácska
Magyarország

Czinkóczi Zsuzsa (9)

1982
„Társkeresés N. 1463”
Magyarország

Czinkóczi Zsuzsa (15)

A névtelen vár
Magyarország

Királyházi Henriette (8)
E. T., a földönkívüli
E. T.: The Extra-Terrestrial, USA

Henry Thomas (11)

1984
Mindenki tanköteles
My všichni školou povinní, Csehszlovákia

Michaela Kudláčková (15)

1985
A csitri
L’effrontée, Franciaország

Charlotte Gainsbourg (14)

1987
A nagy út
Le grand chemin, Franciaország

Vanessa Guedj (11)

1990–1996
Váratlan utazás
Road to Avonlea, Kanada

Zachary Bennett (10–16)

Sarah Polley (11–17)

Gema Zamprogna (14–20)

1991
My Girl – Az első szerelem
My Girl, USA

Anna Chlumsky (11)
1992
Alan és Naomi
Alan & Naomi, USA

Vanessa Zaoui (?)

1993
Jófiú
The Good Son, USA

Macaulay Culkin (13)
1994
Leon, a profi
Léon, Franciaország

Natalie Portman (13)

1996
Ponette
Franciaország

Victoire Thivisol (4)

1998
Apád, anyád idejöjjön!
The Parent Trap, USA

Lindsay Lohan (12)

A suttogó
The Horse Whisperer, USA

Scarlett Johansson (14)
1999
Amy Everhart varázslatos kalandjai
The Misadventures of Amy Everhart, USA

Kathryn Eleanor Stumpf (?)

2007
Kid Svensk
Finnország–Svédország

Mia Saarinen (12)
2011
Tomboy
Franciaország

Zoé Héran (12)

2012.09.19.

Vaskeresztje volt
Az IMDb hozzászólói érdekes vitát folytatnak arról, hogy a bajuszos századosnak még mozgott a szeme, amikor földet ért,
holott Tauber azt írta a naplójában, hogy halott volt már, amikor a földre zuhant. Elhangzik, hogy ha még nem halt meg, akkor súlyosabb a bűncselekmény, meg hogy ez csak egy nyelvi
kifejezés, annyit jelent, hogy azonnal meghalt, meg hogy az
öregek túloznak, meg hogy hátha csak idegi reflex. Az nem
hangzik el, hogy semmiféle kaszkadőr nem képes úgy földre
zuhanni, hogy még a szeme se rebbenjen, bár ez éppolyan igaz,
mint a korábbiak.
Csak az nem hangzik el, hogy miért halt meg az a százados a
nyakában a vaskereszttel, az arcán bajusszal a rīgai kikötőben.
Pedig ez a legérdekesebb az egészben.
Az ODESSA-dosszié fiktív történet, de van egy valóságos
alakja. Eduard Roschmann, a rīgai mészáros. Frederick Forsyth
eredetileg csak egy menekülő nácit akart a történetbe, Wiesenthal találta ki, hogy Roschmann legyen az. A filmbeli Roschmannt az igaziról mintázták, olyan sikeresen, hogy a bemutató
után Wiesenthal sorozatban kapta a bejelentéseket arról, hogy
hol látták Roschmannt – pedig csak olyanokat láttak, akik hasonlítottak rá, ráadásul nem rá, hanem Maximilian Schellre, aki
a szerepet játszotta. Letartóztatásra is sor került, írja Wiesenthal, és kész szerencse, hogy senki sem próbálta magát Maximilian Schellt letartóztatni.
A hátbalőtt százados a nyomatékosan vaskereszttel sosem létezett, Roschmann harmincötezer embert gyilkolt meg, de náci
nem volt köztük. Wiesenthalék találták ki, hogy Roschmann hitelét aláássák az egykori bajtársak között, és ne számíthasson a
segítségükre.
A film nagy szolgálatot tett az emberiségnek: Roschmann
összeroppant, mindenhol üldözőket látott, és végül felakasztotta magát. Maximilian Schell szerencsésen megúszta.

2012.09.22.

Történelmi pillanat
Megtaláltam azt a pillanatot, ahol az egész háború sorsa megfordulhatott volna. Amikor a császár hívását fogadják, Vader
parancsot ad, hogy vigyék ki a hajót az aszteroidamezőből, és
kicsörtet. Egy pillanatra látszik egy apró, fekete takarítóautomata, ami szembejön vele, majd alig félméternyire elhalad mellette.
Ha Vader a megfelelő pillanatban nem néz le és a hosszú lábaival egy lépéssel később kanyarodik el, akkor felbukik az automatában és pofára esik. A maszkja végigcsúszik a padlón és
szikrákat ont. Az összes jelenlevő kiröhögte volna, akárhogy is
félnek, és mire feltápászkodik, teljes méltósága odalett volna.
Onnantól egyszerűen képtelen lett volna parancsolni az embereinek.

2013.01.04.

Linda visszatér
Linda állítólag megint visszatér; jobb, ha nem kiabáljuk el, bár
egy muris kis promóvideó már elkészült.
És kérdőjelek záporoznak belőle.
Miért pont Johnny Gold? Nem ővele van bajom, félreértés ne
essék, biztosan nagyon nagy művész, nagyon népszerű, „húzónév”, aki széles tömegeket ültet majd a mozivászon elé. Csak
akik ismerik Lindát, azoknak nagyrészt fogalmuk sincsen,
hogy kicsoda. Én se tudom, ebben a cikkben olvastam a nevét
életemben először, és csak feltételezem, hogy nem hongkongi.
Akik viszont ismerik Johnny Goldot, azoknak sejtelmük sincsen, hogy ki volt Linda.
„Martin Csabának tehát egyszerre kell megfelelnie az élhető
szocializmus dizájnkultúrája után sóvárgó, könnyes szemű ret-

rórajongóknak és a Playstation-nemzedék 9gagen és Facebookon szocializálódott, fiatal trolljainak.”
De miért? Miért kell egyetlen filmmel mindenkinek megfelelni? Akkor már miért nem vesszük bele a dédiket és az ovisokat
is? Bele lehetne vágni archívból Kabos Gyulát és a Zsebtévét,
hátha ők is becsalják a moziba a maguk közönségét. Nem fogják, a Linda-rajongókat idegesíteni fogja a nagy modernség, a
Johnny Gold-rajongók pedig nem tudnak mihez kezdeni a fura
nénivel.
Nem, nem a demót minősítem. Értem, hogy az igazi forgatáson, ha lesz, nem Michael J. Fox lesz az operatőr, hanem láthatjuk majd, hogy mi történik, ha már azért ültünk a moziba. A
demó egyébként egész jó ahhoz képest, hogy csak úgy összedobták.
Az ötlettel és annak – a jelenlegi tervekből ismert – megvalósításával van a bajom. A nézők felének fogalma se lesz, ki az a
napszemüveges, a másik felének fogalma se lesz, ki az a néni.
Valaki ott a kedvencük mellett, akinek semmi keresnivalója ott,
sokkal jobban mutatna ott valaki odaillő. De ha mégis egy
ilyen párosítással kell feléleszteni Lindát, akkor miért pont
Johnny Gold?
Mivel sejtelmem sincs, hogy ő ki, és a cikk kereteibe nem fér
bele, hogy alaposan kiműveljem magamat belőle, csak arra tudok gondolni, hogy Martin Csabának jutott eszébe a dolog,
Martin Csabának Tánczos Tamás már ott volt raktáron, elővette. Ez nem is lenne baj, ha jó színész, de az akkor fog kiderülni,
ha már láttuk a filmet. Ahhoz pedig előbb be kell minket csábítani a moziba. Az lehet, hogy a Johnny Gold-rajongók (akik
nem ismerik a fura nénit) bemennek, de ki fogja becsábítani a
Linda-rajongókat?
Mert Linda nem. Túlságosan él még bennünk a 2000-es rémség képe, nincs bizalmunk a Linda-folytatásokban. Szerettük
Görbe Nórát, de olyannak, amilyen akkor volt. Ez most nem
poénkodás a korával, ez most a kora. Amit huszonhat évesen
meg lehetett csinálni, azt ötvenhat évesen nem lehet, mert senki
nem fogja elhinni, hogy nem trükk volt.
És túlságosan él bennünk a film. Azóta is láttuk többször, és
visszahozza gyerekkori emlékeinket, a korabeli autóktól és frizuráktól Linda ZX Spectrumra írt játékprogramján át az ORFI-

ig és a szállodákig. Ez mit hoz vissza abból, amit Linda jelent?
Benne lesz az eredeti zene, mint a demóban? És akkor mi van?
Egyébként Alvy Singer első feleségének szavaival élve,
„imádom, ha engem kulturális sztereotípiává alacsonyítanak”.
Retrórajongónak tekintem magamat, de nem könnyes a szemem, és ez a történet egyáltalán nem az élhető szocializmus dizájnkultúrájáról szól.
De erről már írtam korábban.

2013.03.21.

Szirénaballada
Érdekes volt olvasni a cseh weben, hogy többen kommunista
propagandafilmnek érzik, hát úgy ültem neki újra megnézni a
Mentőket, hogy erre pedig kíváncsi vagyok. Csakugyan az?
Hogy nem vettem észre, amikor kétszer is láttam? Huszonhat
és tizenhárom évvel ezelőtt, véletlenül tudom.
Az eredmény elszomorító. Vajon hány olyan film és tévésorozat fekszik az archívumok mélyén, amikre valaki rámondta,
hogy propaganda, és többé nem nyúltak hozzájuk? És ami abból propaganda mégiscsak, aközött is mennyi lehet az értékes
műalkotás? A Vatikánt is propagandacélból építették, de mit
von ez le a Sixtus-kápolna művészi értékéből? Az Állami Áruház színtiszta propagandafilm, ahol olyan fontos volt bemutatni
az imperialista reakció aljas támadását és a szocialista kereskedelem hőseit, hogy az elemi logikáról is megfeledkeztek, de
mit von ez le Feleki Kamill Glauziusz bácsijának értékéből?
Hát a Mentők pedig nem propagandafilm, vagy ha igen, nem
a kommunizmusé. A mentőszolgálaté, amely mindenhol
ugyanolyan körülmények közül indult és ugyanúgy fejlődött,
legfeljebb nem ugyanakkor. Amikor nálunk vetítették a sorozatot, talán nem tűnt fel nekünk az időtávlat, ami valóban csalóka, a szereplők nem öregszenek és a magánéletükben is csak
pár évre való esemény telik el, de közben a technika fejlődik,
szélsebesen, tizennyolc év telik el, 1957-től 1975-ig ível a so-

rozat. Az elején Jandera doktor elveszít egy folyóból kihúzott
kisfiút, mert nincs ambuballonja és nem tud CPR-t csinálni.
Még egyiket sem ismerik.
Sajátos technika. Mivel a szereplők magánélete sokkal nagyobb hangsúlyt és terjedelmet kap, nem igazán látszik, hogy a
valódi főszereplőknek itt kerekeik vannak.

Az első sanitka a sorozatban a Škoda 1201-es, lapos kocsi, az
ötvenes évek tipikus autója. Az első hat részben ezzel járnak.

IMV 1000-es Jugoszláviából, a hetedik résztől kezdve.

És az utolsó két részben a Škoda 1203-as, a hetvenes évek
álomautója. Olvastam róla minden rosszat, de akkor az volt a
csúcs. Mentőben mindenképpen.

Nálunk Nysák jártak, lengyel gyártmányú, huzatos, zörgő bádogdobozok. Sok kilométert lenyomtam bennük, de – egyetlenegyszer – utazhattam Škodával. Olyan érzés volt, mint szekérről űrhajóba ülni. Döbbenetesen kényelmes volt, és úgy ment,
mint a selyem, mintha szárnya lenne, nem kereke.
Ők a tévésorozat főszereplői. S bizony a Jandera család nagy
válságainál sokkal jobban emlékszünk a suchdoli repülőgépszerencsétlenségre, amely 1975. október 30-án valóban megtörtént, és alkalmat adott Petr Nárožnýnak, hogy tizennégy
gyönyörű sanitkát vezényeljen ki a garázsból, amik aztán Žižkovtól Suchdolig egész Prágát végigüvöltik a rendőrségi Volgákkal és a tűzoltók Tatráival kórusban.
És főszereplő itt mindenki, akinek kereke van és vörös kereszt vagy hasonló jel az oldalán, és mindenki, aki bennük ül és
az életünkért vonul.

2013.07.14.

Emlékmű a gyógyításnak
Éppen az imént láttam újra a Vészhelyzet egyik legjobb részét,
ami már valóságos költemény az életmentés dicséretére. Ez az
epizód akkor van, amikor Doug Ross doktort sorozatos botrányai miatt az elbocsátás fenyegeti.
A chicagói városi kórház békés éjszakát él. Csend van; Hathaway főnővér ráér Doomot játszani a diszpécserpult számítógépén, később Greene doktor is csatlakozik. Az embereket magánügyeik foglaljak le, Jeanie küzd, hogy helytálljon új munkahelyén, Carter lohol, hogy eleget tegyen Bentonnak, Ross állást
keres egy másik kórházban. Csak egy komolyabb esetet hoznak. Egy kislányt, Molly Phillipst, akit elütött az autó, politraumált, rosszul van, de hamarosan rendbe teszik, összebarátkozik
Harper Tracyvel, a kedves medikával, kártyázik vele, az élet
visszatér a kerékvágásba.
Csak Dougnak nem, aki úgy érzi, összeomlott körülötte a világ. Örömöt mutat az új állás iránt, ahol évi kilencvenezret kap
és nem hal meg senki, de belül vérzik a szíve a sürgősségiért.
Az operába tart egyik barátnője meghívására, de nem ott jár az
esze. Defektet kap; megáll a szakadó esőben. Aztan előveszi a
marihuánás cigarettát, ami az egyik betegtől került hozzá csak
úgy tréfából, sokáig gondolkozik és hozzálát, hogy meggyújtsa.
Zörgetnek az ablakon és kiabálnak, Doug rémülten kiköpi a
cigarettát. Egy kisfiú az, segítséget kér, a testvére mindjárt
megfullad. Doug kiugrik és megindul a térdig érő vízben. A
gyerek egy vízlevezető csatornában van egy rács mögött, beszorult egy csomó szemét közé, a lábát fájlalja. Doug nekiugrik
a rácsnak és bontani kezdi, közben szóval tartja Bent, aki nyakig ül a csatornát félig megtöltő, jéghideg esővízben; a baseballról beszél vele, percenként átnyúl a rácson és megpofozza,
hogy el ne aludjon, énekelteti. Elhozza a kocsiból a lámpát és
az emelőt, de a másik gyerek nem talált telefont, így Doug bezúz egy kirakatot és beemeli a gyereket, hogy telefonáljon on-

nan. Ben már alig él, amire a rács végre enged, s a vízáradat kisöpri őket a parkba.
Bent a kórházban fény van, száraz meleg és csend. Lövöldöznek a számítógéppel, papírmunkát intéznek, CT-t rendelnek
Molly Phillipsnek, mert fájlalja a hasát. Békés unalom.
Doug felbukkan a vízből az eszméletlen gyerekkel. Kiviszi a
partra, a pulzusát nézi, nekiesik. Valami őrféle ember jön, egy
helikopter is köröz felettük, de a mentők még sehol. Doug a
Grant Park talaján, a dézsából ömlő esőben gégemetszést csinál
egy bicskával és egy golyóstollal. Ez segít, Ben kiköhögi a vizet, de már nagyon erősen lehűlt. Leszáll a tévéhíradó helikoptere, megjönnek a mentők is, Doug a hordágyon stabilizálja a
gyereket, de azok a legközelebbi kórházba akarják vinni. Ám
ott nincs traumatológia, Doug nem engedi. Odahívja a pilótát,
mennyi idő a városi kórház? Tizenöt perc. Hárommal több,
mondja a mentő, indulnunk kell! Igen, kiabál Doug, aztán ott
hal meg a műtőasztalon. Kiránt egy ballont meg egy defibrillátort a mentőből és felpakolja a gyereket a tévéhíradó helikopterére. Vigyük el, ez nagy sztori, mondja a riporter.
Bent a kórházban Carol Hathaway meglepve hallja, hogy
Doug az ötös csatorna helikopteréről beszél; de már látja is a
híradóban, ahogy a légijármű hátsó ülésén szorongva Doug reanimálni próbálja a gyereket az operatőr kamerája előtt, csuromvizesen és véresen. A riporter kérdezgeti, mit csinál, mik
azok az elektródok, de Doug rá se hederít, Greene-nek mondja,
három perc múlva ott van a hipotermiás gyerekkel.
A nővéreken úrrá lesz a televízió varázsa, megbűvölten nézik
a készüléket, amíg Greene szét nem ugrasztja őket készenléti
kocsiért, forró felszerelésért. Aztán megszakad az adás, mert
Doug kiüti az operatőr kezéből a kamerát, hogy segítsen. A helikopter leszáll a kórház tetején, kiveszik Bent és rávetik magukat a szakadó esőben, az operatőr filmez, a riporter kérdezget,
de senki sem érzékeli létezésüket. Levágtatnak a sürgősségire
és be a gyerekkel az egyes vészhelyzeti szobába.
Benton és Carter ekkor rohan a kettesbe Molly Phillipsszel,
aki összeomlott a CT alatt.
Hosszas küzdelem kezdődik a két egybenyíló szobában a két
gyerekért, orvosok, asszisztensek, nővérek a filmzene és a min-

denféle -szkópok kórusban csiripelő hangjainak ütemére lépnek, nyúlnak ide-oda, adrenalint, atropint, bevetik a technika
legnagyobb vívmányait. Ben forró oxigént kap, aztán forró vért
szívmotorról, Benton átrohan bypasst csinálni, Greene visszamegy helyette, hogy elindítsa Molly szívét.
Aztán a küzdelem olyan hirtelen, ahogyan elkezdődött, véget
ér.
Greene megállapítja a halál időpontját és kikapcsolja a gépeket. Harper sírva fakad, Carter pedig elmegy, hogy megmondja
a szülőknek.
A szomszéd szobában Ross megkönnyebbülten köszönti
Bent.
Sokáig gondolkoztam ezen annak idején, mikor először láttam. A mondanivaló világos. Az egyik gyerek meghalt, a másik
életben maradt. Élet és halál között egy lengőajtó a távolság –
az ajtó, ami elválasztja az egyest a kettestől. S a sors fintora,
hogy az maradt életben, amelyik reménytelennek látszott, s az
pusztult el, amelyik már jól volt, beszélgetett, kártyázott, odaajándékozta a saját készítésű nyakláncát Harpernek. Rajta is
volt egész idő alatt.
Az újságírók előbb voltak ott a kórházban, mint Ben. Amikor
a harcnak vége, ismét megrohamozzák őket az előcsarnokban.
Egy újságírónő elkapja Molly sírva távozó szüleit: Ugye önök
a csatornában rekedt fiú szülei? Milyen érzés, hogy… Carter
odasiet és elküldi, menjen innen. Az újságírónő következő
mondata, s még inkább, ahogyan mondja – díjat érdemel, ha
van díj néhány mondatos, névtelen epizodistáknak, akkor azt.
– Nem megyek. Mert beszélek ezekkel az emberekkel – néz
Carterra szigorúan, vagy nem is nagyon látni, hogyan, inkább
csak a testtartását a rengeteg ember között. Egész testét-lelkét
beleadva követeli Cartertól ezzel az egyetlen mondattal, vélt
igazának tudatában, hogy beszélhessen ezekkel az emberekkel,
hiszen egész pályafutása abból áll, hogy emberekkel próbál beszélni, amit időnként akadályoznak. Ez mind világosan látható
a mozdulatából, érezhető a hangjában levő nyomatékból.
(Nem. Nem beszél – feleli Carter csendesen.)

Odakint Ross és Greene hüledezve szemléli a riportereket és
tévékamerákat. Ben megmentéséből hír lett, mert a segélyhívást a tévéhíradó is hallotta. De a két orvos arcán látszik, hogy
ez értelmetlen. Nekik ez egy a sok ezer eset közül, akikből nem
lett hír. Nem lett hír Molly Phillips halálából sem.
Ők mindennap ezt csinálják.
*
Tizenöt évvel és egy héttel ezelőtt írtam meg ezt a cikket, s
most megint látom ezt az epizódot – talán negyedszer –, Molly
Phillips megint meghal és Ben megint megmenekül. Azóta
Molly Phillips egy kicsit több nekem egy sorozat sok ezer epizódszereplője közül: miután ő volt az első gyerek, aki meghalt
a Vészhelyzetben, én e cikk megírása után odaadományoztam a
családnevét a Nicky egyik epizodistájának, R. Sandy Phillipsnek. Érdekes, Amerikában eredetileg 1995. november 9-én
ment adásba ez a rész, éppen egy évvel azután, hogy elkezdtem
dolgozni a Nicky első változatán.
A két gyerek életútja éppolyan különböző lett, mint a filmen.
Ben életben maradt és eljátszott több sorozat- és filmszerepet,
elcsavarta a neveletlen hercegnő fejét; most harmincegy éves
és jó úton van a világsztárság felé. Erik von Dettennek hívják.
Molly Phillips a következő évben eljátszott egy kisebb szerepet a Shiloh című családi filmben, majd még egypár sorozatszerepet, amilyeneket a Vészhelyzet előtt is – s végül a szíve
felmondta a szolgálatot. Mint a Vészhelyzetben. Jessica Madison Wrightnak hívták, két héttel az esküvője után és egy héttel
a huszonkettedik születésnapja előtt halt meg szívelégtelenségben, most lesz hét éve.
Azazhogy – nem az ő szíve mondta fel a szolgálatot. Tizenöt
éves korától új szívvel élt.

2013.12.17.

A Paudits-jelenség*
Ha azt mondom: Paudits Béla egy jelenség, azzal biztosan sokan egyetértenek, de ha belegondol az olvasó, akkor keveset
mondtam. Nem azért, mert akkora nagy jelenség. Bizonyára
sokan tudnak mondani színészeket, akik nagyobb jelenségek
voltak vagy még ma is azok. Paudits Béla nem nagyobb jelenség, hanem több. Egyszerre három jelenség. És ez nem igazán
jó.
Ha az olvasó túl fiatal és nem láthatta Pauditsot filmen vagy
színpadon, akkor nehéz bizonyítanom az állításomat, hogy ő ott
egy jelenség volt. Nagyon kevés felvételét lehet elérni a neten,
azokon főleg énekel vagy interjút ad. Én gyerek voltam, amikor ő rendszeresen látható volt a képernyőn, egy nádszálvékony, higanygőz mozgású ember, aki ritkán volt középpontban,
de mindig fontos volt valamiképp, és mindig magára tudta irányítani a figyelmet.*
Ebben a kis részletben Paudits alig szerepel, de nekem megvan az egész előadás videón, és állítom, hogy nemcsak énekelni meg táncolni tud. De tény, hogy azt is nagyon tud. Egyik
kedvencem tőle ez a kis műsor:*
Paudits fellépését 3 perc 45 másodperctől konferálja Gálvölgyi, de az egész műsor nagyon édes, ha az ember érti a poénokat, ismeri (ismerte) a fellépőket és a parodizáltakat. Ez Paudits, aki úgy pattog, mint egy gumibaba – és hajlékony, mint a
Macskák.*
Legkisebb szerepében alig hüvelyknyi lehetett, de az átélése
annál nagyobb.**
Tizenkilenc percet tessék tekerni az egyik alkalomhoz, amikor van néhány mondata.
*

A cikkben eredetileg szereplő videók többségét azóta eltüntették a netről, így ma már némelyikről azt sem lehet tudni, hogy mik voltak. (Szivárvány)
** Tündér Lala, tévéfilm, 1981-ben rendezte Katkics Ilona. Paudits egy
Citó nevű manót játszott. A könyv összeállításakor nem találtam meg a
neten. (Szivárvány)

De Paudits még egy jelenség. A Paudits-jelenség? Nem örülnék neki. Van egy ember, akit egykor az egész ország ismert és
szeretett. (Lehet, hogy nem volt a kor legnagyobb sztárjai között, de aki rendszeresen nézett tévét, az tudta, ki Paudits Béla.
Egy idő után már azért is, mert egyre ritkultak az alkalmak,
amikor láthattuk, hát jobban odafigyeltünk rá, ünnepszámba
ment, amikor megint megjelent. Volt ez így más színészekkel
is.) Szerettük – de magára hagytuk. Évek óta olvasom a híreket
arról, hogyan nyomorog, betegeskedik, nincs értelme sokaságukat idecitálni, csak a legutóbbit.* Az „utolsó utáni” interjút.
(A cikk elején és végén is tessék kattintani.)
Ötvenhatezer forintnál még én is többől élek, és nincsen Jászai Mari-díjam. Elhiszem, hogy Magyarország nem képes eltartani (hiszen meg sem próbálja) azokat az embereket, akik
magukat nem tudják eltartani, a hajléktalanok aránya ennél
csak akkor volt nagyobb, amikor Árpád honfoglalói még nem
verték föl a sátrukat, nem beszélve a „hajlékos” emberekről,
akiknek történetesen fedél még van a fejük fölött, de annál több
nemigen… elhiszem, tudom, értem. De tetszenek tudni, valahol
olvastam egy részletet egy levélből, amit egy szegény ember írt
a barátjának. Valami olyasmi volt benne, hogy azt reméli, talán
elnyer egy állást vagy díjat, erre már nem emlékszem, de nem
tud elmenni, mert nincs egy rendes ruhája, és ha nem nyeri el,
akkor nincs is miből csináltatnia. Vajon merjen-e adósságot
csinálni egy öltözet ruhára? Ezen tépelődött hosszasan, merni
talán vakmerőség, nem merni bizalmatlanság. Sose tudtam
meg, végül is belevágott-e a nagy üzleti vállalkozásba: csináltatni egy ruhát. De egyszer azért felmerült, hogy adakozzanak a
javára, azazhogy nem az ő javára, a sírkövére. Többet nem remélhetett a nemzettől Csokonai Vitéz Mihály.
Szóval nem Paudits-jelenség, kétszáz éves példa is van rá.
Csak ugye Csokonai ideje óta elvileg fejlődtünk valamit. De az
nem változott, hogy nem lehet annyit letenni a nemzet asztalára, hogy az ember viszonzásul azt remélhesse, hogy öregségére
nem hagyják szűkölködni. Jogosultságot kell szerezni rá. Ha
kétszázezer forintos nyugdíjra szereztél jogosultságot, akkor
kapni fogod a kétszázezres nyugdíjat. Ha ötvenhatezer forintosra szereztél jogosultságot, akkor azt fogod kapni. És ezt egy
bürokratikus gépezet dönti el, ami automatikusan besorolja az

embereket mindenféle paragrafusokba, a fizetett nyugdíjjárulék
és hasonló paraméterek szerint, ennyi jár, elmehet, küldje be a
következőt.
A közönség szeretete nem esik a latba. Nulla. Korosztályom
több százezer gyereke emlékszik erre a telefonbeszélgetésre
Gazsi bácsival, és mosolygunk, ha viszontlátjuk, de ezért
egyetlen szem kockasajt árával sem nő a jövedelme annak, aki
a telefonba dadog.
Azon tűnődöm, hány olyan ember élhet közöttünk, akiket ismerünk és szeretünk, de elfelejtettünk. Mint egyének nem, de
mint társadalom magukra hagytuk őket. Az egyének megismerik Paudits Bélát, a társadalom nem. Vegyük csak a színészeket, akik leginkább számíthatnak arra, hogy megismerik őket
az utcán. Hány színész működhetett Magyarországon akkoriban, amikor ő futotta pályája fénykorát? Ezer? Szerintem nem
volt annyi. Még le kell vonni belőlük azokat, akik már nincsenek közöttünk, és akik mindmáig sikeresek és megtalálják
megélhetésüket, mert azért olyan is van. Pár száz ha marad, talán annyi se. Mondjuk tippeljük százra. Egy tízmilliós ország
nem képes eltartani száz embert, akiket szeret? Nem állásukat
vesztett hentesekről és villanyszerelőkről van szó, akiket a családjukon és a barátaikon kívül nemigen ismer senki. Paudits
Bélát időnként ma is viszontlátjuk a tévében, régi filmeken, hiszen divat a retró.
Szónoki kérdés, persze hogy tudom a választ. Nem, nem képes, mert mi egy modern társadalom vagyunk. Itt mindenre
megvan a megfelelő eszköz, a megfelelő ember, a megfelelő
szabály. Nem késsel vagdossuk a konzervet, van konzervnyitónk. Ha sötét van a házban, felhívjuk az áramszolgáltatót. Ha
holnap bekopog egy űrlény az ajtónkon, kihívjuk a rendőrséget,
azok majd elviszik a Bevándorlási Hivatalba, ahol szabályszerűen kitöltetik vele az űrlapokat.
Az ember azáltal emelkedett ki az állatvilágból, hogy először
elkezdett gondolkodni, aztán beszélni, és rögtön ezután feltalálta a szolidaritást. Amikor valakinek először jutott eszébe, hogy
a kardfogú tigris harapta társát ne hagyja ott elvérezni a mezőn,
mert ha hazacipeli, akkor felgyógyulhat és legközelebb is mel-

lette lesz a vadászatban – akkor is megtettünk egy kis lépést az
embernek, de nagy ugrást az emberiségnek.
A szolidaritás korunkban tökéletesebben működik, mint valaha. Az asszírok még mind egy szálig megöltek mindenkit az elfoglalt városokban, aztán nem maradt, aki adót fizessen. Azóta
felfedeztük, hogy a másik emberrel nemcsak azért lehet szolidárisnak lenni, mert a mi rasszunkba, népünkbe, vallásunkba
tartozik, hanem csak mert másik ember. Felfedeztük, hogy ha
intézményeket hozunk létre elesett embertársaink felkarolására,
azzal hosszú távon mi járunk jól. Ezért létrehoztuk ezeket az
intézményeket, kiépítettünk egy komplett szociális hálót, aztán
ezt tovább finomítottuk és komplikáltuk, amíg áttekinthetetlenül zavaros lett, de semmi gond, mert van egy sereg szabály,
amik eligazítanak a dzsungelben, és egy sereg ember arra, hogy
ezeket a szabályokat betartsák.
És közben el is veszett a cél, amiért ezt a hálót létrehoztuk.
Aki fennakad a szociális háló valamelyik csomóján, az kap
valamilyen támogatást. Ezzel kevesebb lesz az államkasszában,
de a csomón fennakadt állampolgár problémája nem oldódott
meg, csak kap mondjuk ötvenhatezer forintot, mint Paudits. A
pénzt elköltöttük, az állampolgár továbbra is nyomorog, szóval
a káposzta is megrothadt és a kecske se lakott jól. Aki viszont
átesik valamelyik lyukon, az átesett és kész. Senki nem nyúl
utána, mert mi egy modern társadalom vagyunk, ahol mindenkinek megvan a dolga. Ez senkinek sem dolga. A szociális hálót hivatalnokok működtetik, akiknek nem az a dolguk, hogy
megmentsék azokat az embereket, akik hozzájuk fordulnak. Az
a dolguk, hogy betartsák a szabályokat.
Persze vannak szociális munkások, akiknek viszont az a dolguk, hogy lebukjanak a háló alá és összehalásszák azokat, akik
kiestek a hálón; nem mondanám, ha nem vettem volna feleségül az egyiket. És aztán? Mit tud tenni a legjobb szándékú és
tudású szociális munkás, ha nem talál olyan csomót a hálón,
amire ráakaszthatja a kliensét?
De Paudits egy harmadik jelenség is. Talán ez inkább a Paudits-jelenség? Hátha. Legalábbis meg lehetne próbálni.
Ha a társadalom nem segít, hát akkor igenis segítenek az
egyének. Kevesen. De talán egyre többen. Csodát nem tudnak
tenni, nem emelhetik fel Paudits Béla jövedelmét elfogadható

emberi szintre, de azt az egyet azért megmutatják, hogy nemcsak a képernyőn szeretik nézni a régi felvételeit, hanem őérte
magáért is vállalnak valamit. Egy ideje élelmiszercsomagokat
kap, de kérte, hogy ezeket inkább kevésbé, mert nagyon kicsi a
lakása és nem tudja tárolni, tegnap pedig megjelent ez a levél
(kattintásra nagyobb lesz):***
Itt tartunk most. Paudits természetesen kerüli a nyilvánosságot,
ezer és egy oka van rá, úgyhogy csak jókora késéssel, közvetve
fogunk értesülni arról, hogy a most már Facebookon is terjedő
felhatalmazó levél és a benne levő számlaszám elér-e annyit,
hogy elmondhassuk: ennek a társadalomnak legalább egy kis
része valami kézzelfogható formában is kimutatta, hogy emlékszik erre a művészre és még mindig szereti. Az emberek nagy
része nyilván nem is fogja látni a felhívást, másik nagy részük
szemernyivel sincs jobb helyzetben, mint maga Paudits, hát akkor a maradékból valamennyi. Csokonain már úgyse segíthetünk.
Egy Önkéntes Batta nevű szervezet tartja vele a kapcsolatot,
gyűjt neki csomagokat, ők tették közzé a felhatalmazó levelet
is. Rajtuk keresztül lehet felajánlani bármit, amit nem lehet
bankon át küldeni.
Azon gondolkodom: ha azoknak az embereknek, akik szeretik, értesülnek a felhívásról és meg is engedhetik maguknak,
csak a tizedrésze megmozdul és belenyúl a zsebébe, akkor
együtt énekelhetjük Paudits Bélával: Nézd csak, lám-lám, merjem e hinni? Ej hát no, hinnye, biz ám…

*** Ez egy felhatalmazás volt a Végső Vár Alapítvány számára, hogy átvegye a Paudits Bélának érkező adományokat. A könyvből eltávolítottam,
mert Paudits Béla 2018. június 13-án meghalt. (Szivárvány)
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Se sárga, se a miénk
De nagyon savanyú a Magyar Narancs, amikor „túlértékelt”
színészekről ír. Ír? Az azért túlzás. A Narancsszem szignójú
szerző inkább csak odalök pár mondatkát, találgasson az olvasó, hogy miért: mert nem szereti a színészeket, mert nem ismeri
a színészeket, vagy mert a szerkesztője kiadta neki ukázba,
hogy produkáljon valamit, és nem jutott az eszébe semmi. A
Facebookon a hozzászólók némelyike provokatívnak minősíti,
de több kell ahhoz, hogy valaki provokálni tudjon. Ezt a cikket,
ha nevezhetem így (inkább csak fotóalbum kurta képaláírásokkal) a legtöbb ember csak átlapozza és elfelejti, a filmeket ismerő olvasók alighanem a Magyar Naranccsal együtt. Ha a
szerzőnek az volt a célja, hogy kattintásokat szerezzen a cikkére, mert azért jár a főszerkesztői fültővakargatás, azt bizonyára
elérte. Ha ennek az az ára, hogy olvasókat veszít a lap, akkor őt
a mai hiperszuper-teljesítményorientált világban ki fogják rúgni, és nem lesz igazuk. Azért kell kirúgni, mert nem ért a munkájához.
Kezdi Humphrey Bogarttal, akit az Amerikai Filmintézet a
huszadik század legsikeresebb férfi színészei között legelső
helyre tett, Narancsszem még csak rajta sincs a listán, hát borzasztóan irigy rá. Hogy pontosan mit tud róla, az nem derül ki,
csak annyi, hogy látta már mozgóképen is. Igazából csak állóképen elfogadható a „teljesítménye”, mondja, és nem derül ki,
hogy voltaképpen mennyi is Humphrey Bogart teljesítménye.
Száz kilowatt? Ezer lóerő? És mennyit fogadna el Narancsszem? Nincs ennek valami köze Mr. J. Evans Pritchardhoz?
Marlon Brandóval egészen más a helyzet: őróla Narancsszem
semmi több konkrétumot nem tud, mint amit kiírt a Wikipédiából. Helyteleníti, hogy pénzért játszott a Supermanben, őnála
nyilván azok az igazi színészek, akiket a Koyaanisqatsiban látunk az utcán – nekik egész biztosan nem fizettek. Brando privát szigetet is vásárolt Tahitin, amit a közönség „elnézett” neki,
de Narancsszem láthatóan nem. A közönség feltehetően azért

nézte el, mert nem kap idegrohamot attól, ha valakinek magántulajdona van, ellentétben a kommunistákkal.
James Deannél Narancsszem érzékelteti, hogy ő néz ám Barátok köztöt is, ámbár kiderül, hogy azt is felületesen, mert akkor tudná, hogy annak nincs is főszereplője – sok egyéb nélkülözhetetlen kellék mellett ez is hiányzik belőle. A szerző ezután
kis bemutatót tart szlengnyelvi szókincséből, lássuk ám, hogy ő
igazi közülünk való, tökös gyerek, aki le meri írni az újságban,
hogy biluxol a csávó, de rögtön „villant” egy latinos szóképzést, színészice, mert neki ez is kenődik. Illetve vágja a vakert.
Szóval rizsázza a sódert, na. De lehet, hogy fordítva. Mindegy,
közben leért a konyak, elkezd összevissza hadoválni arról,
hogy James Dean nem létezett (nem hát, számítógépes animációval montíroztak oda egy alakot a filmszalagra), ráadásul íróasztalnál kitalált körülmények között lépett le a színről. Olvastam erről valamicskét – úgy éreztem, ha a szerző megengedheti
magának, hogy a Wikipédiából ollózzon össze egy cikket, akkor nekem se kell Hollywoodba utaznom forráskutatásra –, sajnos az íróasztalt nem találtam meg a történetben, pedig külön
rákerestem az angol nevére, desk.
James Dean színészi pályafutásának legszörnyűbb mélypontja szemlátomást azt, hogy Martin Sheen vette át a szerepkörét.
Innen már csak még egy konyak kérdése, hogy kiderüljön,
mennyire vacak focista volt Puskás Öcsi: hiszen a szerepkörét
ma Orbán Viktor tölti be.
Marlene Dietrichről nagyjából annyit tud, hogy német volt és
egy csomó mindenféle szimbólum, játszani feltehetően nem
látta.
De Audrey Hepburnt igen. Két filmben is. Emlékszik a fekete
koktélruhára, másra semmire abból a filmből, és látta Hepburnt
egy későbbi filmben is, abból annyi maradt meg, hogy ötvenegy évesen is képes volt bájosnak tűnni. A facebookos olvasók
alighanem zsigeri indulatból reagálnak, és ezek miatt a szavak
miatt kívánnak többen is rákot a szerzőnek – nem néztek utána,
nem tudják, hogy Audrey Hepburn csak tizenegy évvel később
lett rákos. Narancsszem számára Hepburn csak valaki, aki egyszer fölvett egy bájos fekete koktélruhát. Nem biztos, hogy az
arcát meg tudja különböztetni Klaus Kinskiétől.

Heath Ledgerről annyit tud, hogy hátborzongatóan alakította
Jokert és meghalt. Ennél több említésre méltó nem volt a Wikipédiában. Én a helyében még beleírtam volna, hogy ledger angolul főkönyvet jelent, hogy lássák, milyen művelt vagyok, és
a főszerkesztő a javamra írjon egy tucat kattintást. Jól jön az
még ínséges időkben.
Jávor Pálnak minden filmjét látta, hiszen azt mondja, hogy
mindegyikben negyvenöt évesnek néz ki. Nekem erről az jut
eszembe, hogy egyszer nagyon régen, lehettem úgy tizenöt
éves, valaki megkérdezte, hogy énszerintem ő hány éves. Borzasztóan öreg fazon volt, legalább ötven-ötvenöt, vagy akár
hatvan, honnét tudjam, udvarias akartam lenni, azt mondtam,
negyven. Szomorúan bólintott: „Igen, mert egész éjjel dolgoztam. Harminchat.” Ennyit arról, mennyire képesek tizenöt évesek megítélni kétszer-háromszor idősebbek életkorát. Az életkort pedig nem a születésünk óta eltelt idővel mérjük, volt már
alkalmam Narancsszemnél érettebb gondolkodású tizenkét
évessel beszélgetni. De vissza Jávor Pálhoz. Nyolcvanas évekbeli újrafelfedezését helyteleníti, ami akkor lehetne Jávor színészetének értékelése, ha ő a nyolcvanas években egyszer csak
előjött volna a visszavonultságból és megint szerepeket vállalt
volna. De ezt Jávor nem tette; ahogy Narancsszem fogalmazna,
jó alibije volt a csávónak, hogy kihúzza magát a melóból,
ugyanis 1959-ben meghalt. És bizony a nyolcvanas években is
éltek még, akik emlékeztek ilyen cigány mellett mulatós figurákra: én ismerek olyanokat, akik ma is élnek és emlékeznek.
De Narancsszem narancsszemszögéből minden, ami tavalynál
régebben volt, az már kibírhatatlanul ósdi és felfoghatatlanul
régen volt. Ami hagyján, de akkor minek ír évtizedekkel ezelőtt meghalt színészekről?
Karády Katalint a magyar Kapócs Zsókának minősíti, és rohan a főszerkesztőhöz megmutatni, hogy mekkora szenzációsat
talált ki, ugye most megkapom az asztalomra a lila kávéfőzőt?
Sajnos a poén csak akkor ülne, ha Kapócs Zsóka nem lenne
magyar, így viszont kénytelen vagyok szólni, hogy Jávor Pálnál kimaradt, hogy ő a magyar Kautzky Armand. Humphrey
Bogart pedig az amerikai Humphrey Bogart. Tessék, én is tudok ilyen szenzációsakat írni, és még lila kávéfőzőt se kérek.

Narancsszem feltehetően az egyetlen ebben az országban, aki
még Karádyt is aszexuálisnak tartja, számára a nő valószínűleg
Michelle Wildnál kezdődik és ér is véget. És ő az egyetlen, aki
tud valamit Karády amerikai sikereiről kalapszalon-tulajdonosként. Vagy nem tud semmit, csak leírja, hogy ebben a minőségében sikeresebb volt, mert akkor hátha jól fölpiszkál mindenkit, és kap egy bólogató kiskutyát is az autójába. A főszerkesztő jóindulatáért mindent.
Marilyn Monroe-nak csak szexszimbólumi működéséről tud,
meg a tragédiáról és a viszonyáról Kennedyvel. Talán játszott
filmekben is, ő nem tudja. Nem is érdekli. Speciel a Wikipédiában az is benne van, hogy a Buszmegállóban még a kritikusoknak is tetszett, csak már leért a harmadik konyak, és Narancsszemnek nincs már türelme ennyit olvasgatni. Mostanra több
időt töltött olvasással, mintha megnézett volna egy egész estés
nagyfilmet, mondjuk ezt. Gyorsan kimerül a figyelme, mint látjuk.
Paul Newman salátaöntet-reklámarci működése jobban megragadja Narancsszem figyelmét, mint filmjei, tekintve, hogy
azok közül egyet látott, Az ítéletet… ámbár az eddigiek után ez
sem biztos. Azt nem mondja, hogy Newman hogyan játszott a
filmben, csak annyit, hogy rokonszenvesen jelenítette meg az
ügyvédet, de ezt bárhol olvashatta.
Kétféle következtetést is le lehet vonni a cikkből. Aggodalmas
természetű, érzelmileg túlfűtött pályakezdő színművészek némelyike esetleg arra jut, hogy ha a színitörténelem legnagyobbjai sok évtizedes ragyogó pálya végén egy-egy ilyen Narancsszem karmai között végzik, akkor ő mit is akar ezen a pályán –
ami kár volna. A másik következtetést kell levonni. Nem kell
olyan lapot olvasni, ahol egy ilyen cikk produktum lehet, ahol
egy ilyen Narancsszemet nem hajít ki a főszerkesztő azzal,
hogy legközelebb írj használhatót, de ne az én lapomnál.
Én ezt a következtetést vonom le. Ezt a cikket kiposztolom a
lap Facebook-oldalára, aztán lemondom.

2014.03.14.

A Narancsszem-botrány
Kezdjük a linkekkel. Egy héttel azután, hogy mi foglalkoztunk
vele, a Magyar Narancs Narancsszem szignójú szerzője sajátos
világlátású cikket írt a filmtörténet tíz „halálos Lolitájáról”. Erről akarok szólni most, de előbb a folytatás. Egy olvasó petíciót
tett közzé a Magyar Narancs pedofíliamentesítése érdekében,
amire a lap ügyvédi dörgedelemmel reagált, ami szintén megér
egy misét. Közben indult egy blog is az ügyről, ezt a cikket az
ő felkérésükre írom. Tegnap eltett kis linkgyűjteményemben
még egy másik Narancs-cikk is van, aminek szintén sajátos a
látásmódja, de másképpen.
Akkor lássuk. Kezdjük rögtön a leaddel. „A végzet kisasszonykájának nehéz, szép és oly sokféle indulatot kiváltó szerepét
senki sem érezte náluk jobban. 10 veszedelmes gyereklány a
moziból Sophie Marceau-tól Natalie Portmanig.” Egypár véleményt elolvastam már a cikkről, de az még nem volt köztük,
hogy mennyire zagyva ez a fogalmazás. A végzet kisasszonykája, ilyen fogalom nem létezik. A végzetnek asszonya van,
nem kisasszonykája, Narancsszem szándékos kicsavarása azt
mutatja, hogy nem érti vagy nem akarja érteni a lényeget. S mi
az, hogy senki nem érezte át náluk jobban ezt az irreálisan
megfogalmazott szerepet? Akik nem játszották el, azok nyilván
nem érezhették át. Akik eljátszották, de nem kerültek be a listába, azoknál a színészi átélés hiányzott, egész biztosan? Vagy
csak Szem nem találta őket elég dögösnek? Mert a cikk egy
mukkot nem szól a felsoroltak színészi kvalitásairól.
Veszedelmes gyereklány, az Natalie Portman a Leon, a profiban. Mikor lelő egy kocogót tintapatronnal, örül a találatnak és
azt mondja, most próbáljuk meg igazival is. Mathilda szabályosan életveszélyes, nem is értem, hogy lehet, hogy Vanessa még
nem fejezte ki csodálatát iránta. De nem a csábereje veszedelmes! Jean Reno szándékosan döntött úgy, hogy Léont kissé
visszamaradottnak és érzelmileg korlátoltnak játssza el, nehogy
a nézőknek az az érzésük támadjon, hogy szexuálisan kihasz-

nálja a gyereket. A film érdektelen lenne, ha Mathilda legalább
tizenhat éves lenne, a film leglényegesebb eleme, hogy Mathilda gyerek, pontosabban az élőlények azon kategóriájába tartozik, akiket gyerekként szoktunk azonosítani; valójában egy hatvanéves megkeseredettsége, elszántsága és gyűlölete forr benne. Éppen megnéztem a jelenetet, amikor hidegre tesznek egy
dílert, aztán Mathilda felgyújtja a drogot. Az süt belőle, amit
Vanessában érzek, tájékozott olvasóink mindkettejükről tudják,
hogy nem szabad az útjukba állni. A következő jelenetben
azonban, amikor az étteremben Mathilda meg akarja csókolni
Léont („a jól végzett munka után jutalom is jár”), azt tipikusan
gyerek módra teszi. A gyerekek nem aszexuális lények, Mathilda tökéletesen tudja a különbséget puszi és csók között, még ha
anyanyelve nem is fejezi ki ezt, de csókolózni még nem tud,
akkor sem, ha azt már tudja, hogy technikailag hogyan csinálják.
Mathilda beleszeret Léonba, ez vitán felül valóságos, tizenkét
évesen éppen elég nagy hozzá; akkor is az lenne, ha nem lenne
régesrég felnőtt. Mégse felnőtt, nem felnőtt módra szeret bele.
Mathilda koraérettsége nem vonatkozik minden tulajdonságára.
Szem persze érzékeli a félszeg szexuális feszültséget Mathilda
és Léon között, de nem érti vagy nem akarja érteni annak jellegét. Mathilda koraérett személyiségében éretlen, kontrollálatlan
érzelmek lakoznak, amiket csak Léonra vetíthet ki, hisz ki másra. Szem nagyon odafigyel a rövidnadrágra és a kistrikóra, de
nem tulajdonít jelentőséget ezeknél fontosabb dolgoknak, például amikor Mathilda kis híján szétdurrantja a saját fejét, és látjuk, hogy ez is volt a szándéka. Azzal, hogy a két ember kapcsolatát érzelmi síkon a lány irányítja, nemcsak a Léont illető
gyanúsításoknak vették elejét, de Mathilda személyisége is így
teljesedhetett ki, ami eléggé fontosabb, mint az, hogy mit hord.
Más lányok is hordanak rövidnadrágot meg kistrikót.
De menjünk most már sorjában. Barrymore-nál kár volt kihagyni, hogy ő maga hétéves volt ugyan, de a szerep szerint
csak öt – sokkal ütősebben hangzott volna. De nem adott csókot E. T.-nek, az puszi volt, és aki a karfiolorrú űrlényben
MacCsábítót látja, az nagyon gyorsan jöjjön le az anyagról.
Nem, nincsen olyan generáció, amelynek Barrymore lenne

Hollywood első számú lolitája. Ezt a fogalmat akkor még nem
is ismertük, ámbár a Lolita évtizedekkel korábban jelent meg,
de a kutya nem tudott róla. Barrymore a kislány volt, aki muskátlit adott a tízmillió éves botanikusnak, és ma is az.
Linda Blairt csak az Airport-beli kicsiny szerepéről ismerem,
legalábbis a filmográfiájában nem tűnt ismerősnek semmi más,
kihagyom. Foster Taxisofőr-beli szerepét sem ismerem, jó néhány másikat igen, többek között a Bugsy Malone-t – ha az maga a mozgóképes pedofília, akkor Szemnek a leghalványabb
sejtelme sincsen, hogy mi az a pedofília. Nem tudom, mi az a
kicsit túlságosan is stílusos jelmez, de rögtön találtam egy képsort, ahol a görlök sortban ropják a táncot, Foster pedig hosszú
ruhában énekel. Persze azt is le lehet kívánni a tizenhárom éves
Fosterről, de az hadd ne a film hibája legyen. Ebben a filmben
sincs meg az a szexuális töltés, amire Szem ráizgul.
Scarlett Johansson Szem szerint annyira szexi, hogy már a
hangjától is az Oscar-szoborhoz kellene nyúlni. Sajnos azonban
az Oscart nem szexiségért adják, ráadásul az említett A nő című
filmet huszonkilenc évesen forgatta, tehát ennek említése duplán nem illett ide. Szem csak fitogtatja, hogy ő mennyi sok filmet látott – de keveset nézett meg.
A Roman Polańskiról és Nastassja Kinskiről „nem minden
rosszmájúság nélkül” írt mondatka olyan szép sajtópert érdemelne a két filmes bármelyikétől, amibe a Magyar Narancs belepenészedik, mert ilyet akkor sem írunk Kinskiről, ha Polański
kétségkívül megerőszakolt egy másik tinilányt.
„Most akkor a Házibuli hősnőjéről mondjuk el, hogy ő minden Loliták Lolitája? Persze hogy az, tudja ezt mindenki.”
Nem, nem tudja mindenki. Én például kívülről tudom mindkét
filmet, Marceau a Jerry jelszava, Sophie és Françoise kedvenc
filmje, engedtessék már megkérdeznem, hogy ezt hogy értette,
és nem szégyelli-e magát. Semmit sem értett a két filmből, fölösleges volt az idejét vesztegetni rájuk. A Házibuli alapmű,
műfajt meghatározó, ösvényt kijelölő alkotás. Aki ebből csak
annyit vesz észre, hogy Vic és Samantha három perc stricheléssel bűnhődik a zálogosdiban, annak pechje vagy csőlátása van,
és lehetőleg ne írjon cikket filmekről.

Chloe Grace Moretzet nem ismerem; a videót megnéztem,
nem csinált kedvet sem a filmhez, sem a színésznőhöz. Amennyire az álarc és a lila paróka alatt látszik, alighanem helyes
kislány, de szexi csak akkor lehetett, amikor a film más részeiben másképpen volt öltözve, ez a fekete klepetusos madárijesztő minden, csak nem szexi. Egyrészt. Másrészt ugye Szem
tudja, kit bűnözőzzön le? A film összes felnőtt nézőjének nem
zakatolt az agya rossz vágányon, mert nem pedofilok, ez egy,
és ha mégis, attól nem lesznek bűnözők, ez kettő. Egy gyereket
szexinek látni nem bűncselekmény, akár szexi csakugyan, akár
nem. Pedofilnak lenni nem bűncselekmény. Gyereket molesztálni, az a bűncselekmény. A különbség egészen pontosan az,
mint a pénzsóvárság és a bankrablás között.
Biztos megvan az oka, hogy Christina Riccitől éppen ez a
filmrészlet került a cikkbe, ahol egy teljesen átlagos lányt látunk piros poncsóban, de ha az ok az, hogy ez a szerelmes csók
volt Ricci filmográfiájának legkurvásabb fellelhető mozzanata,
akkor Szem értékrendje nemcsak a pedofíliát illetően van totálisan félrebikkanva. De ezt már Sophie Marceau-nál is megfigyelhettük.
Shieldsről viszont az jutott eszembe, hogy ha ő „halálosan
lolitás” A kék lagúna miatt, mert ruhát csak hírből ismert benne
(a film legnagyobb részében több ruhát visel, mint akármelyik
lány a strandon, és követelmény volt, hogy ne legyen meztelenül megszemlélhető), akkor hogyhogy nem került bele a válogatásba tizenegyediknek Elva Josephson, aki csakugyan teljesen meztelenül volt látható mint gyerek Emmeline, és jóval kisebb volt?
És egyáltalán, mi a válogatás szempontja? Miért maradt ki
Milla Jovovich, aki a második lagúnafilmben semmivel se volt
kevésbé „lolitás”, és ő is csak tizenhat volt? Miért maradt ki
Olivia Hussey, akit a Rómeó és Júlia bemutatóján nem akartak
beengedni a moziba, mert még mindig nem volt tizennyolc
éves, és a filmen teljes meztelenség látható: ő maga? Miért maradt ki Karolina Ostrożna és Katarzyna Szczepanik, akik a Varjakban meztelenül fürdenek, és talán ketten együtt sincsenek tizennégy évesek? És miért maradt ki…
Á, hülyeség. Narancsszem szintjén az a film semmi egyébről
nem szól, mint hogy állandóan látható Vanessa Guedj bugyija,

és Hubert nyilván pedofil. Ha azt mondanám, hogy a film nem
működik Guedj bugyija nélkül, mint ahogy Thora Birch bugyija helyett is alternatívákat kellett keresni, nem értené, hiába
nézné meg százszor mindkettőt.
Egyszerűen nem érti a filmeket, éspedig azért, mert nem érti
az embereket. Neki a nőnemű ember csak dekoltázs, jó segg,
punci. Erről szól a Narancsszem-ellenes petíció. Narancsszem
szexista, aki a nőkben csak – Vanessa gyakori szavával – zsákmányállatokat lát, ami éppenséggel nem okozná, hogy cikket
írjak róla, de Narancsszem ezenfelül pedofil is, vagy pedofil
igényeket szolgál ki, az én szemszögemből ez már mindegy. A
cikk egy útmutató pedofiloknak, hogy milyen filmeket nézzenek meg, ha szexi gyereklányokat akarnak látni. Ha ezt főszerkesztői ejnyebejnye nélkül lehet, mert csak a kattintások számítanak, akkor a cikk folytatásában meg lesz említve a Három
férfi és egy mózeskosár, ahol megszemlélhetjük, amint átpelenkáznak egy kisbabát.
Aláírtam a petíciót, de nem értek egyet azzal, hogy Szemet
továbbképzésre kell küldeni. Eleve nem alkalmas újságírónak,
eddig még amit olvastam tőle (a múltkori cikk és a mostani
kapcsán is volt alkalmam még látni néhányat), az arról győz
meg, hogy össze tud állítani listákat bármilyen tárgyban, a
filmtörténet tíz leglánctalpasabb tankja, a filmtörténet tíz legvizesebb delfine, a filmtörténet tíz legemeletesebb esküvői tortája, de elsősorban a filmtörténet tíz legmélyebb dekoltázsa, a
filmtörténet tíz legszaftosabb ágyjelenete, a filmtörténet tíz legjobb női segge és a filmtörténet tíz leghamvasabb gyerekpuncija. Ilyenkor összegyűjt találomra tíz valamit, mindegyikhez ír
egypár lapos mondatot, és kész a cikk. Amikor én voltam főszerkesztő, nálunk az dolgozhatott, aki cikkeket írt. Igaziakat.
No persze mi nem voltunk ilyen nagymenő lap, ami azt hoz le,
amit akar, úgyis elolvassák.
Egyébként én is összeállítottam egy ilyen filmtörténeti leg…
típusú listát. Ehhez igaziból meg kellett nézni a filmeket, nemcsak átpörgetni őket, hogy van-e szexis ruci a főszereplőn. Ez
az, amire Szem nem vállalkozik, mert egy mozifilm másfél-két
óra, ennyi idő alatt ő egy tucat cikket összegányol. Tessék az
én listám: Minden idők legjobb gyerekalakításai. Véletlenül ez
is pont gyerekekről szól. Azaz dehogy véletlenül, de Szem ezt

sem értené, az ő szemében a gyerek nem lehet tehetséges, főleg
ha nőnemű.
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Filmajánló gyerekeknek
Kaptam egy felkérést, hogy írjak filmajánlót gyerekeknek.
Vágjunk is a közepébe, de itt nincsen ám semmiféle rangsor
vagy kategorizélés, emberek. Filmek, csak úgy, összevissza.
Ami éppen megtetszik. Kezdjük igazi gyerekfilmekkel, de
nemcsak azok lesznek.
Kismaszat és a Gézengúzok
(rendezte Markos Miklós, 1984)
A gyerekfilmek általános tulajdonsága, hogy rengeteget
rohannak bennük. Mert mindig van valami nagyon sürgős
és fontos, de a gyerekek ugye
autót nem vezethetnek, a busz
nem akkor és nem arra megy,
bicikli többnyire nincs kéznél,
taxira nem telik – mi marad?
A futás. Ebben a világrekordot ez a film tartja, ámbár ezúttal
taxira is telik, mégis rengeteget rohannak.
Ha cél nélkül rohannak, az nem gyerekfilm, hanem sportfilm,
derék fiatalember elhatározza, hogy indul a maratonon, edz és
lám, végigfutja a maratont. Gyerekfilmben mindig céllal rohannak, a cél pedig fontos. Itt emberélet a tét, bár az ember (Ságodi Bence) alig fél méter magas, de a Gézengúzok (Jávor Zsófi,
Csöre Gábor és Pálok Sanyi) Budapest összes nevezetességeit
végigrohangálják vele és a lelkes taxissal (Bodrogi Gyula),
hogy visszajuttassák szüleihez (Maronka Csilla és Schlanger

András). Közben Madarász Iván zenéje szól, és állandóan történik valami.
Rónaszegi Miklós több könyvet is írt a Gézengúzokról, de
csak az elsőt filmesítették meg: a könyv címe A Gézengúzok
meg az idegenforgalom, 1982-ben jelent meg. Folytatásai: A
Gézengúzok a Hortobágyon (1988) és A Gézengúzok az Alpok
alján (1991). Tercsi, Karcsi és Berci ezekben további kalandokba keveredik.
Micike és az Angyalok
(rendezte Markos Miklós, 1987)
Ez a két film azért tartozik össze, mert
mindkettőt
Markos
rendezte és Madarász
szerzett hozzájuk zenét. Ebben is három
gyerek a főszereplő,
egy lány és két fiú
(Mester Szilvia, Szabó Róbert és Tóth
András), és ebben is
állandóan rohanni kell. Legfeljebb a távolságok kisebbek, és
nem gyerek van, hanem macska. Micike. Díjnyertes! De nem ő
a tét, illetve ő is, hanem a játszótér, amit elvett a gyerekektől a
Csontrakéta (Békés Itala), és vissza kell szerezni. Mindenféleképpen.
Ramona és Beezus
(rendezte Elizabeth Allen, 2010)
Nem, nem minden filmben rohannak állandóan, és nincs is
mindegyikben olyan nagy tét. Vannak filmek, amik arról szólnak, hogy van egy gyerek, vagy több, és mindenfélék történnek
velük, amik gyerekekkel úgy általában történni szoktak. Például egyszer csak kidöntik a ház falát, és ők ejtőernyővel kiugranak belőle, vagy az ágyból felugorva egyszer csak a csillagok

között találják magukat és napokkal dobálóznak, szóval csupa
ilyen hétköznapi dolog.

Ramona (Joey King) és Beezus (Selena Gomez) egy nyolckötetes regénysorozat főhősei, amiket Beverly Cleary 1955-től
kezdve írt, szóval nem mai gyerekek, de a filmváltozatban
mégis igazi mai gyerekek. Ahhoz képest, hogy a Gézengúzok
gyereket mentenek, az Angyalok pedig macskát és játszóteret,
Ramonáékkal voltaképpen nem történik semmi különös. De állandóan történik valami, köszönhetően Ramona szeleburdiságának, pihent agyának és félelmetes képzelőerejének.
E. T., a földönkívüli
(E. T. the Extra-Terrestrial, rendezte Steven Spielberg, 1982)

Nem azért teszem ide az E. T.-t, mert feltételezem, hogy él
még gyerek a Földön, aki még nem látta, hanem mert tartok tőle, hogy él már gyerek a Földön, aki még nem látta. A régi fil-

meket gyakran hanyagolják a tévék és a mozik (mi az a mozi?),
és amikor mégis adásba kerülnek, a szülők gyakran elmulasztanak szólni, hogy gyere, ezt meg kell nézned. Hiszen már mindenki látta. Csakhogy amikor ez a film ment a moziban, akkor
a mai gyerekek igazoltan hiányoztak.
Minden idők egyik leggyerekfilmebb gyerekfilme voltaképpen nagyjából ugyanarról szól, mint Kismaszat története, csak
ezúttal nem másfél éves, hanem tízmillió, és nagyon szereti a
növényeket. Belegondolt abba valaha bárki is, hogy mi történt
volna, ha E. T. mondjuk nyáron érkezik, amikor az amerikaiaknak semmilyen jelmezes ünnepük sincsen? Vagy ha E. T. népe
nem ennyire békeszerető, és megharagszanak ránk?
Érdemes a film mellé elolvasni a könyvet is (E. T., a földönkívüli kalandjai a Földön, írta William Kotzwinkle, megjelent
1983-ban), teljesen ugyanaz, de sok mindenben mégis más.
Érdekes, ebben is egy lány van és két fiú (Drew Barrymore,
Henry Thomas és Robert MacNaughton), és rengeteg színes,
gyakran villogó fény. Spielberg védjegye.
Harmadik típusú találkozások
(Close Encounters of the Third Kind, rendezte Steven Spielberg, 1977)

És ha már színes, villogó fények Spielberg módra, akkor nyilván a Harmadik is idekívánkozik. Nem kimondottan gyerekfilm, ámbár én is gyerek voltam, amikor láttam (és nem diliztem be, vagy legalábbis nem ettől). Mondjuk, hogy tíz éven
aluliaknak nagykorú felügyelete stb. Egyik nagy sikeremnek
tartom, hogy Kriszt rá tudtam venni, hogy nézze meg. Azt

mondtam neki: „A film dugig van olyan jelenetekkel, amikor
az ember azt várja, hogy valahonnan előugrik egy rémisztő űrlény és azt mondja: Hu! Ez nem fog bekövetkezni. Az űrlények
csak a film végén jelennek meg ünnepélyes keretek között, és
nem rémisztőek.” Akkor megnézte és tetszett neki. Félősebb
gyerekeknek ugyanezt tudom mondani.
Spielberg imád színes, villogó fényekkel játszani, olyan neki,
mint kisbabának a csörgő, és ebben a filmben aztán tényleg kiszínesvillogófényezheti magát. Éppen ezért játszódik a film
nagy része este, éjszaka vagy hajnalban, hogy a fények kellőképpen érvényesüljenek. A fények csúcspontja a ház nagyságú
Moog fényorgona és az irdatlan anyahajó párbeszéde; aki látta
azt a hajót, és arra gondol, hogy én ezen a filmen nőttem föl,
már érti, miért nyom az Urania tizenkétmillió tonnát. (Nem
ezért, de jól hangzik!)
Az E. T.-nek is, ennek az is a rövid mondandója: „ti (földiek)
féltek tőlünk (űrlényektől), pedig semmi okotok rá”.
Re-mi-dó-dó-szó.
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Előző cikkünket elláttam egypár képpel, így szebb. A Kismaszatból olyan képet választottam, ahol éppen nem rohannak,
mert így Bodrogi és a gyerekek is mind rajta lehetnek, meg a
kutya. Meg a taxi. Meg a sarokban egy nyolcvanas évekbeli telefonfülke. A Micike fotója sajnos nagyon apróra sikerült, ilyen
a kópia, de legalább ezen is mind rajta vannak a gyerekek, meg
Micike. A Ramonából vett képen csak Ramona van rajta, az
egyik fantáziaképén, amin világgá megy, elég gyorsan halad,
két kontinens öt városából vannak épületek a háta mögött. Az
E. T.-ből inkább a gyerekekről vettem egy képet, mert magát E.
T.-t talán még a mai gyerekek is látták, ha a filmet esetleg még
nem is, és ott van a hátuk mögött az a csillagmintás, nyolcszög-

letű ablak, ami az egyik kedvencem. A Harmadikból pedig egy
igazi spielbergi jelenet az anyahajó tömérdek fényével.
Telefonpapa
(rendezte Mihályfy Sándor, 1982)
Kezdjük megint régi gyerekfilmmel, főleg azért, mert a
legtöbb magyar gyerekfilm régi. A nem gyerekfilmek is.
Egy kedves kis filmet hoztam
harminc évvel ezelőttről, aminek főhőse (Léner András) állandóan telefonál, mert a papája (Haumann Péter) is folyton telefonál. Persze nem mobilon, az akkor még nem volt, az
embernek el kellett menni valahova, ahol volt telefon, és akkor
tudott beszélni. Sétálni csak annyit lehetett beszélgetés közben,
ameddig a vezeték elért. Andris kicsi korában csak telefonon
beszélhetett az állandóan elfoglalt papájával, ezért nevezte el
telefonpapának, eléggé megdöbbentve mamáját (Halász Judit).
Most, hogy már nagyobb, barátot szerez magának telefonon
(Csákányi Lászlót).
Vadkörték – A tihanyi kincsvadászat
(rendezte Felvidéki Judit, 2003)
Azért készülnek gyerekfilmek
ebben a században is, s ez a
példány igazán kedvesre sikerült. A történet egyszerű: Kásás tanár úr (Alföldi Róbert) a
Balatonhoz megy a Vadkörtékkel (Czető Zsanett, Czető
Roland, Galgóczy Gáspár,
Gönczöl Péter, Stukovszky
Tamás), egy klassz, de egyébként átlagos nyaralásra. Az lenne,
ha nem lennének a kincsrablók. Egy vérbeli gyerekfilmben

mindig van tét, s egy igazi nagy aranykincsnél jobbat keresve
sem találni.
Holt költők társasága
(Dead Poets Society, rendezte Peter Weir, 1989)
És akkor valami egész más: nem gyerekfilm, és mégis az. De
indoklás kell hozzá, hogy miért ajánlom gyerekeknek; talán az
egészen kicsiknek még nem, ők unnák.

A gyerekkor egyik lényegi része az (kellene hogy legyen),
hogy eldöntsük, kicsoda-micsoda is vagyunk mi a világban,
mihez kezdjünk a világgal és mindazzal, ami benne van. Ez
nem a „mi leszel, ha nagy leszel”, ez az, hogy milyen ember leszel, ha nagy leszel. Legkésőbb óvodáskorban már elkezdődik,
és általában még bőven tart az ember húszas éveiben is.
Csak akkor alakíthatjuk ki önmagunkat, egy emberi lényt a
születésünkkor kapott hús- és csontkollekcióból meg a benne
keringő gondolatokból, ha egyszer-kétszer fellázadunk valami
ellen. Ez legtöbbször az iskolával függ össze, mert kétféle iskola van: ahol az egységes és egyforma tananyagot akarják egységesen és egyformán beletölteni az eredetileg különböző gyerekfejekbe, és ahol nem érik be ezzel, hanem egyforma gondolatokat is beléjük akarnak tölteni, ahol az a cél, hogy az iskolát
végül csupa egyforma ember hagyja el.
A történet helyszíne egy ilyen iskola, egy előkelő amerikai
főiskola, aminek egy évszázad óta négy talpköve van: Hagyo-

mány, Becsület, Fegyelem, Érdem. Más szóval: egyformaság.
Soha nem derül ki, hogy kerülhetett az iskola tantestületébe
egy olyan ember (Robin Williams), aki az egyformaság helyett
az egyéniséget tiszteli, és nem arra tanítja diákjait, hogyan legyenek egyformák, hanem hogy hogyan legyenek önmaguk.
Veszít – és ezáltal arat igazi győzelmet.
Mrs. Doubtfire
(rendezte Chris Columbus, 1993)

És ha már Robin Williams, akkor Mrs. Doubtfire, akadhat még
gyerek, aki nem ismeri. Daniel Hillard története, a világ legjobb apukájáé, aki imádja gyerekeit (Lisa Jakub, Matthew
Lawrence és Mara Wilson) és boldogtalanul él a feleségével
(Sally Field), de ezt csak akkor veszi észre, amikor Miranda
beadja a válópert. (Aki most fölkapja a fejét, hogy miképpen
ajánlhatok válóperről szóló történetet gyerekeknek, azzal közlöm, hogy hatvannégy évvel maradt el a világ folyásától, és kap
huszonnégy órát, hogy elolvassa A két Lottit, utána verni fogom.)
A legtöbb apa ilyenkor harcolni kezd a gyerekeiért, ezt teszi
Daniel is. Bíróságon, hisz hol máshol. De egy igazi színész és
utánzóművész nem éri be ennyivel, ő egész nap a gyerekeivel
akar lenni, akár azon az áron is, hogy se a felesége, se a gyerekei nem tudhatnak róla. Felcsap hát kedves öreg nevelőnőnek a
gyerekei mellé.

Csók, anyu
(rendezte Rózsa János, 1986)
Ez egy igazi felnőttfilm, emberek, nincs vita. Felnőttek
problémáiról szól, felnőttek
mondják el felnőtteknek, a
felnőttek nyelvén. Aki most
beleszól, hogy akkor miért
ajánlom gyerekeknek, attól
büntetésül a fele időt levonom, már csak tizenkét órát
kap, hogy elolvassa A két Lottit, és még aránylag szerencsésen
megúszta. Kaphatott volna a fejére még egy köteg olvasnivalót.
Felnőttet ugyanis kétféleképpen lehet létrehozni. Első módszer: végy egy gyereket, várj valahány évig, és kész a felnőtt.
Második módszer: végy egy gyereket és nevelj belőle felnőttet.
Így se lesz kész gyorsabban, viszont igazi lesz. Az első módszerrel csak ivarérett egyedet lehet nevelni, aki lehet, hogy föléri már a felső polcot meg föl tud emelni egy krumpliszsákot,
de nem gondolkodik úgy, mint egy felnőtt. Azt meg kell tanulni.
A Kalmár szülők (Udvaros Dorottya és Koltai Róbert) az első
módszerrel nevelik a gyerekeiket (Lajtai Kati és Gévai G. Simon). Ők ugyanis dolgoznak. Állandóan. Anyu idegenvezető,
apu fontos elvtárs valahol (akkoriban a vezetőket elvtársnak
szólították, de már csak őket), másodállása is van, szóval vadul
keresik a pénzt. A gyerekeikre nincs idejük, egymásra sincs,
van egy nagy táblájuk filctollal és mágneses lapocskákkal,
azon át folyik az életük. A gyerekekkel nem törődik senki.
Egészen addig, amíg a fejükre nem omlik az egész elrontott
zűrzavar, és a szakadék szélén megtalálják a megoldást. Csoda
történik – amolyan kisebbfajta, házilagos csoda. Lehet, hogy
nem is lesz tartós. De megcsinálják és örülnek neki.
Attól lesz felnőtt valaki, hogy az ilyen dolgokat megtanulja.
Nem akkor, amikor Kalmárék, már sokkal hamarabb, amilyen
hamar csak lehet. Például abból, hogy megnézi ezt a filmet.
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Filmajánló gyerekeknek 3.
Egy ideje nem írtam filmajánlót, ideje megint. Most abból hoztam, amiket az utóbbi hónapokban láttam, némelyiket először.
Gyermek az időben
(Flight of the Navigator, rendezte Randal Kleiser, 1986)

Vannak filmek, amik nagy hírverést kapnak, emlékezetesek,
mindenki ismeri őket, aki élt az adott időszakban és beletartozik a célközönségbe; a többiek pedig hallottak róluk. És vannak
filmek, amik kimaradnak a nagy hírverésből.
Ez is ilyen. Nem tudom, mikor mutatták be nálunk először.
Nem tudom, ment-e valaha moziban. És mintha nem ismerné
senki. Pedig megérdemelné.
Egy igazi gyerekscifi azokból az időkből, amikor a fantasztikus filmek már nem voltak dedósak és még nem voltak horrorfilmek. Eleven, barátságos űrmese egy fiúról (Joey Cramer),
aki több, mint akinek bárki gondolná, egy igazi csillagközi navigátor. Ahogy mi magunk is azok voltunk gyerekkorunkban.
Minimum. Hozzá remek űrzene és egy remek űrhajó. Mi kell
még?
Hát igen, sok minden kellett volna bele még. Mert tulajdonképpen cselekmény nem nagyon van. David eltűnik, megkerül,
elmegy, visszajön. De ez valahogy nem annyira zavaró, amikor

az ember nézi a filmet. Inkább utólag van olyan érzése, hogy
ebből az ötletből még sokkal többet ki lehetett volna hozni.
Tűzparancs
(Executive Decision, rendezte Stuart Baird, 1996)

És vannak filmek, amik sokkal nagyobb hírverést kapnak, mint
amekkorát megérdemelnének. Mint ez a film. Alapjában véve
jó film, egy igazi nagyszabású repülős katasztrófafilm, én pedig imádom a repülős katasztrófafilmeket. De sokkal jobb film
lenne, ha nem lenne annyira rossz.
Első megnézésre talán nem is derül ki, hogy mennyi abszurd,
őrült képtelenség van benne, főleg ha az ember nem gondol bele dolgokba. És ha nem tud repülőgépet vezetni. Sajnos én tudok, és így többedszerre megnézve eléggé értem a sok-sok
technikai csacsiságot, amit a forgatókönyvíróknak nem kellett
volna elkövetniük. Hogy csak egy dolgot mondjak, anélkül
hogy meglepit árulnék el: ha van egy készülék olyan helyen,
ahol teremtett lélek nem fog hozzáférni, azt fölösleges többszörös védelemmel ellátni mindenféle emberi beavatkozás ellen,
arra az esetre, ha mégis teljesülne a lehetetlen; és ha ezt mégis
megteszem, annak az az oka, hogy nem akarom, hogy hozzápiszkáljanak, tehát nem hagyok rajta kiskaput.
A film szigorúan korhatáros. Túl kicsiknek nem ajánlott, mert
elvetemült terroristák vannak benne, sok-sok lövöldözés, halottak. Túl nagyoknak pedig azért nem, mert nem tudják végig kibírni röhögés nélkül. Pedig ez egy komoly, drámai film. Istók
zicsi.

A Saint Tropez-i csendőr
(Le gendarme de Saint-Tropez, rendezte Jean Girault, 1964)
A csendőrök New Yorkban
(Le gendarme à New York, 1966)
A csendőr nősül
(Le gendarme se marie, 1968)
A csendőr nyugdíjba megy
(Le gendarme en balade, 1970)
A csendőr és a földönkívüliek
(Le gendarme et les extra-terrestres, 1979)
A csendőr és a csendőrlányok
(Le gendarme et les gendarmettes, rendezte Tony Aboyantz
és Jean Girault, 1982)
Valamikor Louis de Funès volt Franciaország legnépszerűbb
színésze, megszavazták. Én még hozzáteszem, hogy a leglököttebb is. Az egyik beceneve az volt: az ember, akinek percenként negyven arca van. Százharminc film szinte nem szól másról, csak hogy ő szünet nélkül bohóckodik, állandó dühkitörések és szelíd kiscicás dorombolások között váltogat másodpercenként, a néző pedig a hasát fogja.
A hatrészes csendőrsorozat a leghíresebb. Érdemes őket időrendben megnézni, ahogy itt leírtam a címeiket. Az első rész
még egy kicsit összefüggéstelen, nagyrészt csak bolondozás, az
új, szigorú őrmester és a gyagyás beosztottak kalandjai, aztán
fokozatosan egyre értelmesebbé válik, de közben ugyanolyan
lökött marad.

Mai ízlésünknek talán kicsit harsány, de a hatvanas években
ez volt a normális, sőt még csendesnek és visszafogottnak is lehet mondani a korszak sok filmjéhez képest. Rengeteg nyelvi
poén van benne, amit a korabeli fordítás is remekül visszaadott;
még a csendőrök nevei se normálisak: Pacuha, Fityesz, Agykár
és Beléndek, valamint a parancsnok, Gabaj főtörzs, a főszereplő pedig Lütyő őrmester.
Kétszer kettő néha öt
(rendezte Révész György, 1955)
Volt egy időszak, amikor nagyon fura filmeket csináltak.
Az ötvenes évek filmjei arról
szóltak, hogy az új, szocialista
társadalom embere bátor,
energikus, tettrekész, kitűnő
szakember és egyáltalán, legény a talpán (vagy leány),
ugyanakkor tele van emberi
tulajdonságokkal, mint például szerelmes, jó humora van, lépten-nyomon dalra fakad és hasonlók. Sematizmusnak hívják azt
a stílust, ami ugyanazokat a jól bevált elemeket ismételgeti, főleg abból a célból, hogy becsalogassa az embereket a moziba
és a hatalom elvárásainak megfelelő képet mutasson nekik a vi-

lágról. Az ötvenes évek a sematizmus kora volt Magyarországon és Kelet-Európában, és ez az elnevezés egy cseppet sem
hízelgő.
Hogy miért ajánlom a filmet mégis? Mert aranyos és mert
egy korszakot lehet megismerni belőle. „Így voltak szerelmesek dédapáink”, ma ezt a címet adhatnánk neki, ha nem tudnánk, hogy dédapáink azért mégse voltak egészen így szerelmesek és nem is voltak egészen ilyen emberek. A sematizmusnak az is lényege, hogy nem olyannak mutatja a világot és az
embereket, amilyenek, hanem amilyennek a filmkészítők szeretnék, illetve persze a hatalom, amelyet kiszolgálnak. Nem
volt mindenki hős. Talán a pilóták még csak-csak, mert hát pilótának lenni elég bátor dolog volt azokon az apró gépecskéken, de lent a földön azért a pilóták is csak emberek voltak.
És igen, aranyos. A sematizmus kora nem (sem) fukarkodott
a nagyszerű színészekkel, akik jól játszanak és szépen énekelnek. A harmincöt éves Zenthe Ferencnek ez volt a harmadik
filmszerepe és a második főszerepe, egy ragyogó karrier kezdete. Végigjátszotta a huszadik század második felét, és végig
imádta a közönség, a lányok álma volt, aztán az egész ország
nagypapája lett, én is mindig afféle tiszteletbeli nagypapámnak
éreztem. Ferrari Violetta itthoni karrierje csak öt évig és nyolc
filmig tartott, 1950-től 1955-ig, a következő évben külföldre
költözött, ott még több filmben játszott, de azokat nálunk nemigen ismerik. Januárban halt meg Budapesten. A film főbb szereplői közül már csak ketten élnek, Gyurkovics Zsuzsa és Mednyánszky Ági (Piri és Évi, a két pilótalány), nagyon öreg nénik
persze már mindketten.
Az öreg professzor szerepében az ötvenhét éves Makláry Zoltán, aki akkoriban volt az ország nagypapája, amikor Zenthe
Ferenc még fiatal volt. Makláry Zoltán rengeteg filmben játszott, többnyire kicsi szerepeket, de még ezekből is látszott,
hogy ő a huszadik század első felének egyik legnagyobb magyar színésze.
A zenét Fényes Szabolcs szerezte, aki a harmincas évektől a
nyolcvanasokig nyolcszáznál is több filmdalt és filmhez nem
tartozó dalt komponált, a legkülönbözőbb stílusokban. Kétségkívül nem ebben a filmben vannak a legjobb dalai, a sematizmus a zenében sem jelent jót, de aranyosat igen. A dalszövege-

ket Szenes Iván írta, aki szintén rengeteg mindent írt évtizedeken át, utoljára még a netről is írt egy dalt, nyolcvanhat évesen.
Zenés filmekben valaha gyakori volt, hogy a színészek énekhangját mások kölcsönözték. Itt is ez történt, Zenthe Ferencnek
Vámosi János, Ferrari Violettának pedig Vass Éva adja a hangját, amikor énekelni kell. Mai szemmel kicsit furcsa és mesterkélt, különösen ha tudjuk, hogy húsz évvel később, Németországban Ferrari Violetta táncdalfesztiválon is szerepelt.
Gyerekbetegségek
(rendezte Kardos Ferenc és Rózsa János, 1965)
Ez egy furcsa film. Talán az
egyik leggyerekebb gyerekfilm, amit valaha készítettek,
mert szinte nincsen története,
ezért akár az olyan kicsik is
élvezhetik, akik még nem tudják egy egyórás történet csűrcsavarjait fejben tartani. Egy
kisfiú (Géczy István) iskolába
megy, elsős lesz. Van neki apukája (Keres Emil), anyukája
(Mamusits Mária), van a nagyi (Patkós Irma), összeismerkedik
egy kislánnyal, Zizivel (Kassai Tünde) és a tanító nénivel (Halász Judit). Meg sok más gyerekkel. És történik mindenféle, hol
ez, hol az, de az egész nem követ egy meghatározott cselekményt, egyes jelenetsorait akár össze is lehetne csereberélni.
Bár persze eleje meg vége azért van.
A film olyan, mint egy jól összeállított mikuláscsomag, amiben ez is van meg az is, mindenféle, csak hát nem csoki, hanem
szeletkék a gyerekek életéből. A film jókora része csak a kisfiú
képzeletében történik meg, de semmi sem mutatja, hogy melyek ezek a részek – ahogy a valódi gyerekek is életük jókora
részét képzeletben élik meg, és számukra az ugyanolyan igazi,
mint az igazi. Ebből lehet tudni, hogy én még mindig gyerek
vagyok.
Azért annyira gyerekfilm ez, mert gyerekszemmel nézi a világot. Az E. T. többek között olyan dolgokkal lép a gyerekek világlátásába, hogy a film nagy részét alacsonyan tartott kamerá-

val filmezték, ahonnan a gyerekek néznek – ennél a filmnél pedig olyan dolgokra figyelnek, amik a gyerekeket érdeklik, amik
nekik fontosak. (Bár ez nem akadályozza meg, hogy elhelyezzenek egy-két poént, amiket viszont a felnőttek értenek meg.)
És hát Halász Judit. Valamikor, főleg a hetvenes-nyolcvanas
években, Halász Judit külön műfaj volt, igazából ma is az, csak
kevesebbet hallunk róla, most hetvenkét éves, már kevesebbet
énekel. De még idén is jelent meg lemeze, a huszonnegyedik.
Színésznő is, de az én nemzedékemnek énekesnőként emlékezetes, valaha nem létezhetett karácsony, húsvét, gyereknap, talán még szép nyári hétvége sem anélkül, hogy Halász Judit valami igazi gyerekdalt énekelt volna a tévéből. Énekelt nekünk
Micimackóról, akinek egy napon semmi dolga nem akadt, Sehallselát Dömötörről, aki buta volt, mint hat ökör, a helikofferről, az almaszószról és a csudálatos Maryről. 257 dalszöveget
találtam a nevével, de ezek persze eredetileg versek voltak,
költők írták őket teljesen zene nélkül, kinyomtatták, aztán zeneszerzők zenét írtak hozzájuk, Halász Judit „csak” elénekelte.
Ha Zenthe Ferencről és Makláry Zoltánról azt írtam, hogy ők
voltak az ország nagypapái, hát Halász Judit meg az ország
anyukája volt. És ő lett a Mosolyrend első magyarországi lovagja. Ez az egyetlen cím a világon, amit gyerekek adományoznak; világhírű emberek kapták már meg.
Visszatérve a filmre, az a kedvenc jelenetem, amikor a gyerekek a téli játékok után elindulnak a hófoltos tájon, és ahogy rohannak, kitavaszodik körülöttük, ők pedig eldobálják a kabátokat, sapkákat, sálakat. Valami efféle a gyereklét lényege.

Karácsonyi kutyabalhé
(The Search for Santa Paws, rendezte Robert Vince, 2010)

Egy karácsonyi történetben nem okvetlenül lép színre személyesen a Mikulás (az igazi, az Északi-sarkról), a manói, a rénszarvasai, egy csomó gyerek és rengeteg karácsonyi fény meg
hó. Egy igazi karácsonyi történetben viszont mindenképpen. És
borzasztó veszély fenyeget: ha nem akad néhány ember, akik
még hisznek a karácsonyban, egyszer s mindenkorra megszűnhet, a Télapó halálával vagy lefokozásával, eltűnésével, rengeteg mindenféle módon, de milliárdnyi gyerek álma szűnhet
meg.
Hogy hány ilyen filmet készítettek már, senki nem tudja, de
nincs köztük két egyforma. A karácsonyi legendakör első fejezete, amely Szent Miklóssal kezdődött, régesrég lezárult, szétfoszlott, kiüresedett a kereszténységgel együtt. Ma már ezek a
filmek írják újra a karácsonyi mesét, a Télapu-trilógia, a Csoda
a 34. utcában és remake-je, a Csoda New Yorkban meg a többi,
százszámra. Sok közülük (ez is) videófilmként jelent meg, ami
nem nagy rang a filmvilágban, de a nézőket ez szerencsére nem
érdekli, a legkevésbé a gyerekeket. A karácsony az én nemzedékem szeme láttára vált vallási ünnepből a gyerekek, a tél és
az ajándékozás ünnepévé, amiben már egyáltalán nincs keresnivalója semmiféle mitikus kisbabának, és ez így van rendjén.
Ebben a filmben érdekes elem a Mikulás sok-sok mugli segítője, köztük több kutya, és a nyakukban lógó kristályok, de

részleteket nem mondok el előre. A filmnek sok gyerekbetegsége van (én például nem díjazom azt, amikor a manókat törpe
növésű színészek játsszák, gyerekekkel jobb), egy kicsit túl érzelgős is, de egyébként egy igazi fantasztikus karácsonyi film a
javából, hohohohó.
A legszebb karácsonyi ajándék
(The Ultimate Christmas Present, rendezte Greg Beeman,
2000)
Lehetne ezerszer is karácsony,
akkor se tennék ide két karácsonyi filmet egymás után, ha
nem lenne mindkettő nagyon
jó. És ez rögtön cáfolja is azt,
amit az előbb írtam, hogy egy
igazi karácsonyi történetben
az a veszély fenyeget, hogy
mindörökre megszűnik a karácsony. Ebben nincs ilyen veszély
(más veszély van), de ez mégis egy igazi karácsonyi történet.
Általában úgy tekintjük, hogy a karácsony elengedhetetlen
kellékei a Mikulás vagy Télapó (természetesen csakis az igazi),
a manóival és rénszarvasaival, karácsonyfa, ajándékok, gyerekek, szeretet, család, meghitt melegség. Eszünkbe se szokott
jutni, hogy van egy mindezeket megelőző alapfeltétel, ami nélkül hiába lenne meg az összes többi, nem sokra mennénk velük. Az, hogy ne legyen iskola és ne kelljen megírni azt az átkozott fogalmazást!
Ahol Hallee Hirsh megjelenik, ott előbb-utóbb kitör valami.
Ő játszotta Greene doktor kislányának második, már nagylány
változatát, s ebben a minőségében ő tette ki a pontot a Vészhelyzet tizenöt éven át ívelő, maratoni történetének végére. De
még ezt megelőzően, tizenhárom évesen kitört egy akkora hóvihart, amilyet még nem látott Los Angeles. Nem, nem a hóvihar tört ki. Ő törte ki a hóvihart. Mert a karácsony további elengedhetetlen kelléke a hó, minél több hó, hohohohó! No de Los
Angelesben, ahol a hórekord eddig háromtized hüvelyk volt, ez
elképzelhetetlen. (A film szerint. A valóságban egy kicsit hétköznapibb jelenség a hó ott is, de a hollywoodi filmesek szere-

tik a Los Angelesben játszódó történeteket, mert ők maguk ott
élnek, tehát a történet „itt, most, miközöttünk” játszódik.) Az
egyetlen megoldás behavazni Los Angelest, de hát a tervek néha nem mindig sikerülnek a legjobban.
Ennek a filmnek is megvannak a gyermekbetegségei; azt hiszem, inkább a törpe növésű színészek, mint hórihorgas emberek manószerepben, de elviselem, mert a gyerekek viszont nagyon jók és a történet remekül sikerült. De azért, ha lehet, legközelebb mégis inkább gyerekeket szeretnék látni manószerepben, az nekik remekül áll.

2017.10.23.

Filmajánló gyerekeknek 4.
Dr. Szöszi 1–2.
(rendezte Robert Luketic, 2001, illetve Charles HermanWurmfeld, 2003)
Öt Disney-hercegnőfilmben nincsen ennyi rózsaszín habos cukiság, úgyhogy kislányoknak isteni – éppen ezért ajánlom fiúknak is. A női egyenjogúság új fejezetéhez érkeztünk, uraim,
legfeljebb tíz év és a szőke nős viccek rasszistának fognak számítani. Az utolsó szőke nős vicc – Elle Woods. Őbelőle lehet
megtanulni, milyen világban fogunk élni ezután, éppen azért,
mert ő még a régiből került ki, de már az újat mutatja. Aki ma
gyerek, már akkor lesz felnőtt, amikor a köznapi lányok olyanok lesznek, mint Elle. És kezdenie kell velük valamit. Szóval
ez a film tankönyv is, szőkenőológiai. És mellesleg egy állati jó
film.
Elle Woodsnál szőkébb és rózsaszínűbb senki nem lehet, de
látni kell, hogy ő egyszerre önmaga és önmaga paródiája. A
legbutuskább szőke, aki valaha rózsaszínbe bújt – és a legveszélyesebb azoknak, akik alábecsülik. Néhány éve írtam egy
regényt, amiben egy szőke lány, aki ráadásul még gyerek, a
történelem legnagyobb feltalálója lesz. Doktor Szöszi is valami

ilyesmi. Sokkal több esze van, mint amit hinnénk tőle, és hihetetlen szerencséje is.

Seholország
(rendezte Karey Kirkpatrick, 2009)

Képzeletbeli barátja sok gyereknek van. Apukája is. De ezek
ritkán találkoznak. Kétféle apuka van. Az egyik sokat foglalkozik a gyerekével, a másikat folyton a munkája köti le. Evan Danielsont teljesen leköti a munkája, a buta felnőtt dolgai, és egyáltalán nem ér rá a kislányával foglalkozni. Egészen addig,
amíg véletlenül ki nem derül, hogy a kislánya képzeletbeli barátai a részvénypiac és a befektetési üzletág fantasztikus tehetségű szakértői, akik olyan tanácsokat adnak, amikkel a cég jövedelmező üzleteket köt, Evan pedig jó pontokat szerez a főnökeinél.
Három hercegnő – az egyiknek sárkánya is van – és egy királynő, akik csak képzeletben léteznek, nem a legjobb társaság

egy jó nevű üzletembernek, aki elsősorban azért tarthatja meg
az állását, mert bíznak benne. Igaz, hogy amíg ez a bizalom
fennáll, addig senkit nem érdekel, honnan szerzi a tanácsait,
csak legyenek jók.
Evanből az üzleti megszállottsága egyik napról a másikra
fantasztikus apukát, azután dilist csinál, aki kizárólag Seholországból várja a válaszokat a befektetési kérdésekre, és nem tudja elképzelni, hogy eljuthatna oda a kislánya kabalatakarója
nélkül is. De magához tér, egy pillanatra megint józan üzletember lesz belőle, aztán apa.
A film különlegessége, amit akkor is el kell mondanom, ha
lelövök egy meglepetést, hogy van benne egy képzeletbeli ország, hercegnők, királynő és sárkány, de ezek semmiféle formában nem láthatók. Nincs számítógépes grafika, régimódi
rajz, nem játsszák el színészek Seholország lakóit, Evan és Olivia magában ugrál, szaladgál és forog a szobában, a nézőnek
ugyanúgy el kell képzelnie Seholországot, mint nekik. S ez így
sokkal hatásosabb, mint bármilyen grafikus ábrázolás, ez adja
meg a film lényegét.

2014.04.09.

Tükörírás
Robert Hossein röntgenkamerával vizsgálja a széf belsejét,
amíg a képernyőn meg nem jelenik a gyártási szám, tükrözve.
42806. Ekkor Belmondo megállítja, üveglapocskát illeszt az
apró képernyőre, és gondosan átrajzolja az üvegre a számjegyeket. Megfordítja a lapot és előveszi a könyvet. Kikeresi a
kódszámot, és egy gépezeten beüti a digitális kódot. Kap egy
lyukkártyát, amivel a sorszám alapján kiválasztott kulcsot a kicsiny gépezet tökéletes pontossággal kivési a széfhez. Bele is
illik a zárba. Ezután egy szonda és egy számítógép segítségével
betűnként felderíti a jelszót, s már ki is nyithatja a széfet.
Mindez egyetlen bőröndben elhelyezett, szuperprofi berendezés segítségével.

Mindent értek. De miért kellett az üveglapra átrajzolni? A
számjegyek pontos alakjának, méretének nem volt jelentősége.
Egy ötjegyű számot tükörben leolvasni és pár percig megjegyezni semmiség.

2014.05.17.

„Legendás” „magyar”
„filmek” „helyszínei”
Fantasztikus, hogy felületes műveltséggel és lezser munkával
milyen remekül el lehet lébecolni. Lássuk csak.
1. Tüskevár község nincsen az azonos című könyvben és
filmben. Ha a szerző elolvasta volna, mielőtt nekifog cikket írni, akkor tudná, hogy Tüskevár egy középkori „vár”, mostanra
szinte teljesen eltűnt erődítmény a berek közepén. Egy bolthajtást még felfedeznek belőle (és Bütyök alatt be is szakad). A
Veszprém megyei községről részletes adatokat közölni csak
annyit jelent, hogy a szerzőt karakterszámra fizetik. Ezzel az
erővel egy Denzel Washington-film kapcsán ismertetést írhatna
az USA fővárosáról.
2. A falu, ahova Tutajos és Bütyök érkezik, a könyvben nem
visel nevet, a filmen viszont elhangzik a neve és látható is az
állomásépületen: Sármellék. Elég messze Tüskevár községtől,
viszont csakugyan a Kis-Balaton mellett.
3. Ha a szerzőt karakterszámra fizetik, akkor viszont írjon karaktereket. A Csolnokról szóló részt az arról szóló Wikipédiacikkből másolta. Ennyit a helyszínekre személyesen látogatásról.
4. Csodálatos hír, hogy Lacóék házában lakott Kisvacak is.
Ezek a testvérek már csak ilyen együtt lakósak. Persze ha nem
látta a filmet, akkor fogalma sincsen, hogy mi közük egymáshoz.

5. Milyen ház áll a filmen Lipi bácsi háza mögött, amelyről
elhangzik a filmben, hogy egészen messze van mindentől,
merthogy az öreg egy emberkerülő?
6. Klassz, hogy pont a kanyart sikerült lefotóznia „személyesen”. A hatos aknatorony helyén álló emléktábla érdekesebb
lett volna, de arról nem tud. Talán ha „személyesen” jobban
körülnézett volna. Higgyem el, hogy fél évig írta a cikket?
Mert Tüskeváron, ahova el se kellett volna mennie, nyáron fotózta le a vegyesboltot, de Csolnokon télen „járt”.
7. A Hortobágyról szóló rész is úgy hangzik, mintha valahonnan másolta volna, különös tekintettel arra, hogy ezzel az erővel az egész Alföldről is írhatott volna. Nincs közelebbi hely,
amit megkereshetett volna, ami közelebbről köthető Rózsa
Sándorhoz? Akkor miért nem választ másik művet? Mert még
a Kilenclyukú híd említésénél se tudjuk meg, hogy annak van-e
köze Rózsa Sándorhoz.
8. A Pál utcai fiúkról szóló részt szintén a Wikipédiából másolta. Még arra sem ügyelt, hogy ezt a mondatot: „A Füvészkert Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének egyik fő
helyszíne.” – átírja arra, hogy a regénynek.
9. Egyébként A Pál utcai fiúk című filmről egyetlen kukkot
sem ejt azon kívül, hogy mutat belőle egy kockát. Pedig állítólag legendás magyar filmek helyszínei, de A Pál utcai fiúk nem
legendás, legfeljebb emlékezetes, és nem magyar, hanem amerikai koprodukcióban készült.
10. Köszönjük a felületes ismertetést az Abigél tartalmáról.
Aki már olvasta, annak nem kell, aki nem, annak meg előre elárulja a fele meglepetést.
11. Az Árkod nevű falu lehetne éppen a pesti filmgyártól tíz
méterre, akkor se ott forgattak volna, illetve ha mégis, akkor az
legfeljebb véletlen. Mint a névegyezés is. Lásd Tüskevár.
12. Aki nem tudja, hogy Szabó Magda hova járt iskolába, az
lapozza föl a Wikipédiát huszadszor is, akkor majd nem írja,
hogy „állítólag”.
13. Torma Gedeon természetesen nem Dóczy Gedeonról kapta a nevét. Segítek. Ha a Matula igazgatóját Hajnalkának vagy
Augusztának hívták volna, akkor a nácik fölperzselik az intézetet és mindenkit elhurcolnak.

14. A Légy jó mindhalálig is elsősorban könyv, nem film. Az
ürügyén írt iskolai házi feladatnak megint semmi köze a történethez.
15. A fekete városnál már érződik, hogy fárad a szerző, több
mint öt perce vajúdik ezen a cikken, szarik bele, hogy voltaképpen hol forgattak, már bánja, hogy belekezdett. Minden
filmhez egy településnevet kellett volna írni, hozzá pár fotó a
gugliból és kész. Lőcséről is megírja, hogy hol van, Besztercebányáról is. Mindkettőhöz egy fotó a főtérről, érdekli is őt,
hogy végeredményben hol forgattak abban a két városban.
16. Tihanyról se tud semmit, kimásol egy ismertetőt, de hogy
Bujtorék hol forgattak, arról halvány lilája sincsen.
17. Ehhez képest élmény, hogy tudja, hogy a filmbeli Eger a
Pilisben van (igaz, ez elég közismert, némelyik Budapest-atlaszon is fel van tüntetve). De hogy a Pilisben hol, azt nem
mondja meg. Segítek: Pilisborosjenő belterületétől északnyugatra. A Fő utcán ki tetszik menni a faluból és szinte nyílegyenesen haladni talán egy kilométert, ott lesz.
18. De ha filmek legendás helyszínei, akkor miért közöl lajstromot Eger látnivalóiról, ahol nem forgattak?
19. Érződik, hogy melyik filmről állt készen valamilyen ismertetés, amit bemásolhatott, és melyikről nem. Az Egri csillagokról nem volt. Vagy csak lusta volt megkeresni. Semmit se
tudunk meg arról, hogy Ridegváry Bence forgatta 1913-ban
vagy Szentirmay Rudolf 2015-ben.
20. Úti cél hosszú ú és két szó. Ezt csak azért, mert a címben
van, egyébként nem korrigálok nekik ingyen.
Szóval nem mindegyik legendás, a Rózsa Sándoron speciel röhögnek a szegediek. Nem mind magyar, mert az egyik koprodukciós. Nem mind film, mert némelyik könyvként legendás
máig is, még ha forgattak is belőle filmet. Szerintem az Abigél
is. És nem mind helyszínei, mert némelyik filmnek egyáltalán
nem foglalkozik a helyszíneivel. Nagyrészt kimásolt szövegrészek, ami miatt bukott meg már nálunk álamfő is.
Akkor minek írta meg a cikket?

Utóirat. A csolnoki fotókat innen vette át, biztos vagyok benne,
hogy abszolúte személyesen. És innen másolta kritika nélkül
azt a nem túl sikerült megjegyzést, hogy Lacóéknál lakott Kisvacak is.

2014.10.03.

Dramaturgia
A híres írónő a regénysorozat végén tart és nem hajlandó megoperáltatni az aneurizmáját, amíg be nem fejezte. Hogy gyorsabban haladjon, Lexie Greynek diktál. Kate a könyv végén
Alexandert választja, nem Nathant. Lexie vitába száll vele,
mert Nathan sokkal jobb ember. Ahogy vitatkoznak, az írónő
rosszul lesz, az aneurizma megreped, rohannak a műtőbe.
A műtét után az írónő meggondolja magát. Az altatásban
megálmodta, hogyan tud megírni még két kötetet. Kate Nathant
választja, hogy megtudja, milyen vele lenni, de két kötettel később visszatér Alexanderhez. Lexie könnyek között vitatkozik
vele és érti meg a tanulságot saját életéről.
Ha én lettem volna a dramaturg, másképpen csináltam volna.
Műfajhatárt bontok és megölöm az írónőt az asztalon. Lexie
megsiratja, aztán rádöbben a helyzetre. Olvasók milliói várják
a sorozat végét, és az írónő halálhírére mindenki azt találgatja
majd, sikerült-e befejeznie a könyvet és megtudják-e, kit választ Kate. És ott van a laptop a kórteremben, a könyv utolsó
lapjainál, talán utolsó mondatainál félbehagyva.
És őrajta, Lexie-n múlik, hogy kit választ Kate.

2014.11.02.

Megfigyelés
Mesefilmet én nem nézek, úgyhogy nem derült volna ki, ha
Gabi nem lenne rákattanva a Grimm-mesékre, Youtube-on, és
ma a mellékelt példány volt soron.
S azt figyeltem meg, hogy Koller Virág szinkronban egész jó.
Lehet, hogy nem egy Zsigmond Tamara, hogy ennél a filmnél
maradjak, a régi gárdából, aki eszmélése óta szinkronizál és
még játszott Tolnay Klárival. De jó. Szépen játszik, rendesen
beszél, nem nyávog. Amit a Barátok köztben művel, azt azért
műveli, mert ott azt kell művelni. Sose feledjük, hogy abban
még Venczel Vera is szörnyű volt, talán azért egy fokkal mégis
kevésbé, mert ő Venczel Vera.
Ez pedig jó hír és rossz is. Jó, mert eszerint Koller Virág tud
színjátszani, csak történetesen én a Barátok köztből ismerem,
ahol erre pont szigorú tilalom van; eszerint bármelyikük tudhat
színjátszani, és lehet még akár egyszer megint színészet ebben
az országban. És rossz, mert nem csinálják. Barátokköztölnek
helyette, meg hasonló színvonalú szuperprodukciókat csinálnak
tonnaszámra. És mert az lehet, hogy Várkonyi Andrásnak vagy
Rékasi Károlynak, akik már felnőtt, érett színészként vágtak
ebbe bele, ez csak egy kis időtöltés meg pénzkereset, nem
probléma, de Koller Virágnak és gyerektársainak ez tölti ki
azokat az éveit, amikor színésszé kellene érniük. Menni fog?
Ezzel? Nem az a kérdés, hogy mellette még mit csinálnak, Koller Virágnak tizenhárom éves korára szép nagy filmográfiája
van, hanem hogy ezt is csinálják. Szerencsére aránylag keveset
vannak színen, és lehet sejteni, hogy egypercnyi látható szereplésre őnáluk hány perc próba jut, szóval talán kevésbé terheli le
őket, mint egy valódi tévésorozat. Most még. De ha előléptetnék a figurámat központi szereplővé, én iszkolnék. Kimennék
hajat mosni, és mire visszajövök, már valaki más jönne be helyettem, Lindukának a harmadik arca ment el végül Peruba,
mert már senki se bírta elviselni.
A mellékelt filmből az derül ki, hogy Koller Virág énekelni is
tud. Remélhetőleg a Barátok köztben soha nem kell neki.

2014.11.05.

Bezzeg az én időmben
Bezzeg az én időmben Tolnay Klári, Agárdi Gábor, Mensáros
László, Sinkovits Imre, Bodrogi Gyula, Magda Gabi, Bubik
István, Dégi István, Bencze Ferenc, Kállai Ferenc, Paudits Béla, Törőcsik Mari, Polónyi Gyöngyi, Halász Judit, Balázsovits
Lajos, Tordai Teri, Bálint András, Kállay Ilona, Benkő Gyula,
Pécsi Ildikó, Madaras József, Czinkóczi Zsuzsa, Őze Lajos,
Sinkó László, Bujtor István, Márton András, Zenthe Ferenc,
Darvas Iván, Márkus László eleven, aktív színészek voltak,
akikről koronként hallani lehetett, akiket nézni, hallgatni lehetett. A névsort csak úgy ötletszerűen írtam fejből, háromszornégyszer ekkora is lehetett volna, vagy még hosszabb.
Ma meghalt Margitai Ági, az idén már Fülöp Zsigmond, Avar
István, Sztankay István, Csala Zsuzsa, Szabó Gyula, Bajor Imre és Helyey László. Nem ez a baj. Tragédia persze, de természetes, a színészek is emberek, ők is meghalnak, éppen kevésbé, mint az átlagember, mert emlékezetük tovább kitart. Még
az se baj, hogy már keveset hallunk olyan színészekről, mint a
nyolcvannyolc éves Kun Vilmos, a nyolcvanhárom éves Schubert Éva, a nyolcvanöt éves Psota Irén vagy a kilencvenegy
éves Gera Zoltán. Ők most már kevesebbet vagy egyáltalán
nem dolgoznak.
Nem, nem ez a baj. Az a baj, hogy felsorolhatok az eddigi
mintegy harminc név mellé még egyszer ennyit, akik élnek és
tevékenykednek, aktívan művelik művészetüket, és zavarba
jönnék, ha megkérdeznének, hogy mit alkottak ebben az évezredben, amely már másfél évtizede tart. Balázs Péter, Eperjes
Károly, Nemcsák Károly, Blaskó Péter nevével többet találkozunk kétes politikai szereplések kapcsán, mint új magyar filmekben, Dörner Györgyről és Usztics Mátyásról nem is szólva.
De nem, még ez sem az igazi baj. Tragédia, de hát rendben
van, a színészek is emberek, joguk van megbolondulni, illetve
vannak hullámvölgyek, amikor kevesebb alkotás készül.
Az az igazi baj, hogy ez a hullámvölgy már olyan régóta tart,
hogy akik korábban idősebb színészek voltak, már nem élnek

vagy visszavonultak, akik pedig fiatalok voltak, azok már idősödnek. Márpedig valamirevaló színházhoz, filmhez, tévésorozathoz mindenféle korosztályból való szereplők kellenek. A fiatalok szinte kifogytak, és honnan jöjjenek újak?
Tudom, épp most írtam, hogy Koller Virág szinkronban
egész jó, és hálistennek egy-két színészgeneráció azért mégiscsak felnövekedett a szinkronon, mert azt viszont muszáj csinálni: a rendszerváltás óta a mikrofon mögött ért színésszé Vadász Bea, Minárovits Péter, Czető Zsanett, Roland és Ádám,
Bogdányi Titanilla, Előd Álmos és Botond, no meg Molnár Ilona, aki örökölte Somlai Edina szerepkörét, tudniillik hogy ahova kislány kell, ott mindig ő szinkronizál. És még tudnék mondani neveket, bár jóval kevesebbet ismerek, mint ahány van,
mert a tévéknek ekkorra már szokásuk lett, hogy mélységes titokban tartják, kinek a hangját halljuk esetleg hónapokon át.
Szóval vannak. De egyrészt a szinkron csak egy része a színművészetnek, a többi részét is meg kell tapasztalni – másrészt
ez a kilencvenes–kétezertízes évekbeli társulat létszámban is
sokkal kevesebb, mint a hetvenes–nyolcvanas évekbeli fiatalok, akiket elvesztettünk mint fiatalokat. A tehetségüket is
megpróbálhatnám összehasonlítani, de igazságtalan lenne, mert
a régebbi fiatalok ezerféleképpen megmutathatták a tehetségüket, az újabbak meg alig. Egyébként se lehet színészek tehetségét csak úgy hipp-hopp összehasonlítani.
Bezzeg az én időmben nem aggódtunk azért, hogy kik állnak
majd Kabos Gyula, Jávor Pál, Szeleczky Zita, Mály Gerő, Latabár Kálmán és dinasztiája, Karády Katalin, Törzs Jenő, Gombaszögi Ella, Vaszary Piri, Rajnai Gábor, Sziklay Szeréna és
Ráday Imre elárvult helyére. Nekünk ott volt Gábor Miklós,
Kern András, Gálvölgyi János, Esztergályos Cecília, Menszátor Magdolna, Lorán Lenke, Rátonyi Róbert, Cserhalmi
György, Udvaros Dorottya, Görbe Nóra, Szabó Ottó, Pécsi Ildikó, Kozák András, Mádi Szabó Gábor, Tóth Enikő, Nyertes
Zsuzsa, Tímár Béla, Papp János, Csellár Réka, Huszti Péter,
Kiss Mari, Raksányi Gellért, Tahi Tóth László, Hernádi Judit,
Zsigmond Tamara, Borbás Gabi, Horváth Sándor, Benkő Péter,
Harsányi Gábor, Ullmann Mónika, Szatmári István és Básti Lajos. És még sorolhatnám hosszan, de azt akartam, hogy kereken
száz név álljon ebben a cikkben, mielőtt kimondom, hogy volt

igazi álompárunk is, mint a nagy nemzeteknek: Ruttkai Éva és
Latinovits Zoltán.
Nem kellett sokat gondolkodni ezeken a neveken. Bezzeg az
én időmben, amely az első említett színészek első filmjeitől
mostanáig nyolcvan évet ölel fel, bőven voltak színészek, akiknek a neve pillanatok alatt eszébe jut az embernek, és hozza
magával a többit, egyre több és több nevet.
De ritkulnak. Ki viszi tovább a stafétabotot? Tessék a százharmadik név. Jelinek Éva? Már ott van a tévében és híres, de
ha netán tehetséges is – honnan fog ez kiderülni? És ha netán
tehetséges és netán kiderül, és netán lesz miben játszania – kikkel fog játszani húsz-harminc év múlva? Azok a színészek honnan kerülnek elő?
Bezzeg az ő idejükben ez probléma lesz.

2014.11.29.

Még szerencse
Madame Berger kétségbeesetten kapja el Christine-t a lépcsőházban. Szörnyűség történt, szörnyűség! Christine berohan
Merlin úr lakásába. Mi történt, mi történt? Lezuhant harminc
méterről! Christine az ablakhoz ugrik. Nem ő! Bob St. Clar!
Madame Berger fölkap egy kéziratlapot, Christine döbbenten
olvassa, hogy Bob St. Clarnak már elüszkösödött a lába, le kell
vágni, de késő, megáll a szíve. Lerohan az utcára, megkeresi
Merlin urat és felelősségre vonja, hogy tehetett ilyet a hősével.
Sikerül rávennie, hogy folytassa az írást, és a Bob St. Clar ellen
indított gonosz merénylet visszacsinálódik, a hős újra elindul,
hogy leszámoljon a szabad világ ellenségével.
Történik mindez A káprázatos című 1973-as filmben, Belmondóval és Jacqueline Bisset-vel.
Egyetlen oka lehet, hogy senki nem rohant ide hozzám kétségbeesetten, amikor Kissy az autó elé ugrott, amikor Vanessa
tüdőgyulladást kapott, amikor Kissy autóval hajtott a kapuba,

amikor az elrabolt kislányt keresték a gyártelepen, amikor tíz
perc alatt kellett megtenniük egyórányi utat, hogy egy gyereket
megmentsenek.
Az, hogy a Kissy részenként jelenik meg, és mire tudomást
szereznek a bajról, a menekülésről is értesülnek.

2015.01.30.

Ezt néztem karácsonykor
No igen, öt évvel ezelőtt már írtam ilyet, csak akkor többes
számban volt a cím. De igazából most is úgy van.
Igyekeztem jó sok karácsonyi filmet megnézni, hátha sikerül
előrébb jutnom a Gabi-történetben, de eddig még nem ugrott
rám az ihlet. Vagy tudja szösz. Lehet, hogy egy karácsonyológiai tanulmányra futni fogja belőle. Kettőről közülük mindenesetre már írtam a minap.
Kelekótya karácsony
(Christmas with the Kranks, rendezte Joe Roth, 2004)
Ezt olvastam könyvben is; érdekes, hogy ilyet is írt az ügyvédsztorijairól, törvényszéki drámáiról ismert John Grisham. Karácsonykor azt írtam, hogy egy igazi karácsonyi történethez az
kell, hogy veszélybe kerüljön a karácsony, mármint az egész
intézménye, globálisan, mindörökkön örökké. Ez mégis egy
igazi karácsonyi történet, pedig csak Krankék idei karácsonya
kerül veszélybe, ráadásul azt is ők akarták. Egyáltalán nem
akartak karácsonyt tartani, és hirtelen derült ki, hogy mégiscsak
muszáj lesz.
Sajátos, hogy Luther Kranket, a karácsony elszánt ellenségét
Tim Allen alakítja, aki a Télapu-filmek főhőse volt.

Kiskarácsony mindenáron
(Deck the Halls, rendezte John Whitesell, 2006)
Valahogy ez is egy igazi karácsonyi történet, pedig ebből is hiányzik a Télapó, semmiféle varázslat nincs benne, csak egy
őrült szomszéd (Danny DeVito) és egy másik, aki nyugalmat
szeretne (Matthew Broderick). (Valamint egy kis szerepben a
már idős Jackie Burroughs.)
Amerikában az a szokás, hogy a lámpafüzéreket nem korlátozzák a fenyőfára, kívül a házat, a fákat, az udvart is feldíszítik. Nagyon jól néznek ki az így feldíszített környékek – de
Buddy háza mindegyiken túltesz. És még túlabb.
Csenő manók
(The Borrowers, rendezte Peter Hewitt, 1997)
Nálam ez vitte karácsonykor a pálmát. Elsőre nem nézne ki belőle sokat az ember, amíg csak annyit tud, hogy kis manók élnek az emberek házában, no, nagy kaland, mindenki látott már
manót. De a film néhány perc alatt megteremt egy egész elveszett civilizációt, atmoszférája van, íze van, szaga van. Gyerekbetegségei is vannak persze, az ember sehogy se érti, hogy Potter miért talál ki szörnyűbbnél szörnyűbb halálokat azoknak a
manóknak, ha egyszer ott vannak a kezében, miért nem csapja
agyon őket. De nem lehet, mert a műfaj szigorúan megköti Potter kezét.
Hát persze hogy Tom és Jerry már megint. Az élőszereplős
Tom és Jerryk újabb nagyszerű példánya a Reszkessetek, betörők! és a Pánikszoba mellé. Tom szerepében John Goodman,
Jerryében egy egész család, amelynek felnőtt tagjai rengeteg
szerepet eljátszottak már, de igazi hírnévre mindmáig nem tettek szert, lányuk nem is játszott sok szerepet – eléggé behatárolja a karrierlehetőségeket, ha valaki csak tizenöt centi magas.
Csak a fiuk lett ismert, Tom Felton, később Draco Malfoynak,
Harry Potter nagy ellenfelének szerepében.

Jégvarázs
(Frozen, rendezte Chris Buck és Jennifer Lee, 2013)
Igazából kilóg a sorból, mert nem is néztem és nem is karácsonykor. De Gabi fölrakta legalább ötször, és bár én jöttemmentem közben, valamennyit azért elkaptam belőle. Jó látni,
hogy borzalmas és elviselhetetlen dolgokból is lehet nagyszerű,
felemelő alkotásokat létrehozni azon az egyszerű alapon, hogy
nem depressziós, nyomott, undi alakok csinálják. Ha valaki azzal teszi elém a filmet, hogy itt van Andersen Hókirálynő-meséjének új változata, lehülyézem, jó, hogy már nem a gyufaárus
kislányt akarja megnézetni velem, még az ötlet is esztelenség.
A film eredeti ötlete is az volt, abban is Elsa lett volna még a
gonosz – s hogy nem ő lett az, a Let It Go című dalnak köszönhető, mert amikor az elkészült, az alkotók megállapították,
hogy aki ilyet énekel, az nem lehet gonosz. Ez pedig nemcsak
Elsát mentette meg attól, hogy beálljon azon jobb sorsra érdemes színésznők hosszú sorába, akik eljátszották a Hókirálynőt,
hanem a filmet is az érdektelen, elviselhetetlen Andersen-adaptációk sorsától.
(Akkor ennek itt vége is van, emberek. Az iszonyatos Hókirálynő százhatvankilenc éven át kínozta gyerekek generációit,
szerintem az érzékenyebb gyerekekben életre szóló sebeket hagyott, persze nem egymagával, az összes anderseni borzalommal együtt, amiket egy kötetben adtak ki elégedett felnőttek,
lám, milyen szép meséket adtunk a gyerekek kezébe. Nem,
nem azok! Kegyetlen, sötét gonoszság süt belőlük, és a Hókirálynő a legszörnyűbb valamennyi közül. A rendíthetetlen
ólomkatonát Andersen agyonkínozza, aztán értelmetlenül megöli, az embernek önkéntelenül de Amicis borzalmas könyve jut
róla eszébe, az is ilyen émelyítően szirupos, az ember sikítani
tudna tőle. A gyufaárus kislányt Andersen még szadistábban
kínozza halálra, az egyetlen érdeme a történetnek, hogy alkalmat adott Sara Stanleynek színésznői képességei kibontakoztatására – mindig mondom, hogy a lelkesen tapsoló közönségnek
fogalma se volt róla, hogy Sara Stanley mennyivel nagyobb
kincse a világirodalomnak, mint a kis gyufaáruslány –, de a
szívtelenség mintaképe a Hókirálynő, aki legfeljebb arra volt
jó, hogy fölkészítse a gyerekeket az élet kegyetlenségeire. Ta-

lán nem így kellett volna, még a tizenkilencedik században
sem. De kész, ezzel most leszámoltunk. Létezik egy felfogás,
mely szerint Elsa és Anna a Hókirálynő unokahúgai, tőle van
Elsa varázsereje, hát akkor tessék, a Hókirálynő hatalmát a két
unokahúga megtörte, nincs többé Hókirálynő, elolvadt, az utolsó darabkáit megisszuk jeges teában, többé ne halljunk róla. A
meseirodalom töméntelen szereplője eltűnt már, nem is emlékszünk rájuk. Volt egy mese két szerelmes fiatalról, a jó ég tudja, mi történt velük, mielőtt Shakespeare megírta belőlük a Rómeó és Júliát, azóta már csak őrájuk emlékszik a világ. Grimmék összes meséjének volt előzménye, ők összegyűjtötték, átírták őket, az eredetik feledésbe merültek. Merüljön el benne a
Hókirálynő is, nem érdemel többet.)
A film érdekes vonása, hogy a magyar változatban még a dalszövegek is tele vannak modern szlengszavakkal, ami rímel
egy korábbi megállapításomra, és igazi Disney-film is, tele jópofa, szeretnivaló alakokkal. Minden bizonnyal beírja nevét a
filmtörténetbe.

2015.08.26.

Szabálytalan gyöngyszem
Egy vallomással tartozom az olvasónak. Anežka ugyan Jitka
Povejšovától nyerte történetbeli alapállását és külső megjelenését, de a neve sem a levegőből keletkezett, ő nem a Cseh- és
Szlovákia termette sok-sok Anežka egyike, hanem e téren is alteregó vagy epigon, ahogy tetszik. A nevét és néhány belső tulajdonságát egy másik kislánytól kapta, aki huszonévvel ezelőtt
jelent meg egy órácskára a képernyőkön, és soha többé. A filmnek nyoma veszett. Megkértem cseheket, hogy nézzenek utána,
de senki nem lelt rá, Zuzana Hojdová kis remekműve eltűnt a
feledésben, még az IMDb-be se került be, bár cseh filmadatbázisokba igen. Nálunk sincsen nyoma sehol.
Illetve nem volt mostanáig. Idén, éppen Vanessa születésnapján valaki előkereste a filmet, elég gyenge felbontásban ugyan,

s föltette a netre. Én pedig most rátaláltam. Persze nemcsak a
képe nem szép, a megértéssel is lesznek gondok, s ha mégiscsak sikerülne megtanulnom a nyelvet, akkor is hiányzik róla
Szentesi Dóra hangja – de hát ez is eredmény.
A film annyira elmerült a feledésben, hogy nincs róla említés
sem Karolína Syrovátková saját honlapján, sem a róla szóló
honlapok százain. A szerelmes zenész kislány az életben is zenész lett, nemzetközi hírű zongoraművész, doktorátusa van, hét
nyelvet beszél és több országban tanít zenét. Az mintha kiesett
volna munkásságából, hogy tizenegy éves korában eljátszott
egy kislányt, akinek mintha még a lélegzete is valamilyen művészeti ág lett volna, mert Hojdová – és már megint Jarmila
Turnovská – a zene mellett a balettot, a szobrászatot, a festészetet, az ötvösművészetet, mindent bevetett, hogy megjelenítse Anežka mélyen parázsló szerelmét. Amely persze viszonzatlan marad, hiszen egy felnőtt férfit szeret.
De így volt, Karolína Syrovátková egy röpke pillanatra felfénylett a cseh film egén, s mire alaposabban megnézhettük
volna, már el is tűnt, szinte nyomtalanul, alig emlékszik rá valaki.
Hát én igen. Volt is már említés róla, éppen abban a tanulmányban, ahonnan ez az egész barčiáda kezdetét vette; ott azt
írtam, négyéves lehetett, amikor a sorozatot forgatták. Hát nem
annyi, csak két és fél, 1981. február 26-án született, ami egyébként, nicsak, a Karhunen kislányoknak is születésnapja, igaz,
hogy másvalaki tiszteletére.
Úgyhogy arra gondoltam, akkor már igenis csináljuk még komolyabban, s legyen a mi Anežkánkban még egy kicsivel több
abból az Anežkából, bár jelleme más irányba viszi majd, de –
eddig még nem volt neki családneve. Hát most majd lesz.

2015.09.15.

Hangszínorgia
Előző módszertani cikkünkben volt egy megjegyzés a kislányhangok szent háromszögéről, ahol – hajnal volt már – nem tértem ki arra, hogy ennek a háromszögnek valahogy mégiscsak
négy sarka van, ilyen háromszöget ugyanis még öregapám se
látott. Aztán később rájöttem, hogy dehogynem, a tetraéder az,
aminek négy sarka van és mindegyik mindegyikkel össze van
kötve: Balázsy Panni, Somlai Edina, Vadász Bea és természetesen – Csellár Réka. Minden azóta volt kislányhangot ehhez a
négy sarokponthoz képest lehet elhelyezni, az ember megfogja
például Szénási Kata hangját és… hova is teszi? Ha az alakzat
Vadász Bea felőli sarkához közelebb, az azt jelentené, hogy
közelebb áll Szénási hangja Vadászéhoz, mint a többiekéhez,
de hát nem áll. Molnár Ilona, Pacziga Mónika, Nemes Takách
Kata?… Se. Az ember belehallgat a fejében tárolt hangmintákba (gyorsabb, mint a neten keresgélni), próbálja eldönteni valahogy, hogy melyik milyen, hova kerülne ezen a térbeli grafikonon, aztán rájön, hogy az egész nem működik. Van egy jópofa
geometriai hasonlatunk, ami nem jó semmire.
Hát akkor hagyjuk a geometriát. Vegyük inkább a színeket. A
magyar nyelv amúgy is hangszínnek nevezi valaki hangjának
azt az egyedi tulajdonságát, ami minden mástól megkülönbözteti, bár az erről szóló Wikipédia-cikk inkább a hangszerekről
beszél. De hát a színész hangja egyúttal hangszer is.
Kezdjük az alapokkal. Nyilvánvaló, hogy a magas hangoknak
világosabb, a mélyeknek sötétebb színeket feleltetünk meg.
Élénkebb és fakóbb színek az élénkebb és tompább, szomorúbb
hangokhoz képest választhatók. Ami rögtön azt is jelenti, hogy
senki hangjához nem lehet hozzárendelni egy konkrét színárnyalatot, RGB-kóddal és színmintával, bár ez a cikk igazán tarkabarka vizuális benyomást keltene, ha azokat is beletenném,
de félrevezető lenne. Ha azt mondom, hogy Somlai Edina
hangja napsárga, az nem azt jelenti, hogy meg lehet fogni egy
motring napsárga fonalat és azt mondani: ilyen a hangja, ni. Ez
a jellemzője, ekörül ingadozik, de például mint Barča Hrdinová

sokkal narancsosabb (de nagyon világos), mint Winona Ryder
hangjaként a Kisasszonyokban. Az közelebb áll a halványsárgához. Mert más a szerep, más a kívánalom, és hát rengeteg idő is
eltelt, a Mindenki tankötelest nálunk 1988-ben mutatták be, a
Kisasszonyokat 1995-ben, senkinek a hangja nem ugyanolyan
tizenöt és huszonkét éves korában.
Ha felveszünk még egy hangot, már ki fog bontakozni a koncepcicó. Legyen ez Vadász Bea. Világos őszibarackszínűnek
indult Huncutka idejében, de a nagyjából ugyanakkor szinkronizált Sara Stanleyben nagyon sok a sárga és akad némi világoskék. Később Sara hangja fokozatosan tolódott a sárga felé,
bár az őszibarack megmaradt, és amikor a sorozat legvégén
még visszatér, már az az erősebb, ez Vadász Bea hangjának
alapszíne. Felnőttkori szerepeiben már leginkább őszibarackszínű, de továbbra is akad benne sárga és világoskék.
Balázsy Panni hangja inkább sárgászöldbe hajlik, Csellár Rékáé pedig világoskékbe, de ezeket már nem merem részletezni,
mert annyira kevés szinkronjuk maradt fenn, mármint persze a
tévé elérhetetlen archívumában megvannak, de nem lehet őket
hallani. Emlékezetből ennyit tudok mondani.
Most viszont térjünk át a színskála másik végére. Azok a férfi
színészek, akiknek gyakran dicsérjük az orgánumát, sötétbarna
hangúak. Bodor Tibor egészen sötét csokoládébarna, Pálos
György már inkább narancsbarnába hajlik, Major Tamás pedig
fakó, sötét szürkésbarna. A tiszta szürkék nem fognak előfordulni, mert az a teljesen jellegtelen hang, és egyrészt egy ember
hangjának mindig van jellege, másrészt akiének netán mégsincsen, az nem alkalmas színésznek, itt pedig őróluk beszélünk.
De elővehetnek szürkéket egy-egy szó, mondat erejéig, ha a
szerep, a helyzet úgy kívánja. Fehér és fekete hang nincsen,
mindkettő a szín hiánya, de a színtelen hang az a szürke. Szilágyi Tibor is barna, de jóval világosabb, kissé narancsos, Szakácsi Sándor még világosabb és narancsosabb. Sztankay István
mélybarnától a narancson át a mélyvörösig, de a barna a jellemzőbb. Sinkovits Imre sötét narancsos barna, gyakran szürkés. Sinkó László jóval világosabb, szürke nélküli barna, inkább vöröses, mint narancsos.
Amikor parodistaként is ismert színészeket tanulmányozunk,
mindig vissza kell mennünk a saját hangjukhoz. Haumann Pé-

ter a Három nővér-paródiában egészen vékony szopránban sikkant egy óriásit, ami mondjuk élénk világossárga, de azért a
rendes, igazi hangja persze nem ez. Az egy mélypiros, sokszor
narancsba vagy barnába hajló szín. Körmendi János és Gálvölgyi János hangja kék, de egész másmilyen persze, Körmendi
mélykék, Gálvölgyi gyakran vegyíti vörössel, ami nem mindig
eredményez lilát – általában a színkeverés a színészek hangjában éppúgy eredményezhet kevert színt, mint különálló színeket, amik felváltva jelentkeznek. Kern András alapszíne vörösesbarna. Márkus László saját hangja élénk, nem túl mély sárgászöld. Agárdi Gábor megint barna, leginkább tejcsokoládé.
Zenthe Ferencé középmély zöldesbarna.
Visszatérve a hölgyekre és kezdve a fent már említettekkel,
Szénási Kata élénk, világos narancssárga és Molnár Ilona fakó
citromsárga hangja valahol benne van a Somlai-spektrumban,
ami nem jelenti azt, hogy ha sikerül olyan hangmintát találni,
ahol mondjuk Molnár Ilona ugyanolyan színű hangon beszél,
mint egy másik hangmintán Somlai Edina, akkor ne lehetne
megkülönböztetni a hangjukat, dehogynem lehet, egy műanyag
kockát egy műanyag gömbtől vagy egy fakockától nyilván meg
lehet különböztetni akkor is, ha egészen egyforma színűek. Pacziga Mónika világospirosba, Nemes Takách Kata viszont narancsba hajló rózsaszín, valahol egész közel Szénási Katához.
Váraljai Alexandra világoskék sok sárgával.
Később azért a női hangok is mélyebbek lesznek persze.
Gobbi Hildának sötét barnásvörös hangja volt, sok szürkével,
Tábori Nórának kékeslila, Máthé Erzsinek tengerzöld, Pécsi Ildikónak vörösbe hajló lila, Venczel Verának középzöld, Schubert Évának ciklámen, Psota Irénnek mélylila. De Váradi Hédi
ötvenes éveire is világossárga maradt, némi élénk naranccsal,
például a Frédi és Béniben, s ha már itt tartunk, Csákányi László mélybarna, némi vörössel.
Nagyjából így működik ez. Azt nem tudom, hogy új tudományágat alapítottam-e – mindenesetre ha legközelebb szivárványt lát az olvasó, üdvözölheti benne kedvenc színészeit.

2016.01.26.

Látszani is engedd
Rövidített részlet egy beszélgetésből:
(ő) Miért éppen csehek a Hanka szereplői?
(én) Mert Barča cseh, tehát ők is azok lettek. A helyszín és az
időpont már nem annyira szabadon választott, Prágát jobban ismerem, mint Liberecet, és a nyolcvanas éveket jobban, mint a
mai viszonyokat, meg egyébként sem éreztem jó ötletnek másik korszakba költöztetni őket.
(ő) Na, de akkor Barča miért éppen cseh? Miért nem orosz,
ha nem jártál Moszkvában sem?
(én) Eszerint Te nem tudod, ki Barča. Ő. Mindegy, hogy én
hol jártam vagy hol nem, őt nem én találtam ki.
(ő) De szép!

Nem is tudom, valahogy olyan apai büszkeséggel töltött el ez
a tetszésnyilvánítás, pedig hát kije vagyok én Kudláčkovának,
se rokona, sem ismerőse. Akkor nem foglalkoztam ezzel, de
később elgondolkodtam. Már engedelmet. Én nem véletlenül

választottam ezt a képet, két másodpercet se gondolkodtam rajta, hogy melyik legyen, de alapos és átgondolt választás volt.
Igen, Kudláčková szép kislány volt tizenöt évesen, de azért lehetne a filmen olyan pillanatokat találni, ahol ez nem annyira
érvényesül. A képet persze az első tanulmány végett kivett kockák közül választottam, tehát csak egy fontos kocka lehetett
(már ha lehet egy kocka fontostalan, ha azon Barča is rajta van)
– de ez nem egyszerűen egy fontos kocka, ez az egész tévésorozat egyik legfontosabb képe. „Hallod? Kicsöngettek.” Ez a
pillanat helyezi keretbe Barča egész eddigi életútját és szolgál
támasztékul a további életének talpkövét jelentő hat másodperchez, ami fél percen belül bekövetkezik, és ami miatt nekem
meg kell tanulnom az ő anyanyelvét és írnom kell egy regényt,
egymástól függetlenül.
Ha Kudláčková, tehát Barča is, csúnya lett volna, azt hiszem,
akkor is megszépíti ez a felismerés. Mostanában sokat látom
Kudláčková korábbi, tizenkét éves kori arcát, egyszerűbben Nika képében, miközben próbálom megérteni, hogy mit beszél.
Borzasztóan emlékeztet az Árvácska-kori Czinkóczira, nemcsak a hangja, a mozgékony és kifejező arca is, pedig a kettő
teljesen más habitus, és hát egyszerűbben Nika és Árvácska között az égvilágon semmi hasonlóság nincs. De mégis. Mármost
Árvácska nem szép, nem lehet az, amikor egyfolytában ütikverik, és még mosakodni se tud rendesen, de mégis megszépíti
az a színművészet, amit Czinkóczi ott véghezvisz. Nem véletlenül nyerték el mindketten ugyanazt a MILGYA-díjat. Azt hiszem, az a dolog titka, hogy látszanak.
Azt a bizonyos tanulmányt és folytatásait azért tudtam megírni Barča Hrdinová szerelmi életéről, mert látszik. Kudláčková
visszafogott játéka mögül előléphet, ha csak homályos üveg
mögött is, Barča valóságos énje, áttételesen és öntudatlanul, ezt
ugye annak idején megbeszéltük, látható és érzékelhető, hogy
Barča milyen és mit gondol, mit érez, nem vagyok én varázsló,
hogy a semmiből találjam ki. Csakúgy, mint Árvácskáé, akit
ugyanúgy mint létező személyt érzékelünk, Czinkóczi engedi
manifesztálódni és szabadon cselekedni a világban, sokkal inkább, mint Kudláčková az ő Barčáját; többek között azért, mert
Árvácska szerepe fajsúlyosabb, a történet őrá épül, tehát szabadabban kell játszani, míg Barčát, akit rajtam kívül mindenki a

sorozat egyik fontos mellékszereplőjének tekint, kötöttebben, a
forgatókönyvhöz jobban ragaszkodva is meg lehetett formálni.
Ez a gondolat egyszer még fontos lesz Eliška számára.
Ha körülnézünk abban az arcképsorban, ez nem mindenkivel
van így. Ugyanez a Czinkóczi például hat évvel később Hankóczi Katit egész másképpen, könnyedebben formálta meg, már
ha ennek a szónak van bármi értelme Czinkóczi Zsuzsa bármelyik szerepére nézvést. Árvácskával összehasonlítva mintha
Katinál nem lett volna cél, hogy minden mozdulata, minden
pillantása jelentsen és kifejezzen valamit, és hogy mégis ezt teszi, az azért van, mert ő Czinkóczi.
Abban a pillanatban, ott a padon ülve Kudláčková nem egyszerűen azért szép, mert ilyennek született és ápolja a szépségét. Az Barča szépsége, aki ebben a pillanatban kiül az arcára
és tudja, hogy mi történik, mondhatni jobban, mint maga Kudláčková, aki csak megtanulta, érti és érzi a szerepet, de Barčának az nem szerep, hanem a valóság, az élete, amely ekkor ért
fordulóponthoz, és ő ezt tudja és érzi – de Barča nem létezik,
Kudláčkovának kell őt megformálnia, és kettejük együttműködésének eredménye, hogy ez a pillanat képi megjelenésében is
felér dramaturgiai fontosságához, Kudláčková érzi, hogy Barča
ebben a pillanatban honnan hova lép át és miből mivé változik,
s eszerint játssza el ezt a néhány másodpercet, majd az utána
következőket.
Ezért került be abba az arcképcsarnokba – és ezért szép.

2016.02.07.

Alternatív elmélet
Az utókor gondos elemzői apró ellentmondásokat mutattak ki a
családi viszonyokban, pontosabban azok elbeszélésében, hiszen soha senki nem látott egyetlen családtagot sem. Így például több ízben értesülünk arról, hogy bébiszittert kell keresni
vagy nem sikerült bébiszittert keresni, máskor viszont azt halljuk, hogy egyáltalán nincs is gyerekük.

A LAttilaD.org Rendőrségi Ügyiratokat Vizsgáló Ügyosztálya egy alternatív elméletet állított fel, amelyet ezúton tárunk a
nyilvánosság elé.
Szerintem semmiféle baki, következetlenség nincsen. Columbo egészen egyszerűen hazudik. Mint nemegyszer értesülünk,
első perctől kezdve tudja, hogy a gyilkossal beszél; ez akkor is
így van, ha végül nem mondja el, hogy mikor jött rá. Nem feladata, semmilyen etika nem követeli meg, hogy a tiszta igazat
mondja olyan embereknek, akikről tudja, hogy embert öltek, és
az a munkája, hogy ezt rájuk bizonyítsa. Kedvenc részemben,
amely éppen most megy, megrendezi a felesége és a saját halálát, hogy elkapja a gyilkost – közben más dolgokban is hazudik, például nagy parádéval bekísértet egy embert, akiről tudja,
hogy ártatlan, de a gyilkosnak azt kell hinnie, hogy bedőlt a
misztifikációjának.
Hát a családi viszonyairól is hazudik, azt mondja, hogy nincsen gyerekük, mert így kívánja a stratégia. Bármikor bármit
hazudhat, egy gyilkosnak igazán nincs erkölcsi alapja a szemére vetni. Vagyis valójában szinte semmit sem tudunk az életéről, legfeljebb annyit, amit érdektelen embereknek mond.

2016.05.16.

Rozmaringok
Nekem senki se szólt mostanáig, hogy Jana Drchalová, a szende cirkuszoslány, aki annyira felkavarta a fürdős, az őrnagy és
a kanonok életét, azonos Jana Preissovával, aki úgy elszomorította Barča Hrdinovát az évnyitón pusztán azzal, hogy szerette
a saját lányát. A névváltozás Viktor Preissnek köszönhető, akit
szintén ismerünk Přemysl Rezek, az autóbalesetes jégkorongozó szerepéből, akit rögtön az első képsorokon vittek be a kórházba, a város szélén. Akkor már Jana férje volt és másik családnevet adott neki. Ezért nem tűnt föl nekem rögtön, hogy
azonosak, sőt később sem, az IMDb árulta el, de akkor nyomban feltűnt, hogy mennyire hasonlítanak a lányával!

Menzel filmje 1967-ben készült, 1968. május 24-én mutatták
be, Jana Janatová pedig még előtte, március elsején született.
Vagyis előző nyáron fogant, éppen a film forgatásakor, és az
ember nem tud szabadulni a gondolattól, hogy négy kiválóság,
Rudolf Hrušínský, Vlastimil Brodský, František Řehák és Jiří
Menzel egyaránt gyanúsítható az apasággal – ha kapcsolatuk a
cirkuszoslánnyal nem az egyik filmben lett volna, és a már
nyolcadikos nagylány a másikban. De a tizenkilenc éves Drchalová, ha az ember megtudja, hogy azonos Preissovával, hirtelen akkor is elkezd fantasztikusan hasonlítani a tizenöt éves
Janatovára, holott vérségileg semmi közük egymáshoz. Csak a
kamera teszi.
Csodálatos dolgok jönnek ki, ha szándékosan összezsazsáljuk
a színészek és az általuk alakított figurák rokonsági viszonyait.
Hogy a „családban” maradjunk: amikor azt figyelem, hogy mit
beszélget egyszerűbben Nika az ismeretlen férfival – csupán
itt-ott értek meg egy-egy szót, hát újra meg újra lejátszom –,
nem tulajdonítok jelentőséget annak, hogy folyton megérinti a
kislányt, megsimogatja a fejecskéjét, a hátát, itt-ott-amott. Hiszen az apja! Mármint Karel Augusta, aki négy évvel később
kétségkívül apja volt a kamera előtt Barča Hrdinovának, akit
szintén Kudláčková játszott – egy másik filmben. Egyszerűbben Nikának viszont Vladimír Brabec az apja, aki Barčának
nem az apja volt, hanem… talán az apósa lehetett volna, ha
Barča és Jindra kapcsolata konkrétabbá válik, ahogy tanácsoltam. Ez viszont azt jelenti, hogy Barča és Jindra féltestvérek
Veronika Jandován keresztül, akihez amúgy semmi közük.
Ilyen vérfertőző kapcsolat elég sok keletkezik, ha jól összekavarjuk, hogy ki színész és ki szerep. Udo Brinkmann például
ugye Brinkmann professzor, azaz Klausjürgen Wussow fia, viszont a felesége meg a professzor lánya, Barbara Wussow. Ők
tehát testvérek, viszont házasok is.
De térjünk vissza Liberecbe. Jitka csak az anyjára hasonlít
borzasztóan, bár semmi közük egymáshoz, de van ám apja is.
Jaromír Hanzlíknak azonban a fél csehszlovák filmtörténet közeli rokona! Rajta keresztül Jitka mostohalánya lett a halk szavú Inka Jáchymová nővérkének, márpedig feltörekvő, ifjú cseh
színésznőpalántának nem csekély dolog Andrea Čunderlíkovával rokonságba kerülni, magáról Hanzlíkról nem is beszélve.

Jitka Pepinke lánya, tehát édes unokahúga Francinnak, akinek,
mármint Jiří Schmitzernek az apja Jiří Sovák (ez művésznév, a
Schmitzer a valódi), aki Lamač néven tanította Jitkát. No de ha
Pepin és Francin édestestvérek, márpedig nyilván azok, akkor
Lamač tanár úr Jitka nagyapja.
Hanzlík egyik további gyereke Lucie, az utca réme, azaz Žaneta Fuchsová, aki jelenség volt már a csehszlovák filmben,
amikor Jitka a féltestvére lett. Az a sajátos helyzet állt elő, ami
az életben nem tud, hogy bár Lucie 1980-ban lett Hanzlík lánya, Jitka meg csak négy évvel később, mégis ő az idősebb,
Hanzlíknak először nyolcéves lánya született, aztán viszont tizennégy.
Ezeket a kapcsolatokat bármeddig lehet bonyolítani, csak jó
sok filmet kell megnézni ugyanazokkal a színészekkel – hála
az égnek, van belőlük bőven, csak a nyelvet kellene megtanulni
hozzá. Addig is elárulom, hogy a mi tiszteletbeli nagyanyánk
tiszteletbeli nagynénjének az unokaöccsének a fia rajzolta Tom
és Jerryt, így tehát mi Krisszel a rajzfilmtörténet legnagyobbjának, filozófiánk tanítómesterének hatod-unokatestvérei vagyunk – ha egynémely apróságoktól eltekintünk.

2016.06.05.

Kettő
Tegnap tudtam meg, hogy már a Mentőkből is van új sorozat,
ez is a címe, Mentők 2, három éve készült. Elolvastam egy rövid tartalomismertetést és belenéztem a filmbe, fönt van a
Youtube-on a cseh tévé iVysílání logójával ellátva, vagyis annak a része (nekem is megvan az alkalmazás, de még csak egyszer használtam).
Harminc év telt el. Az idős Jandera doktor mindmáig mentőzik. A feleségétől elvált, egy másik doktornővel él. Eliška diszpécser a mentőknél. Van egy fiuk, szintén mentőorvos.
Ne tessék haragudni, de ez sablonos.

Húsz év telt el. Brinkmann professzor már nyugdíjban van, a
Fekete-erdő Klinikát más vezeti. Kisebbik fia ott dolgozik, orvos, egy kolléganőjével az esküvőjükre készülnek. Nagyfia,
Udo máshol praktizál, Elkével válófélben vannak.
Húsz év telt el. A bori kórház traumatológiáját még mindig
Blažej főorvos vezeti. A feleségétől elvált, Inkával él. Van egy
fia és egy lánya az első házasságából, és Inkával is van gyerekük… no, arra már nem is emlékszem, hogy melyik lett orvos.
De az egyik biztosan. És mindmáig megvannak a konfliktusok
egyrészt az elvált feleséggel (húsz év után), másrészt Inka elvált férjével, aki most polgármester, betegeskedik, és tartja a
haragot a főorvossal (húsz év után).
Szóval ez így túlzás, kérem. Értem én, hogy klassz dolognak
tűnik folytatni valamit, ami egyszer már sikeres volt, de szinte
garantálható, hogy a folytatás messze nem akkora siker, mint
az eredeti, sőt nem is akkora, mint amekkora egy ugyanakkor,
ugyanazokkal a színészekkel, ugyanazon forgatókönyv alapján
készült sorozat lett volna, ami nem lép föl a régebbi folytatásaként. Attól lehetett volna Jaromír Hanzlík idős mentőorvos,
csak nem Vojtěch Janderának hívták volna, hanem akárhogy
máshogy, és nem öccse van, hanem mondjuk húga, még lehetne elvált felesége is, csak azt nem Eliškának hívnák, hanem
akárhogy máshogy, és így tovább.
Más gond is van. Bele tetszettek gondolni, hogy hány éves
volt Jandera doktor a folytatás idején? Igen, Hanzlík hatvanöt,
de Jandera mennyi? Mert az első sorozat, amint elmeséltük,
1957-ben kezdődött. Jandera doktor akkor már végzett orvos
volt, lehetett vagy harminc, tehát 1927 körül kellett születnie,
és nagyjából nyolcvanhat éves a második sorozat forgatásakor!
Persze az is játszódhatna máskor, mint amikor forgatták, de
ahogy az első sorozat a technikából, járművekből láthatóan
1957–1975 között játszódik – noha 1984-ben készült –, az új
sorozatról is a technika és a járművek mutatják, hogy igenis akkortájt játszódik, amikor készült.
Ez a közel kilencvenéves, agg orvos ezüsttel csíkozott narancsszínű dzsekiben, LÉKAŘ – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA felirattal a hátán, amint a helyszínre lohol és a kétezertízes évek
csúcstechnikájával életet ment… mi köze van ennek az ember-

nek a fiatal mentőorvoshoz, aki elvesztett egy vízbefúlt fiút,
mert még se az ambuballont, se a CPR-t nem találták föl?
Márpedig a közönség azt az orvost ismerte és szerette meg,
azaz nem is őt, örökös magánéleti nyavalygásaival, hanem a
légkört, ami körülvette, az ötvenes–hetvenes éveket, amire
mint ismerős közelmúltra tudtak visszanézni eleinte, és ismerős, távolabbi múltra az ismétlések alkalmával. A négykerekű
főszereplőket, a Škodákat és IMV-ket, a szinte eszköztelenül
elmesélt, mégis pattanásig feszült hangulatú suchdoli légikatasztrófát.
Igen, az orvosok hálás filmtéma, hát még a mentők, akik ráadásul még üvöltő szirénákkal rohannak a forgalomban és sokszor azért is küzdeniük kell, hogy megközelíthetővé tegyék a
beteget – de ettől még lehetett volna egy egész másik filmet
csinálni, nem azzal kísérletezni, hogy az eredetileg is fárasztó
magánéletű Jandera doktor magánéletét bonyolítsák tovább.
Nyolcvan év telt el. Benedek Zoltán könyvelő egy kis cégnél,
amely csődbe ment és ő elveszti az állását. Ükapja, Schneider
Mátyás még újgazdag vállalkozó volt, de jött a háború, aztán a
kommunizmus, nem maradt semmijük. De van még egy jó öltönye, így hát felcsap komornyiknak. Első gazdája egy nagystílű fideszes, akinek ükapja még komornyik volt Hyppolit néven…
És ez még el is menne, ha mellékesen kiderülő információ,
mellékszál egy filmben, ami nem erről szól. De ha erről szól,
ráadásul, Isten ne adja, az a címe, hogy Hyppolit, a lakáj 2 – az
eredmény szörnyű lesz.

2016.06.25.

Csók, nagyanyu
Nem tudom, hányadszor nézem meg ezt a filmet, ez letehetetlen és megunhatatlan, ebben elmerül az ember és lubickol,
de… most jutott eszembe. Harminc év telt el. Marcsi és Peti

rég a saját életét éli, a nagymama és a kutya nem él már… Kalmárék megöregedtek.
Hogy az istenbe jutnak föl a házhoz azon a kurva meredek
lépcsőn?

2017.06.11.

Imádtam a filmforgatást
Még csütörtökön, csak azóta lélegzetem se volt írni róla. Öttagú stáb plusz sofőr, jó nagy mikrobusszal, az tele cuccal, jó darabig csak pakoltak, tele lett az előszoba, az udvar, mindenhova
jutottak óriási táskák. Már tudom, miért nem megyek filmesnek. Sokat kell cipekedni.
Először fölvettünk egy beszélgetést a szobában, Pálinkás
Norbert állati klasszakat kérdezett, igazi mélyinterjú volt, egyszer meg is kérdeztem tőle, hogy ezeket a fantasztikusan átgondolt, szuperintelligens kérdéseket frankón ki akarja-e vágni.
Mondta, igen. Persze van benne logika, én tíz perc leszek egy
dokumentumsorozat egyetlen epizódjában. Egy órát vagy tán
többet is, nem tudom, eltöltöttünk ezzel, egyszer kellett hoszszabban leállni, mert elment a nap, kicsit játszottunk a derítővel, aztán átálltunk lámpára, csak egy lámpát hoztak, de az akkora volt, mint a Népstadion. Nekem is jutott alkalmam játszani, amikor arról meséltem, hogy belenéztem a kislány szemébe
és kiolvastam a lelkivilágát, akkor megszegtem a szabályt, belebámultam egyenesen a kamerába, lehet, hogy jól sikerült.
Aztán elmentünk a boltba, csináltunk fahrtkocsit Zsolt szobai
tolókocsijából, abban ült Lovasi Zoltán és vett engem, ahogy
sétálok az utcán, mindenféle vágóképet fölvettünk, időnként
agyonidegesítettük az autósokat, aztán leálltunk, félrehúzódtunk, szaladhattak játszani, olyat is vettünk, hogy beálltam a piros lámpához, az úton, nem a zebrán, átmentem, autók kétoldalt tágra nyílt reflektorokkal bámultak, visszajöttem, újravettük. Elmentünk a boltba, körbesétáltam, levettem egy palack

vizet, kifizettem, megköszöntem, kimentem, visszajöttem, újravettük, ők meg cipelhettek két palack vizet is.
Bányai Gábor hangmérnökkel rögzítettünk motor- és kerékhangot, jó kis munka volt, mert folyton berregtek a kutyák és
csaholtak az autók, de rájuk szóltunk, hogy most egy kicsit
hagyják abba. Nem, de jól hangzik.
Klárikával az udvaron fölvettünk egy beszélgetést, aztán
vissza a szobába. Az egész hirdetést fölolvastam kamera előtt,
méghozzá szemüvegben, bár úgy nem látok olvasni, de Sweetie
képernyője klasszul tükröződött a szemüvegen, ezt Zoli kihasználta a kompozícióban, egyébként is megfigyeltem, ahogy kereste a fényeket és komponálta a képeket, hogy egy eléggé átgondoltan tevékenykedő művész – momentán dokumentumfilmet csinál, de az is egy művészeti ág. Legutóbb meg a Saul
fiát, aztán Az állampolgárt. Azok meg másik művészeti ágak.
Szóval fölolvastam az egészet, aztán Zoli még csinált inzerteket a szobában meg kint az utcán, amíg a többiek összepakoltak.
Hat órát dolgoztunk, remélem, jó lett. Látható október körül
lesz a Spektrum tévén.

2017.09.18.

Szerény javaslat
Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézőink! Igen, estét
mondtam, bár otthon már reggel van, de itt Los Angelesben
még késő éjszaka, hiába, a sportág szerelmesei jól tudják, hogy
a váratlanság, a rendkívüli helyzetek úgyszólván mindennaposak, ezért is beszélek ilyen gyorsan, mert perceken belül kezdetét veheti a heroikus küzdelem! Önök e pillanatban még a svéd
csapatot látják a Harbor központban, élükön doktor Andersson,
többszörös világrekorder, világbajnok, olimpiai bajnok, de már
vált is a kép, igen, ezek a magyar fiúk és lányok, vezetőjük Pálfalvi Károly doktor, akit a sportág rajongói már jól ismernek,
mellette szemüveggel doktor Tóth-Szabó, vagy ahogy rajongói

kedvesen becézik, Kiszabó! Azért szakítottuk meg adásunkat
és kapcsoltunk ide Los Angelesbe, a világbajnokság helyszínére, mert értesítést kaptunk, hogy két súlyos baleset történt a városban, részleteket még nem tudunk, de a NOOB tájékoztatója
szerint van esély, hogy két sérült is meg fog felelni a verseny
kritériumainak, a legnehezebb versenyszámnál tartunk, minden
tudásukra… egy pillanat, most kaptam a hírt, hogy a Long
Beach-i sérültet valóban a Harbor központba viszik és Andersson doktor betege lesz, de még idő, amíg stabilizálják, a balboai sérülttel viszont már el is indultak a Grey Sloan kórházba,
ahol a magyar csapat ugrásra készen várakozik, mindössze néhány háztömbnyire, így feltehetően a magyarok kezdhetnek
előbb, bár ennek a verseny folyamán nincs jelentősége, hiszen
úgyse figyelhetik az ellenfél munkáját. Kék műtősruhában,
mint rendesen, a NOOB felügyelőit látják, akik a verseny tisztaságát ellenőrzik, az a kopaszodó úr balról doktor Weiler, a
magdeburgi sürgősségi osztály főorvosa, könyvtárnyi oxiológiai szakirodalom szerzője, öt éve még maga is aktív versenyző
volt, de most nem jut idő felsorolni az eredményeit, mert a kórház tetejéről már látszik a mentőautó villogása, kedves nézőink, a riasztástól számított kilencedik percben vagyunk, a Los
Angeles-i mentőszolgálat még bejuthat a legjobb tíz közé!
Doktor Clay, most kapom a hírt, a mentőkocsi parancsnoka az
a Richard Clay, aki Kalifornia leggyorsabb paramedikus teamjének címét védi már három éve, és már itt is vannak, még mozog a kocsi, megálltak, megvan, megvan! Nyolc perc negyvenkilenc egész hatszázhuszonöt ezred másodperc, doktor Clay és
csapata gyorsasági kategóriában ezüstérmes! És még szinte el
se kezdődött a verseny, kedves nézőink, ebben a pillanatban
kaptam a hírt, hogy a svéd csapat betegét helikopterrel fogják
szállítani, így könnyen megeshet, hogy egyidejűleg versenyzik
majd a két csapat, ritka és látványos versenynek lehetünk
szemtanúi! Pálfalvi doktorék ebben a pillanatban kezdik a diagnózist, politraumált sérültnél a világrekord huszonkilenc másodperc, és persze Andersson doktor tartja! Berkes főnővér epinefrint és szukcinilkolint szív fel, lássuk, mikor kapja meg a
beteg… igen, ez az, a tizennyolcadik másodpercben a beteg
megkapta az epinefrint és a szukcinilkolint, ez sajnos csak harmadik helyre elég, nem baj, lesz még alkalom a pontszerzésre

bőven! A svéd csapat betege pillanatokon belül megérkezhet
Andersson doktor védőszárnyai alá, kedves nézőink, de egyelőre még Pálfalvi doktort látjuk… hát most éppen nem látjuk,
hiába, ez ennek a sportágnak és az élő közvetítésnek a szépsége, annyian tolonganak a beteg és az orvos körül, hogy néha
nem is látjuk őket, de szerencsére a mikrofonok… ugye tenziós
PTX-et mondott? Stúdió, ti is hallottátok? Igen, kedves nézőink, ez bizony PTX, itt az alkalom javítani a versenytabellán,
Pálfalvi doktor csak a negyedik mellkascsövezésben, de nem
érünk rá ezt megbeszélni, a diagnózis kimondásától a pneumotorax leeresztéséig ketyeg az óra, már nyitja a mellkasi tálcát,
gyerünk, főorvos úr, hárommilliárd tévénéző szurkol önnek,
kész, igen, a beteg rendben lélegzik, idő? Jesszusom, nem tudjuk, valami baj van a közvetítéssel, de igen, a kórházban tudják, MEGVAN!!! Doktor Pálfalvi Károly Kőbányáról a mellkascsövezés új világbajnoka! Mekkora volt, Karcsiiiiii!…
*
Tessék ezt mint szerény javaslatot tekinteni a magyar egészségügy anyagi helyzetének javítására.

2017.11.13.

Most jött mosógéppel
Gyerekek játszanak a téren, a kislány hintázik, a bátyja már indulna, de ekkor villanást látnak az égen, és valamin, ami egy
mosógép és egy sátor törvénytelen gyerekére emlékeztet, leszáll az űrből egy gyerek. Nagy füle van és mindenfelé szarvak
a testén. A gyerekek először labdázni próbálnak vele, mert beszélni nem tudnak egymással. Nem tud magyarul. Hát megtanítják neki, hogy szia, sziasztok. Én Áron vagyok. Én Bogi vagyok. Te ki vagy? Én Kiliki vagyok.
Így kezdődik a Kiliki a Földön című tízrészes gyereksorozat,
ami feltehetően (csak most értesültem róla, épp hogy belenéz-

tem) mint történet nem valami érdekfeszítő, de nem erre szolgál. Nyelvlecke. Magyarul tanuló gyerekeknek. Vagy akár éppen felnőtteknek. Én is főként gyerekektől tanulok lettül.
https://youtu.be/Zdza9nzctHU
https://youtu.be/ZbVUMu_HcD8
https://youtu.be/zq4gwPM_Hhc
https://youtu.be/k69OU6wIMyY
https://youtu.be/hAj834ksOyk
https://youtu.be/NQk3F7mMsRk
https://youtu.be/HryJmxAvdHE
https://youtu.be/6km_iKCI02E
https://youtu.be/wbyK-buVvO8
https://youtu.be/2baaVFe4Irg

2018.01.17.

A legenda
Ma már kideríthetetlen, mikor született a legenda, hogy ha naplementekor, a campanile harangjainak zúgására megcsókoljuk
egymást egy gondolában a Sóhajok hídja alatt, akkor örökké
szeretni fogjuk egymást. Létezhet akár évszázadok óta; biztosat
akkor lehetne tudni, ha találnánk harminckilenc évnél régebbi
forrást, ami már említi. De ha létezett is, az összes korábbi említése nem tett annyit az elterjesztéséért, mint az a két gyerek
1979-ben.
A hídról szóló Wikipédia-cikket tizennyolc különböző nyelven ellenőriztem, és csak egyetlenegy tud a legendáról: a dán.
A filmet nem említi. A weben találtam egy-két cikket, amik között van, amelyik a legendából eredezteti a filmet, de hogy ez
tény-e vagy csak a szerző hiszi így, nem tudjuk.
Daniel hazugságnak nevezi a legendát, amikor megtudja az
igazat Juliusről, aki nem mondja, hogy igaz-e vagy sem, csak
azt: hát tégy róla, hogy igaz legyen! Így is történt, bármennyi
ideje született a legenda valójában, a világ nagy része ebből a
filmből ismeri.

Ők tettek róla. Minden idők legszerelmesebb gyerekfilmje új
jelentéssel töltötte meg a világ egyik leghíresebb műemlékét.
Egyébként nincsen olyan, hogy gyerekszerelem, csak szólok,
mert ez a szó gyakran el szokott hangozni ilyen filmek kapcsán. Amióta rájöttem, hogy akibe beleszerettem egy évvel idősebben, mint Lauren és Daniel, azt harminc éve szeretem, azóta
tudom, hogy csak szerelem van, ami megtalálhatja az embert
bármikor.
Persze mi nem csókoltuk meg egymást a Sóhajok hídja alatt.
Talán azt kellett volna. Egyébként abba belegondolt már valaki, mennyire különös, fordított logika szerint találta ki Lauren a
nagy tervet? Amikor megtudta, hogy Amerikába költöznek,
nem az örök szerelmüket kellett volna biztosítani, hanem éppen
hogy olyan legendát keresni, ami kiábrándítja őket egymásból.
Hiszen így örök szenvedésre ítélték magukat. De a szerelemnek pontosan ez a logikája.

2019.05.09.

Re-mi-dó-dó-szó
Arra jöttem rá, hogy voltaképpen semmiféle magyarázat nincsen arra, hogy ha egyszer a tervezett találkozóhely az Ördögtorony tövében volt, akkor miért kellett a meghívást indianai
lakosoknak küldeni Muncie-ba, kétezer kilométerre onnan…
…és hogy az űrlényeket nyolc-tizenkét éves mobile-i kislányok játszották, mert ők kecsesebben mozognak, mint a fiúk…
és ez 1977-ben volt, negyvenkét évvel ezelőtt, vagyis a többi
mobile-i kislány most ötven-ötvennégy éves… de ezek most is
nyolc-tizenkét évesek, mert Einsteinnek igaza volt, és meg is
láthatjuk őket változatlan nyolc-tizenkét évesnek, ha egyszer
majd visszatér az anyahajó.

2019.05.23.

Filmes kvíz
1.
A juhászlegényt holtan találták a legelőn. A helyszínelők nem
találtak értékelhető nyomokat, s nem is járt arra senki. Csak a
juhokat kérdezhették volna. A nyomozás megfeneklett.
2.
Egy szilveszteri bulin találkoztak és azonnal egymásba szerettek. Együtt is maradtak a következő szilveszteri buliig, amikor
szakítottak. Idén múlt kilenc éve.

3.
Egész Hollywood felbolydult, amikor világhírű színészek sokasága esett egymásnak az utcán. Csakhamar lövöldözni kezdtek,
majd kézigránátokat és tankokat is bevetettek.
4.
Nagyszerű újítást mutattak be a kardiológusok nemzetközi
kongresszusán. Egy kardiológus kis fémeszközöket rögzít a
kamra és a pitvar közé. Az ötletet onnan vette, hogy azelőtt fogász volt.
5.
Mindenki jelen van a tanácskozáson. Egy küldött Berlinből,
egy Párizsból, egy Washingtonból, egy Moszkvából. Csak a
londoni küldött nem tud eljönni.
6.
Tragikus eset történt egy bálványimádó törzsnél. Mialatt a szokásos szertartást végezték bálványaik előtt, azok feldőltek és
agyonsújtották őket.
7.
Végül nem készült el a lecsó. Megpirítottam a hagymát és hozzátettem a paprikát is, de itt elakadtam.
8.
Vigyük fel az acetont a felületre és kezdjünk egy simával és
egy fordítottal, aztán szaporítsunk.
9.
Egyedül engem utál!

Megfejtések

1. A bárányok hallgatnak
2. 2010 – A kapcsolat éve
3. Csillagok háborúja
4. A szív hídjai
5. Az angol beteg
6. Az istenek a fejükre estek
7. Elveszett paradicsom
8. Oldás és kötés
9. Mindenki mást szeret

2019.06.05.

Hasonlóság
A világűrből érkezik a Földre.
Nőnemű, fiatal.
Egy sor különleges képessége van.
Eleinte nem beszéli a nyelvet, de rövid idő alatt folyékonyan
megtanulja.
A történet végére szerelmes lesz.
Testét voltaképpen úgy alkották egy adott célra.

2019.06.12.

Filmekről kiábrándítóan
A Csillagok háborúja-filmeket valójában nem „egy messzimesszi galaxisban” forgatták. Ez a távolságok miatt lehetetlen.
A stáb igazából csak olyan messzire utazott a Naprendszertől,
hogy találjanak alkalmas bolygókat, és lehessen képeket csinálni a csillagos égboltról az ismerős földi csillagképek nélkül.
Ezért az idegen bolygók egén látható halvány csillagok bármelyike lehet a mi Napunk.
A Csillagok háborúja és A Jedi visszatér költségeit elsősorban a két Halálcsillag felépítése duzzasztotta óriásira. Természetesen a díszlettervezőnek esze ágában sem volt a hold méretű űrállomások összes helyiségét megépíteni és berendezni,
amikor a belső jelenetek csak mintegy tucatnyi helyszínen játszódtak. De nem tehette meg, hogy csak ezeket a termeket, folyosókat, hangárokat építi meg egy üres héjon belül (a héjra
szükség volt a külső űrcsatához), mert akkor odabent súlytalanság lett volna. Ezért a két űrállomás nem használt részét ballasztanyaggal kellett kitölteni, hogy meglegyen a kellő tömegük.
A fénykardpárbajoknál pálcákat használtak, amiket utólag a
trükkmesterek rajzoltak át fénykardokká. A valódi fénykardokat páncélszekrénybe kellett zárni, mert amikor a biztosítótársaság képviselője meglátta, hogy milyen akadálytalanul vágják
az acéllemezt is, kijelentette, hogy ezt a társaság nem vállalja.
Még a kaszkadőrök sem használhattak valódi fénykardot.
A két férfit, akik az Egy csodálatos elme főszereplőjének
képzeletében megjelennek, valójában létező színészek játszották. Csak a képzeletbeli kislány szerepére kellett képzeletbeli
gyereket felkérni – létező személy ugyanis nem tudta volna
megcsinálni, hogy körbeszalad a füvön sétálgató galambok között és nem rebbenti fel őket.
A Matiné forgatásán a legtöbb gond a moziban játszódó jelenetekkel volt. Külön programozócsoportot kellett szerződtetni,
hogy folyamatosan biztosítsák az adatokat a mozi tulajdonosát
alakító Robert Picardo fotonsugárzójához.

Az Alfa holdbázis forgatásán a díszleteket, ruhákat, eszközöket, járműveket úgy terveztették meg akkori művészekkel. Az
1975-ben forgatott sorozat ugyanis aránylag közeli jövőben:
1999-ben játszódott, és amikor a stáb körülnézett az 1999-es tévéműsorokban, nem láttak semmit, amit elég futurisztikusnak
találtak volna.
Legenda csupán, hogy Kevint és a két reszkető betörőt Tom
és Jerry játszotta elmaszkírozva. Ez már csak azért is képtelenség, mert két betörő volt, Tom pedig ugyebár csak egy. A két
veterán rajzfilmsztár a kamera mellett állt és szaktanácsokat
adott.
A marslakó című 2015-ös film külső felvételeit a 2000-ben
forgatott Mars-mentőakció stábja által készített és fel nem
használt képsorokból vágták össze. A két film között ugyanis
bekövetkezett a 2008-as gazdasági válság, és ennek folytán elviselhetetlenek lettek volna a költségek, ha ők is elutaztak volna a Marsra.
Az Apollo 13 forgatásán a legnehezebb az űrbeli rész volt.
Általában jelen van az operatőr, a világosító, a hangmérnök és
a rendező, és persze a színészek. De ennyi embert lehetetlenség
lett volna bezsúfolni egy hetvenes évekbeli űrhajóba. 1995-ben
szerencsére már nem volt gond, hogy a stáb a Földön maradjon, és távirányítással vezéreljék a kamerát, mikrofonokat és
lámpákat. Kivéve azon a részen, amikor az űrhajó több órára
belépett a Hold árnyékába. Ekkor programvezérlést alkalmaztak, és a színészeknek meg kellett tanulniuk, hogy mikor melyik kamera merre fog nézni, hogy pontosan a megfelelő helyre
lebegjenek.
A Flubber forgatásán egy elhagyott kőbányában újra felépítették a professzor házát és környékét, külön azokhoz a jelenetekhez, amikor a rugaccsal bekent labdák többször is lezuhannak és fejbe verik a rossz fiúkat. Ugyanis senki nem tudja a
módját, hogy lehetne megállítani őket. A környéket lezárták,
mert a labdák még mindig pattognak. Sajnos néha előfordul,
hogy a filmesek veszélyforrást hagynak hátra munkájuk helyszínén.
A Harmadik típusú találkozásoknak van olyan változata, ahol
a legvégén, az indulás előtt rövid időre láthatjuk a hajó belső

terét. Ezt azonban a legtöbb változatból kivágták, az űrlények
kérésére, biztonsági okokból.

2020.06.08.

Nem sematikus
Az ötvenes-hatvanas években sok olyan hollywoodi szuperprodukció készült, amik az ókorban vagy a középkorban játszódnak. Némelyiket az a vád érte, hogy sematikusak: sok száz,
egy-két ezer évvel ezelőtt valóban élt embereket úgy mutatnak
be, mint akik modern elveket vallanak, például tisztelik az emberélet szentségét, ellenzik a rabszolgaságot, és hasonlókat,
olyan elveket, amik akkoriban nem is léteztek. Mármint a pozitív hősök persze.
No, az 1963-as Kleopátrát ez a vád nem érheti. Julius Caesar
leül és kijelenti, mik a vádak Pothinus ellen, viszályt szított az
uralkodó testvérpár között és meg akarta öletni Kleopátrát.
Ennyi volt a vádbeszéd, védelem nincs, Pothinus egy szót sem
szólhat, Caesar folytatja: „Mindkét vádpontban bűnös vagy, a
büntetésed halál.” És már viszik is ki és végeznek vele.
Ez a legkevésbé sem illik a huszadik század erkölcseibe, főleg nem Amerikában, ahol ugye a film készült. Ez igazi ókori
erkölcs. A film tehát elkerülte a sematizmus vádját – mindöszsze egyetlen színész feláldozása árán.

2020.07.08.

Mathilda – Ninda
Vannak filmek, amiknek elég meglátnom a címét a listában, és
muszáj őket megnéznem. Újra meg újra. Akárhányszor. A
Csók, anyu – a két Oscar – a Pluto Nash – az Alaszka – a Léon.

Vannak filmek, amiket tanítanak a főiskolákon, és vannak,
amiket tanítani kellene. A Tizenkét dühös ember – az E. T. – a
Délidő – az Uramisten – a Napló – a Léon.
Vannak filmek, amiknél nem tudod, mit szeress benne legjobban. Hogy a mértani következetességgel megrajzolt érzelmek pontosan úgy és azt fejezik ki, amit és ahogyan egymásra
hatásukban ki kell fejezniük – hogy félpercenként másmilyen
filozófiai mélységekbe merül, amit klasszikus idézetek egész
sorában lehet kifejezni – hogy minden egyes képkocka tűpontosan a helyén van – hogy minden egyes képsorból lehet írni
egy külön történetet.
És varázslatos élmény úgy nézni, de ezt egyelőre rajtam kívül
senki sem tudja megcsinálni, hogy Mathilda minden egyes reakciójához odaállítod mellé Nindát mércének. Ez megy addig,
amíg el nem indul hazafelé a tejjel, féllassított amerikai plánban, lobog a haja, véres az orra, és a következő snitt harmadik
másodpercében letörlődik az arcáról a félmosoly. Már nem tudod, hogy melyik a mérce és melyiket méred.
A cikk címében a két név közé valamilyen matematikai szimbólumot kellett volna tennem, de nem tudom, mit jelentene.
Mathilda és Ninda relációja folyamatosan válik egyre bonyolultabbá, ahogy Ninda maga válik azzá – Mathilda huszonhat
éve nem változott, de Ninda még mindig csak érlelődik.
Mathilda tele van gyűlölettel. Ninda is tele volt vele, aztán az
egész elpárolgott, már csak – mit érez? Megvetést? Sajnálatot?
Közönyt? Ki tudja? Mathilda fölötte áll mindannak, ami ellen
harcol, ezért ez beszippantja, Ninda nem harcol semmi ellen és
így áll fölötte. Mathilda egy életveszélyes és önveszélyes gyilkos, pedig soha nem ölt meg senkit (hányadszor írom le ezt a
mondatot?). Ninda senkinek sem tudna ártani, de veszélyesebb
még Mathildánál is. Mathildát a határtalan szerelem és a végtelen gyűlölet tartja egyensúlyban, Nindából ezek az ellentétek
tökéletesen hiányoznak. Mathilda könyörtelen és kérlelhetetlen. Ninda is. Mathildában csak szemvillanásokra lobban fel az
emberszeretetnek valami felfoghatatlan fokozata, mert egyébként csak Léont és a kisöccsét szereti, de azt a készlet drogot
azért felgyújtja (ezt már felhasználtam a Kissyben), és sír fölötte. Nindában folyamatos, intenzív, mély emberszeretet munkál,
nem az a tartalma-céljavesztett, formális, hideg, vértelen ke-

resztény álszeretet, hanem valóságos, emberi emberszeretet.
Mathilda szerelmes. Ninda nem. De biológiailag ugyanabban
az életkorban fogja megtalálni a szerelmet, mint Mathilda. Mathildában mély, bár kifejezésmódját nem lelő szexuális késztetés munkál. Nindában nem. Mathilda folyamatos rettegésben
él, egyszerre sok mindentől. Ninda nem ismer már félelmet.
Mathilda már felnőtt. Már csak idősebb lesz.
Ninda is.
Amikor többszöri nekifutásra, egy eredetileg teljesen más
koncepció átdolgozásával, nem kis részben az amerikai közönség prüdériája miatt az eredetileg szerelmespárnak induló Mathildából és Léonból a végleges forma kialakult, a film azáltal
nyerte el valódi tartalmát. Annyiszor megénekeltük már, hogy
Jean Reno némileg lelassult gondolkodású, retardált embernek
játszotta el Léont, hogy ne legyen a közönségnek az az érzése,
hogy szexuálisan kihasználja a gyereket. Sajátos vonása világunknak, hogy a filmben benne lehet, hogy egy tizenkét éves
gyerek gyilkolást tanul és gyakorol, szemrebbenés nélkül aszszisztál kivégzésekhez, és magas hőfokon izzik benne a gyilkos
gyűlölet – de még csak meg sem csókolhatja a szerelmét, mert
az felnőtt. Ez tabu. De most jó hatása lett, mert Mathilda ezáltal
kaphatta meg azt az embert, akire valóban szüksége volt, a szerelmes férfi, a szeretője helyett a védelmezőjét, az apját. A helyett a link, megbízhatatlan, ön- és közveszélyes alak helyett,
aki a három gyerekével egyazon lakásban kemény drogot pancsolt, pedig tudnia kellett volna, kivel kezd, Mathilda megkapta
az egyik legvalódibb apát a filmtörténet nem valódi apái közül.
Valójában ezért nem lehet köztük testi kapcsolat, nem a közönség prüdériája miatt – a közönség nem létezik, ők kívül állnak a
filmen, de a film történetének önmagában kell teljesnek lennie,
és az is.
(Ez persze nem gátolja meg a nézőt abban, hogy amikor Mathilda hanyatt fekszik az ágyon és szerelmet vallva Léonnak a
köldöke felé csúsztatja a kezét, mondván, hogy a gyomrában
érzi – akkor az ember minden egyes alkalommal, valahányszor
látja a filmet, arra gondoljon, hogy ott van az a hely, egy egész
kicsit arrébb, ahol mindössze nyolc év múlva meg fog foganni
gyerekkorunk két hőse, Luke és Leia.)

Ha az ember két órán és hét percen át le sem veszi a szemét
erről a két emberről, akkor tiszta a kép. Ha az érzelmekre képtelenné vált Léon egyszerűen egy szerelmet, szeretőt talál magának (ebből a szempontból mindegy, hány éveset), azáltal
nem válhat azzá a teljes emberré, aki aztán felragadja azt a baltát, hogy a gyerekét megmentse. Ezt a szeretőjéért is megtenné,
de nem azzal a dühvel, és nem, Léon nem lelassult gondolkodású, nem retardált. Ez máz Léonon, ami a felületes nézőnek
szól. Egy értelmileg akadályozott ember nem látna problémát
abban, hogy lefektessen egy tizenkét évest, mert nem méri fel a
tettei következményeit. Léon sokkal meggondoltabb ennél. Körülményeihez és lehetőségeihez képest kiváló apa. Ha némileg
lelassult a gondolkodása, az legfeljebb abban nyilvánul meg,
hogy nem ismeri fel idejében, hogy lett egy lánya.
Ez mással is megesett már.

2020.08.27.

Valódi gyöngysorok
Valódi gyöngysorok, vakító fogsorok, hiszen ez nem Monte
Carlo…
Egy része igen, persze. Van egyetlen képsor, ami biztosan
legalábbis Monaco, a rengeteg piros-fehér zászlóval és pirosfehér kockás táblával. Olyanokat a franciák nem raknak ki. De
hogy Monte Carlo-e, azt ebből lehetetlen megmondani, a kamera négy másodpercig söpör valahol, és valamicske látszik
két épület homlokzatából. Monaco hatalmas ország, vannak helyek, ahol ezerhétszáz méter széles, és tíz percbe is beletelhet
hosszában végigautózni rajta, hát ezt a teret én megtalálni nem
tudom. Lehet éppen Monte Carlo is.
De a filmecske lényegi része, a fotózás az úszómedencénél,
az itt van nálunk Villefranche-ban. Kivágtam négy képet.

Ott a Félsziget és a Saint Hospice-fok. Látszik a L’Espalmador-öböl.

Ez a villefranche-i tengerpart a La Darse marinával, jobbra
Mont Boron.

Itt még jobban látszik a Saint Hospice-hoz vezető földnyelv,
aminek a magyar szem számára vicces Puncia a neve, és az
Anse La Scaletta.

És igen, ez a kép kétségtelenül Monaco. De a klip lényegi része Villefranche-ban készült, elég jól meg lehet mondani, hogy
körülbelül a Leopolda magasságából. Az avenue Léopold II-n
kapásból találtam egy villát, ami fekvése és jókora medencéje
szempontjából éppen megfelelő, bár persze lehettek jó pár száz
méterrel arrébb is. De nem errébb. A villa, amit találtam, tőlünk légvonalban lehet talán négyszáz méter. Onnan viszont
már a Fourmis-öbölre láttak volna rá, a Félsziget másik partjára.
Monaco innen jó húsz perc autóút.

„Csak tegyetek föl napszemüveget”

Az én balti utam

a NANDO-nak

Az eredeti balti út egy nagy tüntetés volt 1989-ben, amikor kétmillió ember állt élőláncban végig a balti államokon. Az én
balti utam csak egy embert érint, engem. Véletlenül kezdődött:
böngészgettem a Youtube-on és belebotlottam egy dalba. S találtam mögötte egy egész világot.

2016.07.22.

Ieva csak táncolni akart
Az anyja rajta tartotta a szemét, abban nem volt hiba, de persze
Ieva kicselezte. Mert táncolni akart, ugyan ki hallgat az anyjára, amikor mindenki táncol? Az emberek nevettek, a hegedű
szólt és Ieva táncolt egy fiatalemberrel, aki később haza is kísérte, salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.
Mindez ma már történelem, Eino Kettunen a harmincas évek
elején írta meg ezt az ősi népdalt, aminek dallama a tizennyolcadik századi Viipuriba megy vissza, orosz katonák vitték Savitaipale és Luumäki környékére a polka dallamát és nyilván
lépéseit, s aztán a nép őrizte meg, salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.
A legrégebbi fennmaradt felvételen, 1952-ben favágók adják
elő Ieva polkáját, azaz valószínűleg színészek, akik favágókat
játszanak. Ők nagyrészt elzenebohóckodják az egészet, ami arra mutat, hogy akkoriban már elterjedt, ismert dalnak kellett
lennie. Ez a csapat nem törekszik valami nagy zenei élményre
– szórakoztat, játszik. Kettunen eredeti, keletsavói tájszólásban
írt szövegével szól, ahogy azóta az összes feldolgozás, salivili
hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.
De előbb még fölvett egy új nevet, mert 1996-ban feldolgozta
a Loituma, négy énekes Helsinkiből (Sari Kauranen, Anita
Lehtola-Tollin, Timo Väänänen és Hanni-Mari Autere), s az ő
ajkukon egészen átalakult. A hangszereket elhagyták, helyettük
a másik három kísérte a szólistát vokállal, beszédhangokból álló szócskákkal, dzsessznyelven: vakszöveggel. Valamint az első három és a második három strófa között beiktattak egy szintén vakszövegből álló részt, aminek úgyszintén semmi értelme,
akárcsak a kíséretnek. Így Ieva polkája (Ievan polkka, savói ejtésben Ievan polokka) elnyerte a Loituma-polka nevet is, salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.
De még mindig nem lett belőle jelenség újabb tíz évig, amikor – tíz évvel ezelőtt – berobbant a netre, most már a Loitu-

ma-változatban. Lett belőle mém, Flash-animáció, csengőhang,
előadta mindenki, még a Bécsi Énekesfiúk is, voltak, akik komolyabban, mások lököttebben, csináltak belőle technót és hegyi metált, talán csak rapet nem csináltak, mert már eleve annak tekinthető; sok változatnak Levan polka lett a neve, mert a
nagy I-t kis l-nek olvasták, salivili hipput tupput täppyt äppyt
tipput hilijalleen.
Míg végül jött öt pergő nyelvű, lendületes tinilány* Rīgából,
és megmutatták, hogy kell ezt csinálni. Keita Krūmiņa, Amanda Anna Straujā, Terēze Anna Pogiņa, Alise Lāce és Helēna
Patrīcija Kalniņa megbirkózott a kegyetlenül nehéz finn szöveggel, a dallamot, a kíséretet és a vakszöveget átszabták a saját ízlésük szerint, koreográfiát készítettek hozzá, és mesebeli
jelmezekben színpadra vitték. Ők a NANDO, akik hat éve aratják a tapsot és a díjakat, énekeltek Lappföldön a Mikulásnak,
és őáltaluk Ieva is tovább táncol, salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

2016.10.20.

Varavīksnes
El se tudja képzelni az olvasó, hányszor néztem meg ezt a videót július óta. Már minden hangot, mozdulatot kívülről tudok, és
mindig elámulok, hogy tudnak ezek a kislányok ilyenek lenni.
Ezt nem lehet csak úgy betanulni, ebben éppen az a lényeg,
hogy egyéniséget visznek bele, mindenki mást. Keita lendületes gesztusait, rámenős nőiségét egyfelől Terēze nyugalma,
szelídsége ellensúlyozza – amiben azért jut alkalom egypár kacér pillantásnak –, másfelől Amanda, akinek persze fogalma
sincs, hogy rossz a mikrofonja, ugyanúgy ellátja feladatát mint
a csapat talpköve, őrá építkeznek, és nem bánják meg. Amanda
ugyanakkor kölykös is, amit Alise folytat a kölykösség és a
*

Dehogy tinilány. A felvétel a 2015-ös Balss pavēlnieksen készült, amikor a lányok tíz és tizenkét év között voltak. (Szivárvány)

nagylányosság közötti átmenettel, Patrīcija pedig nagylányos
és felnőttes egyszerre. Egyszóval ez nagyon jól ki lett csiszolva, időbe telt, nem volt ez mindig ilyen. Még mutatok másik
felvételt is, de előbb mást.
(A névsor a polkás felvételen balról jobbra: Alise Lāce, Keita
Krūmiņa, Terēze Anna Pogiņa, Amanda Anna Straujā, Helēna
Patrīcija Kalniņa.)
Itt is Amanda és Keita adja meg az alaphangot, de a feladatokat most másképpen osztották le, Keita kevesebbet vállal, Terēze többet, a két nagyobb pedig csak egy-egy rövid szólót. És
nem játszanak különböző szerepeket, a szám nem igényli. Többet lököttködnek viszont, amire az Ievan polkka feszített tempójában kevésbé volt mód. Például az eredetiben levő na na na
na na részt kicserélték a saját nevükre.
De nemcsak NANDO van, szólókarrierek is vannak. Keita
egyik régebbi felvétele, a Stabulīte (Furulyácska) nemcsak
azért figyelemre méltó, mert két kilencest kapott a versenyen,
és mégse jutott eszébe a zsűrinek azt mondani, hogy ugyan
már, kislányom, köhögd ki magad nyugodtan. Hanem hogy ez
is él, színe, szaga van, Keita ugrál, táncol, játszik, gesztusokat,
arcokat csinál. Ez a higanygőz mozgás sokkal inkább a sajátja,
mint a polkabeli, ahol még mindig ő mozog a legtöbbet, de
alapvetően kötve van a szigorú koreográfiához.
Amanda egyik egészen új, idén év eleji felvételéről* viszont
az derül ki, hogy univerzálisan idomítható, állítható, szabályozható hangszer van a torkában, bár meglátásom szerint ez a dal
egyáltalán nem az ő hangfekvése, mégis elboldogul vele.
Még hozok egy régi felvételt Patrīcijától, aki sokkal jobban
választott számot, mint fellépőruhát, utóbbi egyáltalán nem áll
jól neki, de a szám igen, és megint: színe, szaga, íze van.
Alisének és Terēzének egyelőre nem lévén elérhető szólószámai, térjünk vissza a NANDÓ-hoz. Ők se tökéletesek. Van,
amikor elrontják.
Ezen a felvételen Ieva polkája azért nem sikerült, mert nem
volt jól összehangolva a szólista és a kíséret hangereje. Aman*

Lemon Tree, felvéve a Nāc sadziedāt versenyen 2016. március 12-én a
Stradiņš egyetem aulájában. A könyv összeállításakor már eltűnt a netről, de nekem persze megvan, és a következő oldalra kitettem egy fényképet. (Szivárvány)

da még csak megpróbálja túlkiabálni a többieket, akik mint az
árkodi növendékek, tökéletes dresszírozással harsognak, de ki
is fogy a lélegzetből. Patrīcija kíséretét sikerül egy kicsit csendesebbre venniük, Alise szólójához pedig nem vakszöveges a
kíséret, így ott nincs probléma. Keita mögött aztán elszabadul
az egész, már nem lehet megkülönböztetni az ő hangját a kíséretétől, ami teljes hangerővel zeng.

A másik eset, ami nem sikerült, megint ez a polka, egy héttel
a júliusban mutatott felvétel után. Edmunds Rasmanisszal énekeltek együtt, aki kétségtelenül jelentős valaki, együttesével, a
PeR-rel ott volt az eurovíziós dalfesztiválon, de itt – noha nem
csinál többet némi recece dünnyögésnél – borzasztóan zavarja
szegény kislányokat, bár nem egyformán veszik az akadályt.
Amanda az elején már indiszponált és kifogy a levegőből, Terēze a közepén még együtt ugrál Rasmanisszal, de a végén a
szólóban téveszt a szövegben és a levegője neki is elfogy. Patrīcija viseli a legjobban, aki egyszerűen teszi a dolgát, és Keita,
akinek fekszik az az ugrálás, amit Rasmanis hozott a számba,
átveszi, ő is ugrál vele, mint Terēze. Csak hát mindez nem segít
azon, hogy szétesik a NANDO mindig nagyszerű összhangja,
Alise még megtarthatja partnerét, Patrīciját, de Amanda magára marad, valamennyire részt vesz az ugrálásban, de gyakorlatilag onnantól nem talál vissza a számba, hogy az elején kinézett
Rasmanisra.

Nézzünk is inkább olyat, ami sikerült. Vai tu vari (Tudsz-e?),
szintén versenyfelvétel a 2013-as Aprīļa pilieni fesztiválról, tipikusan NANDO-szám. (Van egy másik is ezen a címen, az a
Līvié, de a hegyi metál nem az én műfajom.) Itt még szemlátomást kisebbek – és hatan vannak, de hogy ki a hatodik, azt bizony nem tudom. Itt is Keita és Amanda a frontember.
És az is NANDO, amit a végére hagytam – a legjobbak egyike. Traucējums (Riadalom), több mint négyéves felvétel,* anynyira régi, hogy már az arcok felismerése is megnehezül. De
most is Keita és Amanda van elöl, megejtő könnyedséggel fogva össze a csapatot, és most is mindenki külön egyéniség. Keita
mintha hirtelen ötletből karolná át Amanda vállát, pedig ezerszer elpróbálták már, láttam gyerekeket ilyen számot betanulni,
itt rögtönzésnek nincs helye. Vagy ki tudja… lehet, hogy a
NANDO szintjén már akkor is volt?

Ez az egyetlen felvétel – egyelőre –, amin a csapat nem hord
bő szoknyát, lehet, hogy ezt később találták ki és tették védjegyükké, de lehet, hogy a dal témájához illett jobban a fehér
sort. Ugyanis a hatgyerekes nyúlcsaládról szól, akik egy este
megijednek a ragadozóktól. De itt is kellett valami színes, most
a blúz lett az, mert vizuálisan is jelezni akarják, hogy ők egy
szivárvány, és később arra is rájöttek, hogy mindannyian külön-külön is szivárványok. Varavīksnes.
*

Szintén a Stradiņš egyetemen vették fel 2012. március 24-én. Ez is eltűnt már a netről, de hoztam egy képkockát ehhez a cikkhez és néhányat
a következőhöz. (Szivárvány)

2016.11.08.

Nyuszikák
Mindig fontos törekvéseim egyike volt, hogy az olvasó valamiképpen azt ne higgye, hogy normális vagyok. Ez súlyos félrevezetés lenne, hiszen normális ember egyrészt nem nézi meg
több tucatszor, amint hat kislány három és fél percig nyulakat
játszik egy egyetemi klinikán, másrészt ha ezt esetleg mégis,
akkor se nézi meg lassítva, sőt képkockákra bontva!
Márpedig. Ugyanis tanulságos.
Először is szögezzük le, hogy a NANDO hat (azóta már csak
öt) őrületesen tehetséges kislányból áll, akik között minden különbségtétel csak a legfelsőbb felsőfokon belül értelmezhető, és
nincs az az isten, hogy azt a hibát még egyszer elkövessem,
amit szegény jó Szabó Lucával, azóta is ég a képem, ha rágondolok. Szó sincs róla, hogy bármelyikük akár egy árnyalattal
kisebb tehetség lenne. Elsősorban az értelmezés okozza az egészet.
A Traucējumsról* van szó, ami olyan szinten lett a kedvencem, ami azért már ritka, tényleg rengetegszer megnéztem, és
most már képkockánként figyelem. Konkrétan a legelejét, ahol
bejönnek a színpadra. Az a meglátásom, és még csak nem is
szégyellem magamat, hogy az említett legfelsőbb felsőfokon
belül van még egy külön felsőfok, és azt Keita Krūmiņának
hívják. Mind a hatan csodaszépen énekelnek és remekül táncolnak, de szerintem ha közülük akárhányan színésznőként is befutnak, Keita azok között lesz.

*

Lásd az előző oldal lábjegyzetét: a felvétel már eltűnt a netről, de hoztam képkockákat. (Szivárvány)

Ezt a következtetést persze nem abból vontam le, hogy hogyan jönnek be a Stradiņš-egyetem színpadára, de tessék csak
figyelni. A számot Keita és Amanda dominálja, ők vannak elöl,
ők kapnak eltérő koreográfiát, az első versszakot először csak
ők ketten éneklik, ők a vezérpáros. Ez egyébként egy szemlátomást befejezetlen, kicsiszolatlan koreográfia, lyukak vannak
benne mindenhol, bár így is megállja helyét. Tehát Keita kékben, Amanda sárgában, ők a középpont.
Ne ott kezdjük, amikor bejönnek. Amikor elkezdik a táncot,
Keita és Amanda már előrébb áll és más lépéssel kezd, ők nyusziugrásban jönnek előre, a kezüket mancsként tartva, mialatt a
többi négy az egyik kezét a feje fölött lengeti nyuszifül módjára. A másikat nem tudják, mert abban van a mikrofon, ez tehát
lyuk a szervezésben – ahogy az is, hogy a narancsot viselő hatodik kislány a bal kezében tartja a mikrofont, míg mindenki
más a jobban, így neki jobb füle van, a többi háromnak bal. Viszont Keitának és Amandának nincsen füle, nekik nyuszimancsuk van, de az sem egyforma, tessék megfigyelni. Keita az első ugrásoktól kezdve egészen közel tartja egymáshoz a kezét,
Amanda viszont az első forgásig hagyja a bal kezét kikalandozni oldalra, és így kevésbé nyuszis. Majd jönnek a forgások,
négyszer dugják össze az orrocskájukat, de Keita jobban és hirtelenebb mozdulattal hajol előre, főleg az utolsónál, amit
Amanda már elsiet (félkész koreográfia), ő már visszafordul
egyenesbe, pedig még rengeteg ideje van az első sorig. (Az
operettszínészek problémája, hogy táncjelenet után közvetlenül

nem lehet éneket beiktatni, őnáluk nem merül föl, a táncaik is
nyugisabbak és kimeríthetetlen szuflájuk van.)

A forgások és az első sor között kicsit ide-oda billegnek a két
lábukon (félkész koreográfia), míg a többiek lelkesen forognak
még, hiszen nekik csak a versszak ismétlésére kell bekapcsolódni. De a billegés is más, Keita kisebbeket mozdul és lelkesen vigyorog, Amanda egyik, majd a másik oldalra hajtja a fejét, és csak akkor igazít vissza Keitához, amikor elkezdenek
énekelni. Volt korábban egy pillanat, a szám legeslegelején,
amikor a zene első hangjaira elkezdtek ugrálni és jöttek előre,
Amanda ott ránézett Keitára, hogy pontosan szinkronizáljanak,
de többször már nem tette, a maga feje után megy, ez látszik a
forgásoknál és az első sor előtti szünetben is. Keita lehet vezetője a csapatnak, de Amandának nem, Amanda fönntartja magának a jogot a szám finom kiigazításaira, legközelebb már talán magánszámokat is adna elő (nem ezt tette, besimult az egységbe és létrejött a NANDO hihetetlenül precíz összhangja).
De ha magánszámokat adna elő a csapaton belül, arra is meglenne minden jogalapja. Ahogy a többieknek is. A tehetség
szétfeszít minden keretet. A NANDO azért létezik és működik
ilyen tökéletesen, mert a tehetségüket pontosan arra használják,
hogy korukhoz képest döbbenetesen harmonikus összhangot
produkáljanak – az egyéni tehetségüket pedig a szólókarrierjükben élik ki.

Hogyan vezetője Keita a csapatnak? Mint egy karmester a zenekarnak, aki az előadás alatt nem csinál semmi különöset, mutogat a kezével, pedig a zenészek maguktól is tudják, hogy ki
mikor van soron – a karmester munkájának lényegét az előadás
előtt végezte el. Keita a nyusziságával irányít: ő a legnyuszibb
közülük. Az első versszak előtti forgásokban úgy dől előre,
hogy az is látja rajta, hogy nyuszi, aki egy mukkot sem ért a
szövegből. Amanda ennyire azért mégse nyuszi. A többi négy
forgó táncából pedig nem igazán derül ki, hogy ők nyuszik, főleg mert csak egy fülük van a mikrofon miatt. Ha már öv van a
derekukon, jól jött volna egy olyan megoldás, amivel a mikrofont egy pillanat alatt a derekukra tűzhetik és lekaphatják onnan, amikor kell, hogy a másik kezük is szabad legyen.
Keita teljesen nyuszi. Amanda is tüneményesen nyuszi, de
nem tökéletesen, mert van egy másik szempontja is, és nem
mondhatom, hogy egyáltalán nincsen igaza. Ez például akkor
látszik, amikor felsorakozva várják, hogy megszólaljon a zene.
Keita már nyuszivá szellemülve, laza vigyázzban várakozik, de
Amanda fészkelődik, többször áthelyezi a testsúlyát, megigazítja kezében a mikrofont, másképpen billenti a fejét. Ösztönösen keresi a helyzetet, amiben a szépsége a legjobban érvényesül. Keitát ez most nem érdekli, ő már nyuszi, ő nem szép akar
lenni, hanem nyusziszerű. Amanda még nem tudja – hány éves
lehet, hat, nyolc?* –, hogy ha a feje tetejére áll, akkor is szép
marad, mert az és kész.
*

Nyolc. Két hónappal később töltötte be a kilencet. (Szivárvány)

Amikor aztán elkezdenek énekelni, megjelenik az, amiről az
utókor a harmónia fogalmát úgy fogja hívni, hogy NANDO.
Amanda együtt lép, együtt énekel, együtt szívdobban Keitával,
úgy éneklik, hogy Zaķu tēvs ar zaķu māti / Abi sēd vakarāji. /
Zaķu māti zeķi ada, / Vecais pīpi kūpināja – vagyis nyuszipapa
és nyuszimama este ül otthon, a mama zoknit köt, az öreg pipázik. A színpadon azonban nem ők vannak, hanem a hat kisnyuszi.

A versszak ismétlése után jön az újabb forgás, ami most pontosan illik a dallamhoz, akkor ér véget, amikor kell neki, a forgás utolsó lépésével Amanda éppen a helyére lép, Keitának
még tennie kell mellette egy félfordulatot, és máris kezdhet toporzékolni. Atskrien seši zaķa bērni, / Kā lapiņas drebēdami: /
„Muksim, muksim, tēvs, māmiņa! / Suņi!… Zvēri!… Lapas
čab!” – vagyis a hat kisnyúl reszketve futásnak ered, „meneküljünk, papa, mama, kutyák, vadászok!” (A fordítás átköltésnek is beillik, mivelhogy egy kukkot se tudok lettül.) A toporzékolás után Keita még kiegyenesedik, bár nem teljesen, de
ének közben már az ő feje van a nézők felől nézve a legalacsonyabban. Két sorral később megroggyantja a térdét, Amanda és
a többiek is, de Keita mozdulatában van a legtöbb feszültség.
Terēze ránéz, figyeli, a szárnyak elkezdenek behúzódni Keita
és Amanda mögé, Keita már majdnem fél fejjel alacsonyabb
Amandánál. Zaķa tēvam izkrīt pīpe, / Zaķa mātei adīklīts; / Visi
projām jož, cik kāju, / Atpakaļu neskatās. A szülőknek minden

kiesik a kezéből, a hátuk mögé tekingetnek.* A NANDO már
egészen guggolva, teli torokból énekel. Vecais zaķis skrej pa
priekšu, / Vecā pakaļ tuntuļo; / Zaķa bērni, rudzziedīši, / Cits
aiz cita gabalā. Az összes nyuszi elrohant tehát, de amíg ezt a
NANDO elénekli, már csak egyvalakinek sikerül Keitánál mélyebbre guggolnia, Terēzének, mert ő még le is hajol. A többiek más-más pózokban guggolnak, Patrīcija például a végén kinéz oldalra. Amanda kecses, szépen tervezett mozdulatokkal
guggol egyre lejjebb, és egyedül Keita az, aki a közönségre
meredve, szuggesztíven énekli a szöveget és megállíthatatlanul
lapul olyan mélyre, ahogy csak nyusziságából telik. Tökéletesen nyuszi, beleélése hiánytalan, annyira, hogy még a félkész
koreográfia is tudja, hogy ezt fel kell oldani. Tehát felugranak
és a hat nyuszi tizenkétfelé szalad.
És most megint ők a NANDO, a semmit a véletlenre nem bízó, pontos tervezés most sem marad el. Mindössze tíz másodpercük van rá, hogy felugorjanak, szétrohanjanak, tökéletes káoszt teremtsenek, aztán újra felsorakozzanak és összekapaszkodjanak az eredeti sorrendben. Lejátszottam képkockánként.

*

Tévedés, éppen az van a szövegben, hogy hátra se néznek. (Szivárvány)

Terēze rugóként kilő, visszakanyarodik, egy pillanatra akadályozza Keitát, átfut közte és a hatodik között jobbra, aztán már
kanyarodik is vissza, mert az idő fele már letelt, az ő helye a
bal szélen van, és az utolsó másodpercben el is hibázza, vagy ő
megy túl közel a közönséghez, vagy a hatodik túl távol, mindenesetre Terēze fordul vissza, amikor a hatodik már átkarolta
Keita vállát. Terēze tehát a kétségbeesett nyuszi, jobbra rohan,
balra rohan.

Hárman (a hatodik, Patrīcija és a rózsaszín kardigános Alise)
a színpad hátsó része felé indulnak, ahol a hatodik lestoppol,
majd visszarohan a közönség felé, ezalatt jön vissza Terēze,
majd Alise, és Keita kört ír le a hatodik körül, aki szinte egyhelyben forog, majd villámgyorsan beáll Keita mellé és várja
Terēzét. Tehát ő a tétova nyuszi.

Amikor a hármas szétválik, Alise előbb jobbra fordul, majd
balra, látszólag maga előtt lökve Terēzét, megkerüli a hatodikat, majd a semmiből ott termő Amandát is, és beáll a helyére.
Ő egy elég lendületes nyuszi.
Patrīcija végig hátul marad, keveset mozog, majd beáll a helyére, ő a leglustább nyuszi.

S most nézzük a vezérpárost. Természetesen kétfelé kell indulniuk, nem maradhatnak együtt, de Keita eleinte a hatodik
mögött marad, míg Amanda azonnal kirohan a jobb szélre,
most tud magánszámot csinálni, van egy időszak, amikor a többi öt egyetlen tömbben fut, és egyedül ő van külön a többiektől. Keita egy pillanattal később robban, amikor Terēze belép
elé, nem állhat meg, a helyzet sem engedi és a feszültsége is túl

nagy, tehát kifut balra, olyan gyorsan, hogy mire visszakanyarodik, már a kamera látókörén túl teszi. Három társát is meg
kell kerülnie, hogy visszajusson a helyére középen, és ő hajol
le elsőként, hogy átkarolhassák a vállát. Ezalatt Amanda először visszakanyarodik a többiekhez, de nem éri el őket, megint
megfordul, egy időre megint egyedül marad, és amikor visszatér közéjük, már csak pillanatok maradnak, ellép Patrīcija mögött és befut a helyére, egy pillanatra megtorpanva, mint aki
nem akar beállni Keita mellé; valószínűleg korainak tartja,
mert még van egy másodperce. S máris megvan a sor, össze lehet kapaszkodni és megindulni hátrálva a közönség felé.

Vagyis Keita és Amanda a két legfürgébb nyuszi, akik a legtöbbet szaladgálnak.
Miután visszahátráltak a közönséghez, következik az utolsó
versszak, megint kétszer, és vége is a számnak – itt már nincs
mit tovább dolgozni a koreográfián, így van vége. Ko bēgat,
bēgulīši? / Nav neviena vajātāja: / Vējiņš lapas pačabina – /
Jūs jau zaķa pastalāsi. Szóval nem is kergette őket senki.
És most térjünk vissza a legelejére, amikor még csak bejönnek a színpadra. Elöl Keita és Amanda, de ez utóbbi azonnal
befordul, elfoglalja helyét, aztán apró oldallépéssel közelebb
kerül a társához. A többiek még elég szellősen állnak, Patrīcija
egészen kint jobbra, kettőt lépnie kell befelé. De a vezérpárost
figyeljük. Amanda már úgy jött be, hogy menet közben megfogta a mikrofont a bal kezével is, és ahogy befordul a közönség felé, ő már énekesnő, már benne van a mozdulatában, hogy

most valami nagyon szépet fog csinálni a társaival, vagy még
inkább amikor elhelyezkedik, akkor látszik. Minden idegszálával a csapatra, elsősorban Keitára koncentrál, és a számra, amit
énekelni fognak.
Keita összehasonlíthatatlanul lazább. Mielőtt belép a fénykörbe, már nem néz Amandára, tudja, hogy ott van és bízik benne,
a jelenlétében, a tudásában, ránéznie már nem szükséges; a többiekre pedig végképp nem néz, mert mögötte állnak, és már
nem fordul meg, mert amire szüksége van, az belül van. Az átváltozás már megvolt, Keita már nyuszi, és nem gondol arra,
hogy mit fog előadni. Jön az belülről.
Amanda némi türelmetlenséggel várja a zenét, ami késlekedik az indulással, talán a közönség elcsendesedésére vár, akinek meg kell nyomni a lejátszógombot. Amanda már énekelni,
játszani szeretne. Keita már a konferansz alatt is transzban van,
számára nem telik az idő, de hibátlanul érzékeli a jelet, ami a
zene indítását kíséri (kell ilyennek lennie, mert azonnal reagálnak mindketten, nekik az első hangjegyre kell indulniuk).
Amanda és a csapat többi része a közönségnek játszik, Keita
már nincsen tudatában a közönség jelenlétének; a várakozás
alatt egyszer rájuk pillant, de érződik, hogy nem látja őket, s ez
csak az első forgások után, az ének előtt oldódik, amikor már
játszhatott valamicskét és kiadhatta a kezdeti feszültség egy részét.
Sajátos, hogy a szám végén nem oldanak ki. Meghajolni
meghajolnak, de inkább csak mintha ez is a szám része lenne,

sőt az is, hogy ki kell szaladni. Még mindig bennük van a feszültség, valószínűleg csak lassan enged ki a kulisszák mögött,
sőt lehet, hogy csak az öltözőben, és a felnőttek elkönyvelik
őket nagyon eleven gyerekeknek, mert ha ez kirobban belőlük,
abból óriási viháncolás lesz. Pedig egész más a helyzet. A művészi átélés felsőfokát láttuk, amit nyuszik esetében legfeljebb
valódi nyuszik szoktak produkálni.
A művészi átélés felsőfoka – kétszer. Először 2012. március
24-én a Stradiņš-egyetem színpadán. Másodszor most, ebben a
blogban. Ez volt az, amit az olvasó úgy könyvelt el, hogy nem
vagyok normális. Pedig tényleg nem.
Utóirat. Később az egész dalt lefordítottam rendesen.

2016.11.14.

Hátra arc
Az, hogy már hat napja nem volt NANDO-cikk, nem jelenti,
hogy nem az ő felvételeiket nézem folyton, dehogynem, de hát
két kezem van. Azért képben vagyok felőlük, már láttam őket a
MicRec20-on az új, őszi fellépőruháikban, ha csak állóképeken
is; azt történetesen nem tudom, mi az a MicRec20. De azt se
tudom, mi a Balss pavēlnieks, ahol ez a fellépésük volt három
és fél évvel ezelőtt – egy verseny, ennyit tudok, nyilván zenei,
hiszen ők ott voltak és a verseny neve is Hangmestert jelent.
Szóval most ez az egyik kedvencem, a Vai tu vari egyik előadása, három is van a neten és mindhárom más. Ez a fönt mutatott példány különösen kedves, a hiba miatt, ami benne van.
Nem mintha nem lennének tele hibákkal állandóan, láttuk az
esetet, amikor Amandának rossz volt a mikrofonja, meg amikor
ők rontottak kétszer is – ez is ilyen, de kimondottan aranyos,
mert arról szól, hogy Keitában, a vérprofi énekesnőben azért
ott van az ember. A szám elején még éppen olyan, mint a többiek, de aztán a gondolataiba mélyed, rutinból megy tovább,
csak nehéz megfigyelni, mert az ember inkább Amandát nézi,
aki annyira sziporkázik, hogy meg kell enni. Keita lelassul, el-

szürkül, a többiek viszik a számot, elsősorban Amanda, aki
persze nem tudja, hogy Keita bajban van, hiszen nem lát a háta
mögé, az egész szám alatt egyetlenegyszer sincs alkalma, hogy
Keitára nézzen. Terēzére igen, kétszer feléje fordul, de csak
szemvillanásnyi időre, Terēzének akkor se lenne alkalma valamilyen egyezményes jellel mutatni, hogy Keitának segítségre
van szüksége, ha ő maga tudna róla. De persze nem tud, hiszen
a villámgyors forgásokat leszámítva végig mindannyian a kamerába néznek. Az egyetlen, aki kiszúrhat valamit, az Alise,
mert ő hátrébb áll Keitánál, de éppen ezért hátulról látja, a lassulást észreveheti, de azért Keita mégiscsak tartja az ütemet.
Csak aminek csattanni kellene, az nem csattan, a hangsúlyok
nincsenek meg, puha lesz az egész. Igazából a szemébe kellene
nézni, ott látszana, ha például elfáradt, de ahhoz Alise is rossz
szögben van, az talán csak a nézőtéren ülő közönségnek lenne
módjában, de hát folyton mozog, nem könnyű. A videófelvételen egyáltalán nem lehetséges, kinagyítottam és lelassítottam,
de nem elég jó a képminőség.
Amanda mégis segít Keitának, tudtán kívül: magára vonja a
figyelmet, ez az ő száma, ebben ő a középpont. Akárcsak a
Traucējumsban, ketten állnak elöl, de igazából csak az egyik
irányítja a csapatot: ott Keita a kórusvezető és Amanda engedi
el jobban magát, itt Amanda diktál és Terēze csak lubickol a
zenében. Három felvétel van a Vai tu variból, és mindegyiken
így van, hiába hozza Keita is a legjobb formáját a másik két alkalommal, itt Amandára van osztva a főszerep.
Keita tehát lelassul, átengedi a művészet helyét a rutinnak,
nála sokkal idősebbekkel és tapasztaltabbakkal is megesett
már. Azazhogy ővelük pláne. Valószínű, hogy egyszerűen csak
fáradt.
Nehezebben viseli, mint Amanda egy hónappal később az
Aprīļa pilienin, ő is szám közben fárad el, de mozgósítja vasakaratát és végigcsinálja a számot úgy, hogy alig látszik rajta a
fáradtság, csak a sokszori figyelmes szemlélésnél látszik, milyen jól jön neki a hosszabb szünet, hogy visszanyerje a lélegzetét, és milyen ügyes technikával készül föl rá, hogy maradéktalanul kihasználhassa. A koreográfus nem könnyítette meg a
dolgukat, én se fél lábra állni, se énekelni nem tudok, de a kettő
egyszerre nagyon fárasztó lehet. Látszik rajtuk. Nem attól profi

valaki, hogy nem fárad el, hanem hogy tudja ezt kezelni, és
még mindig művészit alkot.
Keitának nincs ilyen szerencséje, a Balss pavēlnieks-fellépés
második forgásánál elhibázza, balra fordul, azaz rendezői jobbra, Alise felé. És most jön a Solti Hermin-reakció. A neves dizőz köztudottan azt a sort hibázta el egy hadarós kupléban,
hogy „szuszog, mint a tót a pipán”, és nem lett volna semmi
baj, ha hadar tovább, a néző azt hitte volna, hogy ő hallotta
rosszul; de Solti sírva fakadt és kirohant. Fél év letiltást kapott
azért, amit ma eleve beleírnak a szövegbe.
Keita megússza egy szélsebes hátraarccal. A balra fordulás
közben hirtelen észbe kap, hogy rossz az irány, és egy tipikusan keitás mozdulattal, térdhajlítással átpördül rendezői balra.
Akárcsak nyolcvan évvel korábban Solti Herminnek, neki sincs
ideje felmérni, hogy jobb lenne, ha változatlanul folytatná, ez
az ide-oda pörgés már túl feltűnő, lehet, hogy a néző nem tudja
pontosan, hogy mit látott, de hogy valami rendelleneset, azt
észreveszi. Ha meg zavartalanul folytatná Alisére mutatva a
csapat másik fele helyett, senki észre se venne semmit, hiszen a
következő ütemben már vissza is kell fordulni a közönség felé.
De ilyen elmélkedésekre nincs idő, hiszen a rossz fordulás és
a javítás együtt belefért egyetlen másodpercbe. S a hiba felrázza, a szám hátralevő részében már megint ő a hamisítatlan Keita Krūmiņa.

2016.11.23.

Anya holnap megesz
Holnap jelenik meg a NANDO új lemeze Mamma mani apēdīs
(Anya megesz) címen, s egy számot publikáltak is róla, a Saulesbrillest (Napszemüveg), az Olas (Tojások) együttesből ismert Reiks (Arvis Šķirus) közreműködésével. A szövegeket
Guntars Račs írta, akinek dalait eddig is énekelték már a lányok. Ő is és Rūta Dūduma énekesnő, az együttes énektanárnő-

je is hangsúlyozta: a nyuszis-kiscicás kornak vége, a lányokat
és közönségüket most már tiniproblémák érdeklik.
Bizony, felnőnek a gyerekek. Tizenkét-tizenhárom évesek lehetnek most, ez már nem kölyökkor, kezdődnek a nagy változások. Hogy mivé alakulnak, nem tudjuk. Csak a tehetségük
marad változatlan. Hacsak anya meg nem eszi őket.

2016.12.06.

A csillagoktól
a napszemüvegig
Néha előfordul, hogy jó lóra teszek; nem gyakran. Ha az, amit
látok, egy folyamat része, és nem csak esetleges, akkor énnekem ez a folyamat tetszik. Akkor a NANDO egy csapat tüneményesen éneklő kislányból átalakulóban van valami rendkívül
érdekes, jelentős dologgá.
Először is tisztázzunk valamit. Az, hogy egy dal miről szól, a
szövegíró felelőssége. Ő írta bele, az énekes csak elénekli.
Ugyanakkor az énekes mégsem „csak” elénekli. Hangját, arcát,
nevét adja hozzá, és ő azt a számot kiválasztotta, hogy el akarja
énekelni. Ez a választás általában tudatos és összefüggésben
van a szám tartalmával. Ezért mondjuk egyes számokra, hogy
Koncz Zsuzsáé, holott nem ő szerezte a zenét, nem ő írta a szöveget, és tételesen már az Illés is előadta őket, Bródy szólóban
is – de Koncz Zsuzsa változata lett a legismertebb. Tárgyunkkal összefügg Ieva polkája is, aminek közismert neve Loitumapolka, pedig a zene nagyon régi, a szöveget Eino Kettunen írta,
a Loituma csak átdolgozta, de ők tették nemzetközileg ismertté.
Ha egy számot egy adott énekes vagy együttes ad elő és senki
más, akkor őhozzájuk fog kötődni. A most tárgyalandó két
szám közül az egyikkel ez a helyzet, a másikkal határozottan
nem.
A Zibsnī zvaigznes aiz Daugavast Keita 2012-ben énekelte el,
ezért a felelőssége elég korlátozottnak mondható. Engem ettől

a daltól konkrétan kilel a frász, és lehet, hogy egyszer majd
nem leszek hajlandó meghallgatni, már most is kizárólag ezen
az egy felvételen viselem el, mert megőrülök Keita hangjáért,
és ez a legjobb szólófelvétele. Hogy hány más felvétel van erről a dalról, nem tudom, mindenki előadta már, aki Liepājától
Alūksnéig énekelni tud, ez Lettország nemzeti büszkesége, ez
már elég, hogy kileljen a frász (bármely ország nemzeti büszkeségével ez a helyzet), de ráadásul a katonákról szól, akik ülnek a hóban, nézik a csillagokat a Daugava fölött, és sírnak az
anyukájuk után, nem tudva, mikor ér véget a háború és mikor
mehetnek haza, hadd ne fordítsam le az egész borzalmat. Természetesen bármely országnak tökéletesen megfelelne nemzeti
büszkeségként, ha a Daugava helyére egy helyi folyót teszünk,
és mondjuk afrikai országok számára a hó helyett sivatagot
írunk. Éppen ez a baj vele. Hogy semmi sincsen, ami lett nemzeti büszkeséggé tehetné. A lengyel himnusz például tele van a
konkrét lengyel történelem részleteivel, még inkább, mint a
magyar. A lett himnuszban csak annyi van, hogy Isten, áldd
meg Lettországot, ahol a lett lányok virágzanak, a lett fiúk énekelnek, táncoljunk boldogan. Ugyanis amikor írták, még nem
tudták, hogy a lett lányok is énekelnek, méghozzá milyen szépen. Térjünk is vissza Keitához.
A Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas választása nem Keita felelőssége. Egy nyolcéves gyerek nem hoz politikailag motivált
döntéseket, ha mégis, az sokkal nagyobb baj, mint elénekelni
egy teljesen ártalmatlan tartalmú dalt, ami semmilyen valóságos politikai mondandót nem hordoz. Csak engem kilel tőle a
frász. Őneki ezzel semmilyen baja nem lehetett, gyönyörű szépen elénekelte, természetesen minden szavát értette, és semmi
rosszat nem talált benne.
De azóta négy év telt el. Ma már tudatosan választanak, főleg
ha a téma nem olyasmi, mint a háború, amit a lett iskoláslányok azért mégsem ismerhetnek – hanem olyasmi, amit nagyon
is. És ha jól értettem, akkor már választani se kellett, mert Jānis
Ķirsis és Guntars Račs ezt a dalt már nekik írta.
November huszadikán jelent meg, én először egy tévéinterjúban hallottam, ahol Rūta Dūdumával együtt szerepeltek, főleg
ő beszélt, a kislányok még elég elfogódottak voltak. Meghallgattam – nem nagyon tetszett. Zeneileg sem, és az Ieva-polka

után úgy éreztem, ők ennél többre, jobbra is képesek, de nem
tetszett a videó sem, amin ők nem is láthatók, csak egy állóképen… és hát Keita hangja. Ő énekel szólót benne, és ez a hang
már nem az a hang. Azóta megjelent a Ritenis, amit publikálása
után másodpercekkel már hallottam, és azon is ez a hang van.
Keita hangja megváltozott.
Ez éppoly drámai, tragikus veszteség, mint Szekfű Tüncsié,
és mégsem az. A régi hang úgy szólt, mint a fuvola. A csillagos
dal mellett a másik, ahol legszebben szól, a Dziesma par raibo
pasauli (Dal a tarka világról) a Velniņi című musicalből, amit
ugyanabban az évben énekelt el a lett rádió Jaunās zvaigznes
(Fiatal csillagok) versenyén, két felvétel is van róla (és egyikhez se jutott olyan operatőr, aki boldogul Keita higanygőz
mozgásával), de nekem ez a kedvesebb, mert itt kétszer is kihagy a megtámasztás és falzettet fog. Ettől ő még úgy tökéletes, ahogy van.
Úgy szólt tehát, mint a fuvola, de mégis hiányzott belőle valami. Mint a népmese szerint a levesből a só. És most benne
van. Lehet, hogy tizenkét éves korára Keita elvesztett néhányat
a legfelső hangokból, talán egy egész oktávot, nem értek hozzá; de cserébe többet kapott néhány mélyebb hangnál. A hangja
kitelik, színesedik, egészen egyedivé és amennyire sejteni lehet, különlegessé válik. Mármint persze mindenkinek egyedi
hangja van, de legtöbbünk hangja nem igazán rendkívüli. Lehet, hogy az övé az lesz. Már most figyelemreméltó.
Majd beszélünk a többiek hangjáról is, Terēze például, aki a
Traucējumsban még olyan kis bátortalanka volt, a Ritenisben
már nagyszerű, lendületes szólókat énekel – de térjünk vissza
az előző dalhoz.
Saulesbrilles. Napszemüveg. Egy vidám nyári dal, zeneileg is
annak hangzik és a klip képi világa is ezt mutatja. De miért ad
közre vidám nyári dalt a NANDO éppen novemberben, Rīgában, az északi szélesség ötvenhatodik fokán, ahol aznap hat fokot mértek, fújt a szél és esett az eső? Ennyit késett volna a kiadó?
Nem. Ha a NANDO csinál valamit, azt pontosan csinálja. Rīga plusz hat fokos hőmérséklete valóságos forróság volt ahhoz
képest, ami a dalban van. Történetesen az időjárásról is szó

esik benne, és Račs mintha tudta volna, milyen lesz az idő aznap, amikor a dal megjelenik, csak nem szó szerint értette.
Saule, kur tu esi, kur tu kavējies
vai patiešām lietus šodien nepāries
tas nekas, neviens nav no cukura
mēs tikai darām to, kas mums jādara.
Hol vagy, Nap, hol késel,
vajon ma már nem áll el az eső,
ez semmi, senki sincs cukorból,
csak tesszük, amit kell.
A fordítás az én művem, ámbár továbbra se tudok lettül. Ez
tökéletes leírása lenne Rīga aznapi időjárásának, de hát nem erről van szó.
Uzliec saulesbrilles, lai ir krāsaināk
tas nekas, ja tumši mākonīši nāk
uzliec saulesbrilles, pasmaidi un ej
apkārt savai zemei, apkārt pasaulei!
Tégy föl napszemüveget, úgy színesebb,
nem számít, ha sötét felhők jönnek,
tégy föl napszemüveget, mosolyogj és menj,
mindenfelé, az egész világba!
Akinek még ez sem világos, annak a Reiks által énekelt –
vagy inkább elbeszélt – rész adja meg a dal értelmét.
Visas mammas man pamāj,
visi skolotāji par mani priecājas,
un lai neredzētu manas asaras
manas saulesbrilles ir man priekšā.
Es ieeju skolā, kur neesmu bijis gadsimtu
un tā saule te vairs nav tik spilgta
bet no selfijiem man sāp actiņas
tāpēc es uzvelku saulesbrilles.
Un tas nekas, ka tava māte ir skarba

un viss, ko tu redzi tik ir mājas darbi
tici man, nemaz nav tik slikti.
Tu tikai uzliec saulesbrilles.
Az anyukák bólintanak felém,
a tanárok örülnek nekem,
s hogy ne lássák a könnyeimet,
rajtam van a napszemüvegem.
Bemegyek a suliba, ahol egy évszázada nem voltam,
és itt a nap se süt már annyira,
de nem szelfizek fájó szemmel,
hát napszemüveget teszek fel.
És nem számít az se, ha anyád szemétláda,
és nem látsz mást, csak házimunkát,
higgy nekem, nem olyan rossz.
Csak tégy fel napszemüveget.
2016. november 20-ával a NANDO belépett a társadalom átalakításáért folyó évtizedes harcba. Akkor is, ha erről ők még
nem is tudnak. Akkor is, ha Guntars Račs maga sem tud róla,
hogy ez egy harc, ő csak írt egy dalt a fiatalok problémáiról.
Ők művészek, nekik az a dolguk, hogy dalokat írjanak és énekeljenek, a szociológus feladata megmondani, hogy ez hova
vezet és mit okoz. Illetve mivel a szociológusok nem érnek rá –
az enyém.
Egyetlen globális társadalomban élünk, egyetlen forradalom
zajlik, aminek jelenségeit megfigyeltem 2012-ben és azóta sokszor, aminek része sok olyan híres fiatal, mint Malala Juszafzai
és Nudzsúd Ali, és miriádnyi névtelen harcos, akiknek fogalmuk sincsen arról, hogy ők harcolnak. Ha a tíz és huszonöt év
közötti korosztálynak csak egytizede vesz részt a harcban, az
majdnem százszor annyi ember, mint a világ legnagyobb reguláris hadserege, a kínai. És őbelőlük mindenhová jut, ahol ember él a Földön.
Most már öt rīgai kislánnyal több, akik a maguk módján eddig is harcoltak, mert nem tudják, nem is tudhatják, hogy kell
élni anélkül, hogy harcolnának, azt senki se tudja. Már régóta
nem is lehet másképpen. Mēs tikai darām to, kas mums jādara,
csak tesszük, amit kell. De eddig mindennapi életükben tették.

Most már zenéjük is erről szól, s ha ezentúl is erről fog szólni,
a gyerekek problémáinak szócsövei lehetnek. Olyan érzékeny,
figyelmes szövegírók segítségével, mint Guntars Račs.
De a harc még hosszú lesz. A győzelemig még sokat fogtok
szenvedni.
Jūs tikai uzlieciet saulesbrilles.
Csak tegyetek föl napszemüveget.

2016.12.16.

Pieaugušajiem?
Így mondják lettül: „Felnőtteknek?” Ezt a tündérszép szót
Sandris Vanzovičs használja a Vakar, vagyis Este* hasábjain,
azt tudakolva, hogy kiknek is szól a NANDO első lemeze. Felnőtteknek? Ahhoz túlságosan gyerekes. Gyerekeknek? Nem
igazán gyerekzene. A tinik viszont mást hallgatnak. Szerinte ez
a lemez Jānis Ķirsisnek, Rūta Dūdumának, az öt lány szüleinek
és osztálytársainak szól – Guntars Račsot még ki is hagyta.
Hát nem. Én nem azért fogom megvenni,** hogy egy darabbal növeljem az eladási statisztikát és Vanzovičs lássa, hogy bizony megveszik, méghozzá négy országgal távolabb is – mit
tudom én, hogy a forgalmazó közzétesz-e ilyen adatokat és
azokat ő megnézi-e. Nem is érdekel. A lemez viszont igen.
Szóval hogy kiknek szól a lemez, pieaugušajiem, bērniem
vagy tīneidžeriem? Rossz a kérdés. Létezik csak felnőtteknek
szóló zene, bár én gyerekkoromban is szerettem Cseh Tamást.
Létezik gyerekeknek szóló zene, bár az óvodás dalocskákat felnőttek énekelgetik a gyerekeknek. És nyilván van zene tiniknek, bár a Hafananára is lelkesen táncol egy pöttöm kislány a
Kamaszszerelemben, a nagypapa rosszallása mellett. Ott bukik
el a dolog, hogy felnőtt fejjel nemigen vesszük kézbe a Brumikönyveket vagy más óvodás, kisiskolás kori olvasmányunkat,
* Nem Este, hanem Tegnap. Az este az vakars. (Szivárvány)
** Sajnos műszaki okokból nem sikerült. Ezzel még tartozom nekik. Ezzel
is. (Szivárvány)

de a gyerekkori zenéinket biza felnőtt fejjel is szívesen hallgatjuk. És még csak az se kritérium, hogy egy-egy nemzedéknek
lenne meg a saját zenéje, mert az lehet, hogy nem hallgatom
olyan lelkesen (ki nem állhatom) a magyar nótát, amit a dédim
állandóan reklamált, hogy bármi más helyett miért nem az van
a tévében, mert viszont a Jézus Krisztus szupersztárnak azért
tudom minden hangját betéve, mert sokat ment lemezről, amikor kicsi voltam, a szüleim hallgatták – és ma is szeretem, tehát
két generáción át minimum kitart.
Vannak örökzöld zenék, Bach, Pachelbel négyszáz éve nem
került le a slágerlistáról.
Nem a naptárban kell keresni a választ arra, kiknek szól a
Mamma mani apēdīs. Azoknak, akiknek tetszik. Akár a zene,
akár a szöveg, akár mindkettő. (Öt számot ismerek a tizenkettőből, mind lettül van,* tehát a szöveg csak a belföldi hallgatóságnak szól.) Eddigi munkásságuk is a legkülönbözőbb embereknek szólt, kizárt dolog, hogy a Traucējums és az Ieva-polka
ugyanazokat az embereket vonzza, engem sem érdekel ez a két
szám önmagában, engem ők érdekelnek, az öt-hat lett kislány,
akik ilyen szépen dalolnak.
Hogy ki ad tizenkét eurót a lemezért, az egészen más kérdés.
Az azért pénz, kétségtelenül. Dūduma, Ķirsis, Račs és a lányok
szülei nyilván nem vesznek a saját lemezükből, és az osztálytársak közül is aki igazán jóban van velük, alighanem kap egy
példányt. Tehát a kiadó forgalma szempontjából ők a legkevésbé se közönség. (És ha az öt lány öt különböző osztályba jár, az
is legfeljebb százötven osztálytárs, nem tétel egy lemezkiadónak.) Tizenkét eurót, ami régi pénzben majdnem nyolc lats, a
rajongók fognak elkölteni, de vannak tippjeim, hogy hány rajongója lehet az együttesnek; a Facebookon e pillanatban 410
lájkolójuk van, köztük nyilván a rokonok és barátok, és a maradéknak is a többsége nem fog venni a lemezből. Nem azért kellett megcsinálni a lemezt, mert most majd milliószámra fogják
eladni és nemzetközi turnéra indulhatnak – később nincs kizárva, de még nem most lesz. Azért kellett a lemez, mert még nem
volt nekik, és volt tizenkét daluk, amik lemezre kívánkoztak.
Ez bőven elég ok rá.
*

A többi is. (Szivárvány)

Ha nem hozza vissza a költségeket, az persze gond. De Edison se a legelső találmányával lett milliomos.
Tavaly az összes jelentős díjat, amit fiataloknak dalversenyen
adnak, a NANDO nyerte. Márpedig van egypár ilyen díj Lettországban, és nem egy-két versenyzővel. Ideje volt, hogy lemezük is legyen.

2016.12.25.

Tarkabarka télünnepet
Én nem tudom, milyen gyakran szoktak együttesek lemezeket
kiadni, de a NANDO egy hónappal az előző után már publikált
még egyet. Ezúttal minden felhajtás nélkül, ingyen, egyszerűen
föltették a SoundCloudra és közzétették a linket, csak annyit írtak mellé, hogy priecīgus viesiem Ziemassvētkus, vagyis boldog télünnepet látogatóinknak. Télünnepnek hívják lettül a karácsonyt.
Tizennégy dal van a lemezen, kezdve rögtön a Balts Ziemassvētku koks, vagyis fehér karácsonyfa dalával, amiről meg kell
mondanom, hogy nagyon szépen éneklik, függetlenül attól,
hogy a könyökömön jön ki, soha nem szerettem, ha egyszer
majd mégis, az nekik lesz köszönhető. De akkor már ezt a változatot. Sinatrát eddig tízévenként egyszer esetleg meghallgattam, de hát a NANDO mércéjét soha nem tudná megugrani. A
karácsonyfás dalnál pedig sokkal jobb, vagy legalábbis nem elcsépelt a táncoló szarvas (Brieži dejo), amiben Keita már megint olyan képességeket varázsol elő a hangjából, amiket eddig
nem figyelhettünk meg, de a Neaizej sniegos is nagyon érdekes, a címét nem merem lefordítani, talán annyit tesz, hogy
nem olvad el a hó.* Egy kedves, gyors dalból megtudjuk, hogy
a téli boldogság nem nehéz (Ziemas laimi nav grūti), aztán kapunk téli bölcsődalt (Ziemas šūpuļdziesma). Nem sorolom el

*

A helyes fordítás: Ne menj el a hóban. (Szivárvány)

az összeset, egyik szebb, mint a másik, igazi téli, karácsonyi
dalok.
És Keita énekli a legtöbb szólót. A NANDO harmóniája töretlen, mindenki mindenből kiveszi a részét, ma megjelent új
számukban, a Last Christmasban éppenséggel mindenkinek jut
szóló, és ezen a lemezen is kapnak feladatot a többiek, de Keita
mindig egy kicsit frontember volt, akkor is, ha néha mások vették át a feladatot, például Amanda a Vai tu variban. A NANDO
profizmusa is töretlen, és ennyi év után már igazán látható,
hogy ki mire képes. Bármelyikük bármire, és Keita még annál
is többre. Ha nem brīnums, amit a hangjával véghez visz, akkor
nem tudom, micsoda.
És teljesítette egy kimondatlan, leíratlan vágyamat. Kettő
volt, és az egyik megvalósult. Elénekelte a Let It Gót.
A másik vágyam, ami eddig kimondatlan volt, a Stille Nacht.
Idina Menzelnek kiérlelt, képzett, felnőtt énekhangja van –
nem, ővele még Keita Krūmiņa sem veszi föl a versenyt. Ezért
lett ez a változat zeneileg másképpen szerkesztve. Keita elveszett volna az eredeti szám hosszú, erőteljes, lendületes hangjaiban, tartotta volna, de nem lett volna olyan eleven és színes,
ahogy megszoktuk tőlük. Ez még túl nagy falat. Én most mondok egy nagyon nagy számot: három év. 2019-re Keita hangja
viszi a Let It Go eredeti változatát. És meg leszek lepve, ha a
csapatból csak az övé.
Utóirat. Már megírtam a cikket, amikor – a dalokat figyelmesebben, többször újrahallgatva – rájöttem, hogy a linket ugyan
most tették közzé, de senki se mondta, hogy a felvételek is
most készültek. Persze hogy nem. Ez Keitának nem a mostani
hangja, hanem a tavalyi. Az átmeneti hang, amikor még mindig
úgy szól, mint a fuvola, de már színe, íze van, már kezd megtelni tartalommal. Valójában még most is átmeneti, de az idén
ősszel-télen készült felvételeken, elsősorban a Saulesbrillesen
már hallom kiformálódni a felnőttkori hangját.
És ezért énekel folyton ő ezen a lemezen, mert a többiek csak
az idén kezdtek azon a szinten önállósodni, ezért viselik a borítón (azt csak később láttam) a tavalyi jelmezeiket, és hát nőttek
is azóta. És ezért nem volt semmilyen felhajtás, mert ezt ők akkor már nyilván közzétették, csak én még nem ismertem őket.

Ezért mutatnak húsz és száz közötti számokat a lejátszási
számlálók, miközben a Youtube-on némelyik videójukat több
év alatt nem látták ennyien. Minden összeáll, és a Mamma mani apēdīs eszerint nem is az első lemezük, csak az első olyan,
ami CD-n, fizikai adathordozón is megjelent (ha jól emlékszem, láttam valahol).
És így az a három év – akkortól számítandó, amikor ezt valóságosan fölvették. Én csak körülbelül tudom tippelni, hogy
Keita hangja egy éve lehetett ilyen, de lehet az fél év vagy
másfél. Nyáron is föl lehet venni egy karácsonyi albumot. Még
inkább, mint télen, mert nem kell attól tartani, hogy megfáznak.

2016.12.29.

A nyelv egy kaland
Un tikai priekam sirdis, énekli Keita tündérmese nyelven. Nekem az a szokásom, hogy egy-egy dalszöveget nem állok neki
elejétől a végéig lefordítani, hacsak nem cikket írok belőle, hanem itt-ott szavakat, félsorokat keresek ki a szótárból, ami éppen érdekel. Most épp ezt a részt.
A sirdisről kiderül, hogy a sirds többes alanyesete, tárgyesete, lokatívusza és vokatívusza (jé, eddig föl se tűnt, hogy van
vokatívusz), de mi a sirds? Azt mondja, (anatomija) Galvenais
cilvēka asinsrites orgāns. Anatomija? Mit keres egy dalszövegben egy anatomijai szakkifejezés? A magyarázatból csak az orgānsot értem, aztán megtalálom az alján a fordításokat. Sirds!
Mint srdce! Állandóan mondogatom, hogy Európában mindenki tud lettül, de amikor rá kellene ismerni a szavakra, nem sikerül. És cilvēks az človek, most azt is megnéztem a szótárban.
Mert a balti–szláv nyelvközösség alig három és fél évezreddel
ezelőtt bomlott föl, vagyis a proto-indoeurópai felbomlása után
két évezreden át még fennállt.
Egyébként asinsrites nyilván asinisszal függ össze, ami vér,
rokona a latin sanguisnak. A ritest nem értem, a galvenais ma-

gyarázatát szintén nem, de tudom, hogy a szív mire való, nekem is van.
A priekam a prieks egyes datívuszának bizonyul, a magyarázatból (pozitīvs emocionāls stāvoklis, kam raksturīgs pacilāts
garastāvoklis, izteikta labsajūta) megint csak a latin szavakat
értem, de ott a fordítás: öröm. És nini, ez meg a szláv prijatel
és a germán friend rokona, de természetesen a Freudéé is.
Mondom, hogy mindenki tud Európában lettül!
Példakifejezések is vannak, rögtön megakad a szemem azon,
hogy prieka meita. A meita nagyon rögzült, öt-hat meita csodaszép dalolását hallgatom hónapok óta, meita az lány. És tényleg:
Prieka meita — prostitūta.
Úgyhogy amíg odakint prieka meita hideg van, én idebent
ULAS lettül tanulok. Azaz nem tanulok, én elvileg továbbra is
a csehnél tartok, mert Barča Hrdinová ugyan nem énekel, de
szintén egy tündéri meita, és még annál is sokkal több. Ezért
találtam ki ezt a szaktudományi rövidítést, hogy ULAS. Ez angolul van: Unintentional Language Acquisition from Songs.
Eszperantóul SALK, Senintenca Akiro de Lingvo el Kantoj.
Magyarul Akaratlan Nyelvtanulás Énekelt Dalokból, ANYÉD.
Az ember hallgat dalokat, és közben felismer vagy kiszótáraz
belőlük szavakat, mert érdekli, hogy miről lehet szó, aztán
vagy megjegyzi, vagy nem. De nem áll neki nyelvleckéket olvasgatni, nyelvtant tanulni, és amikor éppen nem hallgat dalt az
adott nyelven, akkor nem foglalkozik a nyelvvel sem. Elég sokat megtanultam többféle nyelvből ULAS módon, a romanit
csak így tanultam, Kalyi Jag-dalszövegekből, úgyhogy az gond
nélkül megy, hogy zhal e rāca po palyi meg te avlas man shukār grasta, de egy pohár vizet kérni nem tudok. A csehhez is
fölhasználtam dalokat, Můj čas meg Čarodějky z předměstí, de
volt már ezen a módon walesi, görög, mindenféle. Lettül még
nem tudok annyit, mint romaniul. A többiül meg csak néhány
szót.
Visszatérve a kiinduló szövegtöredékre, a másik két szót már
ULAS tudom, un az és, de most megnéztem, és nini, a példamondatokat is tudom:
Andris un Jānis ir labi draugi.
Saule uzlec, un sākas jauna diena.

De nem mindent ULAS tanultam, labs az jó, a magyaroknak
legismertebb lett szóból: labvakar az jó estét. (Vakars, este,
mint vacsora, ugyanabból a balti–szláv tőből. A labs is indoeurópai eredetű, de mifelénk ismert nyelvekben nincsen rokona.)
Draugs pedig természetesen barát. A második mondatot pedig
mindenki érti, aki olvasta az eddigi NANDO-cikkeket. Diena
az nap, az összes indoeurópai nyelvben megvan, az angol day
és germán rokonai kivételével, mert azok nem a PIE *dyew-,
„ragyogni” tőből jönnek, hanem a *dʰegʷʰ-, „égni” tőből.
Tikai pedig: csak. Ez már nem ősi örökség, hanem balti fejlemény, csak a litvánban van testvére.
És csak örömet a szíveknek.

2017.01.05.

A nagy hal jószívű volt
Legutóbbi nyelvleckénk labs és sirds szavait összevetve akkor
is világos, hogy labsirdīga csakis jószívű lehet, ha magát a szóképzés módját nem ismerjük. A mellékelt videón* előadott dal
valóságos nyelvtanulóálom, annyira kevés és egyszerű szó van
benne. 1985-ben adta elő az Eolika, egy akkor már húszéves
popegyüttes. Ez egy gyerekdal a nagy halról, aki, mint már a
cikk címéből tudjuk, jószívű volt.
Lielā zive labsirdīga bija:
Mazo zivi tikai pabaidīja.
Lielā zive tiešām labsirdīga bija
Mazo zivi tikai mazliet pabaidīja.

*

A videó már nincs a Youtube-on. A dal címe Lielā zive, előadták a Nāc
sadziedāt versenyen 2013. március 17-én. (Szivárvány)

Piedziedājums:
Lielā zive, lielā zive, lielā zive
Labsirdīga bija.
Lielā zive, lielā zive, lielā zive
Labsirdīga bija.
Lielā zive tiešām labsirdīga bija
Mazo zivi tikai mazliet pabaidīja.
Lielā zive tiešām labsirdīga bija
Mazo zivi tikai mazliet pabaidīja.
(Piedziedājums)
Lielā zive tiešām labsirdīga bija,
Mazo zivi tūlīt lika akvārijā
Lielā zive tiešām labsirdīga bija,
Mazo zivi tūlīt neaprija.
(Piedziedājums)
Liels az nagy, ez is olyan szó, aminek a rokonai nálunk nem
ismert nyelvekben vannak (a litvánon kívül csupa kihalt nyelvben, az óporoszban, a gótban és az ógörögben). Lielā ennek lokatívusza, ami megfelel az összes magyar helyragnak (-ban,
-nál, -on stb.). Zivs az hal, a zive alakot nem találtam meg, de
zivi az instrumentalisa: hallal.*
Természetesen bija a létige, konkrétan annak volt és voltak
alakjai; kiterjedt szócsalád, ide tartozik a szláv nyelvek létigéje
(orosz быть, cseh býti stb.), a gael buith, de a német bauen is
(az eredeti proto-indoeurópai ige jelentése „növekedni”), az angol be, továbbá az ógörög φύω, aminek származéka a fizika, a
tudományos nyelvben a növényekkel kapcsolatos fito- előtag és
-fita utótag, a családot, törzset jelentő phylum, és a szanszkrit
bhavati közvetítésével innen jön a hindi hai létige is.
Tehát az első sort már tudjuk, egyúttal a refrént is: a nagy hal
jószívű volt. (Névelő természetesen nincsen. Balti nyelvek,
*

Nem így van, lásd a Lielā zive címkéhez tartozó többi cikket.

akárcsak szlávok, nem használják névelőt, kivéve bolgárt.) Piedziedājums az refrén, ami a dzied, énekel igéből keletkezik egy
pie- előképzővel, ami nagyjából a magyar hozzá- megfelelője
lehet, és egy -ums főnévképzővel, ami a -ság, -mány feladatát
látja el. Hozzáénekelmény.
Mazo: kicsi. Szótári alakja mazs (teljes hasonulással, egy
hosszú sz-szel ejtik). Érdekes módon rokona a latin magnusnak
és a szanszkrit mahának (lásd Mahatma), amik nagyot jelentenek, meg az angol muchnak, ami sokat. Ugyanis az eredeti proto-indoeurópai szó (*meǵʰ-, *moǵʰ-) extrém méretűt jelentett,
aztán a különféle utódnyelvek más-más módon értelmezték az
extremitást.
Pabaidīja igetöve az baidēt, megijeszteni, de rokona az angol
bite-nak is, ami viszont harapni. Sőt még a fisztula is rokon ezzel a szóval, mondtam már, hogy Európában mindenki tud lettül?
Szóval a kis halat csak megijesztette.
A második rész ugyanezt variálja, hozzáadva olyan szavakat,
mint tiešām, valóban, és mazliet, kevéske, darabka. A nagy hal
valóban jószívű volt, a kis halat épp hogy csak megijesztette.
A refrén ismétlése után tudjuk meg a lényeget. Tūlīt egyszerre, azonnal. Likt az tenni, ennek harmadik személyű, egyes és
többes alakja lika, egyébként idetartozik a Saulesbrilles refrénjéből jól ismert uzliec is: tegyél fel. De készíteni, csinálni is.
Tehát a nagy hal a kis hallal azonnal készített egy akváriumot.*
Csak az utolsó szó van hátra: neaprija. Ez tagadó alak; akárcsak a szláv nyelvekben, az ige tagadó ne- előképzőt kap. Az
igetővel és az etimológiával ezúttal adós maradok, de az igét le
tudtam fordítani. A nagy hal jószívűsége abban állt, hogy a kis
halat nem kapta be rögtön!
Rátérve mármost a számra és összehasonlítva az Eolika eredeti előadásával, a hiba nem Olga Rajeckában van, aki igenis
szépen tud énekelni, tessék megnézni ezen az alig pár hónapos
felvételen Guntars Račsszal, a NANDO kedvenc dalszerzőjével. Ő tud énekelni és a hangja is szép, a hiba ott van, hogy valakinek az jutott eszébe, hogy egy gyerekdalt fejhangon kell
*

Tévedés, de erre csak sokkal később jöttem rá. Betette a kis halat az akváriumba. (Szivárvány)

énekelni és akváriummal meg játék halakkal kell feldobni.
Nem kellett volna. A NANDO harminc évvel később olyasmit
tudott beletenni, amit a húsz évvel azelőtt már felnőttek által
alapított Eolika nem tudott: gyerekeket. Bár éppenséggel ők is
bevonhattak volna egypárat. Az ekkor éppen Amanda által vezetett csapat megőrizte és továbbfejlesztette az eredeti játékosságát, konkrétan amikor eljátsszák a halacskákat, a közönség
olyan jókat derül, hogy nekik maguknak is nehezükre esik
(nem is mindig sikerül) megőrizni komolyságukat, és hát…
sokkal szebben énekelnek.

2017.01.10.

Nyulat látok
Hirtelen akadt meg a szemem
ezen a feliraton, annyiszor láttam már, minden részletét értettem, ez a Hei, Vanadziņ! a
2012. marts 31-i Balss pavēlnieks-középdöntőből, de arra
csak most figyeltem föl, hogy
van ott még egy szó, amit én
most már szintén, azt hittem,
megértek. Két szó, de az első
amúgy is világos. LTV Zaķusala. Latvijas Televizija, ez világos, de álljon meg a menet,
ahol a NANDO vagy bármelyik tagja jelen van és nyulak
bukkannak föl, arra oda kell figyelni. Zaķis az nyúl, sala nyilván rokon a szalonnal, az is indoeurópai jövevényszó, éppenséggel a régi magyarban volt szála alakja is. A terem, ahol Keita éppen énekel, más fellépésüknek is volt már színhelye, a Vai
tu varit adták elő, de eddig nem tudatosult, hogy róluk is nevezték el.

Az kétségtelen, hogy a birtokunkban levő felvétel a Traucējumsról a Stradiņš-egyetemen készült, nem a tévénél, de ettől
még bárhol máshol is előadhatták a nyuszidalt, ebben a bizonyos teremben is, olyan sikerrel, hogy erről kapta nevét. Zaķusala. A zaķu a zaķis többes birtokos esete, nyulaké. Nyulak szalonja. Nyuszi-csarnok. Nyúlterem. Nyúli Hall (olyan, mint az
Annie Hall, csak nagyobb a füle).
De hát nem ez a helyzet, a regényírónak át kell adnia helyét,
a száraz ismeretterjesztésé a szó. Majd valahol kárpótolom magamat; egyszer már Hollywood nevét is megfejtettem egy eltűnt és szomorúan halva talált Holly nevű lány formájában, no
szóval sala az nem a szalonnal rokon, hanem a latin insulával,
és szigetet jelent. Nem a tévészékház része a terem, ellenkezőleg, a tévészékház van a szigeten. Meg a tévétorony is. Egészen
keskeny, hosszúkás sziget a Daugaván, s amit leválaszt a folyóból, azt Kis-Daugavának hívják. Park az egész, leszámítva a
székházat, a tornyot meg a híd körüli csomópontot. És mint a
neve mutatja, nyulaké. Nyulak szigete. De hiszen olyan van
Pesten is!

2017.01.12.

Anya nem ette meg őket
Most már bizonyos, hogy anya nem ette meg a NANDO kislányokat, mert például karácsonykor George Michael Last
Christmasát énekelték Rūta Dūdumával, aznap, amikor meghalt Michael. Nyilván nem ezért, egy ilyen számot hetekig tart
betanulni. (Pēdējais Ziemassvētki, így van lettül a szám címe,
de ez nem fér a szótagszámba, ezért angolul énekelték.)
Anya nem ette meg őket, de én azért meghallgattam a lemezt.
(Egyelőre illegálisan, nem mintha hét eiro – már ennyiért is
kapható – földhöz vágna vagy sajnálnám tőlük, de nem sikerült
megoldanom, hogy ki is fizethessem és meg is kapjam letölthetően. Nekem a lemezt már nincs mibe beletenni.) Végighallgattam a tizenkét számot, és most már végképp nem értem, mi

volt Sandris Vanzovičs problémája. Azt mondta, nem világos,
mely hallgatóságot célozna meg ez a lemez. A tizenéveseknek
szerinte inkább Džastins Bībers való. Mármost abba én nem
szólok bele, hogy ő való-e, mindmáig nem ismerem ennek az
úrnak a zenéjét, maradjunk a Mamma mani apēdīsnél. Igen, tizenéveseknek való. Nem úgy értve, hogy gyerekeknek és/vagy
felnőtteknek nem való, de tizenéveseknek egész biztosan igenis
való.
Senkit se becsüljünk le életkora alapján, és ne vegyük egy kalap alá kortársaival. Vannak és lesznek, akiket ez a lemez megfog, főleg tizenévesek, akik értik az üzenetét. Én nem vagyok
tini, de én is értem az üzenetet, mert egy számot, a Saulesbrillest már lefordítottam, és értek azon a nyelven, amin szól. Nem
lettül, tiniül. Meg merem kockáztatni, hogy a lemezen levő többi szám is része a NANDO újonnan megtalált küldetésének,
mert zeneileg benne vannak a képletben, és itt-ott szavakat is
megértek már. (Árulkodó már rögtön a Fizikas skolotājs kezdő
sora: Kāda tumša, tumša rīta. Milyen sötét, sötét reggel.)
Mindazonáltal tény, hogy ez egy rétegnek szól. Azoknak a tiniknek, akik vevők az üzenetre és bejön nekik a zenei stílus –
ez utóbbi, bevallom, nekem nem annyira. Gyönyörű szépen
énekelnek, de a számok, mint eddig is, sokfélék, és nem mind
tetszik egyformán.
De hát fognak ők még csinálni rengeteg mindent. Ha anya
mégis meg nem eszi őket.

2017.01.24.

Szembenézőpont
A tegnapi nappal megvan a változás, hölgyeim és uraim: az
ULAS-nak vége.
Fél éve dalol a fülembe ez az öt-hat, sőt több tündéri meitene,
azaz itt álljunk is meg, felületesség történt, tévedés. Szilveszter
előtt azt írtam, hogy meita, de ez nem az. A mai nyelvben meita az a magyarra egy szóval lefordíthatatlan kifejezés, amit az
angol daughternek mond, valakinek a lánya. Jelent girlt is, de
az inkább meitene. A meita eredete egyébként érdekesen összetett kérdés, a hagyományos értelmezés szerint annak a germán
szónak az átvétele, amit az angol maidnek ismer és szolgálólányt jelent, de a modern kutatások szerint ez lehet eredeti szókincsbeli szó is. És van az a feltételezés, hogy a mīt, változni
szóval függ össze, ti. a családi állapot megváltozásából lehetett
olyan nő, akinek még nem változott meg az eredeti, születéskori családi állapota, vagyis lány. Szerintem ez utóbbi elég tekenyakart, de nem én fogom eldönteni.
Szóval ott tartottam, hogy öt-hat meitene, illetve korukat tekintve leginkább meitenīte, sőt több dalol a fülembe. Mivelhogy egy héttel ezelőtt a NANDO bejelentette, hogy február
28-án lesz a Zelta Mikrofons díjkiosztója és ők az egyik jelöltek. Šodienas lielais prieks un gandarījums. (Azt, hogy zelta, le
se kell fordítani, Európában mindenki tud lettül.) Mármost engem már egy ideje nagyon érdekelt, hogy voltaképpen milyen
mezőnyben nyeri azt a töméntelen díjat ez az öt meitenīte, és
most már elkezdtem ismerkedni a többiekkel, főleg a novemberi Balss pavēlnieks versenyzőivel.
Mint a Knīpas un Knauķival, akik sokkal többen vannak,
mint ezen a videón, kicsiktől felnőttekig, szerintem inkább zenés színház, mint együttes, és igazán nagyon aranyosak, de
nem nagyon hiszem, hogy ők viszik el a NANDO elől a díjat.
Akkor már sokkal inkább Loreta Vaivode, csak őt nem jelölték, hogy ez mitől függ, nem tudom. Pedig olyan hangja van,
hogy kiviszi az ablakot, és a színészi tehetsége sem mindennapi. Nem arra szorítkozik, hogy nincs rajta cipő, ámbár amikor

Adrija Silva Kukuvasa adta elő ugyanezt a dalt a Dziedošās ģimenesen (Éneklő családok, hiszen ģimene az család, litván átvétel ugyanabból a tőből, mint a német kommen), akkor őrajta
volt cipő, ami dramaturgiai hiba. Hiszen a kislány (illetve mivel a nyelvtanról aztán végképp fogalmam sincsen, lehet, hogy
bármilyen nemű gyerek szerepel Račs dalszövegében, csak ez a
kettő pont kislány)* reggel iskolába akar menni, és hirtelen
megkérdezi: kur manas sarkanās kurpes? Hol van a piros cipőm? (Ami egyfelől követi az indoeurópai szokást, hogy a páros testrészek és a hozzájuk kapcsolódó ruhadarabok többes
számban vannak, viszont éppenséggel elüt tőle abban, hogy a
létigének nyoma sincs a mondatban, pedig az még a magyarban
is kell a helyhatározó névmás miatt.) Adrija nagyon szépen
énekel, gondosan artikulál, tervezetten mozog, Loreta viszont
természetes és önmagát adja, gyors, pontos hangváltásokkal
játssza el a szigorú tanárt és a síró kislányt is – övé a babér.
Érdekes szó az, hogy sarkans (a sarkanās többes lokatívusz
határozott). Egy indoeurópai *ser- tőből ered, ami kötést, fonalat jelent; ezen keresztül rokonságába tartozik az olasz sera (fonal, kötés, ebből bekötött, bezárt ajtó, éjszakára, ebből este), a
latin széria, szérum és sors, a szentbeszédet jelentő angol sermon, a görög szirén, az ónorvég berserkr, „dühöngő harcos”
(eredetileg „medveingű”, azaz medvebőrbe öltözött), amit ma
leginkább lövöldözős játékprogramokból ismerünk, illetve az
egykor h-val kezdődött alakokból ide tartozik az Irén keresztnév (ógörög eiréné, béke). Feltehetően a protobaltiban ment
végbe, hogy a kötésből piros lett. Talán ők használtak piros cipőfűzőt.
Aztán itt van Dārta Stepanova, aki szintén nem indult az
arany mikrofonért, egyelőre, de van egy klipje egy lóval, éjjel,
zöld fűben. Legalábbis ez a címe, Tumša nakte zaļa zāle, sötét
éjjel, zöld fű. Csupa jól ismert szó ez is, csak rá kell jönni,
hogy tumšs az tmavý, bár a rokonságot nem láttam adatolva, lehet, hogy csak hasonlóság.** A klip csodás, de nem hagy elég
teret Dārta hangjának, ezért mutatok egy tévéfellépést is, ahol

* azóta lefordítottam, igen, bármilyen nemű gyerek lehet
** nem az, tényleg összetartoznak

már szabadabban tud énekelni, és fölhívom a figyelmet a fekete
sityakra, ez később még fontos lesz.
Meg van még Elizabete Lukaševiča, akivel már ismerősek
vagyunk, két és fél éve volt egy közös fellépése három NANDO kislánnyal, egy musicaldalt adtak elő. És hogy még hányan
vannak, megszámolni se lehet, mármint a Balss pavēlnieks fellépőit persze igen, de döbbenetes számban akadnak gyerekek
és gyerekcsoportok, akik csodaszépen énekelnek. (E pillanatban úgy néz ki, túlnyomó részük meitene, de akad köztük puika is szép számmal [ez persze finn jövevényszó], csak a novemberi Balss pavēlnieksen tényleg a lányok voltak többségben, és a NANDO miatt őrájuk jobban is figyelek, ők az igazi
konkurences.) Én úgy fogalmaztam meg egyik nap, hogy abba
fogom hagyni az olyan zene hallgatását, ami Lettország határain kívülről ered. Minek?
De van itt még valami, dāmas un kungi. Másfél évvel ezelőtt
azért kezdtem nyelvtanulásba, hogy megértsem Barča Hrdinovát, éspedig mert olyasmiket találtam a történetében és jellemében, amik nagyon figyelemreméltó dolgok. De Barča kitalált
személy, filmalak. Hogy lesz-e hatása a világ folyására, az sok
mindentől függ, de mindenképpen behatárolja, hogy ő harminchárom évvel ezelőtt, egy Csehszlovákia határain kívül
szinte ismeretlen tévésorozatban „élt”, illetve még sok minden.
A NANDO kislányok viszont léteznek. Ők is egy picike országban élnek, amiről egy-két ezer kilométerrel távolabb már
elbizonytalanodnak az emberek, hogy pontosan hol is van, de
nem ez számít, ott is meg lehet változtatni a világ folyását, és
amint megbeszéltük, már el is kezdték. És éppen itt fekszik egy
eltemetett kutya: a Saulesbrillesben.

Ez a fotó háromszor is megjelenik a dalhoz készült videóklip
alatt, az elején, a végén és ott, hogy apkārt savai zemei, apkārt
pasaulei. De miért ez? Ez a lemezhez készült promófotók
egyike, én egy cikkből elraktam negyvenhárom továbbit. Maga
a NANDO máshogyan nem látható a filmen, ami jelenleg az
egész lemez egyetlen publikált klipje. Miért éppen ez van benne? Miért nem egy másik, amin más arcokat csinálnak?
Sokszor megállítottam a filmet ennél a képnél, szembenéztem
a kislányokkal és gondolkodtam. Abból indultam ki, hogy ha a
NANDO csinál valamit, azt nem véletlenül csinálja, és minimálisan Keita színészi megjelenítő erejét már nyolcéves korában megfigyeltem. Egy könnyed hangvételű, de nagyon mély
filozófiai tartalmú dal klipjén megjelenik egy fotó, amin négyen négyféle vidám, könnyed arcot vágnak, és középen ott áll
Keita karba tett kézzel, fekete sityakban, fekete kardigánban,
felnőttesen szűk, mélybordó ruhában, és valami leírhatatlanul
komoly mosollyal szembenéz a kamerával. A száján egészen
halvány félmosoly, a szemében komoly, diadalmas fény.
Aztán végignéztem figyelmesen a többieket. Sokszor. Biztosan olyan vidámak ezek az arcok? Amandáé igen. Ő valóban

mosolyog, a szájával is, a szemével is. De Patrīcija mosolya
már nem nyílt, egyenes mosoly, a szemében valami anyás szomorúság, a száján csak félmosoly, mintha a pici gyerekét nézné, aki éppen valami nagyon aranyosat akart csinálni, de csak
kárt okozott. Alise száján szintén igazi mosoly, de a szemében
fölényes diadal, mintha azt mondaná: úgyse jössz rá, hol van a
noslēpums. És Terēze? Félrehajtott fejjel, kutató tekintettel fürkész minket, az arcán komolyság. Kitaláljátok?
Hát én kitaláltam. Az igaz, hogy bele kellett nézni Keita rezzenéstelen tekintetébe perceken át, és várni, hogy melyikünk
pislog először. Mindig én pislogtam előbb, és ne tessék nekem
olyanokkal jönni, hogy azért, mert ő állóképen van. Az mellékkörülmény, állóképek is tudnak válaszolni az embernek, ha
akarnak, csak Keita most direkt nem akart. Fél éve hallgatom
az Ieva-polkát, és minden egyes alkalommal izgulok, hogy Terēze valahogy el ne hibázza ott, hogy Suat männä ite vaikka
lännestä ittään vaan minä en luovu Ievasta. Soha nem hibázza
el, mert ez videófelvétel, én mégis mindig izgulok. Szóval belenéztem Keita rezzenéstelen tekintetébe, és megpróbáltam kitalálni, mire gondol. Mármint nem maga Keita, hanem a jelenség, amit ábrázol.
Nem sikerült. Bele kellett nézni sorban a többiek szemébe is,
perceken át, és akkor lett meg. Mert amit megjelenítenek,
együtt jelenítik meg. Mind az öten egy-egy szeletkét.
És így jöttem rá, mit akarok. Klassz rövidítés ez az ULAS,
nem volt haszontalan, hogy pár hete kitaláltam, de én már nem
ezt akarom. Érteni akarom ezeket a dziedošas meitenītes, meg a
többieket is, igaziból, mert olyan gondolatok lakoznak bennük,
amiket a leegyszerűsített, alkalomszerű ULAS-nyelvtanulás
már nem ad át. Valóságosan meg akarok tanulni tündérmese
nyelven. Es gribu patiešām mācīties pasakainas valodas.
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Unom
Van valami, amit nagyon unok. Szeretnék az olvasónak megmutatni néhány részletet könyvekből. Némelyik mellett vagy
fölött az eredetiben rajzok vannak, enélkül nem érthetők, de
most ez nem is fontos.
1.
A ház egy kultúrház. A szoba osztályterem. A szobában asztal, szék, pad, tábla áll. Az asztalon könyv és kréta fekszik. A
vázában egy rózsa van. A padon füzet és ceruza fekszik.
Könyves Károly tanít. Ő tanár. Én a padban ülök. Én tanuló
vagyok. Péter is tanuló. Éva tanulólány. Tanulunk. A tanár kérdez. Mi felelünk.
– Ki vagyok én? – kérdezi ő.
– Ön Könyves Károly – feleljük.
– Mi vagyok én?
– Ön tanár.
– Mi Éva?
– Ő tanulólány.
A tanár tanít: én állok, ti ültök; én beszélek, ti hallgattok. Mi
az elefánt? Az elefánt állat. Az egy állat. Mi a rózsa. Az virág.
Mi a kréta? Az tárgy. Ki tanuló? Péter tanuló. Ki kérdez? A tanár kérdez. Ki válaszol? A tanuló (tanulólány) válaszol. A szobában tanulunk? Igen, abban tanulunk.
2.
Péter fiú.
Jancsi fiú.
Henrik férfi.
Anna lány.
Erzsi lány.
Ilona nő.
Ez egy fiú.

Ki ez a fiú?
Ez a fiú Péter.
Ez egy lány.
Ki ez a lány?
Ez a lány Anna.
Ez egy férfi.
Ki ez a férfi?
Ez a férfi Henrik.
Ez egy nő.
Ki ez a nő?
Ez a nő Ilona.
Mi ez?
Ez egy könyv.
Mi ez?
Ez egy toll.
Mi ez?
Ez egy ceruza.
Mi ez?
Ez egy asztal.
Mi ez?
Ez egy füzet.
Mi ez?
Ez egy alma.
Ez a fiú Jancsi?
Igen, ez a fiú Jancsi.
Ez a lány Erzsi?
Igen, ez a lány Erzsi.
Ez egy könyv?
Igen, ez egy könyv.
Ez egy füzet?
Igen, ez egy füzet.
[…]
Társalgás
(Szereplők: Barna úr, tanár; Péter, tanuló; Anna, tanuló)
Barna úr: Jó reggelt.
Péter és Anna: Jó reggelt, Barna úr.
Barna úr: Mi ez, Péter?

Péter: Ez egy könyv, egy zöld könyv.
Anna: Ez egy angol könyv?
Barna úr: Igen, Anna, az. Ez egy nagyon jó angol könyv. És
mi ez?
Péter: Ez is könyv.
Anna: Nem, nem az; ez egy füzet.
Barna úr: Igen, Anna, ez egy füzet.
3.
Ki ez?
Ez Mike Fekete.
És ez?
Ő Angela Fekete.
Ki az?
Max Fekete.
Angela zenész?
Nem, ő fotóművész.
Igen?
Igen, ő fotóművész. Max egyetemista és Mike zenész.
És ki ez itt?
Gabriel Fekete, ő az apa.
Ő történész?
Nem, ő tanár.
És az? Az ott ki?
Az Melanie, ő az anya.
Ő is tanár?
Nem, ő nem tanár, hanem filmrendező.
Az apa amerikai?
Nem, ő magyar.
És az anya?
Ő amerikai.
Bostoni?
Nem, New York-i.
Érdekes család.
Igen, szerintem is.

4.
Most az osztályban vagyunk. Itt az osztályban most van egy
úr, egy hölgy és egy kisasszony.
Az úr tanár. A tanárt Kovács Györgynek hívják. A hölgy nem
tanárnő, hanem tanulólány. Kiss Margitnak hívják. A kisaszszony is tanulólány. A kisasszonyt Nagy Máriának hívják.
Más urak és más hölgyek lépnek az osztályba. Más kisasszonyok is belépnek. Az urak tanulók. A hölgyek és a kisasszonyok tanulólányok.
– Jó reggelt (jó napot, jó estét), hölgyeim és uraim! – mondja
a tanár.
– Jó reggelt (jó napot, jó estét), tanár úr! – mondják a tanulók
is.
– Én vagyok a tanár és Kovács Györgynek hívnak – mondja a
tanár. – Önt hogy hívják, asszonyom?
– Kiss Margitnak hívnak.
– És önt hogy hívják, uram?
– Engem Nagy Jánosnak hívnak.
– Hogy hívják önt, kisasszony?
– Engem Nagy Máriának hívnak.
– És hogy hívják önt, uram?
– Székely Ferencnek hívnak.
– Itt van Magyar Mária kisasszony?
– Igen, tanár úr, itt van.
– Itt van Németh József úr?
– Most nincs itt – mondja egy tanuló. – Még a gyárban van.
5.
Ez egy szoba. Ott egy ajtó. Amott egy ablak. Itt az asztal. Ott
a szekrény.
Ez fal. Az szék. Ez könyv. Az papír. Az ott egy ruha.
[…]
Az asztal magas. Barna. A szék alacsony. Az is barna. A fal
magas. Zöld. Ez a papír itt fehér. Az a papír ott szintén fehér.
Ez a nagy szekrény barna. Az a kis szekrény sárga. Ez a ruha
fekete. Az szürke. Ez a kis könyv piros. Az a nagy könyv kék.
Ez a kis, alacsony asztal sárga.

6.
– Jó napot! Ismerkedjünk meg. Én tanárnő vagyok. Ilze Kalniņának hívnak. A keresztnevem Ilze. A vezetéknevem Kalniņa. Te ki vagy?
– Orvos vagyok. A keresztnevem Jānis. A vezetéknevem
Ozols. Ismerkedjetek meg! A feleségem Dace. De ott van a fivérem, Pēteris.
– Nagyon örvendek! Mi, kérem, Dace?
– Ő is orvosnő.
– És Pēteris? Mi, kérem, ő?
– Ő újságíró. És te mi vagy?
– Én tanulólány vagyok. Laimának hívnak.
– Ő a szomszédnőm.
– Ma sajnos nagyon rossz az idő.
– Igen, hűvös és esős nap van.
– Viszontlátásra reggel!
– Viszontlátásra!
Mi ez? Ez egy ember. Mi ő? Ő a szomszédom. Milyen ő? Ő
már öreg ember.
Ez férfi. Ő nagy és erős. Ő az apám. Ez is lány. Ő fiatal és
szép. Ő bájos. Ő a nővérem.
Mi van ott? Ott van egy ház. Milyen a ház? A ház nagy és tágas. Ott van kert is. Milyen a kert? A kert kicsi, de kellemes.
Ott fák vannak. Mi van amott? Ott utca van. Milyen az utca?
Az utca keskeny. És ott tovább? Mi van ott? Ott van út, víz, hidak és hajók. A víz balra van. Jobbra van a piac.
Mi van itt bent? Bent emberek vannak. Itt bent asztal és székek is vannak. Mi van kint? Kint udvar és kert van. Még van
ott nagy út is.
Milyen ma az idő? Ma kellemes, meleg és napos idő van.
7.
Mi ez? Ez az első lecke. Ez asztal. Ez könyv. Ez szekrény. Ez
toll. Ez ceruza. Ez papír. Ez szék. Ez lámpa. Ez mosdó. Ez kép.
Ez pohár, rádió stb.
Ki ez? Ez apa. Ez tanár. Ez tanuló. Ez anya. Ez tanulólány,
gyerekek stb.

Ez…? Ez asztal? Igen, ez asztal. Ez papír? Igen, ez papír. Ez
szoba? Igen, ez szoba. Ez könyv? Nem, ez nem könyv. Ez kép?
Nem, ez térkép. Ez ablak? Nem. Ez szék? Ez nem szék, hanem
asztal. Ez tanulólány? Igen.
*
Mint az olvasó nyilván kitalálta, ezek nyelvkönyvek. Az első
lecke vagy annak néhány részlete saját fordításomban, a harmadik kivételével. Sorrendben: Baghy Gyula eszperantó, Báti
László és Véges István angol, Carol H. Rounds és Sólyom Erika magyar, dr. Király Rudolf spanyol, Papp István finn, Laczházi Aranka és Daina Nītiņa lett, valamint Sipos István és Bena
Leopold cseh nyelvkönyve. De idézhettem volna még sokkal
többet. Ezekből én az angol és a magyar kivételével igaziból
megpróbáltam megtanulni az illető nyelvet.
Ezek mind így kezdik, és én ezt kimondhatatlanul unom. Az
élettel köszönő viszonyban nem levő, dögletesen unalmas párbeszédekkel és tőmondatokból összerakott leírásokkal, amikből
megtudjuk, hogy egy csomó vadidegen embert hogy hívnak
(ők aztán többnyire nem lesznek szereplői magának a könyvnek), és hogy az osztályteremben mik vannak, kréta, könyv,
szekrény, asztal, szék, ezeket a szavakat rögtön az elején muszáj megtanulni minden nyelven, aztán például a krétára soha
többé nem lesz szükség. Én legalábbis soha nem használtam
eszperantóul azt a szót, hogy kreto, pedig azon a nyelven legalább beszélek is.
Az unalmassági rekordot alighanem az a német tankönyv
tartja – valahol talán megvan idehaza, de csak emlékezetből tudom idézni, viszont eredetiben –, amelyik így kezdi: „Das ist
das Klassenzimmer. Was ist das? Das ist das Klassenzimmer.
Das ist das Fußboden. Was ist das? Das ist das Fußboden.” Ez
így megy oldalakon át, és az ember már mondja automatikusan
tovább. Das ist das Sprachbucherstlektionleserlangeweile. Was
ist das? Das ist das Sprachbucherstlektionleserlangeweile.
A csehvel eddig elért eredményem többek között azért annyira mérsékelt, mert nem találok egy tisztességes könyvet. Mivelhogy angolul írott könyv akad éppen, de nem szerencsés egy
harmadik nyelv közbeiktatásával tanulni. A Sipos–Bena pedig

használhatatlan, a következő lecke is ilyen, és nemhogy megjegyezni nem lehet az ömlesztve, értelmetlenül záporozó főneveket és mellékneveket, de még ébren maradni se könnyű a
könyv mellett.
Létezik a másik fajta könyv, amelyik nem azzal kezdi, hogy
bemutat nyolc embert és egy helyiség mind a harmincféle tárgyát a színükkel együtt, hanem két ember találkozik, az egyik
általában akkor érkezett külföldről. Ez egy fokkal elviselhetőbb.
Mármost az kétségtelen, hogy Baghyé valójában a legjobb
nyelvkönyv, amit bármely nyelvhez valaha olvastam, nemcsak
mindent elmond, amit az eszperantóról tudni lehet, de ragyogóan logikus és tele van jobbnál jobb olvasmányokkal. De akkor
is így kezdi! Ez a kicsi sorompó ott van az elején, hogy aki már
egypár tucat nyelvkönyvvel kudarcot vallott azért, mert unta,
az lehet, hogy elakad itt, mert szintén unni fogja.
Hogy mivel kellene kezdeni ehelyett, azt nem tudom, de tetszik tudni, én ebből az ULAS-kalandból leszűrtem egy tanulságot. Először is, mint tudjuk, a nyelvtanulásban kulcskérdés a
motivace. Másodszor: egyáltalán nem biztos, hogy a tanulást
olyan olvasmányokkal kell kezdeni, amik a végtelenségig le
vannak egyszerűsítve, például a spanyol könyvből hozott mutatvány alig tartalmaz igéket (a létige hat alakja szerepel, és
még a hívják, hívnak, belépnek, mondja, mondják jelentésű
igék), az angol tankönyv első leckéjében pedig kizárólag a létige egyetlen alakja van – ha ez a leegyszerűsítés nagyobb veszteséget jelent, mint amekkora nyereséget. Tudniillik a nyereség
az, hogy kevesebb ismeretlen szóval találkozunk a legeslegelső
leckében, amikor még semmit se tudunk a célnyelven. A veszteség az, hogy lefordulunk a székről az unalomtól.
Motivace. Miért tanulok én most két nyelven? Mert van néhány kislány, akik nagyon érdekeseket mondanak, illetve énekelnek, és én azt meg akarom érteni. Hogyan tanulok két nyelven? Igazi élő szövegekből. Tessék egyik legelső olvasmányom, azaz konkrétan hallgatmányom, mert a szöveget én írtam le.
Jméno jse Miloš Hrma. Pro to jméno se mi často smáli. Ale
jinak jsme byly slavná rodina. Náš pradědeček Lukáš jako vo-

jenský tambor bojoval v Praze na Karlově mostě, a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební kostky pradědečkovi přerazili
nohu tak šikovně, že od te doby bral rentu.
Mármost Václav Neckář nem egészen ezt mondja, amikor
hallgatjuk a filmet. Azt hallom, hogy „menu se Miloš Hrma”,
és ez is értelmes lenne, egy csehre beállított helyesírás-ellenőrző szó nélkül elfogadná, mert a menu ugyanúgy menüt jelent,
mint angolul, a se pedig visszaható névmás. De hát nem így
kell érteni, és nem csekély erőfeszítésembe telt rájönni, hogy
mindkét szó elején van egy néma j, amit nem ejtenek, és így
már van értelme: „név van Miloš Hrma”, de nem ez az érdekes.
Tessék olvasni tovább. A pradědeček, a vojenský tambor vagy
akár a šikovný (ügyes) nem azok a szavak, amik rendszeresen
elő fognak fordulni további szövegekben, minden valószínűség
szerint akkor is rég elfelejtettem volna őket, ha nem jönnek
közbe az élet viszontagságai és nem kell szüneteltetnem a tanulást. De az eszperantóból a kréta vagy a kultúrház, a magyarból
a filmrendező is olyan szavak, amik nem kellenek mindennap,
a könyvek szerzői mégis bevették őket az első leckébe, egy kis
életszagot próbáltak velük behozni (nem sikerült). Miért életszagú a Szigorúan ellenőrzött vonatok első néhány mondata?
Mert nem tartalmaz nyelvi engedményeket, egyszerűsítéseket a
kezdő nyelvtanulók számára, hanem anyanyelvi hallgatóságra
számítva normális, köznyelvi cseh nyelven beszél. Akkor használjuk ezt?
Igen, szerintem használjuk ezt. Nem úgy értve, hogy ezt a filmet, hanem hogy ezt a módszert. Mert annál, hogy rögtön a
legelején meg kell (dehogy kell) értenünk, hogy a Karlův most
miért változik át azzá, hogy na Karlově mostě, fontosabb, hogy
érdekes legyen a szöveg. Azt, hogy na Karlově mostě, elfogadjuk receptíven, értjük, hogy a Károly-hídról van szó, és az elöljárót ki lehet nézni a szótárból; hogy miért nem na Karlový
mostou vagy na Karlovách mostem, azt meg majd megtudjuk,
ha eljön az ideje. Nyelvtankönyvre előbb-utóbb amúgy is szükség lesz.
Nézzünk még egy példát.

Saule, kur tu esi, kur tu kavējies,
vai patiešām lietus šodien nepāries
tas nekas, neviens, nav no cukura
mēs tikai darām to, kas mums jādara.
Amikor ezzel a szöveggel találkoztam, a saule már ismerős
volt, megnéztem, amikor a Saule, saule című dalban találkoztam vele. Nap. Ez már megvan. A kur tu esi valahogy receptív,
egyből érződik, hogy csak azt jelentheti, hol vagy. A cukura
nem lehet más, mint cukor, és a nyelvvel való felületes ismerkedés után is egyből érezzük, hogy az alanyesete cukurs. (Viszont cerība alanyesete nem cerībs, hanem igenis cerība, remény.) A neviens ugyanúgy épül föl, mint az angol no one,
„nem egy”, és ugyanazt jelenti: senki. Patiešām: valóban, abból, hogy patiess, ez pedig abból, hogy pa tiesi, igazán. De van
köze a tiešs, közvetlen, azonnali szóhoz is. Ezeket az ember elolvasgatja és vagy megjegyzi, vagy nem. De aztán megint találkozik velük.
És közben olyan élményei adódnak, mint a lietus itt ebben a
szövegben. Eső. A liet, önteni és līt, folyni igetövekből. No de
álljunk csak meg: mi köze ennek ahhoz, hogy Vienkāršas lietas, Egyszerű dolgok, ami egy dal címe? A lietus és a lietas
ugyanaz a szó vagy két teljesen különböző, mint az állat és az
állam? Történetesen mindkettő az áll igére megy vissza, csak
jócskán eltávolodtak tőle és egymástól, és az ilyenekből lesznek a hibásan megtanult, összekevert szavak, amik megkeserítik a nyelvtanuló életét. Tehát nézzük. A lietas, holmi a lieta
többféle esetbeli változata, ez dolgot, tárgyat, ügyet, esetet jelent. De visszamegy egy liets alakra, ami melléknévi igenév:
olvasztott. Abból, hogy liet, önteni, öntözni, és a kör bezárult: a
két szó ugyanonnan ered! Csakugyan éppen úgy, mint az állat
és az állam. De várjunk csak: ez ugyanaz a szó, mint a nyelv és
a nép neve, latvis, latvietis, és ez is abból jön, hogy folyó, még
a kárpátaljai Latorca folyó is innen jön, szláv eredetű, és a lett
szóval közös az eredete. Szóval még Magyarországon is tudnak
lettül. Egy kicsit.
S mialatt az ember mindezeket kielemzi, a szavaknak kapcsolataik támadnak, történetük lesz, konnotáció kötődik hozzájuk.
Legközelebb, amikor máshol látom ugyanazt a szót, már isme-

rős lesz, már kötöttem hozzá valamit. Egyik kedvenc lett szavam a titok, mert Keita megejtő szeretettel énekli a Priecīgus
Ziemassvētkus egy sorában: Vai zini, kads ir noslēpums. Tudd
meg, milyen a titok. (A vai itt kérdőszó, de van egy ilyen kötőszó is, ami a magyar vagynak felel meg, rokon, de mégsem az:
a lettbe a finnből került, ahol szintén vai és ugyanazt jelenti, de
a finn és a magyar szónak ezúttal nem azonos az eredete, az ő
szavuk a protofinnből ered, így csak a finnségi nyelvekben van
meg, a mienk viszont a vagy igealakból vált külön.)
S most nézzük meg a másik módszert másképpen.
Zde jsou obrazy i knihy. – Itt vannak az apák és a hősök.
Tam jsou žáci i hráči. – Ott vannak a képek és a könyvek.
Tady sedí otcové, hrdinové. – Itt ülnek a tanulók, a játékosok.
Minimális nyelvtudással észrevehető, hogy nem stimmel.
Ezek a mondatok a harmadik lecke elején szerepelnek bekeretezve, az aktuális anyagrész lényegét fogják át: amint a cím
mondja, A főnevek többes számú alanyesete I.: -y, -i, -é,
-ové. Erről szól a třetí lekce. De a példamondatok csak a
könyvben helyesek, itt nem, a magyar mondatokat összecserélgettem. Mivel azonban sem a mondatok, sem az egyes szavak
nincsenek kontextusba helyezve, ez csak akkor látszik, ha van
valami előzetes nyelvtudásunk, amire hagyatkozhatunk, például fölismerjük az orosz книга vagy отец szó testvérét. Nézzük
magát a leckét. Ez ujj. Ezek ujjak. – Ez füzet. Ezek füzetek. (De
ehhez már szótár kellett, mert a könyvből a sešit fordítása egyszerűen kimaradt!) – Ez toll. Ezek is tollak. – Hol a térkép? Ott
a térkép. De jobbra vannak térképek. És így tovább, mármost
azt már megbeszéltük, hogy ez dögunalom, másrészt maguk a
szavak megjegyezhetetlenek, viszont harmadrészt most már azt
is állítom, hogy maga a tanítani kívánt nyelvtani jelenség is
megjegyezhetetlen.
„A főnevek többes számú alanyesetének ragja lehet y az élettelen tárgyakat jelölő s kemény mássalhangzóra végződő hímnemű főneveknél; az a-ra végződő nőnemű főneveknél (a mássalhangzóra végződő főnevekhez hozzátesszük a ragot, a többi
főnévnél a rag az utolsó betű helyébe lép); i az élőlényeket jelentő, kemény és lágy végződésű hímnemű főneveknél egyaránt; a lágy mássalhangzóra és st-re végződő nőnemű főne-

veknél; é az a, tel végződésű s még egynéhány élőlényt jelentő
hímnemű főnévnél; ové az a-ra végződő s néhány más élőlényt
jelentő hímnemű főnévnél.”
Ezt meg tudta jegyezni az olvasó? Szó szerinti idézet a
könyvből, csak kihagytam a példákat, amik között olyan hasznosak is akadnak, mint husita – husité.
Szerintem a szavak egyes és többes alakjának végtelenségig
történő sorolása és az ilyen szabályfelsorolás egyaránt megjegyezhetetlen. (És ne feledjük, hogy a cseh főneveknek nyolcféle többesjelük lehet, a készlet második felét a következő lecke
ismerteti.) A szavak sorolása azért is rossz, mert azzal csak
azoknak a szavaknak a többesét tanulhatjuk meg, amik sorolva
voltak, és a szabály ismerete nélkül nem derül ki, hogy ha
többfélét is látunk, akkor azok közül melyik érvényes a nem
említett szavakra. A szabály puszta elmondása pedig azért
rossz, mert ha nem láttuk vagy hallottuk a szó többesét, akkor
sem írni, sem beszélni nem tudunk úgy, hogy végig kell zongoráznunk magunkban a nyolcféle többesjelre vonatkozó összesen húszféle szabályt, hogy melyikbe esik a szavunk. (Plusz a
lágyítási szabály huszonegyediknek.) Ez pontosan az a kategória, hogy ha soha nem kaptunk el felénk dobott labdát, akkor a
differenciálszámítás még olyan pontos ismerete sem tesz rá képessé.
Akkor mit tegyünk? Semmit. Nem lehet bemagolni az összes
főnév többesét egyenként. Ezt a született cseh gyerekek sem teszik, és a szabályt is valamikor az iskolában hallják mluvniceórán, de addigra ők fejből tudják a cseh mluvnicét. Honnan?
Van egy szerv a fejükben, ők úgy hívják, mozek, a lettben smadzenes, a két szó persze rokon egymással. Ez pont arra van kitalálva, hogy adatsorokból extrapoláljon, ha hallanak százféle
szót többes számban, amik i-re végződnek, akkor ki tudják találni, hogy mi bennük a közös (hogy élőlényeket jelölnek és
hímneműek, illetve lágy mássalhangzóra vagy st-re végződnek
és nőneműek), és ha hallanak egy százegyediket, vagy netán
kitalálnak egy halandzsaszót, amire ráillik az analógia, akkor
automatikusan képezni tudják a többesét. Ahogy az olvasó is
tudja képezni csörpész, lonyáf, blarg többes számát magyarul,
pedig ezek a szavak nem léteznek.

Éppen csak a mozek–smadzenes nem abban jeleskedik, hogy
ha elsorolják neki ezt a száz szót, akkor abból megértse a szabályt és rögtön szállítsa a további szavak extrapolációval létrehozott alakját. A počítač, illetve dators képes erre, ha megfelelő programot írnak rá. Mi másképpen működünk. Éveken át
hallgatjuk anyanyelvünk szavait, és automatikusan alakul az
extrapoláció. Magyar fejjel begy, hegy, jegy, kegy, légy, mégy,
négy és szegy között semmilyen logikai kapcsolat nincsen. De
ha más lenne a nyelv alapelve, akkor ezeknél közös kapocs lenne, hogy mind lágy mássalhangzóra végződik, és a begy, a légy
meg a szegy esetleg külön csoportot alkotna mint élőlényt, illetve annak részét jelentő szó. Ehhez mi nem szoktunk hozzá,
ezért nekünk nehezünkre esik a szavakat végződés szerint nemekbe és egyéb csoportokba sorolni, hogy aztán képezni tudjuk a számaikat és eseteiket.
No de… můj bože, mans dievs, és ha hibásan képezzük azt a
szóalakot, akkor mi van?

2017.01.31.

Már a felét megehetjük
A MicRec fölrakta a Mamma mani apēdīs négy számát a Youtube-ra; a korábbi kettővel együtt a lemez fele fönt van, igaz,
ez a négy csak állóképpel. Összeszedtem.
1. Mamma mani apēdīs (Anya megesz)
2. Mēness uz jumta (Hold a háztetőn)
3. Saulesbrilles (Napszemüveg)
4. Bikini
5. Smilšu pils (Homokvár)
6. Dzirdēt un redzēt (Hallani és látni)
7. Fizikas skolotājs (A fizikatanár)
8. Viens solis (Egy lépés)
9. Netraucē mani (Ne zavarj)
10. Vienkāršas lietas (Egyszerű dolgok)

11. Zilas debesis (Kék ég)
12. Ceļš uz sauli (Út a napra)
Sajnos pont a Vienkāršas lietas nincs fönt, pedig erről a lemezről az a kedvencem.

2017.02.11.

Pályafutás
Ha az ember először ezen a zeneileg, éneklésileg és jelmezileg
is meglehetősen rendkívüli fellépésén látja:
https://youtu.be/xrQGc61u2T8
majd pedig ezzel az ugyancsak igen eredeti számmal:
https://youtu.be/OMKyLhbGJRI
aztán ráadásul még itt is:
https://youtu.be/3OtC19HNGXo
és a hatást ez a felvétel is mélyíti:
https://youtu.be/Xs7Jq2AwABA
vagy ez a meglepő műfajváltás:
https://youtu.be/1LV0zoWKmn4
– hát akkor enyhén mellbevágó látni, hogy alig két évvel később, még mindig csak tizenegy évesen Agate Albekeite már itt
tartott műfajban, énektudásban, hangkontrollban és érdeklődési
körben:
https://youtu.be/9EmPHPdUyNs
És tovább is van, csak én nem tudom még.
2017.02.17.

A lett bizarr nyelv
A lett bizarr nyelv. Az összes európai és iráni nyelv szavait
gyűjtőlencseként a lett és testvére, a litván fogja föl, az indoeurópai nyelvészek ezért imádják mind a kettőt. De az örökölt in-

doeurópai nyelvkincs mellett roskadásig van német, szláv, észt,
finn jövevényszavakkal, amiket a maga bizarr módján fog föl
és értelmez újra. Az a szó, ami a finnben még földet, országot
jelent, a lettben már házat; amelyik a nyugati nyelvekben sót
jelent, a lettben édességet és fagylaltot. Pánindoeurópia minden
szava megtalálható a lettben, de ha nem a jelentésük változik
meg, akkor a kiejtésük; a sapnisban csak nyelvész ismeri föl a
hipnózist, a népet jelentő tautában a deutschot; közembernek
az olyan összefüggések maradnak, mint az augsts az augusztussal, tudniillik a hónapnak nevet adó császár magas volt,
mármint társadalmi állását tekintve. Megjegyzem, én is beletartozom a szócsaládba mint auctor, azaz szerző. Lettül ez autors,
mert rengeteg olyan szavuk is van, ami nem vagy édeskeveset
változott.
A lett bizarr nyelv. Első hallásra mintha ógörög bölcsek és
római szenátorok nevét sorolnák folyamatosan, minden szó
végződése as, es, is, us, ais, ius, de amelyiké nem, az is s-szel
ér véget. Második hallásra is. Az ókori Rómában, ahol bárkit
hívhattak úgy, hogy Titus Livius, egy Lietus nevű ember se
keltett volna feltűnést, de a mai Lettországban ő az eső. S-re
végződhet főnéven kívül melléknév is, mint balts, fehér, meg
ige, mint lasīs, olvasni fog. A hat főnévosztály közül háromnak
az egyes számú alanyesete mindig s-re végződik, egynek végződhet š-re is. De a többes számú alakok és a további esetek
egy része szintén s-re végződik. Az s-t minden külföldi férfi
neve mögé odaragasztják, mert enélkül nem lehetne hímnemben ragozni, Šreks, Edijs Mērfijs, Donalds Tramps, sőt Toms
Henkss, két s-szel, mert a toldalék s a ragozásban leesik, de az
eredeti megmarad. Nyilván azért írják át a neveket lett helyesírásra, hogy az s-eket mögéjük lehessen illeszteni, Šāndors Petēfi is át van írva, bár a magánhangzóra végződő családnév
nem kap s-et. A nők a-t kapnak.
A lett bizarr nyelv. Megőrül a diftongusokért. Csak hatfélét
használ rendszeresen, de azokat aztán lépten-nyomon. A szláv
mir neki miers, mert kell bele diftongus és s-re kell végződnie,
hiszen hímnemű főnév. A drug, druzja az draugs, a jung jauns,
az octo astoņi. Az o hangot eldobta, nem kellett neki, a betűjét
most diftongusra használja, uo vagy ua a kiejtése, o hangot
csak jövevényszavakban ejt. Egy ötszavas mondatban legalább

négy diftongusnak illik lennie, s ez meg a rengeteg szibiláns
olyan dallamossá teszi még írásban is, mintha ének lenne, nem
beszéd. Pedig írásban át se jönnek a hangsúlyok, nem jelöli.
Zenei hangsúlyok és mégsem azok. Intonációnak hívja. És
imádja a szibilánsokat. Az s mellett a másik mássalhangzó,
amire főnév végződhet, az š, de rengeteg z-t is használ, és óriási mennyiségű dz-t, Európa egész többi részén nincsen annyi dz
forgalomban, mint a lettben, ez a mássalhangzó nyelvek egész
sorából hiányzik, és például a magyarban még a dzs-nél is ritkább. Van még c, č, ž és dž, vagyis ugyanaz a készlet, mint a
magyarban, csak az adagolás más. Egyébként is ugyanaz az
egész hangkészlet, csak van három eleme, ami nálunk nyelvjárási szintre szorult: a diftongusok, az ļ mássalhangzó, aminek a
magyar helyesírás is őrzi emlékét az ly betűvel, és az æ magánhangzó, ami nálunk például Eger környékén megvan, tæmplomot mondanak, a lettben viszont a sztenderd nyelvváltozatnak
is része. Jelölni ők se jelölik, e-vel írják, akárcsak a nyílt ε-t. A
legnagyobb kiejtésbeli különbség, amiről a könyvek említést se
tesznek, hogy erősen velarizálja az l hangot, mint némelyik
szláv nyelv és egyes szavakban az angol.
A lett bizarr nyelv. Története visszakövethető a protobaltin át
a protoindoeurópaiig, vagyis négy-ötezer évre, így mostanra
háromféle igeragozása és hatféle főnévragozása gyűlt össze, de
rendhagyó igéje csak három van. Újító szellemű nyelv, sokkal
inkább, mint a litván. Hatféle főnévragozás és hétféle eset, az
éppen negyvenkettő. Mint az élet, a világmindenség meg minden. A lett nyelv pont kétszer akkora, mint az élet, mert ebből a
negyvenkét végződésből még van egyes és többes számú is. A
balti-szláv nyelvközösség a protoindoeurópai felbomlása után
még kétezer évig fennállt, és a lett ma is ezer szállal kötődik a
szláv rokonokhoz, de ő maga már érezhetően nem szláv. Sokat
megőrzött a szláv mássalhangzó-torlódásokból, de sokat fel is
adott közülük. Megtartotta az eseteket, a végződéseket, bár
utóbbiakat átrendezte a saját szája íze szerint. A semlegesnemet
megszüntette, vagy talán ki sem alakult, ezt nem tudom.
A lett bizarr nyelv. Addig mondogatja, illetve énekli az ógörög hangzású szavait a rengeteg dz-vel, amíg beszippant és
folyton ővele akarsz foglalkozni. Nemcsak azért, hogy a maga
teljességében, nyelvtani pontosságában értsd a Saulesbrillest és

– no, az még odébb lesz – a Nokavētais reisst, hanem maga a
nyelv is elkezd vonzani, valahogy úgy, mint harminc évvel ezelőtt az eszperantó – ahogy az angol, a francia, a kínai, a spanyol, az arab, a német, az orosz, de még a finn se tudott, talán
csak a cseh, talán még az se. És elkezdesz a magad korlátain
belül intenzíven lettül tanulni. Intenzīvs ņelvtanulāšs.
A lett bizarr nyelv.

2017.02.25.

Egy hónapja tanulok lettül
Jó pár szót ismerek, és van némi áttekintésem a nyelvtan egészéről. Folyékonyan olvasok lettül, és a hallott szöveget le tudom írni. Magasan fejlett kombinációs és absztrakciós képességem segítségével felismerem még nem hallott, nem tanult szavak jelentését, vagy akár képezni tudom a feltételezett lett szót
meglehetősen bonyolult fogalmakra is – és volt már, hogy az
így képzett szót megtaláltam a szótárban, a következtetésem tehát helyes volt. Ismerem olyan szavak eredetét és kapcsolódását más indoeurópai szavakhoz, amikét rajtam kívül talán csak
egy maroknyi nyelvész. Fogalmaztam már mondatokat, amiket
megértettek lett beszélők, bár hiba akadt bőségesen. Közöltem
már lett emberrel, hogy ő velarizált l hangot ejtett világéletében, de nem tudta, hogy így hívják. Nyelvészeti szakkifejezések egész tárháza áll rendelkezésemre, hogy a megismert és
megismerendő szavakat, nyelvi jelenségeket rendszerezni, áttekinteni tudjam. A megismert szavakat a belőlük képzett további szavak bokrával együtt, fogalomkomplexekként tudom elsajátítani, sokszor anélkül, hogy egyenként kellene bemagolnom
őket.
Azok a gyerekek, akik január 23-án születtek Lettországban,
semmit sem tudnak mindezekből. Egyetlen szót sem tudnak kiejteni, és ha értenek is valamit a beszédből, nem tudják a külvilág tudomására hozni. Mondhatni ugyanaznap kezdtük a tanulást, de ha őket és magamat versengő diákok csapataként fo-

gom fel, akkor az osztály összesített tudásának 100%-a az én
fejemben van, az ő tudásuk zéró.
Azt is csak én tudom az osztályból, hogy – függetlenül attól,
hogy én milyen tempóban haladok – két év alatt ők mind egy
szálig el fognak mellettem száguldani és behozhatatlanul elhagynak majd. Még mindig fogalmuk se lesz róla, hogy ők lettül beszélnek, egyáltalán létezik lett nyelv, és még mindig tömegével lesznek fogalmak, amiket én ismerek és ők nem, valójában ezek a fogalmak lesznek többen. De ami a lett nyelv gyakorlati használatát illeti, ők már kenterbe fognak verni engem.
Negyvenhat éves lemaradásukat villámgyorsan az én negyvenhat éves lemaradásommá fogják változtatni. Tökutolsó leszek,
az egész osztály legrosszabb tanulója.
Halvány fogalmam sincs, hogyan csinálják. Az anyanyelv különleges, misztikus valami. Még soha senkit nem lehetett kifaggatni anyanyelv-elsajátítási technikájának elméleti megfontolásairól, mert amikor tanulják, akkor túl kicsik ahhoz, hogy ilyen
kérdésekre válaszoljanak, később meg már nem emlékeznek rá.
Sokan és sokféleképpen kutatták már ezt a területet, de mindmáig nem tudjuk, mi teszi az anyanyelvtanulást ennyire mássá,
mint bármely későbbi tanulás, akár nyelvtanulás.
Gondoljuk meg. Nekem, a felnőttnek be kell magolnom,
hogy a lettben az s, š végű főnevek többes száma i-re végződik,
a magánhangzóra végződők viszont egy s toldalékot kapnak; de
van egy hosszú lista is hozzá, a lágyuló mássalhangzók és -torlódások jegyzéke, így lesz a lācis többese lāči. És a magolás
után még végeláthatatlan ideig gyakorolnom is kell, mert a szabály puszta ismeretétől nekem nem lesz automatikus, hogy alkalmazni is tudjam.
A lett kétéveseknek ez az egész probléma sose létezett. A
szabályról fogalmuk sincsen, nem tudják, mi az a lágyuló mássalhangzó vagy egyáltalán a mássalhangzó, azt se tudják, mi az
a többes szám. Éppen csak magabiztos könnyedséggel rávágják, hogy egy maci az viens lācis, két maci az divi lāči. Persze
mivel még ők is tanulják a nyelvet, gyakran csinálnak hibát,
egyes szóalakokat esetleg még nem ismernek, de ha a felnőttek
egyszer-kétszer kijavítják őket, attól kezdve tudni fogják. Én
nem. Engem kijavíthatnak százszor, és még mindig nem fogom
tudni. Azaz tudni igen, de az élőbeszéd sebességével helyesen

képezni az összes ige- és névszóalakot, helyes struktúrába öszszefűzni a mondatokat, azt nem.
És mivel negyvenhat évesen kezdtem lettül tanulni, az óriási
előnyből kialakuló óriási lemaradást már soha nem hozhatom
be. Gyakorlatilag édesmindegy, hogy mennyit beszélek, írok és
olvasok lettül hátralevő életemben: ha most odaköltöznék Rīgába és soha többé semmilyen más nyelven nem beszélnék,
csak lettül, akkor is maradna akcentusom, idegenesen fűzném a
szavakat, sok hibát csinálnék – akármennyi idő telne el, megmosolyognának az újabb generációs lett kétévesek, akik nem is
értenék, miért beszél a bácsi olyan furcsán.
Vagy legalábbis nem több, mint egy a tízezerhez, hogy valaha igazi anyanyelvi szinten meg tudnék tanulni lettül, ha ez
lenne a szándékom – nem ez a szándékom, én csak meg akarom érteni a NANDO kislányokat és pályatársaikat. Eddig életemben egyszer találkoztam olyannal, aki tökéletesen megtanult magyarul, bár bizonyára felnőttként kezdte: gyönyörű
szép, irodalmi magyarsággal beszélt, erdélyinek néztem, mert
ők figyelnek így oda a nyelv legapróbb hajlékony szálacskájára
is. Azt, hogy nem is ez az anyanyelve, onnan tudtam meg,
hogy az orvosi pecsétjén egy arab név állt, méghozzá nem is
magyar helyesírással.
Nincsenek nagyra törő terveim a lett nyelvvel. Csak érteni
szeretném a dalszövegeket, ezt-azt. A gond az, amit Lomb Katónak mondott valaki, aki csak bukdácsolt az idegen nyelvben,
mialatt a gyereke magabiztosan közlekedett már benne. Hogy a
gyereknek könnyű, de neki az egész általános iskola, gimnázium és főiskola anyagát le kell fordítania magában.
Úgyhogy én elégedett leszek magammal akkor is, ha valaha
leszek lettül kétéves.

2017.02.28.

Arany Mikrofon
Engem nem kérdezett senki, ezért érhette meglepetésként a
NANDO kislányokat, hogy ők nyerték a Zelta Mikrofonst, én
egy hónapja már megmondtam pedig, hogy ez lesz. Egyszerűen
csak mert megnyernek mindent és kész. Mert gyönyörű szépen
énekelnek. Akadēmiskas mūzikas albums kategóriában a Canticum Canticorum nyert, instrumentālās mūzika kategóriában
Rihards Zaļupe, aztán debija kategóriában a Justs, és utánuk
jöttek ők, a bērnu mūzikas albums kategorija. De másképp zajlott le, mint az előzőekkel. Ők ott ültek a nézőtéren, feljöttek a
színpadra, átvették a szobrocskát, paldiest mondtak, kis beszédet, aztán visszamentek. Ebben a kategóriában gyerekzsűri
mondott ítéletet, ők is ott voltak a színpadon, hosszú beszédet
tartottak, és végül fölbontották a borítékot. Mamma mani apēdīs, NANDO.
A NANDO és Rūta Dūduma a kulisszák mögül jött elő, se
köpni, se nyelni nem tudtak, inkább holtak voltak, mint elevenek, de persze van színpadi rutinjuk, tudtak beszélni. És azon
nyomban énekelni, előadtak egy-egy részletet a címadó dalból
és a Fizikas skolotājsból, Edmunds Rasmanisszal és Edavārdival, de legfőképpen egy kiló adrenalin énekelt. Most nem szólt
úgy, ahogy máskor. Megértem.
A ceremonijas vadītājs, a nevét elfelejtettem,* mondott egy
mondatot, amit egész jól értettem. De egyébként csak elszórt
szavakat, amikből nem nagyon tudtam összerakni, hogy miről
van szó. De remélhetőleg meglesz ez a felvétel a tévé honlapján, és pár év múlva visszanézem. Azt mindenesetre tudom,
hogy nekem is köszönetet mondott. Mert a skatītājs digitālas
platformas,** az én vagyok.

* Mārtiņš Daugulis
** Helyesen: skatītājs digitālās platformās (Szivárvány)

A Zelta Mikrofons az a lett Grammy-díj. A Dailes színházban, óriási felhajtás mellett adják át, mindenki ott van, aki számít, egymilliárd lámpa, kivetítő, kamera mindenütt, és innentől
te vagy a zeneisten. Tizenhárom évesek.*

2017.03.09.

Szürke vörös alapon
Tisztázzunk valamit. Nem vagyok hangmonogám. Nem esküdtem hűséget Keita hangjának, bár tény, hogy változatlanul
megpendít valamit az idegszálaimban, amitől úgy érzem, addig
nem is hallottam zenét, amíg őt meg nem ismertem. Pedig az
alig fél éve volt. De, hallottam, de ha őt hallgatom, mintha
tényleg kétféle hang létezne: Keita Krūmiņa és az emberiség
többi része. Valahol valami nagyon jól sikerült a torkában, és
tud is bánni vele.
De Keita hangja valójában öt hang. Pár éve még hat volt.
Mert szólóban is csodaszép, de igazi mélységeiben akkor tud
kiteljesedni, amikor összehangolják a hangjukat, a legjobb zongorahangolók precizitásával, és megszólal a NANDO-harmónia, az a tökéletesen csengő, finomra kicsiszolt vócse, aminek
valahol a legnagyobbak között kell keresni párját. Queen, ABBA, Kraftwerk, Omega. Még a Ricchi e Poveri és az Alphaville sem. Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, Vangelis, Morricone, Vladimir Cosma rakja össze a zenét így, hangjegyről
hangjegyre, mint a NANDO, mintha egyenként válogatnák ki
őket, sokáig tűnődve több normál c között, hogy melyik illik
oda a legjobban, pedig mindenki másnak tökéletesen egyformának tűnnek, csak ők tudják a különbséget. Pedig nem így
van. Akármennyit gyakorolnak – a felsoroltak és a fel nem soroltak –, a zene a végén mindig spontán születik, csak persze
azért ők a legnagyobbak, mert így is tökéletes lesz. Vagy majd*

2017 februárjában csak Amanda és Keita volt tizenhárom. Alise és Patrīcija még csak tizenkettő, Terēze tizenegy. (Szivárvány)

nem az. A kedvenceim azok a pillanatok, amikor hibáznak,
mert kedvesen emberiek. Ők sem csodalények.
Ezért kapott a NANDO Arany Mikrofont három nappal azelőtt, hogy elkezdtem ezt a cikket. Mert a zsűriben szakemberek ültek. A többi kategóriát is szakemberek értékelték, a névsoruk megvan a díj honlapján – de ezt a kategóriát még szakértőbb szakértők. Gyerekek. S hogy ők milyen gondos, figyelmes, hozzáértő zsűri tudnak lenni, azt volt alkalmam megfigyelni, amikor láttam az egyiket zsűrizés közben. Igaz, ő nem
ítélt oda díjakat.
Nem vagyok tehát hangmonogám. Nem is lehetnék, legalábbis
Keita hangjához biztosan nem lehetek kizárólag hűséges, mert
az ő hangja akkor futja legjobb íveit, amikor öt vagy hat hangból az egyik. De vannak más hangok is, amik valahogyan eltalálnak valamit az idegrendszeremben, és valami olyasmit tapasztalok, mint Keitánál. Az egyik ilyen hang tulajdonosa Agate Albekeite.
Ismerkedésünk éppoly fokozatos volt, mint a NANDO kislányokkal. Időnként meghallgattam egy-két felvételét, az első öt
közül ebből* a háromhetes cikkből, amit akkor írtam, amikor
már láttam, hogy itt megint rábukkantam valami rendkívülire.
Itt az ideje, hogy foglalkozzam is vele.
Általában értékelem, ha valaki szépen tud énekelni, úgy értve, jó hangja van és ért a használatához, de ez önmagában csak
arra elég, hogy párszor meghallgassam és örüljek neki. Nekem
az is kell, hogy a zene szóljon valamiről, én Cseh Tamáson,
Bródyn, Zoránon, a Hairen és a Jézus Krisztus szupersztáron
nőttem föl, akiknek sose volt valami haj de szép hangjuk, de
oda kell figyelni rájuk, mert amit énekelnek, annak mélysége,
tartalma, jelentősége van, meg Koncz Zsuzsán, akinél ezek
olyan méreteket öltenek, hogy az ember már, gyerekfejjel, hallja elég sokszor, mire azt is fölfedezi, hogy ráadásul a hangja is
szép és bánni is tud vele. (Ebben a mondatban a jelen idő Cseh
Tamásra is vonatkozik, akinek szerintem azóta se lett szebb a
hangja és az énektechnikája se gazdagodott, de már biztosan
megtanította François Villont az Antoine és Désiré-dalokra.) A
*

Pályafutás

zene tartalma akkor is érzékelhető és értékelhető, ha nem értjük
a nyelvet, amin a szöveg íródott, bár az kétségtelen, hogy a
szöveg is fontos – sokszor fontosabb a dallamnál, és a kettő
összetartozik, Sophie Fisher és Alex Fletcher –, éppen ezért
kezdtem tanulni lettül, mert a Mamma mani apēdīs lemezen levő számok világossá tették, hogy a NANDO-zene már nem
Neoton-kategória, ha ugyan az volt valaha, sokkal inkább
Koncz Zsuzsa, ők is üzenetet közvetítenek, részt vesznek a társadalom átalakításában, és én ezt látni, hallani, érteni szeretném.
És itt lép be Agate Albekeite.
A Youtube egész sor fellépését őrzi 2011 tavaszáról, a Mazo
dziesmas Latvijairól (Lettország kis dalai). A feliratból tudjuk,
hogy kilencéves volt és Skrīveriben élt (2600 lakosú novadsszékhely, Rīgától 85 kilométer közúton). Szóval azóta már tizenöt. Nézzünk meg néhányat nagyjából abban a sorrendben,
ahogy én találkoztam velük.
A Puteklis (Por) a föl-le ugráló dallamával ma sem a kedvencem, pedig nem rossz szám. Azóta tudom, hogy Agatének ez
úgyszólván védjegye, több számban is alkalmaz ilyen fölsikoltó hangokat, még sőtebb. És igenis nagyszerűen énekel, amit az
ember nem feltételezne azt követően, hogy az első versszak
alatt kétszer is meg kell köszörülnie a torkát, de aztán rögtön
jön a refrén, kiereszti a hangját, és hibátlanul zeng. (Hangtalanul torkot köszörülni csak Loreta Vaivode tud, sejtelmem
sincs, hogy ez neki különleges képessége vagy kikapcsolható
mikrofonja volt.)
De az egész szám elég fura. A magyarázattal adós maradok,
amíg meg nem értem a szöveget; próbáltam, de kifogott csekélyke nyelvtudásomon.
Könnyebb a helyzetem a Ņam, ņammal, aminek a címét le se
kell fordítani, csak azt kell majd még tisztáznom, hogy ő itt milyen állat. A diétáját részben értem, ogas, čiekuri un sēnes,
vagyis bogyók, tobozok és gombák. (Megtaláltam. Čakla vāvere, vagyis szorgalmas mókus!)
Sokkal könnyebb volt kideríteni, azaz pont kideríteni nem
kellett, hogy a Nīlzirdziņšben milyen állat, egyszerűen ránéztem erre a szóra és tudtam, hogy vízipacit jelent, pedig még
nem tudtam, hogy a ló az lettül zirgs, és a kicsinyítő -iņš képzőt

sem ismertem még. De Agate már mint víziló jött be, és az
egész szám alatt tökéletesen víziló, tévedésnek helye nincs. (A
mókus talán nem ennyire élethű, vagy csak ezt a szót nem érzékeltem azonnal jelentésével együtt, mint a vízipacit.)
Ebben a két utóbbi számban és a három következőben is
Agate átlagos szintjén énekel, semmi különleges; persze akinek
ez az átlagos szint…
Ám Agate zoológiai kirándulásai nem tartottak soká. Énekelt
altatódalt a kisöccsének (Sapņu dziesmiņa, Álomdalocska),
nem zavartatva magát attól, hogy a gyerek beledünnyög a zenébe, éles mikrofont is adtak neki, de duettet is énekelt a színes
álmokról (Krāsaini sapņi) Nikolajs Puzikovsszal, valamint a
hulló őszi levelekről (Krīt lapa) – és itt álljunk is meg. Mert
van Agatének egy kérlelhetetlen kritikusa, akiről azt mondtam,
hogy láttam zsűrizés közben. Zanda. És neki ez a szám nem
tetszik. Közömbösen, érdektelenül hallgatja, nem érez közösséget se Agatével, se a falevelekkel, aminek alighanem a szám
zenei stílusa lehet az oka, ez a bluesféle műfaj neki nem jön be,
és nekem sem. Olga Rajecka nagyon lelkes, és egy nyíltszíni
taps is megszólal, de ez a szám márpedig nem jó. Tessék ezt
Zandának és nekem elhinni. A taps a felnőtt közönségtől jött,
akik értékelik a dalolási teljesítményt és a filozófiai mondandót, de Zandával mi gyerekek tudjuk, hogy ez a szám csak másodrendű. Danute Podvinskának persze nagyon tetszik, de ő is
felnőtt, meg hát az anyja, az a minimum, hogy tetsszen neki.
Mit? Hogy Zanda meg a húga? Hát éppen ez az. Tessék megnézni a Mazs cinītist (Kis harcos), ott milyen lelkesen mosolyog, az bezzeg jó szám. Kiérdemelte Guntars Račs tetszését is,
ő pedig igazán ért hozzá. Ő írta. Zanda általában maradéktalan
lelkesedéssel énekli a dalszövegeket, tehát ha nem, akkor gond
van.
A Zanda-kritikát is meg az enyémet is kiállta a következő
szám, amivel Agate szintet lép. Címe Dig a Little Deeper (Áss
kicsit lejjebb), angolul van, ami alkalmat ad megtudnunk, hogy
Agatének még vannak gondjai az angol kiejtéssel, de a szám
szenzációs. Talán Agate második legjobb száma az eddigi repertoárból, ami érdekes dolog, mert meghallgattam az eredetit
is, és kimondottan felejthető. Ott egy öreg néni énekli, aki bármire képes, mivelhogy rajzolva van, de ne tessék haragudni,

Agatéhez képest sehol nincs. Ha az ember hátat fordít a képnek
és nem látja a rengeteg táncoló állatot, ez a szám zeneileg már
kimondottan unalmas.
Agate nem képileg visz bele életet, hanem zeneileg, bár tényleg édes, ahogy mint boszorkány kotyvaszt mindenfélét, aztán
egyszer csak elefántfogkrém lesz belőle. (Hidrogén-peroxidot
elegyítünk folyékony szappannal, általában valami színezőanyagot is adunk hozzá, aztán katalizátort teszünk bele, kálium-jodidot vagy élesztőt, és nagyon sürgősen elkapjuk a fejünket, mert a hab ennél sokkal gyorsabban is kicsaphat a csőből.
Sok elefántfogkrémes videót láttam régebben, és gratulálok a
vegyésznek, mert eddig Agate az egyetlen, aki ezt védőszemüveg nélkül csinálta.) A képi hatások nem annyira jellemzők
erre a koncertsorozatra, egy jó jelmezt vesznek föl, ez minden.
Agate itt színes fényekkel operál, elefántfogkrémet készít,
plüssbékákhoz énekel, az átváltozós sztriptíz pedig tényleg hihetetlenül hatásos – de nem itt van a pont, amivel megnyerte
ezt a számot, hanem az énekben, amiket a már említett sikkantásokkal, többféle hangváltással, igazi musicalmódra tesz színessé és elevenné.
A Zanda-kritikában és az enyémben is a legnagyobbat egy
másik angol nyelvű szám bukott, a Golden Eye. Nem Agate, a
szám. Zanda hosszabb ideig oda se néz a nővérére, és amikor
végre igen, akkor is mintha nem is látná, egyáltalán nem érdekli a dal, nem jut el hozzá, bár nyilván érti a szöveget és a többrétegű mondanivalót még angolul is (kicsi hozzá, de nyilván lefordították és megmagyarázták), de egy ilyen számot pillanatok
alatt meg lehet unni, Zanda pedig ott volt a próbákon, valószínűleg ő maga is fejből el tudja énekelni, van rá egy eiróm, hogy
éppoly magas szinten, mint Agate – csak unja. A többit nem,
pedig azokat is tudja fejből, azokat boldogan énekli Agatével
együtt, de ez egyszerűen átmegy az aranyszínű hajpánt alatt.
Én többet értek belőle, de nekem is.
Nem ezért került be ebbe a cikkbe, hanem amit Agate csinált
belőle. Mert ennek is meghallgattam az eredetijét. Kérem szépen, én tudom, hogy a máglyát kockáztatom, de Agatéért mindent, Keita pedig végképp a szívem csücske, márpedig Keita
igenis jobb volt a Let It Góval, mint Idina Menzel, bár tény,
hogy a számára átszerkesztett változatban. Hát Agate meg ez-

zel a számmal is jobb az eredetinél. Én tudom, ki Tina Turner,
tudtam már harminc-negyven éve is, de ezen a számon, kereken megmondva, minden tisztelettel Bonónak, halálra untam
magam. Agate klasszisokkal jobb. A szám még mindig halál
unalmas, de legalább már él, Agate visz bele életet, legfőképpen azzal, hogy használja is a hangját, nemcsak hírből tudjuk,
hogy van neki. Tina fényévekkel többet tud, mint amit ebben a
számban elővesz, és persze hogy többet tud Agaténél is, csakhogy itt nem használja, Agate meg igen. És nem a kunsztokra
kell gondolni, hogy az a pöttöm kislány a 2,3 literes tüdejével
kivág egy velőtrázó háromvonalas b sikolyt, bár kétségtelen,
hogy az a sikoly többet ér, mint az egész szám – hanem hogy ő
igaziból énekel, Tina meg a saját tudásához képest legfeljebb
csak dudorászik. A számnak mélyebb, csavartabb jelentést ad a
tény, hogy amikor Agate énekli, hogy „soha nem fogod megtudni, hogyan figyeltelek gyerekként az árnyékból” – akkor ő
eközben most is gyerek, és tudjuk, mert tudatja velünk, hogy ez
nemcsak múlt idő, jelen is és jövő, éneklés közben is figyel
minket a meghatározhatatlan színű fakószürke RGB(84, 76,
82) szemeivel, és ezentúl most már mindig, ettől többet nem
szabadulunk. (Ha én lettem volna a rendező, istók zicsi megcsinálom, amit régi fekete-fehér filmekben, lejjebb veszem a fényt
és csak a szemére adok egy fénycsíkot, minél hatásvadászabb,
annál jobb.)
Csak hát ettől a szám még unalmas. Danutének ez is tetszik,
bár a sikoly nem, attól elhúzza a száját, szerinte nem volt jó.
Szerintem is jobb a másik felvételen, a Dziedošās ģimenesen öt
hónappal később énekelt változat. Zandának ez közömbös, a sikolyra arcizma se rezzen, hallotta százszor, a számot pedig unja. Én is.
Mindaz, amit Agate kilencéves korában véghez vitt mikrofonnal a kezében, csak bevezetője annak, amit jóval később, tizenkét évesen tett. Úgy néz ki, ez az a bűvös életkor, amikor a lett
kislányok félretesznek nyuszit, macit, mókust, vízipacit, ördögöcskéket és piros cipőcskéket, és elkezdenek az életről énekelni: ez a Nokavētais reiss, a Megkésett utazás. Ez az egyik
szám, aminek köszönhetően beláttam, hogy Lettországban
olyasmi történik, ami túlnő a NANDO kislányok zsenialitásán.

Abban a pici országban zenei csodagyerekek teremnek, mint
lietus után a sēnes.
A szavak kevesek ahhoz, hogy elmondjam, mit alkotott Artūrs Mangulis, aki írta, és Agate, aki elénekelte. Mármint nem
azok a szavak, amiket én tudnék írni róla, hanem amit megértek belőle. Még csak töredékeket. De első néhány alkalommal
még egyetlen szót sem értettem, és mégis az egész mintha az
életemről, az életünkről szólna, rólunk, gyerekekről és felnőttekről, az egész világról. Csak bele kell nézni a szemébe és vele
énekelni.
Igen, Agate is. Megint eggyel többen vagyunk.
*
(Agate tüdejének vitálkapacitását onnan tudom, hogy tavaly
ki kellett magamat képezni tüdőgyógyásznak, a súlyát és a magasságát persze csak becsülni tudtam, de van eszköz a neten,
ami ebből kiszámolja. A háromvonalas b sikoly sikeréhez sürgetésemre seregestül siettek segítségemre, elnézést az alliterációért, zeneértő barátaim, akik frekvenciaanalizátort és zeneszerkesztő szoftvereket is bevetettek a hangjegy azonosításához. Köszönet érte. Ezek után nem maradhattam el tőlük felkészültségben, és több képernyőfotóról kiválasztott pixelekből,
szakirányú feldolgozóprogramok segítségével azonosítottam
Agate szemének színét.)

2017.03.10.

Egyvalamit a NANDO se tud
Paklanīties. Meghajolni. Végignéztem összes fellelhető csoportos szereplésük utolsó másodperceit.
Papagailis, 2010. november. Ketten, akikről a rossz képminőség és fényviszonyok miatt csak a mozgásukból látható,
hogy Keita és Amanda, óriási meghajlást mutatnak be, a többi-

ek (itt öttagú a csapat) egyszerűen elfelejtenek meghajolni.
Sorban, mint akik valami rossz fát tettek a tűzre, megszeppenten lerakják a mikrofonokat a szőnyegre és szemlátomást várnak valamire, de hogy mire, az nem derül ki. No jó, hatévesek
voltak.
Traucējums, 2012. március (innentől hatan). Már rendes, de
túl rövid meghajlás, Alise és Patrīcija elkésik vele, aztán fölegyenesednek, és megint nem tudnak mit kezdeni magukkal,
hirtelen mintha elfelejtették volna, hogy merre van a kijárat.
Novemberben írtam arról, hogy bennük marad a feszültség,
nem old ki, túl nagy az átélés.
Lielā zive, 2013. március. Egészen rövid, gyors meghajlások,
minden összhang nélkül, mindenki magának, de ez már láthatóan nem érdekli őket, afféle szokás, hát engednek neki, de máshol jár az eszük. Nem lepne meg, ha kedvük támadt volna halat
enni.
Vai tu vari, öt nappal később. Mint az előző, de még szétszórtabbak. Amanda elindul kifelé, de megakad Keitában, aki éppen biccent a közönség felé, erre ő is, aztán meghajolnak kicsit
rendesebben, velük szinkronban Alise is, aki éppen őrájuk nézett. Terēze az egyetlen, aki rögtön a szám végén normálisan
meghajol. A másik kettő elindul, észbe kap, visszafordul, meghajol, „ja, amúgy sziasztok” és megy tovább.
Vai tu vari, április. Szépen bólintanak a közönség felé, de
nem egyszerre, és még mindig nagyon röviden.
Vai tu vari, november. Már kicsit jobb, mélyebb a meghajlás,
sajnos a felvétel megszakad éppen akkor, amikor fölegyenesednek.
(Dzeguzīte, 2014. április. Itt nincs meghajlás, tablóba merevednek a végén.)
Viss, ko nedrīkst!, augusztus, csak Keita, Amanda és Patrīcija
lép fel Elizabete Lukaševičával. Talán a legsikerületlenebb
meghajlásuk. A szám végén mindenki pózba vágja magát, idáig
volt elpróbálva, aztán Elizabete visszaviszi a mikrofonját a rendezőségnek, Keita követi (miért ilyen sürgős ez, leltári tárgy?),
közben a másik kettő láthatóan egyszerre szeretne velük együtt
cselekedni és meghajolni, végül gyorsan, mélyen meghajolnak,
aztán ők is elindulnak a rendezők felé.

(Muzikants, 2015. április – innentől öten. Hiányzik a felvétel
vége, nem tudni, mi lett a meghajlással.
Ievan polkka, október. A felvétel ott ér véget, hogy a félkörben álló sort kezdik kiegyenesíteni, láthatóan készülnek meghajolni.)
Ievan polkka, november. A középsők gyorsan előrejönnek,
hogy kiegyenesítsék a sort, összefogódzkodnak (végre!), és
mélyen meghajolnak, de sajnos itt megszakad a felvétel.
Ievan polkka, 2016. április, Edmunds Rasmanisszal. A férfi
diktálja a meghajlást, mert az indiszponált kislányoknak nem
sikerülne, kicsit rendezgetik a sort, aztán Rasmanis a kezét
Keita és Terēze hátán tartva meghajol, és vele egy ütemben,
pontosan és mélyen az egész csapat.
Ievan polkka, október. Mint az előző novemberi polkafelvételen, és most nem szakad meg a felvétel, rendes, sikerült meghajlás. De Rasmanisszal azért jobban ment.
Ritenis, november. Amanda, a karvezető mindkétfelé ránevet
a társaira, összefogódzkodnak, és végre rendesen, jól meghajolnak – de Patrīcija és Keita elmulasztja a kézfogást.
Dzirdēt un redzēt, három nappal később. Most Terēze vezet,
többször nézve mindkét irányba bevárja a társait (!), szépen,
összeszedetten meghajolnak – de Terēze kezét Patrīcija és Alise is elfelejti megfogni, bár nagyon közel állnak és nem látszik,
ha az ember nem figyel nagyon.
(Last Christmas, 2016 karácsonyán Rūta Dūdumával, nincs
meghajlás a felvételen, a kamera kisvenkel a karácsonyfára.)
Mindmáig egyetlen felvétel sincsen birtokomban, amin a
NANDO sorba áll, megfogja a társa kezét, egyszerre, összehangoltan meghajol, és hagyja, hogy a fejére zuhogjon a taps.
Igen, létezik az a típus, aki magabiztos és lendületes, amikor
művészetét gyakorolja, aztán amikor kihuny a rivaldafény,
egyszerre kicsi lesz és gyámoltalan. Ők inkább csak gyerekek
még, amit elpróbáltak, az nagyon megy, de se nekik, se a körülöttük levőknek nem jutott eszükbe, hogy a művészet 10% zsenialitás és 90% verejték, s bizony azt a meghajlást is többet
kellene gyakorolni. Hadd zuhogjon az a taps. Skatītāji aplaudējiet!
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Nem nehéz?
Ezt kérdezte tőlem a minap a kisunokám. (Milyen nagy már!
Harmincéves voltam csak, amikor először vettem a karomba a
gőgicsélő apróságot.) A lett nyelvről kérdezte, én pedig azt feleltem, hogy nem.
De beleestem a gondolkodóba. Voltaképpen miért nem nehéz
a lett? Nekem eddig szinte minden nyelv nehéznek bizonyult.
1.
Az angollal gyerekkoromtól fogva kínlódtam, de csak a számítástechnika révén sikerült valamicske tudásra szert tennem tizennyolc éves korom után, amikor PC-zni kezdtem és a szakirodalom, a programok helpje csak angolul volt meg, nagyjából
már értettem, de a could, would, should, may, might, have,
shall, ought, been teljes rejtély maradt. Aztán elém került
Montgomery első három Anne-története egy Chip-CD-n, és
tudni akartam, mi van bennük, hát nekiültem egy rezidens szótárprogrammal, ami persze édeskeveset tudott a nyelvtani szerkezetekről, azokat a szövegösszefüggésből kellett kihüvelyezni. De a végére tűrhetően értettem kanadaiul. Huszonnégy éves
voltam. Két évvel később lett itthon net, édeskeveset lehetett
használni, az árak magasak voltak, a tartalom szinte semmi, és
az jóformán minden angolul. De akkor már tudtam emberekkel
értekezni mindenféléről, külföldiekkel angolul, és lassan kicsiszolódott az angolom.
Oroszból föl voltam mentve a suliban, később egyszer-egyszer összeakadtam ezzel a nyelvvel minimális mértékben, még
legtöbbet talán akkor, amikor szóba került, hogy kimegyek
Kurgánba, de nem engedtek, az oroszból meg elfelejtettem még
azt is, amit meg se tanultam. Amúgy is mindig feszült volt a viszonyunk, szerintem ugyanis nonszensz, hogy egy szláv nyelvnek olyan zűrösek legyenek a kiejtési viszonyai, mint az angolnak, merthogy ugye ha egy szóban három e van, az kiejtve három különböző magánhangzó, aszerint, hogy hangsúlyos,

hangsúlyos melletti vagy hangsúlyos melletti melletti. Emlékszem, egy ízben azt a szót, hogy hideg, úgy ejtettem, hogy halabdó, és Marie rám szólt: hólabda! Azóta legalább ezt az egy
szót tudom, de ez semmiféle támpontot nem ad más szavakhoz,
mert például a tej akkor se mólaka, hanem malakó, pedig leírva
abban is ugyanúgy három o van. A másik nagy bajom az oroszszal a túlragozódhatnékságosítmányozódászat, mindig mondom, hogy oroszul невсёуживательностивание, az egy rövid
szó. Ez teszi nehézzé az orosz szöveg olvasását, nem a cirill
ábécé, én olyan keveset olvasok cirill betűs nyelveken, hogy
percekig tart, mire úgy-ahogy folyékony olvasásra állítom az
agyamat, de csak bolgárul meg szerbül – oroszul inkább csak
dadogva olvasok, és pirszé fagólmam sincsén, mikár mélyik
moganhángza mícsadó, minthágy nem túdam a hángsulyakót.
A franciával jobb a helyzet, mert egész jól megértem, persze
csak írásban. 1999-ben megpróbáltam megtanulni, egy-két leckéig jutottam egy szörnyű unalmas könyvben, és akkor még azt
hittem, hogy meg kell tanulni a főnevek nemét. Azt pedig képtelen voltam, és vagyok is, normál földlakó agyberendezkedésű
embernek tökéletesen mindegy, hogy a villamost és a kanalat
lánynak, a háztetőt és a kenyérpirítót meg fiúnak tekinti-e, akár
fordítva is lehetne, és tényleg, hosszú listákat lehet összeállítani
olyan szavakból, amik az egyik nyelvben emilyen, a másikban
amolyan neműek, és nem is nehéz munka: be kell írni a Wiktionarybe egy főnevet angolul, mert az angolhoz vannak összegyűjtve a fordítások, és végignézni őket, a szó nemére utaló f,
m vagy n betűk is ott szoktak lenni. Például beírtam a falevelet,
ez a latin nyelvekben nőnemű, a szlávokban hímnemű, a germánokban semlegesnemű, a balti nyelvekben meg meghatározhatatlan, mert a lett falevelek lányok, a litvánok viszont fiúk.
Ja, a lingalában kilencesek, a zuluban viszont ötösök, mert ott
nem nemek vannak, hanem osztályok. És van mindeközben nekem ez a magyar fejem, ami semmi nőieset, férfiasat, semlegeset, kilencesfélét vagy ötösszerűt nem képes fölfedezni egy falevélben, ennek az csak egy falevél és kész. Mert nekem csak
ez az egy fejem van.
Visszatérve a franciára, a nemeket tehát nem tudom, az igeragozást valami minimális alapszinten talán sejdítem, a nyelvtudásom legfejlettebb része alighanem a szókincsem. Nyilván se-

hol nincs egy francia kisiskoláséhoz képest, de ahhoz elég,
hogy kapiskáljam az olvasott szöveget. Itt-ott egy-egy szót
megnézek a szótárban, és összeáll. Hasonló a helyzet az olaszszal és a spanyollal, no meg rokon nyelveikkel, hiszen végső
soron ezek a nyelvek mind ugyanarra a szülő nyelvre mennek
vissza, amit én tizenhat évesen folyékonyan megtanultam.
Ugyanis kaptam egy nyelvkönyvet a szülinapomra, Szerdahelyinek azt a könyvét, aminek sajátsága, hogy semmi más nyelven nincs benne egy kukk se, csak eszperantóul. Így esett, hogy
amikor odaértem, hogyaszongya La tigro estas sovaĝa besto.
La zebro estas sovaĝa besto. – akkor a legteljesebb lelkinyugalommal elkönyveltem, hogy sovaĝa csíkosat jelent, és évekig
megmaradtam ebben a hitemben, nyilván mert sose találkoztam
se tigróval, se zebróval, aki eszperantóul tudott volna. Úgyhogy nem Szerdahelyi könyvéből tanultam meg, hanem Baghyéból.
Az eszperantó és az angol az a két nyelv, amire azt merem
mondani, hogy megtanultam, és mivel az angol kutya nehéz
volt, eddig az eszperantó volt az egyetlen, ami könnyű. Amiket
meg se tanultam, azok nyilván nem lehettek könnyűek. No de
feleim, az eszperantó direkt arra van kitalálva, hogy könnyű legyen. Könnyű a könnyűnek könnyűnek lenni. A lett nem direkt
van kitalálva, az mitől könnyű?
De haladjunk tovább. Az eszperantónál fordult elő először és
néhány héttel ezelőttig utoljára, hogy minden egyes alkalommal, amikor hozzáláttam tanulni, éreztem, hogy új építőkockákra teszek szert, amikből mondatokat, gondolatokat építhetek. A többinél jobbára viaskodás volt a nyelvtanulás. Az eszperantóra a tabellaszavak rendszere a legjellemzőbb. Amikor
megértettem, visítottam a gyönyörűségtől. A mesterséges nyelvek korai időszakára jellemző a tökéletesen a priori alapelv, a
nyelv nem építkezik a nyelvtanuló fejében már vélhetően meglevő tudásra, a világban már létező nyelvekre, hanem önkényesen kitalált, ötletszerű elemekből alkot. Például kijelentették,
hogy minden állat nevének H-val kell kezdődnie, amit egy magánhangzó követ aszerint, hogy A emlős, E madár, I hal, O
ízeltlábú, U egyéb gerinctelen, aztán az emlősökön belül B növényevő, C húsevő, aztán a növényevőkön belül A háziállat, E
vadállat, és így tovább, és így tovább, apróra lefinomíthatjuk

ezt a rendszert bármeddig, csak a végeredmény az lesz, hogy
HABENA az a fogalmak családfájáról kikereshetően, egyértelműen és minden egyéb fogalomtól, a bányászlámpától és a
gésakimonótól tökéletesen elhatárolva megkülönböztet egy állatot, aki növényevő, vadállat, vastagbőrű, kéttonnás, szürke,
nagy a füle és hosszú az orra, és ha netán azt is jelölni akarjuk,
hogy nőnemű, hároméves, gyermektelen és fáj a foga, azt is belevehetjük a finomításba és lesz belőle HABENAKORIGENI
vagy bármi – csak éppen ennek a fogalomnak az első néhány
betűn túli értelmezéséhez szükség lesz a vaskos kötetre, ami
megmondja, hogy a vastagbőrűek rendjét hogyan is osztottuk
föl, mert egész biztos nem ugyanúgy, mint a bányászati szerszámok vagy az öltözékek osztályát. Ez a gond az a priori
nyelvekkel. Az a posteriori nyelvekben viszont előre borítékolhatóan egy ELEFANT vagy ehhez hasonló szó fog megjelenni,
ami lehet, hogy nem ad semmi támpontot arra nézvést, hogy
hova soroljuk a szót az élőlények, tárgyak és elvont fogalmak
sokaságában, de az emberiség óriási hányada számára azonnal
fölidézi egy nagy szürke állat képét. Ez a gond az a priori nyelvekkel: hogy ott ez nincs. A történelem egyetlen sikeres a priori nyelvtervezete a volapük volt (sikere nagyon rövid időre
szólt, de ez már nem a nyelv hibája, hanem készítőjéé, aki még
akkor is módosítgatta nyelvét, amikor már világszerte működtek klubjai, és a különböző változatokat tanult volapükisták
nem értették egymást), ezen a nyelven az elefánt leefad, három
szótagban, két külön e-vel. Ez egy egyirányú szó: ha az olvasó
így látja, fordításával együtt, észreveszi a hasonlóságot, de ha
hirtelen a mellének szegeztem volna a kérdést, mit jelent leefad, aligha tudta volna. Mert mit jelent például jevod (ejtsd sevod)?
Szóval az a priori nyelvek nemigen tanulhatók, és amióta erre a 19. században rájött a tudomány, azóta ilyen nyelvet komoly világnyelvi törekvéssel nem csinál senki. Erre jön a természetesen nagyon is a posteriori rendszerű eszperantó, egy
légtornász magabiztosságával elővarázsol negyvenöt névmást a
semmiből, a priori eljárással, és működik! Mindmáig imádom
a tabellaszavakat, az eszperantó legjobb és legeszperantóbb találmányának tartom. Eleinte kicsit nehéz őket megjegyezni, a

priori jellegük miatt, de segít a szabály, az elő- és utótagok
rendszerének fölidézése.
De lépjünk tovább. Sok évig viaskodtam a gaellel, Fiona miatt, és büszkén jelenthetem, hogy még olvasni se tudok. Nem
úgy értve, hogy nem értem az olvasott szöveget, persze hogy
nem, de a kiejtését se tudom. Minden nyelvnél van egy lista,
hogy adott betűket, betűcsoportokat hogy kell kiejteni, és ehhez
esetenként csatlakozik egy sor szabály a lágyításokról, hasonulásokról és más effélékről. Az angol és a francia mellett a gael
a harmadik nyelv, ahol ez a lista beláthatatlanul hosszú, és tartozik hozzá egy még hosszabb lista: a kivételeké. Ahol nem így
van, ott a kiejtési szabályok elég gyorsan elsajátíthatók, és el is
sajátítottam őket, fogalmam sincs, hány nyelvnél, száz is meglehet, vannak nyelvek, amiknek előbb ismertem a kiejtését,
mint hogy egy kukkot láttam volna belőlük leírva (kiejtve meg
azóta se hallottam őket): szokásrendszereket, kváziszabványokat követnek, amiket nem nehéz fölismerni. Hát a gael kiejtést
lehetetlen megtanulni, kvázi fogalma se lehet az embernek,
hogy egy-egy szót hogy kell kiejteni. Amint mondani szoktam,
az egészet kékre mázolt druidák találták ki, hogy őrizzék a titkosságot mindenkivel szemben, aki nem druida.
Finnül először kilencévesen próbáltam tanulni, mert nagyon
tetszett, aztán felnőtt fejjel is, de nem ment a dolog, mintha
minden szó egyforma lett volna. Ma is tetszik, csak néhány
szónál többet nem tudtam megtanulni.
A kínainál igazából csak az írás érdekelt, arra voltam kíváncsi, hogy lehet azt a rengetegféle írásjegyet megtanulni, de az
már nem volt fontos, hogy kiejtésükkel meg mindenféle egyéb
tulajdonságukkal együtt (rengeteg tulajdonságuk van) megjegyezzem őket, a mondattan pedig végképp nem érdekelt. Amikor az írásjegyek iránti kíváncsiságomat kielégítettem, abbahagytam a kínait, a megtanult pár száz írásjegynek is elfelejtettem a nagy részét.
A japán tudvalevőleg a kínai írást használja, de az már nem
annyira köztudott, hogy mennyire megreformálta. Minden írásjegynek kétféle olvasata van, egy (vagy több) eredeti kínai és
egy (vagy több) japán. Mintha az angolnak lenne egy kínaiszerű fogalomírása, és a magyar ezt átvette volna ugyan, de átalakítja a saját szája íze szerint, például a sajtot ábrázoló jel olvas-

ható az eredeti „cheese” kiejtéssel, és használható akár a narancsíz leírására, de van neki egy magyar „sajt” kiejtése is, ami
felbukkan a vasajtó szóban. És ember legyen a talpán, aki kitalálja, hogy melyik írásjegyet mikor melyik olvasat szerint kell
értelmezni. Ez csak az egyik ok, amiért a japánnal való ismerkedésem minimálisra sikerült.
Portugálul valaha tudtam, a szanatóriumban az angolai fiúkkal folyékony portugál nyelven beszéltem. Csak sok év múlva,
nyelvészeti tanulmányaim alatt jöttem rá, hogy az nem portugál
volt, hanem egy portugál alapú, magyarral, franciával és egy
kevés angollal kevert pidgin nyelv, ami ott helyben jött létre
köztem és köztük, és négyünkön kívül senki a világon nem beszélte (nekik maguknak nem volt rá szükségük, az anyanyelvük
más és más volt, de mindhárman tudtak rendes portugálul, a
többi magyar viszont a mi pidginünket ugyanúgy nem értette,
mint a portugált).
A lett előtt másfél évvel kezdtem el a csehet meglehetős ambícióval, ami ma is megvan, csak beteg lettem, aztán amire
meggyógyultam, nem volt elég energia, és csakhamar jött a
lett. Szeretném elővenni majd megint, de tény, hogy eddigi tudásom nem áll arányban az erőfeszítéssel. A cseh egyúttal a
szlovákot is tartalmazza, nem úgy értve, mintha cseh nyelvtudással az ember a szlovákot is értené, csak énnekem van annyi
ismeretem, hogy egyikről tudok következtetni a másikra és
megfordítva. Érezhetően jobban értem a szlovákot, amióta a
csehvel valamicskét haladtam.
De a cseh valamiért tényleg nehéznek bizonyult, vagy csak
én álltam rosszul hozzá. Pedig a cseh és a szlovák légkörében
nőttem föl, állandóan voltak csehszlovák filmek a tévében,
csehszlovák gyártmányú holmik használati utasítása gyakran
nemcsak magyarul volt meg, vagy magyarul egyáltalán nem,
mert odakint vette valaki, egy időben folyton a Moravanka
szólt nálunk, eredeti Prágában vett kazettákról – én pedig elolvastam minden hozzáférhető betűt mindkét nyelven, mert
imádtam és ma is imádom őket, csak nem volt rá se motivációm, se irodalmam, hogy meg is akarjam-tudjam érteni.
Aztán, mint e blog rendszeres olvasói jól tudják, jött Barča
Hrdinová, és megadta a hiányzó motivációt. Egyelőre egy évig
tartott ki – ez énnálam elég sok. Most szándékosan nem nyúlok

hozzá, hogy ne vegye el az agyi kapacitást a lettől, én már egy
öreg nagypapa vagyok, tizenhat éves az unokám, nekem örülni
kell, ha egy nyelvet tudok tanulni.
Ismerkedési, kóstolgatási szinten volt még albán, arab, görög,
héber, hindi, izlandi, kalaallisut, lengyel, litván, lív, lovári,
máltai, német, örmény, román, szanszkrit, szuahéli, tamil, török, vietnami, volapük, walesi, továbbá a holt nyelvek közül az
óegyiptomi és a hettita. Némelyikből egy árva szót sem értek,
csak róluk olvasgattam mindenfélét.
És egyedül az eszperantó volt olyan könnyű, mint a lett.
2.
Ennyi bevezető után rátérhetek, hogy miért olyan könnyű a lett.
Ha csak a lényeget írtam volna meg, az nem jött volna ki valami bőbeszédű cikkre, valahogy így festett volna: „Nem nehéz a
lett? Nem. Miért nem? Fogalmam sincs.” Ez nem túl megnyerő
tárgyalásmódja egy valójában nagyon érdekes témának, ezért
valahogy mégiscsak ki kellene bogozni, hogy miért ennyire
könnyű a lett. A végcél lehet az is, hogy megtaláljunk olyan
pontokat a nyelvtanulásban, amik már nyelvfüggetlenek, és
nemcsak a lettül tanuló széles tömegeknek szolgálhatnak segítségül, hanem annak a pár elszórt emberkének is, akik németül,
franciául vagy angolul tanulnak, elmaradottkák. Éppen ezért
csak a lettről fogok beszélni.
Illetve nem kizárólag. Nem az eszperantó tabellaszavak voltak az egyetlen eset, amikor visongtam a gyönyörűségtől. Mivel az angoltanárom (nem az első, de az, aki végül meg is tudott tanítani) Anne Shirley volt, volt alkalmam részletes ismeretséget kötni kedvenc szavával, azzal, hogy „ugye”, ami csak
a magyarban egyetlen szó. Az angolban címkekérdésnek (tag
question) hívják, a kérdés legvégén áll és két szó, egy ige és
egy névmás. Az ige kapcsolatban áll a mondat állítmányával,
adott állítmányhoz adott címkeige tartozik, ez lehet a létige, a
birtokos have ige, a do vagy valamelyik segédige, a megfelelő
igeidőben, és mindig az állítmánnyal ellentétesen: ha az állítmány állított, a címke tagad, ha az állítmány tagadott, a címke
rajongva helyesel. A névmás pedig a mondat alanyára utal
vissza. Mint például Bob wrote a book, didn’t he? We didn’t

read it, did we? Hát ez nekem nagyon tetszik. Ma már játszani
is szoktam vele, fölrúgom a szabályt és igenis a főmondat állítmányát használom. Bob wrote a book, wroten’t he? We didn’t
read it, readn’t we? (Ezt főmondatokban is megteszem, I don’t
know helyett azt mondom, I known’t. Ha száz év múlva ez lesz
a szabvány az angolban, tessék emlékezni, hogy tőlem van.)
A lettnél még nem tartok ott, hogy szándékosan reformálhassam, egyelőre kapaszkodókat keresek. Azazhogy éppen ez az,
nem kell őket keresni. A lett nyelv egy olyan busz, ahol a kapaszkodók megérzik a kéz melegét és rögtön feléje sietnek. (Ez
tetszik. És találó. A német nyelv például olyan busz, ahol a kapaszkodók bizalmatlanul elhúzódnak. Egyszer valamiért kikerestem egy szócskát a szótárból, azt hiszem, az volt, hogy dem.
A szótár közölte a választ: der im. Jó, mentem az imhez, arról
megtudtam, hogy zum dem vagy valami hasonló. A zum azt
mondta, hogy ő zur dem. És így tovább, jó darabig küldözgettek der Ponciustól zu Pilátusig, aztán föladtam, nem tudtam
meg, mi az a szó.)
A lettben az első számú kapaszkodó talán a főnevek végződése. Van hat főnévosztály, három hím- és három nőnemű, akiket
a végződésük különböztet meg. A hímneműek lehetnek s/š végűek, is végűek vagy us végűek – a nőnemű végződések az a, e
és s, ez utóbbi egybeesik az egyik hímneművel, így azt külön,
szavanként kell megtanulni, hogy az s végűek milyen neműek.
Csak persze mondaton belül a főnevek nem így végződnek,
hisz ott a hét eset, egyesben és többesben, amiket még nem igazán tanultam meg (eufemizmus ahelyett, hogy egyáltalán nem),
azokból kellene visszakövetkeztetni, hogy mi az egyes alanyeset, hogy megnézhessem a szótárban. Mármost ha a szó
mondjuk i-re végződik, tegyünk ide egy magyar szót: kifli, az
lehet többes alanyesete vagy vokatívusza egy 1. osztálybeli
szónak, s akkor a szótári alakja lehet kifls vagy kiflš; lehet öt
különböző esete egy 2. osztálybeli szónak, s a szótári alakja akkor kiflis; lehet egy 3. osztálybeli szó kétféle esete, de akkor
kiflus; lehet egy 5. osztálybeli szóé, akkor kifle; vagy egy 6.
osztálybelié, akkor megint kifls, de nőnemű. A 4. osztály kifla
lenne, de ez nem ad i végű szóalakokat. (Persze ezt mind nem
fejből tudom, kinéztem a táblázatokból.)

Így tehát az esetvégű főnevekben nem lehet megkapaszkodni,
legalábbis az én szintemen még nem. Fordítva kell: minden
szónak meg kell határozni a szótári alakját, és abba kapaszkodni. Szerencsére a digitális szótárak korát éljük, amikbe csak el
kell kezdeni beírni a szót, és kínálja a lehetőségeket, amik az
addig beírt betűkkel kezdődnek. Ez nagyon nagy segítség, amikor az ember nem kelta vagy bantu nyelveken tanul, merthogy
azokban ugye pont a szó elejét variálják többféleképpen – a lettet nagy örömömre a digitális szótárakkal való együttműködésre tervezték, már csak a digitális szótárakat kellene kicsit jobban a lettel való együttműködésre tervezni. Merthogy elég sok
szó hiányzik belőlük.
Ugyanez a helyzet az igékkel: meg kell tudni a szótári alakjukat, ami a lettnél a főnévi igenév. De ez egy érdekes dolog,
rögtön átvezet a lett és a magyar hasonlóságainak sorához.
Többször megállapítottam, hogy Európában mindenki tud lettül, mert Indoeurópia legtöbb szava megvan a lettben is – hát a
magyar pont nem indoeurópai, de rengeteg a hasonlóság.
Nézzünk meg egy lett igét csak jelen időben, kijelentő módban:
dziedāt – énekelni
dziedu – énekelek
dziedi – énekelsz
dzied – énekel
dziedam – énekelünk
dziedat – énekeltek
dzied – énekelnek
A harmadik személyű alak a legrövidebb, akárcsak a magyarban. (Az angolban meg éppen az hosszabb, I go, you go, he
goes. Megnéztem a francia, német, orosz, bolgár, spanyol, latin, litván, örmény, gael, albán, görög, finn, észt és északi számi nyelv megfelelő igéjének ugyanezeket az alakjait, egyikben
sem úgy van, mint a magyarban és a lettben. Pedig ezek rokonai a kettő közül az egyiknek, ez a kettő egymásnak viszont
nem.) A magyar a harmadik személyű igét tekinti az ige alapalakjának, a szótárakban énekel a címszó, nem pedig énekelni –
a lett nem így tesz, de ott is ez az alak az ige töve.

A lett ráadásul azzal kedveskedik a nyelvtanulónak, hogy az
egyes és többes számú harmadik személyű igealakok egyformák, csak a névmás változik.
Az igeragozás persze ettől még nem egyszerű, de már vannak
fogódzóim. Ha találok egy j-t a végződésben, akkor múlt idejű
alakra tippelek, és csakugyan, dziedāju, -āji, -āja, -ājām, -ājāt,
-āja. Ha viszont š-t látok, akkor jövő időt gyanítok. (Ez a tipp
nem annyira jött be; persze hogy előbb írtam le a mondatot és
azután néztem meg, az egyes számú alak valóban dziedāšu, de
aztán s-szel folytatja. Emlékszem már, a tankönyvem magyarázott erről valamit.) Van aztán még a táblázatban sok minden,
hétféle melléknévi igenév, kötőmód, miazmás, de a legjobban a
debitívusz tetszik.
Lett különlegesség, másnak nincs ilyen. Úgy megy, hogy harmadik személyű, jelen idejű alakba tesszük az igét, és az elejére írjuk, hogy jā. Jādzied. Ez azt jelenti, hogy énekelni kell –
hogy kinek, azt már névmás mondja meg.
A lettben nincs meg az a birtoklást kifejező ige, ami az angolban have, a németben haben, a franciában avoir stb., és nekik
nélkülözhetetlen, a magyar és a lett viszont kitűnően elvan nélküle. Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas priekšsēdētāja az szó szerint országé nyelvé központé Letteké nyelvé szakértőké bizottságé elölülőnő, vagyis elnöknője (a
magyar elnök, eredetileg elölülnök ugyanolyan fordítás a latinból, mint sok más nyelv szava, a lett szó is), ez az egész magyarra kiválóan áttehető egyetlen szó elmozdítása nélkül: az ország nyelvi központjának Lett nyelvi szakértői bizottságának
elnöknője.
A have ige helyett majdnem ugyanúgy mondják azt, hogy nekem van, mint magyarul, csak nem datívuszt, hanem genitívuszt használnak: man ir grāmata, enyém van könyv, mums ir
mazs dzīvoklis, mienk van kis lakás. Nyugat-európai embernek
nehézségeket okozna, hogy nincs erre egy külön ige, hanem a
létigét kell használni – nekünk magyaroknak természetes.
Nem egyezik se nyugati nyelvekkel, se magyarral, de szerintem óriási könnyebbség, hogy lett nyelv nem használja névelőt.
Csehben is sokkal egyszerűbbé teszi dolgokat, hogy nem kell
keresgélni névelőt, hanem egyszerűen nincs és kész. Franciában éppen elég baj van névelőkkel, németben névelő pedig őrü-

let. Mintha egész nyelv csak névelőre bízna mindent, csoda,
hogy igét bele nem suvasztották névelőbe. Lettben ehelyett
van, ha kell, határozott ragozás, de még nem nagyon ismerem.
Névelő egyébként egész balti–szláv nyelvcsaládból hiányzik,
kivéve bolgárt, és uráliból, kivéve magyart. Akarom mondani,
dehogy hiányzik, akkor lássam megint, amikor hátam közepét.
Hogy még mennyi hasonlóság van? Rengeteg. Például tavasszal, már ha lesz ilyen az idén, upēs iet ledus. Folyókba
megy a jég. Magyarul: megindul. Angolul csak elolvad, ők
nem használnak mozgást jelentő igét, a magyar és a lett igen.
Man iet labi. Ennek betű szerinti fordítása, minden szót külön
lefordítva: nekem megy jól. Értelem szerinti fordításához csak
két szót kell fölcserélni: nekem jól megy.
Vagy nézzük a képzőket. A kedvencem a -nieks, -niece – természetesen van külön hím- és nőnemű változat –, ami háromfélére szolgál. Igékből és főnevekből képez foglalkozásokat:
rakstīt – rakstnieks, írni – író
jūra – jūrnieks, tenger – tengerész
maize – maiznieks, kenyér – pék
skola – skolnieks, iskola – iskolás
naids – naidnieks, gyűlölet – ellenség
Továbbá helynevekből helyi lakosokat: Jūrmala (város Rīga
mellett) – jūrmalnieks. S persze ha ebből bármelyik nőnemű,
akkor a -nieks helyére -niece kerül. Végül számnevekből: seši
(6), astoņi (8) képezi az olyan szavakat, mint sešinieks, astoņnieks. Ezeket angolra csak hosszas körülírással lehet átültetni,
magyarban viszont van egyenes megfelelőjük: hatos, nyolcas.
S voltaképpen a magyar -s képzőnek remek megfelelője a
-nieks, -niece a másik két jelentésben is. Az iskolás pont ezzel
a képzővel van, s a többi is lehetne tengeres, kenyeres, gyűlölős (de történetesen a kenyeres, ami családnévként is ismert,
nem péket jelent, hanem jóbarátot, akivel még az utolsó falat
kenyéren is osztozunk – mára kihalt, még itt-ott fölbukkan a
kenyeres pajtásom szókapcsolatban).
3.
Azt meg tudom tehát mutatni, hogy a lett mi mindenben hasonlít a magyarra, csakis pont a lett és csakis pont a magyarra, mi-

közben a lett ízig-vérig indoeurópai nyelv, a magyar meg nem.
De valahogy nem érzem teljes válasznak ezt az eredeti kérdésre. Nem nehéz? Nem, de nem egyszerűen azért, mert tele van a
magyarra hasonlító dolgokkal. Bár ezek persze rengeteget segítenek, és ha van tanulság az eddigiekből, ami más nyelvekre is
alkalmas, az az, hogy keressük meg az ismerős elemeket, amik
hasonlítanak a magyarra. Például a kínaiban azt, hogy csak egy
névmás felel meg a mi ő szavunknak, nincs nemenként szétbontva. A latin nyelvekben a személyragos igék rendszerét párhuzamba lehet állítani a magyarral, maguk a ragok persze
egész mások lesznek, de vajon miben egyezik meg a táblázat
felépítése? (Például abban, hogy jelen időben és feltételes módban is megvan a teljes személyragos igecsalád.) Vagy akár a
kalaallisutban azt, hogy mindenre van valamilyen képző, bár a
magyar nyelv teljes képzőkészletét mozgósítani kell egy-egy
kalaallisut szóalak megmagyarázásához, iseravit beléptedkor,
igalasserpaa ablakosítja, panissaarpoq meglányosapásodás.
(Azért ha nincsenek is könnyebb és nehezebb nyelvek, az tény,
hogy kalaallisutul ők maguk se tudnának, ha nem lenne minden
kisbaba nyelvzseni, aki bármit meg tud tanulni. Én imádom azt
a nyelvet is, de elveszek az olyan betűkörmenetekben, mint
oqartaleriannguarluni, pedig ez valószínűleg csak annyit jelent, hogy panaszkodott, de hat részből rakja össze, és ez egy
rövid szó.)
De a legtöbb nyelvben alighanem egyes kifejezések lesznek a
leginkább ismerősek, olyanok, mint a bemutatkozás. Magyarul
ugye datívuszba tesszük a nevünket és a hív ige harmadik személyű többesét használjuk: Attilának hívnak. Nyugat-Európa
egy részén nincs hív ige a kifejezésben, a nevüket mondják: my
name is, meine Name ist, mi nombre es, az én nevem van – de a
spanyolban azért ott van alternatívaként a me llamo, ami
ugyanúgy épül föl, mint a francia je m’appelle: magamat hívom. A magyarral szinte megegyező megoldás az oroszban
van, меня зовут, engem hívnak, de a név alanyesetben van –
és persze a lettben, mani sauc, ami háromféle alakja is lehet az
alapigének (saukt): hívsz, hív, hívnak.
De nem azért könnyű a lett, mert olyan sok a hasonlóság,
mert hát a szókincsben például nem sok van, könyv az grāmata, tűz az uguns, ezek nem hasonlítanak, és egyenként be kell

őket magolni, mint bármely más nyelvnél. (Bár meglepetések
itt is érik az embert, az egér például pele, ami egy szürkét jelentő protoindoeurópai szóból került a lettbe és a szlávba, majd
onnan a magyarba, ahol már nem egeret jelent, hanem egy másik rágcsálócsaládot, de ismerjük.) Nem az ilyenek miatt – két
teljesen idegen nyelv, az eltérések sokkal többen vannak, mint
a hasonlóságok.
Egyszerűen csak könnyű. A lett szavak csak jönnek befelé az
ember fejébe, és ott is maradnak, ellentétben az angol szavakkal, amik jönnek ugyan, de hajlamosak ki is esni, meg a németekkel, amik nem is nagyon jönnek. Egy lehetséges magyarázat, hogy főként dalokból tanulok, amik valahogy etetik magukat, tessék egy versszak fordítással, abban az állapotban,
amennyit értettem belőle, mielőtt a hiányzó két szó magától a
helyére ugrott:
Tikai silta sirds
Csak meleg szív
Pacels debesīs,
… eget,
Tikai silta, silta sirds Csak meleg, meleg szív
Aukstu sasildīs
Hideget …
Marats Ogļezņevs dala is önmagát tanítja az embernek, mint
oly sok dal, és rajtuk keresztül a nyelvet is. Hiszen a saját anyanyelvünkön is könnyebb szóról szóra megtanulni egy jó dalszöveget, mint egy időjárás-jelentést.
Ez tehát egy lehetséges magyarázat, amiből az következnék,
hogy hallgassunk annyi dalt a tanult nyelven, amennyit csak tudunk, lessünk el belőlük szavakat, ismerjük fel azokat más dalokban és prózai szövegekben. Ez még nem is feltétlenül valódi
nyelvtanulás, lehet az is, amit angol rövidítéssel ULAS néven
ismer a világ, illetve az a része, amelyik olvasta azt a cikkemet,
amelyikben ezt a rövidítést kitaláltam.
Mert ha ez se jó magyarázat, és a titok nyitja egyszerűen az,
hogy beleszerettem a lettbe és akármilyen módszerrel tanulok,
a siker garantált, akkor teljesen céltalanul hordtam itt össze
négyezer-kétszáz szót a semmiről. Ami kár lenne, mert milyen
nagypapa az, aki nem tud válaszolni az unokája kérdésére, csak
összehord hetet-havat (ez elhasonulással keletkezett abból,
hogy hevet-havat, vagyis meleget és hideget, egymással ellentétben levő dolgokat) egy hosszú cikkben, csak azért, hogy ez-

zel köszöntse születésnapján a kisunokáját, annak apját és a
szintén nyelvészeti úton megismert Szent Patrikot?
Jevod pedig volapükül lovat jelent.
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Láttam egy dalt
Nem hallottam, csak láttam. Az olvasó se fogja hallani, egyikünk se fogja hallani, hacsak ki nem derül, hogy Agatének zeneszerzői vénája is van, és meg nem írja. Mert egy dalt érezni
bárki tud, de megírni csak zeneszerző. De nem hiszem, hogy
ilyen szándéka lett volna valaha.
Azt már megbeszéltük, mi a helyzet Agate két Golden Eyefelvételével, de ott más szempontból vizsgáltam. Nagyon tanulságos azonban, ha a két felvételt váltogatva, egymás után többször végignézi az ember – nem, nem kezd el csengeni a füle a
háromvonalas b sikolytól –, és közben belenéz abba a meghatározhatatlan színű fakószürke RGB(84, 76, 82) szempárba. De
csak oda, sehová máshová. Akkor figyelheti meg, mi történt a
márciusi és az októberi fellépés között. Született egy dal. Márciusban még nincsen ott Agate szemében, hogy mit énekel, októberben már igen. És ezt nem Bono írta, hanem ő maga.
A két előadás – tűz és víz. Márciusban Agate még csak elénekli a dalt, októberben már átéli. Nem azt a dünnyögést, amit
Bono írt és amivel Tina Turner halálba untat engem, és nem is
azt a zeneileg valamivel érdekesebb, de még mindig holt unalmas számot, amiben már benne van a háromvonalas b sikoly.
Hogy ő mit érez odabent, az RGB(84, 76, 82) mögött, azt persze nem tudhatom, ahhoz gondolatolvasónak kellene lennem,
videófelvételről. De nem ezt a számot érzi.
Azt kezdettől fogva láttam, hogy a szöveget érti, bár tény,
hogy az angol kiejtése még messze van a jótól. Azt is láttam,
hogy októberben a második sortól kezdve, és a sikoly után még
inkább, átváltozik. Én szabályosan félek tőle, ami a szemében

izzik, abból már csak akkor van menekülés, amikor a rendező
kamerát vált, sajnos túl gyakran.
Valójában már hamarabb elkezdődik. Mielőtt énekelni kezd,
először fölfelé néz, majd ránk egy szemvillanásnyira, de azzal
már ítéletet is alkot rólunk, „úgyse fogjátok megérteni”, mondja ez a villanás, pontosabban két szemmozdulat, aztán megfogja a mikrofont és elkezdi. Az első sor alatt is fölnéz, ki oldalra,
alacsonyabbra, mint eddig, de valószínűtlen, hogy bármi érdemleges lenne abban az irányban, Agate nincsen itt a teremben, az sem itt van, amit lát. Az valahol belül van. A második
sor alatt a rendező beadja a kék fejet, és Agate ránk néz megint,
majd két szóval később átváltozik egy Másodfokú Rémisszé,
már messze van a kilencéves kislánytól, aki valaha volt. Aztán
kameraváltás, a folyamat következő szakasza nem látható, a
félprofilon még látszik, hogy van kapcsolat a dal között, amit
énekel, és a másik között, amit érez. Aztán megint egy távoli
kameraállás, és az újabb félprofil idejére a két dal már elszakadt egymástól, Agate teljes összpontosítással énekli Bono dalát, és nyilván ugyanekkorával éli át a sajátját. Mire leveszi a
mikrofont és a szemünkbe mondja – a dalszöveg szerint –,
hogy semmit sem tudunk a világról, addigra ő maga nincs is
már benne, már egy másikban jár, ahová mi nem fogunk eljutni
soha. Én nem is vágyom oda, mert Agate tekintetéből egyre
dermesztőbb hideg árad.
A nagy sikoly előtt van egy kisebb sikolya, amit az okos dramaturgia kivisszhangosít. Márciusban még mindkettőt nyitott
szemmel énekelte. Októberben már csukva van a szeme, az első sikoly előtt még ránk pillant, ekkorra már undorodik tőlünk,
hátrahajlik, ahogy tanulta, hogy megtámassza a légoszlopot,
automatikusan, szinte tudomást sem vesz róla, hogy a teste
még itt van és énekel. Lehunyja a szemét és sikolt. A szám végére jéghideg gyűlölet izzik a szemében. Most már meg tudna
ölni minket, de soha nem fogjuk megtudni, hogy miért. Talán ő
maga sem tudja, csak érzi.
Aztán kienged és visszaváltozik egy édes kilencéves kislánynyá.
Ez nem Bono unalmas dalocskája volt. Ez Agate saját élménye, amibe néhány szemvillanás erejéig mi is beleláthattunk.
Ez az a sarkvidéki pillantás, amit Vanessánál nemegyszer leír-

tam, csak ő másképpen állítja elő és másért. Amíg leírtam
mindezt, annyiszor kellett lejátszanom a felvételt, hogy már havazik a szobában. Ez a dal, amelyiket mi soha nem hallottunk,
hidegebb, mint a Let It Go, ebben nem szabadságkeresés van,
csak jeges orkánként süvítő gyűlölet. Vagy legalábbis ennyi
látszik. Hogy még mi minden van, azt csak ő tudja.
Agate Albekeitének napsugaras, boldog gyerekkora van, lubickol a családja szeretetében, művészi ambícióit magas szinten támogatják – ezt a többi dalából tudom. Ott is ugyanúgy lehet olvasni róla, mint itt. Amit láttunk, az voltaképpen egy…
játék. Egy alkotó kilencéves, miután az éneklést már túl könynyűnek találta, a szimpla kis háromvonalas b sikolynál nehezebbet nem találva benne, kipróbálta belső megjelenítő erejét
és színészi tehetségét, és teremtett egy másik dalt, átváltozott
Másodfokú Rémisszé és elénekelte az iszonyatot.
Mert éppen ehhez volt kedve.

2017.04.15.

Az angol néha nagyon fáraszt
Todien uzzināju, ka Minkāns ir runcis. Hogy van ez angolul?
That day I learned Minkāns was a tomcat. Az egy dolog, hogy
az angol a learn igét használja egy darab információra és
komplett ismeretanyagra egyaránt, a lettben viszont van uzzināt (megtud) és mācīties (tanul); történetesen ez a különbség az
angolban is megvan, csak erre pont nem szokták használni.
Ami zavar, az a kopula. A lett mondat, akárcsak a magyar, azt
közli, hogy Minkāns kandúr. És kész. Az angol viszont csak
azt mondja meg, hogy amikor tudomást szereztem Minkāns kilétéről, akkor kandúr volt. Azóta átváltoztathatták békává, nőstény macskává operáltathatta magát, akármi történhetett, amitől
már nem kandúr, de könnyen megeshet akár éppenséggel, hogy
még mindig kandúr. És tényleg az. Az angol kopula múlt ideje
homályban hagyja, hogy Margita Gūtmane regényhőse most
micsoda, jelenlegi állapotát illetően minden felelősséget elhárít

magától, csak annyit mond: amikor én találkoztam vele, akkor
még kandúr volt, tisztelt bíróság, azóta nem láttam, nem nyilatkozhatom. Ez pedig fárasztó, amikor megváltoztathatatlan tulajdonságokról van szó; legalábbis nagyon kevés kandúrról tudunk, aki varázslót bosszantott volna föl és most béka. (Az
ivartalanítás se segít: a bikából ökör lesz, a kakasból kappan,
de a kandúr akkor is kandúr.)
Még jobban zavar az angol igék nagyvonalúsága. To bake jelenti azt is, amit a pék csinál, meg azt is, amit a kenyér. A lett
kristálytiszta megkülönböztetést tesz, cept az süt, cepties pedig
sül, ahogy liekt hajlít, liekties hajlik. Szakszerűen mondva, a
lett igék szétválnak tranzitívakra és reflexívekre, az angol igék
meg nem (de azért léteznek reflexív igék az angolban is, mint
perjure, „hamisan esküszik”, illetve reflexív ragozással: „hamisan esküvődik”). Az angolban csak segédigés igével lehet különbséget tenni: cept – to make bake, cepties – to be baked. Ez
nem lenne gond, ha számos forrás nem pont az angolon keresztül magyarázná a lett szavakat, illetve ha én nem lennék rászorulva ezekre a forrásokra, mert az egynyelvű értelmező szótárat
még nem érteném. És ezeket a forrásokat gyakran nem úgy írják, hogy az angol igék nagyvonalúságára odafigyelnének (illetve reflexív ragozással: odafigyelődnének).
Egyébként a cept nagyon érdekes ige. A protoindoeurópai szó
*pekʷ-, „süt, főz”, ez megvan egész Indoeurópiában, kivéve
Germániát. A *pekʷ- származéka a görög πέσσω, és ezen keresztül a Pepsi, a szláv пешти és ezen keresztül Pest, a keleti
szlávból átvett pecsenye, de a pecsét is, amit már „jelnyomó
eszköz” jelentésben vettünk át, és jelenthetett tintával működőt
is, de eredetileg a jelet tűzzel sütötték a lábasjószágra, rabszolgára. Az alapszóból metatézissel *kep- lett, a litvánban ma is
kepti az ige, de a lettben a k c-vé változott.
És volt egy egészen másik protoindoeurópai ige, bʰeh₃g-, ebből lett az angol bake és a német backen, Bäcker, aminek átvétele a magyar pék.
Tehát a cept rokonságban áll a Pepsivel, a Pesttel, a pecsenyével és a pecséttel, de pont a sütést végző pékkel nem.
Az mítosz csupán, hogy adott dolgot „csak magyarul lehet
mondani”, vagy akármilyen más nyelven csakis és kizárólag, és
más nyelv vagy bizonyos nyelvek arra nem alkalmasak. Ango-

lul igenis ki lehet fejezni a különbséget tranzitív és reflexív ige
között, csak rendeltetésszerűen kellene használni az angol
nyelvtant. De ha ez nem segít, akkor van még a nem rendeltetésszerű használat. Eszperantóban bármely igének lehet tranzitív és reflexív alakja, erre van az -ig- és az -iĝ- képző. Sztenderd magyarra nem lehet lefordítani, hogy mi karesas mian
hundon, kiu volonte karesiĝas; csinálni kell rá reflexív igét. Simogatom a kutyámat, aki örömmel simogul.
Azt még nem tudom, hogy ez működik-e a lettben is, produktív-e a reflexív igeképző, vagyis teremthetek-e olyan igéket,
mint aizmirstből aizmirsties (elfelejt – elfelejtődik), dauzītból
dauzīties (ver – verődik), garšotból garšoties (ízlik – ízlődik)
stb., vagy ezek valójában mindig is megvoltak. Mindenesetre
az a nyelv, ahol gond nélkül kaphat bármely ige akár műveltető, akár reflexív segédigét, az pont az angol… de akkor a forrásaim miért nem használják?

2017.04.15.

Topmodele
1.
Amikor ezt a dalt először meghallottam és elkezdtem olvasni a
kiírt dalszöveget, fölkaptam a fejem. Bennem a zeneszeretet
soha nem lesz elég erős, hogy elnyomja a nyelvészt, és rögtön
jött a kérdés: de hát milyen nyelven énekel? Az első két sorban
már van három ipszilon, nekem pedig örök fájdalmam, hogy
miközben a lett ennyire csodaszép, nem használ ipszilont, pont
a kedvenc betűmet. Ez nem lettül van. De nem is litvánul, az is
világos, a kiírt szöveg tele van a litvánból hiányzó lett ékezetes
betűkkel, én meg tízéves koromban is tudtam már, melyik
nyelv milyen ékezetes betűket használ. Azt nem mondom,
hogy magukat a szavakat fölismerném, hogy nem litvánul vannak, mert hát tíz szót se tudok litvánul; még azt se mondom,
hogy fölismernék szavakat, amik a lettben nem léteznek (de lé-

tezhetnének, például nincs bennük ipszilon), mert ennyire lettül
se tudok még.
Márpedig a balti nyelvek csak ketten maradtak, és ez kristálytisztán egy balti nyelv. Valahogy nem gondoltam az óporoszra,
bár vannak kísérletek a rekonstruálására, de olyan keveset tudunk róla, hogy szerintem csak egy mesterséges nyelvet lehet
létrehozni, amiben benne van az óporoszból ismert maroknyi
szó és nyelvtani szabály, és elnevezni óporosznak. Ez viszont
egy szemlátomást élő, valóságos nyelv. Valērija Satibaldijeva
kristálytiszta kiejtéséből még a fonetikai sajátságai is összeállíthatók és eldifferenciálhatók a lettől (a litvántól is, csak azt
nem ismerem eléggé). De hogy hívják?
Az sem segített, hogy a kislány Ludzába valósi. Segítenie
kellett volna, de jelenleg egy tucatnál kevesebb lettországi város helyét ismerem, és Ludza eddig nem volt köztük. (Skrīveri
természetesen igen!)
A válasz magából a dalszövegből derült ki. Latgaliskūs Dāmu popus. Ez a dal latgalul van.
Nem tudtam meg, hogy a latgal a lett egyik nyelvjárása vagy a
harmadik balti nyelv – nem tudja senki, a szakemberek vitatkoznak. A balti nyelvtörténet egy tarkabarka zűrzavar, folyamatos keleti szláv, nyugati szláv, nyugati germán, északi germán, finnségi és latin befolyás alatt gomolyogtak a balti nyelvek, egy kicsi területen összezsúfolódva. Közúton Rīgától ötszáz, Vilniustól csak háromszáz kilométerre van Białystok,
ahol Zamenhof a nyelvi sokféleség miatt jutott arra a meggyőződésre, hogy létre kell hoznia egy (később eszperantónak nevezett) közvetítő nyelvet. És neki már csak négynyelvű város
jutott. De a lett nép úgy jött létre, hogy féltucat vagy még több
balti törzs olvadt össze szlávokkal, germánokkal, uráliakkal való folyamatos keveredés közben. A litván nép is. Ugyanakkor
ezek a törzsek vagy egy részük megőrizte önálló létét is, ma is
vannak lettek, akik latgaloknak mondják magukat, kétszázezer
ember ért latgalul, függetlenül attól, hogy külön nyelv-e vagy
sem. Ami nagyon sok, az ország tizedrésze, miközben lettül is
csak másfélmillióan tudnak.

2.
Ludza Lettország legöregebb városa, története tipikus baltikumi történet. A latgalok várára a livón lovagrend épített egy várat; ők németek voltak, a teuton lovagrend része, de egy finnugor nép földjéről kapták a nevüket. Aztán része lett a lengyel–
litván perszonáluniónak, a wendeni vajdaságnak. Wenden is
német név, de a vend törzs után kapta, akik szlávok voltak; ma
is őrzi nevüket például Ventspils városa, de Wenden mai neve
Cēsis. Lengyelország (egyik) felosztása után Ludza orosz birtok lett, a vityebszki kormányzóság része; ez a város viszont
belarusz, ma Vicebszknek hívják. Aztán jött a náci uralom,
majd a szovjet.
Szóval tipikus baltikumi történet, egész Baltiában így volt, ez
a terület együtt sírt, együtt nevetett végig a történelemben, hiszen a három mai balti állam összesen nincs kétszer akkora,
mint Magyarország.
Ludza kilencezer lakosából ötezer a lett, de ez a latgalokat is
tartalmazza, a többi orosz, belarusz, ukrán, lengyel, litván,
egyéb.
3.
Érdekes név az, hogy Satibaldijeva. A -jeva végződés nem balti, hanem keleti szláv, hímnemű alakja az oroszban -jev, de a
lettben természetesen -jevs. Sok orosz él Lettországban, de ez a
név nem orosz, én rögtön törökséginek azonosítottam, s nem is
tévedtem: Kazahsztánban ma is élnek névrokonaik, de ők a
szláv végződést már levették, a Сатыбалды névalakot használják. Egy ennyire jellegzetesen török név nem kerülhetett Lettországból Kazahsztánba, csak megfordítva, tehát az eredetiben
ы hangok vannak, ami a lettben nincsen – de a latgalban van,
éppen ezt a hangot jelöli az ipszilon. Vagyis ez a névnek nem
latgal, hanem lett alakja. Egy latgal kislány, akinek kazah családneve van orosz végződéssel, lett fonetikával. Négy nyelv
kergetőzik a nevében, vagy ha a latgal csak nyelvjárás, akkor
három és fél. A keresztneve pedig latin, lettesítve vagy latgalosítva, ez esetben nincs különbség.

A globalizmus ellen acsargók olyan harcot vívnak, amit már
évszázadokkal ezelőtt elvesztettek.

2017.04.26.

Hogy kellene nyelvet
tanítani?
1.
Három hónapja és egy napja tanulok lettül, és mondhatom,
tényleg sokkal többet tudok, mint ennyi idő alatt a legtöbb
nyelvből. De történetesen a Nītiņa–Laczházi-féle könyvvel
csak bukdácsolok, és most már nagyon szeretném tudni, hogy
lehetne ezt jól csinálni. Mert ez a könyv nem jó. A szerzők nevével azóta sokhelyütt találkoztam, kétségkívül magas szinten
ismerik mind a lett nyelvet, mind a magyart, tudnak tanítani,
képzett, kiváló szakemberek, csak – ez a könyv nem jó. És
nemrég írtam arról, hogy ez jellemző tulajdonsága az ilyen
könyveknek. Általában nem jók. Kezdek hajlani a gondolatra,
hogy ez a tény összefüggésben van azzal, hogy a magyarok az
idegen nyelvekkel ennyire hadilábon állnak.
Hiába van énnekem elég motivācija, ha a könyv egyrészt
dögunalmas, másrészt megjegyezhetetlenül zúdít szavakat öszszevissza…

Kinek mije van? Embereknek van szülőföldjük, családjuk,
szüleik, gyerekeik, rokonaik, barátaik, házuk vagy lakásuk…
Tovább is van, nem fordítom le végig, ez az egy sor fejből
ment, csak egy szóhoz kellett szótár. De nem innen tudtam lefordítani! Ezt a szóhalmot nem lehet és nem is érdemes megtanulni, ezzel az erővel tényleg rágjuk át magunkat szótárakon.
Nézzük csak meg, honnan ismerem én azokat a szavakat,
amik itt előfordulnak, vagy legalább egy részüket.
A cilvēkset egy korábbi cikk írásakor néztem meg, amikor
még egészen rácsodálkozásszerű volt a kapcsolatom a lettel, és
rádöbbentem, hogy a človekkel azonos, mert hiszen volt egy
balti–szláv nyelvközösség. A dzimtene nem jött magától, de a
dzimt- igen, benne van az Esmu dzimusi šeit címében: Itt születtem. Szó szerint „vagyok született itt”, éspedig nőnemben,
mert hiszen Karlīna Priedēna mégse énekelheti azt, hogy dzimis. A szülőföld nyilván azért nem dzimtenis, mert a zeme is
nőnemű.
(Közbevetőleg. Ahogy az -ene utóképzős szavak listáját nézegettem, megakadt a szemem egy szón: varavīksnene. A szótövet már ismerem, cikket írtam ezzel a szóval, szivárvány, de
mi képződik belőle -ene képzővel? Hát a szivárványhártya. Lökött angolok egyszerűen átvették a görög szót, írisz, ami görögül szivárványt jelent ugyan, de ezt angolul senki se tudja – hát
a lettek igenis a szivárványból képezik a szót.)
A ģimene etimológiája szintén szerepelt már egy cikkben, nekem a Dziedošās ģimenes jön erre a szóra, az Éneklő családok
nevű dalverseny. A vecāks, szülő szóhoz nincs asszociációm,
az valószínűleg ebből a könyvből van. Annál több mindent tudok asszociálni a bērnshez. Először is azt a rengeteg alkalmat,

amikor a sok-sok éneklő bērns mögött-mellett-alatt-között
megjelent ez a szó valahol kiírva. Meg dalszövegekben is sokszor szerepel. Aztán ott van a testvérszava, az angol bairntól a
skandináv nyelvekig mindenfelé megtalálható barn, bjarn változatokig és tovább; a lett szó valójában nem skandináv jövevény, hanem testvére ezeknek, voltaképpen teher a jelentése,
amit a terhes nő cipel, aztán megszül, és ebből lesz a gyerek.
Aztán itt van a māja. Ennek a jelentését is valamelyik dalszöveg kapcsán néztem meg, és meglepetéssel értesültem, hogy a
protofinn maa átvétele, amit pont ismerek a finnből, de ott földet jelent. Ebből aztán a lettben „paraszti földek” → „parasztház” → „ház”, aztán ezt visszakölcsönözték a finnségi nyelvek,
a finnben ma maja kunyhót jelent. (A dalocska, amit itt linkeltem, egyike a kevés dolognak, amire emlékszem Papp István
nyelvkönyvéből, csak ott másképpen van írva, nem poika nuori, kisfiú jöjjön vele lakni a sziklára-hegytetőre épült kunyhóba,
hanem tyttö nuori, kislány, és más változtatás is van a szövegben. Az előadó nemétől függően.) És találkoztam már olyan kifejezésekkel, mint mājas darbi (házimunka), mājas bērns (házigyerek) stb., egy szó mint száz, a māja szilárdan be van építve a gondolatvilágomban, ezerfelől kapcsolódik valamihez.
Szó se róla, a könyv se csak itt említi, de más szavakat történetesen a könyvnek ebből a részletéből kellene megtanulni.
Például ezt a szakaszt: garš, slaids, vidējs, neliels vai mazs
augums. Nem tudom, mi a slaids és a vidējs, és most nem fogok utánanézni, viszont a garš, gara az hosszú, benne van a fejezet végi szójegyzékben, és a jelentését pont innen tudom:
mert van ugyanebben a fejezetben egy másik részlet is.

Az ilyenekkel lehet szörnyű zűrzavart okozni, mert nem elég,
hogy a garš és a garšo együtt (egymástól fél oldalnyi távolságban) szerepel, de utóbbinak sikerült kimaradnia a szójegyzékből. És semmi közük egymáshoz, mert garš az hosszú, garšo
viszont ízlik, és a mutatott részlet azt tudakolja, hogy kinek mi
ízlik, mit szeret; barátomnak ízlik sült krumpli hússal, sör, kolbász és sajt, édesség.

Liels az nagy, ebből neliels az kicsi, de mazs úgyszintén kicsi.
Ez a könyv ötödik leckéje, szerintem korai szinonimákat bevezetni (igazából jóval korábban már megteszi).
Az augums nagyon érdekes szó, töve az aug, vagyis nő.
(„Úgy értem, növekszik.” – Mágenheim Julcsi.) Ami összefügg
az augusztussal. Ebből az -ums képzővel, ami szintén kedvenceim egyike, rögtön jön, hogy növés, termet. Embereknek van
hosszú, slaids, vidējs, nem nagy vagy kicsi termete. Két szó
megmaradt: ezeket nem ismerem, a lecke szószedetére kell hagyatkoznom. Ezek soha nem lesznek rendesen beágyazva, ha
ennyiből akarom őket megtanulni.
2.
Most nézzünk valami mást. Illetve hallgassunk.
Karameles
Dzīve rūgta, dzīve salda,
Nopil parafīns uz galda,
Cēlas dziņas, tumšas miņas,
Zaļas skuju adatiņas.
Logos sveču atspīdumi,
Zvaigznēm pretī palsi dūmi,
Klusiem vārdiem labu vēlēt,
Vecās labās plates spēlēt.
Būs jau labi, būs jau silti,
Birst no gaisa balti milti.
Maigus miegus atvelk peles,
Kūst uz mēles karameles.
Kāds pie loga pieklaudzina,
Sudrabzvaniņš nodzindzina,
Bet tu guli miegā grimis,
Nevainīgs, jo nepiedzimis.

A NANDO egyik karácsonyi dala. Hát azt, hogy a karamell
hogy van lettül, innentől nem kell az embernek megtanulnia.
Azokat a szavakat pedig, amiket innen elsajátítok, már egyből
lesz mihez kötni. Valójában még egészen sokfelé.
Így például salda az édes, nőnemben, mert a dzīve jelzője,
ami pedig életet jelent (rögtön lehorgonyozható a živothoz a
szlávból). A salds nagyon érdekes szó, ugyanonnan van, mint a
sāls, azaz só, nátrium-klorid, aminek testvérei egész Indoeurópiában megvannak. De sót, sósat jelentenek. Egyedül a baltiban
ment végbe az a változás, hogy a sósat jelentő szó egy idő után
már „ízesített, kellemes ízű” volt, aztán később „édes”. (A
salds litván alakja saldus, és a szócikkét olvasgatva azt hiszem,
nagyon örülök neki, hogy nem litvánul tanulok. Szimfonikus
zenekarra tényleg tündérszépek az ilyen szavak, mint saldžiausiuosiuose meg aukščiausiasis laipsnis, no de megtanulni…)
Ehhez hasonló a magyarban is végbement egy másik szóval.
A görög trógo azt jelentette, rágcsál, eszik, ebből tragémata
nyalánkság, csemege; ezt átvette a latin, ahol lett belőle tragea,
ételízesítő, ezt a szót elhozták nekünk, és egy ideig változatlanul használtuk, csak a magyar ajak könnyebben ejtette a gea
helyett azt, hogy gya. És szerepel régi receptekben, hogy „trágyázd meg”, ami azt jelentette, hogy fűszerezd, ízesítsd. Később aztán elkezdték analóg módon használni a termőföld megfűszerezésére, hogy jobban teremjen, megízesítették. Csakhogy
az az anyag, amit erre a parasztok használnak, a legkevésbé
sem való asztal mellé beszédtémának, ezért amint a trágya szóhoz hozzátapadt az a jelentés, hogy szar, az eredeti konyhai jelentése pillanatok alatt eltűnt, valahol a 16. és a 17. század folyamán. (De a konyha kárpótolta magát: a tragea szerepel a
franciában is, ahonnan a német közvetítette mihozzánk, mindhárom nyelvben úgy ejtik, hogy drazsé.)
Ötletszerűen választva másik szót a karamellás dalból,
zvaigzne. Ez nálam egyfelől kötődik a Zibsnī zvaigznes aiz
Daugavashoz, másfelől a NANDO kislányok és mások több alkalommal részt vettek a Jaunās zvaigznes, Fiatal csillagok nevű
dalversenyen, egyszóval a csillagot is tudom mihez kötni. A
szláv szóra is könnyen ráismertem, звезда, hvězda, rögtön látszik a rokonság.

Aztán itt van a sudrabzvaniņš. Olyan helyen találtam meg a
magyarázatát, aminek semmi köze se a karácsonyhoz, se a karamellához, a periódusos rendszerben, egyszer elkezdett érdekelni, hogy mondják lettül az elemeket. A ķīmisko elementu
periodiskā tabula nem különbözik más nyelvekétől, már láttam
egyet-kettőt, itt is az ókor óta ismert elemeknek van saját nevük, amiket más nyelvek alapján nem ismerünk föl, és az új
felfedezésűeknek nemzetközi nevük, persze saját fonetikával.
Hēlijs, litijs, berilijs, neons, ezek világosak, kaptak szép lett
hímnemű végződést, ahogy illik, de maguk a szavak nem változtak. Viszont a hidrogént lefordították szó szerint görögből:
ūdeņradis, vízteremtő. Meg a nitrogén és az oxigén is úgy kapott nevet, mint a 19. századi magyar kémiában, ahol fojtónak
meg savítónak hívták őket, de egyébként mindenki a görög
vagy latin nevet kapta lettesítve (no persze az európium az eiropijs, hiszen olyan nem lehet, hogy eu), vagy a sok száz éve
meglevő saját nevét viseli.
No, ez utóbbiak közül egyik a sudrabs: ezüst. (De van dzīvsudrabs is, élőezüst, az a higany.) Azt pedig, hogy a szóösszetétel másik tagja mit jelent, tudom a Sarkanās kurpesből, skolā
jau zvans tūlīt zvanīs, iskolában csengő mindjárt csengetni fog
– sudrabzvaniņš minden utánanézés nélkül ezüstcsengettyűt jelent.
Ezeknél persze sokkal többet is tudok. Ebből a dalból is, más
dalokból is, helyenként egész sorokat, sőt versszakokat megértek. Igaz, ez idő szerint egyetlen dal sincsen, amit teljes egészében, elejétől végéig hiánytalanul megértenék, két okból. Mert
ez eddig még sose volt célom, és mert helyenként kutya nehéz
feladat. Ma már könnyebb valamivel, mint az elején, mert némi
nyelvtant már elsajátítottam, többé-kevésbé vissza tudok következtetni képzett szóalakokból a szótári alakra. De lettül másfélmillió ember tud az egész világon, hát nem csoda, hogy gyengén van adatolva a nagy nyelvekhez képest. Amikor a kínai
írásjegyeket tanulmányoztam, jóformán ismeretlen volt az a
probléma, hogy valamiről nincs elég adat. A lettnél annál gyakoribb. Bármely információ csak úgy kerülhet föl a netre, hogy
a másfélmillió lett beszélő valamelyike megírja, és ebben benne vannak a két- és a kilencvenévesek is, meg akik nem neteznek, nincsenek birtokában a szükséges műveltségnek, vagy leg-

inkább eszükbe se jut, hogy nekem problémám lehet, ha az
adott dolgot nem tudom.
Erre tipikus példa a zubrīties. Talán a legelső dal, amit lettül
hallottam, a 2014-ben fölvett Dzeguzīte volt, az akkor még hattagú NANDO az Aprīļa pilienin énekelte. Pár szó már akkor
megragadt a fejemben, ezek egyike a zubrīties. Egyszer utánanéztem, lehetetlen volt bármi infót kideríteni, majdhogynem
hapax legomenonnak tűnt, pedig nem hallhattam félre, a dalszöveg is megvan a neten. (Elég sok megvan, legalább ugyanennyi elérhetetlen.) Végül ma éjjel, amíg ezt a cikket írtam,
utánajártam. Azt már egy ideje tudom, hogy ige, mégpedig reflexív. Ezen belül már könnyű behatárolni, például a cepties
(sülni) igének csak hét további alakja végződik -tiesszel, miszerint cepaties ti sültök, cepāties ti sültetek, cepsieties és cepsities ti sülni fogtok, cepieties süljetek, valamint cepoties és
cepšoties a relatív jelen és jövő ideje, bármit jelentsen is ez, illetve cepoties a hímnemű, egyes számú ragozhatatlan melléknévi igenév is. Hogy az mi fán terem, fogalmam sincs. Szóval a
-ties reflexív ige, mindenesetre, és feltehetően zubrīties az főnévi igenévi alak, mert nem illik rá a többi alak képzési formája. De mit jelent?
Átrágtam magam a netes találatokon. Szerencsére nemcsak
Wiktionary van, hanem Tildes Tulkotājs is, sokkal többet tud,
tényleg sokkal nagyobb a szókincse. (Sőt van benne egy jaunums is, izmēģināju neironu mašintulku, akarom mondani kipróbáltam az idegsejtületi gépülkedési fordítózáskolódmányt,
akkora marhaságokat dobált ki, mint az Éden bolygón az űrhajósok fordítógépe, amikor átkapcsolták polivalenciára.) Mármost van egy nagyon nagy bajom az orosz nyelvvel. Nem tudok. Ezért kénytelen vagyok beérni az angollal, mármost ebből
viszont az lesz, hogy olyan szavakat kapok, amikkel nem tudok
mihez kezdeni. Bármely CVC alakú angol szónak egymillió jelentése van, tessék kipróbálni, de szerencsére jó sok ilyen szót
kaptam, és ha az egyik azt jelenti, hogy kesztyűsbáb, őzike, hajóhinta, furulya vagy sajtóattasé, a másik azt, hogy balkanizálódás, zsírsav, cukorborsó, sajtóattasé vagy repülősó, a harmadik
meg azt, hogy ökörszem, sajtóattasé, szavazóbiztos vagy dágvány, akkor némi trükközéssel ki lehet találni, hogy a helyes
megfejtés a vasalódeszka. Szóval meglehetős küzdelmek árán

meglett a zubrīties fordítása, és kiderült róla, hogy argó szó,
benne se is van a szótárakban, eleve esélyem se volt. Azt jelenti,
biflázni.
3.
Mármost jön ugye a kérdés, hogy akkor hogyan kellene nyelvet
tanítani. Hát ezt biza nem tudom. Az világos, hogy úgy, ahogy
a könyvek csinálják, nem. Elsősorban is kerülni kell, hogy a
nyelvtanuló elaludjon a leckén. Az a fajta nyelvtanítás, hogy ez
itt egy parancsnok, ez itt egy fogaskerekű, a vízilovak elöl vannak, a nyalókagyárosok jobbra vannak, a csalánkiütések fülének hegye zöld, az hipnoterápia, nem nyelvtanulásra jó, hanem
kialvatlanság ellen. De remekül. A tanulót motiválttá kell tenni.
A motivācija kétrétegű. 1. Meg akarok tanulni lettül. 2. Ezt a
konkrét leckét, mondatot, szót itt most pont meg akarom tanulni.
Természetesen az abszolút nonpluszultra nyelvkönyv, amire
nem borul rá az ember aludtában, az a Czobor–Horlai. Két baj
van vele. 1. Nem lehet belőle megtanulni lettül. 2. Angolul viszont már tudok. Én abban látom a könyv előnyét, hogy (talán
az első két leckét leszámítva, ahol még tényleg minimális a
szókincs) közvetlenül érdekeltté teszi az olvasó-tanulót a folytatásban. Tudni akarjuk, mi történik a gengszterekkel és az építészékkel. Szerintem ez a fő szempont. Hogy egy darab történetre épül az egész, nem szakadozik szét összefüggéstelen olvasmányok sokaságára, amik között időrendi kapcsot csak az
teremt, hogy a nyolcadikat nem érthetjük meg, amíg el nem sajátítottuk az első hétben levő szókincset és nyelvtani anyagot.
Ez még a Baghy-könyvnél is probléma, a könyv másért olyan
jó, tartalmilag az is egy összefüggéstelen olvasmánysokaság.
Ezt akkor látjuk tisztán, ha fellapozzuk bármelyik leckénél úgy,
hogy már értjük a nyelvet: a Baghy-könyv tetszőleges résznél
érthető, de a Czobor–Horlai nem, mert nem tudjuk az előzményeket (hiszen sok évvel azelőtt olvastuk és a nyelvet tanultuk
meg, nem a könyvet betéve).

Tőlem lehet krimi, ifjúsági regény vagy pornósztori, mit bánom én, csak ne kelljen elaludni a könyvön. Ez itt egy könyv.
Ez egy füzet. Ez egy radír. Ez egy kréta. Ez itt az asztal. Ez
itt… hé, várjál már, a szobában az összes tárgyat föl akarod
sorolni és megtanulni a nevüket?! A szekrény zöld? Nem, barna. Az asztal kék? Nem, az asztal fehér, nem látod? A mennyezet fekete? Szépen is néznénk ki, ha a mennyezet fekete lenne,
az fehér. A szék sárga? Ide figyelj, te leltárat akarsz csinálni a
szoba bútorzatának színéről?! Péter filmrendező? Nem, hentes.
János filmrendező? Nem, János is hentes. Akkor talán Ödön
filmrendező? Nem, Ödön vásárló. Tehát Ernő filmrendező?
Nem, baszd meg, ez itt egy rohadalom hentesüzlet, ahol mindenki hentes vagy vásárló, de ide filmrendezők nem járnak szafaládét vásárolni! Értem. Köszönöm. Nagyon kedves öntől,
hogy megtanított arra, hogy ide filmrendezők nem járnak szafaládét vásárolni. Szívesen, de te robot vagy, mondd?
Ilyen beszélgetések születnének, ha a nyelvtankönyvek első
leckéinek párbeszédeit normális emberi válaszok követnék.
Most próbáljunk meg valami mást. Képzeljük el egy tankönyv
első leckéjének ezt.
Reggel hétkor valaki telefonált a rendőrségre. Azt mondta:
gyilkosság. Semmi többet. Fél nyolckor ugyanaz a hang telefonált. Azt mondta: százezer euró. Nem mondott többet. Nyolckor
megint telefonált és azt mondta: a polgármester.
A sztorit a Kissyből loptam, oda pedig Ed McBaintől került,
de nem ez a lényeg. Ez már egy történet kezdete. A szókincs
egy kicsit nagyobb, mint a „das ist das Klassenzimmer – was
ist das? – das ist das Klassenzimmer – das ist das Fussboden –
was ist das? – das ist das Fussboden” típusú rémségeknél, és
megjegyezhetőbb. Folyton ugyanazokat a szavakat ismételem
én is, ami történetben nem jó, de nyelvtanuláshoz kell az ismétlés, és nem dobálózhatok szinonimákkal rögtön az elején. Nézzük meg, át tudom-e tenni lettre. Ha ez igazi tankönyv lenne,
olyasvalaki írná, aki folyékonyan, sőt magas szinten beszéli a
célnyelvet, de most csak kísérletezünk.
Septiņos no rīta kāds sauca policiju. Viņš saka: slepkavība.
Neko vairāk. Pusastoņi to pašu balss sauca. Viņš saka: simts
tūkstoši eiro. Nesaka vairāk. Astoņos vēlreiz viņš sauca un saka: mērs.

Lett anyanyelvű ember a fejét fogná, de a szöveg nehézségi
fokát szemlélteti, hogy a Tildes Tulkotājs segítségével, jószerivel szavanként át tudtam ültetni. A lényeg azonban nem ez, hanem hogy van egy rendőrségünk, egy zsarolónk, aki gyilkosságot tervez, és van egy polgármesterünk. A továbbiakban ki lehet bontani a sztorit, vagy lehet belőle csinálni bármit, jöhet
egy öregember, aki erről az egészről mesél, mert mégiscsak
megölte a polgármestert és húsz éve börtönben van, a lényeg,
hogy ezt folytassuk, és ne szóljon a második lecke olvasmánya
már egy vidáman ugráló kék sárkányról a Mesebolygó sárga
rétjein. Akkor se, ha majd öt leckével később ez a két szál találkozik, nyelvkönyvet írunk, nem regényt, itt nem lehet ilyeneket
csinálni.
Amint látható, én rögtön az elején túlléptem az „ez könyv, ez
asztal, ez kutya, ez ló, ez unalom” szintű főnévjegyzékeken. Ki
velük! Mert ez tömény unalom. Értelmes, igazi szöveget tessék
a nyelvtanuló kezébe adni. Mit tetszenek gondolni, azokból a
dalokból, amiket én meg akarok érteni, hányat szántak olyan
közönségnek, amelyik egy árva nyikkot se tudott lettül, mielőtt
kézbe vette a dalszövegeket? Hát egyet se. Normál köznyelvi
lett nyelven vannak, a zubrītiesről konkrétan már tudom, hogy
a sztenderd szókincsben nincs is benne. A dalok célközönsége
nem én vagyok, hanem azok a kamaszok, akik nyelvileg meg
mindenhogy tökéletesen értik azt, hogy Ej, cik gribi zubrīties,
it neko tu negūsi, kāpēc būt par žubīti, ja var būt par dzegūzi?,
vagyis Ej, mennyit akarsz biflázni, semmit nem nyersz vele, miért akarsz pinty lenni, ha lehetsz kakukk is?
Persze lehet, sőt remélhető, hogy a gyilkosság éppúgy fölösleges lesz a valóban használandó szókincsünkben, mint a biflázni. Egyikhez se ragaszkodom. A krimiről Lomb Kató is
megjegyezte, hogy érdemes foglalkozni vele, mert tudni akarjuk, hogy ki a gyilkos, illetve azt már a krimiirodalom-tudomány tudja, hogy a legérdekesebb bűnügy mindig a gyilkosság,
mert azt követhették el a legtöbbféle okból. De tőlem lehet az a
szöveg családregény vagy science fiction, bánom is én, csak érdekes legyen. Mert az vonzza magával az olvasót, aki így marad meg tanulónak.
Igen, lehet az elején olyasféle, mint a Czobor–Horlai, hogy
bemutatjuk a főszereplőket, ez és ez vagyok, ilyen és ilyen va-

gyok, aztán egy-két tárgyat veszünk elő, amikre majd szükség
lesz, de csakis olyanokat, nem pedig „ez egy füzet, ez egy ceruza, ez egy könyv”, hanem ha mondjuk maradunk a gyilkosságnál, akkor akár „ez egy ciánkális üvegcse”. Hogy a nyelvtanulónak feltehetően az életben nem lesz szüksége erre a kifejezésre? Annyi baj legyen. Azokra sincs, amiket a mostani könyvek
tanítanak, kréta, spongya, ablakpárkány, az osztályterem egész
berendezése, mert abból indulnak ki, hogy a tanulók egy osztályteremben ülnek, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint 1850ben vagy 1610-ben néztek ki az osztálytermek, és a könyvet kinyitva csupa ismerős tárgyat látnak. Rossz kiindulás, kétszeresen is, mert egyrészt lehet, hogy a parkban ül egy darab tanuló
a padon, másrészt ha pont mégis az osztályteremben ül, akkor
sem érdekli annak a berendezése. Attól, hogy mikor japánul
kezdek tanulni, pont a Moulin Rouge-zsal szemben lakom egy
kis manzárdszobában, még nem fog kifejezetten érdekelni,
hogy mondják japánul a Moulin Rouge-t és a manzárdszobát,
ha ennek az az ára, hogy miután a könyv ezt közölte velem, halálra untat az időjárással és a tarajos gőték szaporodásával.
Visszatérve a gyilkosságos példámhoz, függetlenül attól,
hogy gyilkosság-e csakugyan, vagy esetleg annak érdekfeszítő
leírása, hogyan lopott Jerry világraszóló méretű sajtot a hűtőszekrényből anélkül, hogy Tom észrevette volna, határozottan
úgy gondolom, hogy a végletekig leegyszerűsített nyelvtant el
kell felejteni. Igen, azt lehet, hogy a supinumtőből képzett harmadik plusquamperfectum ablativus respectivusának passzív
infinitivusa ne szerepeljen az első néhány leckében, sőt ha valamilyen nyelvben tényleg létezne olyan rémség, amit itt összehablatyoltam, hát az lehetőleg az egész könyvből maradjon ki,
majd akik doktorálni akarnak belőle, azok megtanulják. De azt,
hogy az első leckében csak a létigének két alakja szerepel, van
és vannak, a másodikban ehhez hozzájön a jön, a harmadikban
már a jönnek is, ezt el kell felejteni. Mert így nem lehet életszerű szituációkat létrehozni. A gyilkosságos példában múlt
időt használtam, mert általában ez a szépirodalom normál igeideje, de nem ragaszkodom hozzá, a Nyolc évszak például
komplett regény és teljes egészében jelen időben van írva. Én
is írtam már kisregényt jelen időben (Medvebocsok). Lényeg,
hogy életszerű legyen. Némileg le lehet egyszerűsíteni, mint

mondjuk a Harry Pottert, ahol (legalábbis az első kötetben, az
angol eredetiben) valaki megszólalni körülbelül hatféle igével
tud, mondta, kiáltotta, üvöltötte, suttogta, kérdezte, gondolta,
ez a készlet. Vagy valami efféle. De tessék életszerű nyelven
fogalmazni, mert a tanuló a nyelvet majd életszerű szituációkban szeretné használni.
4.
Apropó életszerű szituációk, Volt már alkalma vietnami őserdőt látni? Igen, nagyon nagy szerencsém volt, a vietnami elvtársak egyszer elvittek engem a Cúc-phương őserdőbe. Ez a
kedvenc mondatpárom a vietnami társalgási zsebkönyvből, ami
tényleg nem nyelvkönyv, nem ez a célja, nem lehet belőle megtanulni se vietnamiul, se magyarul. Más a gond. Ez a mondatpár vietnamiul: Ðống chì có dịp nào đi thăm một khu rừng cổ
đại ở việt nam chủa? Có, tôi rất may mắn là dựơc các đống chì
việt nam đủa di xem rừng cổ đại Cúc-phương. A vietnami olvasónak a magyar szöveg kétségkívül pont ugyanolyan értelmetlen szóhalmaz, mint a magyar olvasónak a vietnami. (A könyv
kétirányú, mindkét országbelieknek szánták.) Az őserdő neve
az, ami fix, meg Vietnam neve, és az elvtárs = đống chì megfelelést a bevezetőből már tudjuk. Ha tehát ezek bármelyikét ki
akarjuk cserélni más szóra, meg tudjuk tenni. De szeretném én
látni azt az embert, aki akár az egyik, akár a másik nyelven, ha
azon egyébként nem tud, tehát rászorul a könyv használatára,
akármilyen tört nyelvű, de emészthető mondatot tud megfogalmazni abban az esetben, ha
– nem egyszer vitték el az őserdőbe, hanem kétszer;
– nem a vietnami elvtársak vitték oda, hanem az amerikai
hadsereg vitte vietnami elvtársakra lövöldözni;
– senki se vitte el oda, hanem sétált a városban, kitévedt egy
mellékútra, és egyszer csak ott volt az őserdő;
– a vietnami elvtársak vitték el ugyan, de nem tartja nagyon
nagy szerencséjének, mert a barátnőjét megette egy tigris.
A könyvet 1974-ben adták ki, amikor senki se gondolhatta,
hogy negyven év múlva már pillanatok alatt ki lehet majd deríteni, hogy a tigris vietnamiul hổ, de ez a könyv még nettel
megtámogatva is alkalmatlan arra, amire szánták.

Fontos különbség a nyelvkönyvek és a társalgási zsebkönyvek között, hogy előbbiek általános nyelvtudást igyekeznek adni, utóbbiak pedig előregyártott mondatpaneleket, amiket akár
föl se olvasson az, akinek olyan rossz a kiejtése vagy nem is jutott ideje megtanulni, elég rámutatni a könyvben a mondatra.
Adott célra akár készülhetnek olyan könyvek is, amikben kizárólag arról esik szó, hogy mennyi szenet jövesztettem a múlt
héten, milyen fúrófejjel dolgozol, tetszik, hogy milyen újszerű
ácsolattal épült a főtéd, mert bányászoknak szánják, akik nemzetközi bányászati kongresszusokon találkoznak és eszmét szeretnének cserélni. Ezzel nincs gond. A nyelvtanításhoz ez ott
kapcsolódik, hogy ilyen mondatokra a valódi nyelvtanulónak is
szüksége van. Lenne. De Lomb Kató hiába közölte velünk világosan, hogy melyik a legfontosabb szó egy nyelvtanulónak, én
még mindig nem tudom lettül. Magyarul így hangzik:
„Tesséééééék?”
Léteznek eleve fontos szavak és kifejezések, amik minden
nyelven nagyjából egyformán kellenek. Az Omniglot gyűjteményében közel háromszáz nyelven lehet már megtalálni, hogy
mans gliseris ir pilns ar zušiem. Innen tudom, hogy kérem az
lūdzu, bocsánat az piedod, viszont a NANDO felvételeiről tudom, hogy köszönöm az paldies. De hát azért lenne még bőségesen. Mert az az életszerű szituáció, hogy „Szia, hogy vagy?
Kösz, megvagyok, hogy megy sorod? Kicsit meg vagyok fázva, tudod, amilyen fagyok vannak mostanában… Aha, nálam a
fele termés odalett. Hú, az durva!” – nem pedig az, hogy „Üdvözlöm körünkben, Nyikolajevszkovicseszkij kartárs, kérem,
foglaljon helyet és adja elő mondandóját. Köszönöm kedvességét, Csandraguptasákhanabhúmidrászana kartárs, módfelett örvendek, amiért elragadó városkájukban tehetem tiszteletemet.
Mindenekelőtt szeretném kifejezésre juttatni a központi vezetőségben tevékenykedő kartársak magas fokú nagyrabecsülését,
ugyanakkor néminemű neheztelésüket egynémely problémák
folytán, melyekkel kapcsolatban részletekbe bocsátkozom.”
Mert például a Nītiņa–Laczházi-féle könyv első leckéjének első két szava, a címet leszámítva: Labdien! Iepazīsimies. Jó napot. Megismerkedünk. Ez nekem akkor is gyanús, hogy élet-

szerű-e, ha tudom, hogy a lettben nincs „ismerkedjünk meg”
igealak, mert felszólító mód csak második személyben létezik.
5.
Olyan nyelvnél, mint a lett, a tanulás létfontosságú kelléke az
etimoloģija. Azt el tudom fogadni, hogy ha európai ember valamely pápua nyelven tanul, akkor ennek nem veszi hasznát.
De indoeurópai nyelvnél, amely ezer szállal kötődik a nagy közös nyelvkincshez, ugyanakkor – mint a lett kifejezetten – jócskán el is távolodott már nála, ezt vétek nem bevenni a tanulásba. Egy-két korábbi cikkünkben láttunk már példákat a szavak
történetére és rokonságára, most nézzük meg egy-két szó bokrát. A szóbokor nagyon hasznos dolog, a szavak összefüggenek, logikusan összekapcsolódó családokat alkotnak, amelyeknek tagjai segítenek megtanulni egymást.
Vegyük például a már említett augt igét. Növekszik. Most
hagyjuk a rokonságot más nyelvekben, maradjunk a letten belül. Audzināt az fölnevel, oktat, fejleszt, egy kauzatív -ināt képzővel, ami a g-t dz-vé lágyítja. Mint turp tovább, turpināt folytat, és természetesen saldināt édesít. Mert bokra a szótöveknek
és az egyes toldalékoknak is van, külön-külön, nemcsak az
azonos tövű szavak segíthetnek megjegyezni egymást, hanem
az azonos képzővel ellátottak is. Lássuk tovább. Van audzēt,
ami nagyjából ugyanaz, mint az audzināt, de inkább növeszt, és
ebből audzējs, daganat. Van augs, ami egyrészt növény, másrészt egy melléknév, ami egészet jelent, időre vonatkoztatva,
de ugyanabból az igéből ered (növekvő → egész időn át tartó
→ egész). (Továbbá, hogy egyszerű legyen, az alapige harmadik személyű jövő ideje is augs.) Van auglis, ami az augs ágain
aug, vagyis gyümölcs, ebből augļi dārzs gyümölcs kertje, augļi
koks gyümölcs fája. Van auglīgs, növékeny, akarom mondani
termékeny, gyümölcsöző, ebből auglīgums termékenység, auglība pedig az igei tőből egy másik képzővel, de szintén termékenység. A kopa (csoport) szóval való összetétellel augļkopība
„gyümölcscsoportosítás”, azaz gyümölcstermesztés, aki ezt
végzi, az hímnemben augļkopis, nőnemben augļkope. Vissza
megint az igéhez, augša valaminek a növött része, teteje, emelet, padlás, magaslat, felsőbbség (társadalmi), magas énekhang,

augšup az fölfelé, összetételként augštece folyó felső folyása,
mert tece az folyás, patak. Augsts magas, nagyméretű, kiváló,
ünnepélyes, de hangfekvésre is mondható, ebből augstums magasság (emberé, énekhangé), augstība viszont fenség. Augsne
az talaj, nem azért, mert abból növekszik minden, hanem mert
az a föld legfelső rétege; ennek -sne képzője egy családba tartozik a következőkkel: nāk – nākotne (jön – jövő, futurum), zināt – zinātne (tud – tudomány), jauna – jaunatne (fiatal – ifjúság, a fiatalok összessége), tagad – tagadne (most – jelen idő).
És van augsme, ami költői szóval növekvés, bimbózás, virágzás, ez viszont egy -sme képzővel jön, mint izteikt – izteiksme
(kifejez – kifejezés, nyelvtanban igemód).
Persze attól, hogy ezt így elsorolom, még nem lesz könnyebb
őket megtanulni, mint a könyvben azokat a szójegyzékeket.
Kontextusba kell őket helyezni, életet vinni beléjük, de igenis
érdemes együtt venni őket, egy-egy szóbokrot vagy annak részét. Valahogy úgy, ahogy Tótfalusi István csinálta A forró kutyában.
Vagy bárhogyan, csak legyen
élet a szövegben, legyen értelme olvasni akkor is, amikor
már megtanultuk a nyelvet. A
Czobor–Horlai angolul jól tudó
embernek egy jópofa, bár persze nem túl izgalmas kis krimi.
6.
S még valami. Számomra másodlagos fontosságú, mert nem
tervezem, nincs is értelme terveznem, hogy beszélni is fogok lettül, én elsősorban érteni szeretnék – éneket, írást, beszédet –, de azért egy igazi nyelvkönyvnek illik foglalkozni a kiejtéssel is. Az angol és francia
könyvek nagyon sokat foglalkoznak vele, érthető módon, hiszen a helyesírásnak a kiejtéshez minimális köze van. Király
Rudolf a spanyol, Papp István a finn kiejtésnek röntgenfelvétel
pontosságú leírását adja. Stb. Nītiņa–Laczháziéknak ez nem
annyira sikerült. A könyv gyakorlatai között felbukkannak

ugyan feladatok, ejtsük ki ezeket meg amazokat a szavakat, de
ennek nem ez a módja. Azért sem, mert rendszeresen kérdez
olyan szavakat, mint zaķis, kaķis, ķert, ķemme, de ennek semmi
értelme, aki egyszer megtanulta, hogy a ķ betű ty hangot jelent,
annak ezekkel a szavakkal többé nincsen problémája – de még
inkább azért nem, mert ahol viszont probléma van, azokat a
szavakat minden egyes előfordulásukkor jelölni kellene. Ez pedig az e hang, amiből kiejtésben kétféle van, az írás viszont
csak egyféle betűt használ. A nyelvtanulónak, amint meglátja,
hogy labdien, iepazīsimies, es esmu skolotāja, tudnia kell, hogy
melyik e-t hogyan ejtse. A Latviešu valodas darbības vārdu tabulas, azaz Lett igeragozási táblázatok című kiadvány ékezetet
tesz a betű alá: ȩsmu, ami nekem tetszik, mert nem rontja el az
írásképet (ha a tanuló egy æsmu írású szót szokna meg, a rendes helyesírású szó később szokatlan lenne), egy effélét kellene
használni.
Van még egy probléma: a zenei hangsúly, pontosabban intonācija. Van róla leírás a Wikipédiában, ami elég semmitmondó,
a Youtube-on semmiféle bemutatót nem találtam, pedig angolul és lettül is kerestem, jelenleg annyit tudok, hogy háromféle
intonācija van, egyenes, eső és törött, és ettől függően egy
„lúaksz” ejtésű szó jelenthet tavaszi hagymát, ívet vagy ablakot
(írva az első kettő loks, a harmadik logs), ami nem nagyon
mindegy. Tankönyvben jelölni kellene, hogy melyik szót melyik intonācijával kell ejteni.
Ja, és az o betű. A könyv nagy figyelmet szentel a ténynek,
hogy ezt a betűt lett szavakban ua diftongusként, idegen szavakban o-ként kell ejteni, és szól, hogy melyik melyik. De csak
a szójegyzékben, amikor a tanuló már esetleg néhányszor kiejtette, hogy nejruansz, mert a neirons betűsorból nem jön rá
egykönnyen, hogy az a neuronnal azonos. Én ezt is jelölném,
éspedig a betű alatt, mert egyszerű szabálynak tűnik, hogy „a
betűk alatt levő jeleket csak a tankönyv használja, a rendes helyesírás nem”. Tehát azt írnám, ọktoobris, ponttal jelölve a rövid
o-t, vonallal a hosszút.
S amit nem kell jelölni: a veláris l. Erről elég lenne szólni, hiszen az l mindig veláris, de a könyv egy szót sem szól erről.
Pedig ez a lett fonetika egyik fontos jelensége.

2017.04.29.

Ez a cikk nem róla szól
Nem mintha róla ne lehetne akárhány cikket írni. Pöttömke kora óta követem pályafutását, amiben volt és van ének, hegedű,
lovaglás, néptánc, csak ami hamarjában eszembe jut, és nem
mellesleg ő is számottevő hatást gyakorolt az én pályafutásomra. Sok éve tudom, hogy intenzív személyiség, akinek jelentése, tartalma van, aki főszereplővé teszi magát az életében, aki
belülről nézi a világot és teljességében éli meg az életet. Azt hiszem, sikerült összeszednem minden semmitmondó közhelyet,
amit mondhatok róla. Mire számított az olvasó, hogy elárulom
a titkot? Szó nem lehet róla. Tessék utánam csinálni, kiolvasni
az ő lelkét elejétől kezdve, azaz pöttömke korától fogva, minden egyes találkozásnál áttekinteni elölről az egészet, az azóta
bekövetkezett fejlődést és változást, prognosztizálni, hogy
adott időre előre mi várható lelkivilágának érésében, aztán a
kérdéses idő (általában egy év) elteltével összehasonlítani a tapasztalatokat a jóslatokkal, levonni a következtetést, hogy már
megint alábecsültük őt, újra jósolni… és mindezt abból, hogy
üldögél a földön, játszik, előbb magában, aztán a kistestvéreivel, és időnként fölnéz az emberre.
De mondom, ez a cikk nem őróla szól, hanem a néptáncfesztiválról, amire ő hívott meg, és amit lelkiismeretesen végigültem, bár ővele csak pár mondatot válthattam a próbán és láttam
táncolni. De nem bántam meg, hogy végignéztem az egészet.
Ők a csoportjával roma táncokat adtak elő, szerintem remekül, autentikusan, igaziból. És ezt énnekem el lehet hinni, mert
ezen nőttem föl, azazhogy fölnőni már fölnőve voltam, tizennyolc múltam, amikor Óbudán összegyűltek a cigányok Sátoraljaújhelyről, Nyírvasváriból, Bari Csedából, Nagykanizsáról,
táncolni és énekelni a Parkszínpadon, és ezt fölvette a tévé. Romanyi Jag, az volt a műsor címe, ma is megvan két része, tizennyolc évig őrizte egy videószalag, aztán tíz éve be lettek digitalizálva, addigra fekete-fehérré fakultak, a képminőség se jó,
a hang se jó, de megvan. Most néztem bele, azért emlékszem
ennyi részletre. Ott van az Ando Drom, a Terno Cherhaj, a

Phrala Sam, Balogh Béla és együttese, és ott vannak Varga
Gusztávék, akik szerintem új korszakot nyitottak a cigány népzenében. És Kalyi Jag szólt nálunk éveken át.
Aztán eltelik negyedszázad, jön muri cini luludyori, színpadra lép a társaival, shukares khel mange, azokra a Kalyi Jag-dalokra, amiket én álmomból rivasztva tudok fejből. Sode sheja,
sode na, sa sas mange le phiranya, sas mashkar lend’ edy kalyi, kodi sas e kamadyi, aj Devlale, j aldinla, pe kerchima tradela, pe kerchima, pe bari, kaj pijen e mol tatyi. Ez volt az első, aztán az, hogy Van egy pipám, egy kalapoooom, én a téglagyárban lakoooom. Onnét tudják, hogy ott lakom, téglaporos
a kalapooom. Chumidav me tyiro jilo, én ezekből tanultam

ULAS lováriul, még akkor meg se is volt a hivatalos helyesírás
vagy csak nem használták, a lemezborítókon magyar helyesírással voltanak a szövegek, most már ahogy leírtam, áttettem a
rendes lovári ábécére. Vettem később cigány képes olvasókönyvet meg szótárat, már be is vannak digitalizálva, de tizedannyit nem tanultam belőlük, mint ezekből a dalokból, aldil o
Del tyo mashkar.
Inke chi sim tumaro, szóval végigültem a fesztivált. A cigány
táncok nem arattak kirobbanó sikert, azt voltaképpen senki sem

aratott, de mindenkit lelkesen megtapsoltunk, volt nyíltszíni
vastaps majdnem minden csoportnak, nekik is, bár az övék talán valamivel elmaradt a várakozástól, aminek csakis az lehet
az oka, hogy én nem tapsolhattam, amikor ők léptek föl, őket
videóztam.
De töredelmesen bevallom, hogy nem az ő fellépésük tetszett
a legjobban. Nem is egy másik csapaté. Hanem amikor a szünet
után visszatértünk az eredményhirdetésre, de a zsűri késlekedett, még vagy tíz percet vártunk rájuk, és a gyerekek zsizsegtek. Hallottam már gyerekeket zsizsegni. Egy iskola mellett
gyerekeskedtem, és mivel én magam nem jártam iskolába, minden reggel hallottam őket. De az játszási volt. Ezek a gyerekek
csak ültek a nézőtéren és álltak a fal mellett, beszélgettek, jöttek-mentek. Nem csaptak nagyobb zajt, mint ami kellett ahhoz,
hogy megértsék egymást. Legfeljebb kétszáz személyes lehetett a nézőtér, mondjuk ha százan álltak még, lehet, hogy kevesebben, és persze sok közülük felnőtt volt. De egymillió gyerek
hangereje töltötte be a termet egyenletesen hullámzó zsivajjal.
Azt még tudtam volna hallgatni egy-két órát. S később, amikor
barátaik, családtagjaik kaptak oklevelet és díjat, a falaknak vitézül kellett állni a hangerőt, mert fülrepesztő volt, két kislány
az előttem levő sorokban befogta a fülét, akkora volt a zaj. Én
csak átkapcsoltam a fülemet nagyobb tűrésre, végül is a fellépések is jól ki voltak hangosítva, már szokva voltam.
Ha egy mód lesz rá, elmegyek máskor is. Érdekel is engem a
néptánc, évente egyszer ennyi bőségesen elég belőle. Az életem háromnegyed éve szűnni nem akaró dalfesztivál. De a gyerekek – azokból semennyi sem elég. Amíg meg nem lesz az az
egy.
Bár ahol ez az egy van, akivel kétéves korában egymás szemébe néztünk, és ezzel beiratkoztam egy iskolába, oda akkor is
elmennék, ha nincs ott az egymillió.

2017.04.30.

Adrenalin
Ha ott lettem volna és valakit érdekel a véleményem, én lebeszéltem volna a rendezőt. Valami olyasmit mondtam volna,
hogy mégis hogy jut eszébe, ha ők kapják a Zelta Mikrofonst,
ujjongani akarnak majd és nem énekelni, a közönség meg velük akar ujjongani és nem őket hallgatni. Az már megvolt.
Azért vannak itt a Dailes színházban.
De ha ráadásul még a jövőbe láttam volna, és előre tudom,
hogy ez a fellépés hogyan sikerül, akkor pláne lebeszéltem volna a rendezőt. A próbákon persze ment ez flottul, fölkeverték a
két számot, kamerapróba, világításpróba, mikrofonpróba, az
egész feltételes módban, hiszen ha nem ők nyernek, nem is ők
énekelnek.
De ők nyertek, és ha ott lettem volna, ha valakit érdekel a véleményem és a jövőbe is láttam volna, akkor megmondtam volna, hogy a NANDO kislányoknak is megvan a tűréshatára,
méghozzá mint érzékeny művészlelkeknek nem is olyan nehéz
átlépni. Két perccel azután, hogy rájuk szakad a hírnév és a
sztárság felsőfoka, még épp hogy kiujjongták magukat, álljanak ki és énekeljenek? Életük legrosszabb szereplése lesz. Keita és Amanda viseli majd a legjobban, Patrīcija és Terēze viszont levegőt se kap, Alise valahol a kettő között. De azzal
kezdődik, hogy Keita elrohan valahova az ellenkező irányba,
Amanda integet neki, hogy nāc, nāc, nem arra kell menni, Patrīcija az arcára fagyott döbbenettel bámul Rasmanisra, aztán ő
indul meg a kulisszák felé, Alise már az emelkedő függöny felé
tartott, de megfordul és fut a társai után, ezek az égő házba berohannának egymásért, Rasmanis megáll a függöny alatt és bevárja őket, ez most a kislányok ünnepe, ő beéri a statisztaszereppel. A NANDO végre kitámolyog a reflektorfénybe, Terēze
ragyog, Keita sugárzik, Alise nem tudja, fiú-e vagy lány, Patrīcija még kevésbé, Amanda a hátuk mögött már látja a közeledő
Rūta Dūdumát, akit a kamera még nem, ővele kommunikál, aztán a tanárnő közéjük robban és elkezdenek mind ugrálni.

A csapatot elkapja szokásos problémája a meghajlással, úgy
kell rájuk szólni gesztikulálva, mert a hangzavarban nem hallják és nem jut el a tudatukig, hogy paklanieties, hajoljatok már
meg végre, Terēze egy gondolattal hamarabb, aztán egyszerre a
többiek, eddigi pályájuk egyik legmélyebb meghajlása sikerül,
Alise feje szinte a térdéig bukik alá. Aztán minden ceremónia
nélkül odalép a zeneiskolás kislány a zsűriből* és átadja az
arany mikrofont, majdnem Patrīcija kapja, de ő se fogja föl,
nem érte emeli a kezét, hanem az arcához, és a kislány is inkább belép középre, Terēze rendezői balról behúzódik reflexszerűen, nyúl is felé, de visszakapja a kezét és hátralép, mert
Alise átveszi a díjat, kábultan és értetlenül. Kap egy szűkszekondot Rūtával, a díj történetesen csak félig látszik, aztán
svenk balra, hogy Keita is látsszon, a kamera nyit, Rūta a dramaturgiát felrúgva beugrik Alise elé, pedig az ő kezében van a
díj, aztán némi helyezkedéssel sikerül kinyitni úgy, hogy mind
a hatan képben legyenek, történetesen Alise a díjjal félig takarásban Rūta és a nagy mikrofon mögött, de akkor se bánnák, ha
tudnának róla. Labvakar, labvakar, jó estét kívánnak, aztán Rūta elkezdi megköszönni mindenkinek. Először anyának, hogy
nem ette meg őket, bizony isten, pont ezt a félmondatot értem,
aztán megköszöni Guntars Račsnak a dalszöveget és Jānis Ķirsisnek a zenét, a kamera kinéz a nézőtérre, nyilván őket keresi,
de én egyiküket se látom, felismerném. Köszönetet mond a
zsűrinek is, s ekkor Martiņš Daugulis elérkezettnek látja az
időt, hogy átvegye a szót mint ceremonijas vadītājs és csiszoltabb, zengőbb köszönetet mondjon a bērnu mūzikas albums kategorija zsűrijének, a rīgai székesegyház énekkari iskolásainak.
A kislányok pedig hátralépdelnek és lekuporodnak, hogy elfoglalják kijelölt helyüket a Mamma mani apēdīs kezdéséhez; Keita áll egyedül. A Dailes nagyterme most lila fényben úszik,
amit csak az öt pár NANDO-cipő tarka villogása tör meg, így
hívom, mert rajtuk láttam először ilyen cipőt, és elkezdhetnek
énekelni.
De hogyan? Ha ott lettem volna, valakit érdekel a véleményem és a jövőbe látok, azt mondtam volna a rendezőnek, ne
erőltesse, ha ők akarják, beszélje le őket, mert ez nem fog sike*
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rülni. Keitának Daugulis konferansza elég időt adott, hogy fölvegye Traucējums-rendíthetetlenségét és a belső remegést leküzdve elkezdjen kórust énekelni, de szólója először Patrīcijának van, aki nem Keita, aki reszket, alig tud fölállni, hát még a
hangját fegyelmezni, és a daru már rohan is felé, hogy közelit
adjon. Patrīcija megfordul és Keitának énekel, akin a közelin
már látszik, hogy élete legnehezebb önfegyelem-gyakorlatát
végzi. Aztán Terēze következik, aki rosszabbul van, mint Patrīcija, legalább ezer nanogramm a véradrenalinja, levegőt egyáltalán nem kap, negyvenfokos láza van, és két percen belül elájul, ha ez így folytatódik. De nem így folytatódik. Föláll az
utolsó kettő is, megszólal a teljes kar, kiold a feszültség, elpróbálták ezerszer, az édes rutin átveszi az irányítást.
Nem mintha jól menne, szó sincs róla. A NANDO sose tudott
rutinból énekelni, ha csak az egyikük megteszi, az is meglátszik. Rasmanis befut előre egy szájbőgőeffekttel, lelassít, csodálkozva fölnéz, átkeverés a Fizikas skolotājsra, a csapat körbeáll, egymásnak vetve hátát, ezzel kellett volna kezdeni, hogy
érezzék egymás közelségét. Terēze már kacérkodni is tud a kamerával, teljes ötven másodperc telt el azóta, hogy majdnem
összeesett, ez egy vadászpilóta és egy NANDO életében rengeteg idő. Most már vérprofi énekesnő mind az öt megint, még
mindig több klasszissal önmaga szintje alatt, de igazi NANDOlendülettel, NANDO-elszántsággal szól a NANDO-harmónia.
Valahol érthető, hogy egy élőben tévéközvetített Arany Mikrofon-díjkiosztón a Dailes színház kilencvenhét éves nagyszínpadán, az egész ország előtt mégse lehet playbackről énekelni, de
ha ott lettem volna és valakit érdekel a véleményem, akkor
szóltam volna, hogy talán kivételesen mégis meg kellene próbálni, mert dobolni meg zongorázni még csak-csak lehet luft
nélkül, no de énekelni…
Aztán előrejön Edavārdi, akinek az adrenalinja nem sokkal
van a kislányoké alatt, Rasmanis hozzá képest valósággal nyugodtnak látszik, amíg ők szerepelnek, a NANDO lélegzetet vehet, de ki nem oldhat. Ahogy a férfiak levonulnak, ők V alakba
állnak az előszínpadon, s persze Terēze van elöl, de már nem
bánja, énekel, táncol, elemében van. Keita még inkább, a hetedik mennyországban érzi magát.

S vége a számnak, a csapat sorba áll a férfiakkal és meghajol,
Daugulis lekonferál, nem fukarkodva az elismerő szavakkal, és
vissza lehet botorkálni a kulisszák mögé, majd az öltözőbe.
Azért tudtam elmondani az egészet, mert a Nézd.lv némi késéssel visszatette a három és fél órás közvetítést a netre.
Ha tehát ott lettem volna az előkészületek alatt, érdekelt volna valakit a véleményem és a jövőbe láttam volna, akkor lebeszélem a rendezőt és a csapatot erről az egészről. Hogy blamálják magukat? Hogy átvegyenek egy óriási rangos díjat valamiért, amit tökéletesen csináltak, aztán megismételjék tökéletlenül? Szóltam volna, hogy ezt nem szabad, vegyék csak át a díjat, mint a többiek, mondjanak paldiest és hadd menjenek.
De mivel nem voltam ott és nem láttam a jövőbe, már örülök
neki, hogy nem érdekelt volna senkit a véleményem. Katasztrofális tévedés lett volna. Mert ez így volt jó, így volt tökéletes, a
tökéletlenségeitől. Eddig is azok voltak a legszebb pillanatok,
amikor hibáztak, amikor az óramű pontosságú gépezetben kisiklott egy fogaskerék és kapkodni kellett, hogy kiigazítsák a
hibát, amikor majdnem elnevették magukat éneklés közben,
amikor leomlott a légoszlop, amikor a hibátlan mestermű mögül kilátszott az ember. Nekünk, akik ezt a kis csapatot csillogó
szemekkel figyeljük, ajándék volt ez a fellépés – nekik pedig
örök emlék lesz.

2017.05.25.

Halügy
Fény derült egy kis tévedésre. Nem stimmel, hogy a nagy hal a
kis hallal készített egy akváriumot. Abból derült ki, hogy most
már igaziból tanulom a nyelvet és eljutottam a határozott ragozásig. Lett nyelva igenis használja névelőta, csak szóa végére
teszi, mert végződésa az, amin mindena áll vagy bukik. Mármost mazo, az határozott ragozás, éspedig tárgyeset. A zivi
szintén tárgyeset, bár lehetne éppen eszközhatározó is, de így

már nem, és ami még fontos: az akvária lokatívuszban van, az
ékezet mutatja, akvārijā, ebből következően a likt ige másik jelentését kell venni, száz uszonynak is egy a vége, a nagy hal a
kis halat rögtön betette az akváriumba.
Ami pedig a neaprija igét illeti, a tagadatlan töve aprīt, ami a
norīt igével tartozik össze, s az igekötőt levéve rīt marad, ennek jelentése: lenyel. Etimológiája nem ismeretes; úgy néz ki,
csak homonim a rīt „holnap” határozószóval, ami viszont a rīts
„reggel” főnévből ered (ez rokona az angol rise igének és a latin rivusnak, ami folyó, ebből lett a Riviéra és a rivális).

2017.05.27.

Fuzionál
Az ember akkor kezdi a fejét vakarni, amikor ráébred, mivel jár
az, hogy a lett fuzionáló nyelv, éspedig úgy fuzionáló, ahogy.
Mert mondjuk, hogy találok egy szövegben egy -u végű szót,
tegyünk ide egy magyar szót, zsaru. Mi lehet ennek a szótári
alakja? Szótári alakja se igének, se névszónak nem végződhet a
lettben -u-ra, ez egy képzett alak, de miből van?
Ha főnév, akkor többes birtokos esetben van, de mind a hat
főnévragozás szóba jöhet, és eszerint más-más szótári szót állíthatunk elő belőle (žars vagy žarš, žaris, žarus, žara, žare, žars
megint, de nőnemben). De lehet egyes tárgyeset is, első vagy
harmadik ragozásban, és akkor ugye más a szerepe a mondatban.
Ha melléknév, akkor csak határozatlan ragozású lehet, mert
határozottban ez a végződés nem fordul elő, és biztosan nőnemű. De még mindig lehet többes birtokos vagy egyes tárgyeset.
Névmás és számnév is végződhet -u-ra, de mivel azokból egy
kicsiny, rögzített készlet van, fölismerjük, hogy ez nem az.
Mármost a végeláthatatlan igeragozási táblázatokban annyi
töméntelen végződés van, hogy nem tudom megmondani, hány
helyen szerepel az -u, én a magam részéről az egyes szám első

személyt már tudom, de azon belül még bőven vannak változatok.
Mindez azért, mert a lettben végtelenül fontos a szép hangzás. Ők ezt többek között úgy kívánják elérni, hogy korlátozzák a lehetséges végződéseket. (Megjegyzem, megejtő sikerrel;
legalábbis lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana sokkal szebben hangzik, mint mezőgazdasági állattakarmányozás.) Egy
lett ige csak akkor végződhet olyan mássalhangzóval, ami nem
s, t vagy m, ha kijelentő módban, jelen időben, harmadik vagy
egyes szám második személyben áll, és nem visszaható, mert
akkor elveszt minden végződést: ir, iet, grib, sēž, van, megy,
akar, ül. Minden egyéb esetben bármely lett ige a következő
végződések közül válogathat:
– a, e, i, u,
– s, t,
– as, ās, is, īs,
– ies, os,
– āt, it,
– iet, ot,
– ām, im.
Maguk az igeragok azért persze többen vannak, de a kezdő
nyelvtanuló számára augi, augsi, augusi és auguši egyaránt i-re
végződik.
Most nézzük meg a főnévragokat. Összevéve mind a hat ragozást, egyes és többes számot, mind a hat esetet, határozott és
határozatlan alakokat, a következő végződéseket használhatjuk:
– a, ā, e, ē, i, ī, u, ū,
– ai, ei, iu,
– ij,
– s, š,
– as, ās, es, ēs, is, īs, us, ūs,
– ies, os,
– am, ām, ēm, im, īm, um, ūm,
– iem.
Ez nem sok. Főnév egyéb mássalhangzóra elvileg nem is
végződhet. A melléknevekkel hasonló a helyzet.
Vagyis a lett szövegekben előforduló szavak óriási hányada
ezekkel a végződésekkel van ellátva – ami nem, az az említett
kétféle igealak vagy kötőszó, elöljáró, ilyesmi. Ami nem gond,

ha az ember tudja, hogy mi a szótő. Mondjuk találkozom azzal
a szóval, hogy rokām. Ebben fölismerem a roka, kéz szót, nőnemű, negyedik ragozás. Tudhatom fejből vagy megnézhetem
táblázatban: a rokām alak kétszer fordul elő, lehet részeseset
vagy eszközhatározó eset, mindkettő többesben: kezeknek, kezekkel.
De ha nem tudjuk, mi az alapszó, akkor bármi lehet. Most kiválasztok egyet, amit tényleg nem ismerek, egyébként a Velniņi könyvből. Ģīmja. Gyanús, hogy a mj hangkapcsolat palatalizáció eredménye, meg is nézem az erre szolgáló táblázatban:
valóban, m-ből mj lesz a második és az ötödik ragozásban. Ha
második, akkor ģīmis az eredeti szóalak; ha ötödik, akkor ģīma.* Nézzük meg ezeknek az esetragjait egy másik
táblázatban. A második ragozásban az egyes birtokos eset ragja
-a, az ötödikben viszont ez a végződés nem szerepel, tehát a
szó csak ģīmis lehet. Egész könnyen kiderült, „csak” két
táblázatot kellett megnézni hozzá. Most már megkereshetjük a
szótárban. Arc, arckifejezés; de azt is megtaláltam, hogy a
zsargonban számítógép-képernyőt is jelent.
Persze ha az ember elkezdi beírni a szót, a keresők megtalálják amúgy is, de ez nem volt mindig így, ilyen keresőprogramok csak pár éve vannak, a lett nyelv meg ugye több száz éve.
(Egész fiatal nyelv egyébként, csak ezerkétszáz éve vált külön
a litvántól, és átmeneti nyelvjárások talán még a 17. században
is léteztek. [Illetve én arra tippelek, hogy ma is létezik egy: a
latgal – már ha az nyelvjárás és nem külön nyelv.] Ami nagyon
érdekes dolog, tekintve, hogy tömve van ősrégi indoeurópai
elemekkel, a nyelvészek imádják a litvánnal együtt.)
Azt továbbra is fenntartom, hogy nem nehéz. Csak valamit
előbb-utóbb célszerű lesz kitalálni a végződésekre, mert azokban van a nyelvtan kulcsa, és ha azokat megtanulom, akkor
nyertem, enyém a nyelv.

*

Ģīme! (Szivárvány)

2017.05.27.

L mint Alise
El akartam már mesélni, mi volt az első dolog, amit ULAS
nyelvtanulásom során megtanultam lettül. Előtte gyakorlatilag
egyetlen szót tudtam, azt, amit minden magyarnak tudni kell:
labvakar „jó estét”. Ismertem az ábécét, és helyenként összeakadtam szavakkal nyelvészeti művekben, de persze nem jegyeztem meg őket.
Mint olvasóink jól tudják, kalandom a lett nyelvvel a NANDO kislányokkal kezdődött tavaly júliusban, konkrétan Ieva
polkájával, s csak némi idő elteltével kerestem rá, hogy ők voltaképpen mi egyebet énekelnek még. Jó párszor meghallgattam
ezt a számot (meg persze azóta is, sőt most már öt felvételem
van belőle az ő előadásukban), és rögtön ebből meg is kaptam
első lett nyelvleckémet. Első nyelvtanárom Alise Lāce volt.
Ez a dal ugyebár finnül van,
tehát lett nyelvtanításra nem igazán alkalmas. Alise mégis meg
tudta csinálni, bár aligha ez volt
az eredeti szándéka. Végig, az
egész dal alatt szabályos finn leket ejtenek, alveoláris laterális
approximánsokat, de aztán jön a
vakszöveges rész, amit Alise
kezd – és itt egyszer csak velarizált l-ek hallatszanak. Az angol
sötétnek (dark l) szokta nevezni. Fölfigyeltem ezekre az l-ekre,
éppen azért, mert annyira eltérnek a dalszövegtől, és megállapítottam, hogy eszerint a lettben velarizálják az l-et. Persze nem
első hallásra, de jóval előbb, mint ahogy bármi mást ULAS
megtanultam volna.
Érdekes, hogy erről senki se szól. A könyvem, a Nītiņa–
Laczházi egyáltalán nem említi, az angol Wikipédia sem. A német azt mondja: „eher dickes l (wie in Trakl)”, ami korrekt; az
eszperantót láthatóan a németből másolták, még átírni is elfelejtették. A francia, az olasz és a spanyol se szól róla. A litván

Wikipédia se, a velarizálatlan approximáns IPA-jelét (a közönséges l betűt) használja, de a litvánok nyilván maguk is velarizálják az l-et.
A veláris ɫ képzése megegyezik a nálunk is használatos l-lel,
de a nyelvhát felemelkedik a velum, azaz lágy szájpadlás felé,
ezzel a mássalhangzó mélyebb, teltebb hangzást kap, amit az
angol, mint mondtam, sötétnek nevez; náluk is gyakori, az
amerikai, az ausztrál és a skót kiejtésben általános, az előkelő
brit kiejtésben viszont csak szótag végén velarizálnak. Elektropalatográfiával is megmérték, hogy a velarizációnak fokozatai
vannak, de mivel ez semmilyen nyelvben sem jelentésmegkülönböztető, a fonetikai leírások nem jelzik. A lett mindenesetre
erősen velarizálja az l-et.
Annyira, hogy bár nekem magának a hangnak a kiejtését nem
kell gyakorolnom, de azt, hogy a leírt betű alapján a velárisra
asszociáljak és ne a magyar l-re, azt igen – és annyit gyakoroltam, hogy frankón azon kapom magamat, hogy eszperantó, német, akármi nyelvű szavakban is velarizálom az l-et. Sőt anynyit, hogy most értettem meg, mi a valódi különbség a gael velarizált és palatalizált mássalhangzók között, ott ugyanis csak
ilyen van, az egész ábécét muszáj nekik vagy velarizálni, vagy
palatalizálni, és többszörösen túlbonyolított rendszer szolgál
arra, hogy a helyesírásban is megkülönböztessék a kétfélét.
Mert ahogy az ember a nyelvét tekergeti, előbb-utóbb más
mássalhangzók velarizálása is pontosan előáll.
A második, aki a veláris l-re figyelmeztetett, Amanda volt,
aki végigénekelt egy számot angolul,* csupa sima alveolárissal, bár a kiejtésében bőven akad hiba, de az l-ek történetesen
nincsenek velarizálva. Ami voltaképpen nem is helyénvaló,
mint láttuk, de az angolt Magyarországon is velarizálatlan l-ekkel tanítják. Eszerint Lettországban is. (Fogalmam sincs, menynyit kell egy lettnek gyakorolni a nekünk természetes velarizálatlan l-et. Azt se tudom, hogy egy magyarnak mennyit kell
gyakorolni a velarizáltat.) Szóval végigénekli a dalt csupa
olyan l-lel, amit az angoltanára tanított neki, erős lett akcentussal, de hát itt nem ez a fontos – aztán kiejt egy szót prózában, s
*

A Lemon Tree-t, ami már nincs a neten; lásd Varavīksnes című cikkemet. (Szivárvány)

mivel a köszönömben történetesen pont van l, rögtön visszajön
az erősen velarizált lett l. Hisz nem ejtheti akcentussal az anyanyelvét.

2017.06.04.

Kettős burkolat
Azt szoktam mondani, hogy öt kislány kedvéért kezdtem lettül
tanulni, de hát ez azért nem egészen igaz. Persze azt is meg fogom érteni, amit mondanak, de amit énekelnek, azt eredetileg a
dalszövegírók gondolták. Elsősorban Guntars Račs. Elkészültem a második teljes dalszövegfordítással.
Azért csak most, mert nem is az volt a fontos, hogy egy-egy
dal minden sorát lefordítsam, és ezt is, más dalokat is már elég
jól megértek, miközben némelyikből egész versszakokat még
nem. A lényeget igen. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy
ma délutánig nem értettem ezt a dalt. A szöveget igen, a szöveg
tartalmát, azt nem. Fél kettő és kettő között kint tébláboltam az
utcán, vártam valakit, és ezt a dalt dudorásztam, nem a refrént,
az első két versszakot. Igen, tudom kívülről. Nem az egészet.
Mostanra nem tudom, hány lett dalt tudok kívülről, valószínűleg egy sincs, amit teljes egészében, de amikor hallgatom őket,
mindig gondolkodás nélkül jön a szöveg. Szóval ezt a dalt dudorásztam, nem úgy, hogy kihallatsszon a fejemből, mert nem
akarok rosszat a szomszédaimnak, és egyszer csak összeállt a
kép.
Kettős burkolat. Nem arról beszél, ami fontos, és arról sem beszél, ami nem fontos. A harmadik részéről beszél, ami csak jelzi azt a részét, ami nem fontos. A lényeget négy szóba sűrítette,
és azokat gyorsan kimondja még az elején, hogy a nem lényeg
elfedje a szemünk elől, azt higgyük, hogy a lényeg majd valahol később jön, aztán azt higgyük, hogy a másik része a lényeg.
Račs célja az volt, hogy lassan, késleltetve essen le a tantusz, és
csak azoknak, akiknek van fülük a hallásra. A többiekről eleve

lemond, nem nekik írta a dalt, illetve ők örüljenek a szép zenének és drukkoljanak, hogy a gyerek megtalálja a piros cipőcskéit.
Igen, a Sarkanās kurpes. Volt már róla szó hasábjainkon, alkalmasint lesz is még, mert a dal pontosan beleillik társadalmi
átalakulásunk azon részébe, ami még jó Kästnerünkkel vette
kezdetét, csak föl kell ismerni. Akárcsak a Saulesbrillesnél,
Račs itt is a gyermeki boldogság felhőtlen köntösébe öltöztette,
hogy baj van. Hogy miért? Mert a valóságban is így van. Találkozunk egy tucat gyerekkel mondjuk a közértben, hogy fognak
viselkedni? Túlnyomórészt normálisan, vidáman, játékosan,
gyerek módra. Valaki azt mondta, hogy a felnőttnek külön ok
kell arra, hogy mosolyogjon, anélkül komoly, a gyereknek viszont arra kell külön ok, hogy komoly legyen, anélkül mosolyog. De ugye nem tetszik azt gondolni, hogy egytucatnyi gyereknek az élete kivétel nélkül csupa móka, kacagás? A gyerekek ugyanúgy nem mutatják ki, ha bajuk van, mint a felnőttek,
csak más okból. Azért nem, mert amikor éppen nincsen okuk
arra a bajukra gondolni, akkor nem gondolnak rá, vagy csak
nagyon ritkán. Így például az a gyerek, akit – maradjunk szakterületünknél – molesztálnak otthon, igenis teljesen normálisan
viselkedik a közértben, akár kicsi, akár nagy, akár a szüleivel
van, akár nem, akár ott van a molesztáló, akár nem. Ha nem így
lenne, a családon belüli gyerekmolesztálás könnyedén földeríthető lenne, meg kellene nézni, hogy viselkedik a gyerek, és
kész.
A dalbeli gyereket nem molesztálták, vele más történt. De ő
is úgy reagál, ahogy általában a gyerekek: a saját problémája
izgatja, az, hogy eltűnt a piros cipője, ami természetesen irreális probléma, abból a szempontból mindenképpen, hogy még a
tanár is a piros cipőjét fogja rajta számonkérni – hiszen arról
nem szól a dal, hogy ez lenne az egyetlen pár cipője, még ha
valóban harisnyában megy is iskolába. Nyilván van neki több
is, különben nem a piros cipőjét keresné, hanem a cipőjét. De
ha egy gyereknek a piros cipője kell, akkor márpedig az kell és
kész, és természetesnek veszi, hogy mindenki más is így gondolja. Felzaklatott idegállapotban.
Január vége felé ismerkedtem meg a dallal és kezdtem értelmezni belőle részleteket, de több mint négy hónapig nem tud-

tam mihez kezdeni azzal a részével, hogy a konyhában anya
szidja apát, nagypapa furcsán kuncog, Duksis megfogja a piros cipőmet, a levegőbe dobja és ugat. Azt hittem, hogy én értek valamit félre vagy egyáltalán nem, hiszen a nyelvtudásom
nem sokkal több a nullánál, nem lenne csoda. Miért apát szidja
anya, amiért Duksis elkezdett játszani a gyerek cipőjével, Duksis viselkedése miért ok a nagypapának arra, hogy furcsán kuncogjon? Négy hónapba telt eljutnom a megvilágosodásig, s akkor aztán gyorsan befejeztem a fordítást, hogy megírhassam ezt
a cikket. Pontosan fordítva van az ok–okozati összefüggés.
A kutya reagál az ember lelki folyamataira.
Hirtelen eszembe jutott az a jelenet, amikor a bíróságon éles
szavakat vált a bíró és a felperes ügyvédje arról, hogy ez utóbbi
hogy képzeli, hogy a kiskutyáját is magával hozza a terembe,
de az ügyvéd biztosítja a bírót, hogy a kiskutya meg se fog
mukkanni – aztán ahogy folyik a per, a felperes és az ügyvéd
egyre élesebb szavakat vált az alperessel, ráadásul az úgynevezett hallgatóság is belebeszél, a bíró is egyre idegesebb, az ügyvéd is egyre idegesebb és a kiskutya is egyre idegesebb, míg
végül elkezd ugrálni és ugatni, a bíró követeli, hogy távolítsák
el, az ügyvéd csitítja a kiskutyát, aztán hirtelen kirohan a tárgyalóteremből, összeesik és rángatózni kezd.
Aurajelző kutya volt. Az ügyvéd epilepsziás.
Duksis kétségkívül egy átlagos kutya, de nem hihető, hogy
csak úgy elkezdi a levegőbe dobálni kis gazdája piros cipőjét és
ugat kora reggel. (Az, hogy a kutya el is tüntette valahová a cipőt, voltaképpen nincs is a dalban, de nyilván ezt is megtette,
különben nem kellene keresni.) Annak oka van, hogy ezt tette,
ez gyakorlatilag értelmetlen, kontrollálatlan vadulás. Persze lehetne gondolni, hogy egészen fiatal, neveletlen kölyökkutya,
csak elég nagy termetű ahhoz, hogy elbírja egy iskolásgyerek
cipőjét, de akkor a szülők és a nagypapa viselkedése továbbra
is a levegőben lóg. Összefüggésnek kell lennie. Duksis a szülők miatt vadult meg, és a nagypapa is a szülők miatt kuncog
furcsán: egyikük sem tud mihez kezdeni a helyzettel.
A szülők veszekszenek. Ezt jelenti az, hogy anya szidja apát:
nem szidja, hanem parázs veszekedés zajlik, kétségkívül nagy
mennyiségű üvöltözéssel (nyilván anya a hangosabb), de a gyerek így tudja kifejezni, ez van a szókincsében, illetve ösztönös

szeméremből ezt veszi elő, mert ő aztán végképp nem tud mihez kezdeni a helyzettel. Nagypapa valahogy enyhíteni próbálja a gyerek előtt a kuncogással, Duksis megvadul, a gyerek pedig ellentétes érzelmek és késztetések örvényében őrlődik, nem
mondhatja, hogy „a szüleim megőrültek”, mert ehhez még kicsi, nem léphet közbe, hogy leállítsa őket, nagypapa hasznavehetetlen reakcióját teljes joggal tehetetlenségnek érzi, Duksis is
idegesíti, védeni próbálná a szüleit, de nem tudja eldönteni,
hogy melyiket kellene melyiktől, valamelyiknek a pártjára
akarna állni, de ezzel cserben hagyná a másikat, s mindeközben
indulni kellene az iskolába, ahol aztán helyt kell állni a tanulásban, nem mondhatja, hogy de tanár úr, a szüleim otthon veszekedtek, ezért ideges vagyok és nem tudok tanulni.
Ezért pótcselekvésbe menekül. Sírva berohan a szobájába, de
úgy állítja be, mintha a cipője miatt tenné, mert neki márpedig
igenis a piros cipője kell, hiszen még a tanár is számon fogja
rajta kérni – holott nem a piros cipőjét akarja, hanem azt, hogy
a szülei vele, illetve a cipője megkeresésével foglalkozzanak,
mert akkor hátha vége lesz az üvöltözésnek. Fölkapom a táskám és futok, nincs is semmi a lábamon, de mint megbeszéltük,
nem az az egyetlen pár cipője. Mégis, dacból, elkeseredettségből és ösztönös késztetéssel, hogy fölhívja magára a figyelmet,
elrohan az iskolába mezítláb, nem azért, mert Duksis az egyetlen cipőjét tüntette el, hanem mert elege van az egészből és
nem akar otthon lenni, a cipőjét felhúzni sem akarja, semmit
sem akar, hagyják békén!
A veszekedés gyermekbántalmazás.
Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a szülők nem vele veszekszenek, hanem egymással, ők kint vannak a konyhában, de
arról nem szól a szöveg, hogy a nagypapa, Duksis vagy a gyerek bármikor szintén a konyhában járna (bár a cipő lehetséges
helyeként konyhai tárgyak is szerepelnek, de a refrén tartalmilag élesen elválik a strófáktól, az kimondottan vivőanyagnak
készült, aminek segítségével a közlés eljut a hallgatósághoz, de
a lényeget nem az tartalmazza), a gyerek és Duksis valószínűleg az előszobában van, hiszen ott szokott lenni az ember cipője, tehát a nagypapa is vagy szintén ott van, vagy olyan helyen,
ahol a gyerek látja a furcsa kuncogását. Innen rohan be a gye-

rek a szobába. (Azóta értem a nyelvtant is: lehet fiú, nincs
meghatározva.)
A dal elején elhangzik az is, hogy korábban ilyen még soha
nem történt. A gyerek még nem volt tanúja ilyen hangos veszekedésnek, talán semmilyennek, mert a szülők házassága eddig
jól működött, vagy legalább úgy látszott, és most jutott válságba. Ha anya szidja apát, akkor lehet, hogy apa félrelépett. Bármi lehet, a szöveg ezt nem részletezi, mert a gyereket nem az
érdekli, hogy miért veszekszenek, hanem a tény, hogy teszik.
És ezzel szétrombolják a világát. Egy gyerek világa normális
gyerekkor esetén a szüleiből, testvéreiből, a családból és a rokonokból, barátokból áll, Duksis is beletartozik természetesen,
a tanárok, a boltos néni, az egész környezet. Csupa barátságos,
kedves ember, akik azon fáradoznak évek hosszú során át,
hogy őneki vidám gyerekkort biztosítsanak, aminek során kiegyensúlyozott felnőtt válhat belőle. Ezt egy gyerek sose fogalmazza meg magában szavakkal, pláne nem így, de ezt érzékeli,
amíg nem érzékeltetik vele, hogy ez nem így van. Ha a postás
vagy a boltos néni adja értésére, hogy felőle ő fölfordulhat, az
egy dolog. Leírja az illetőt és megy tovább, tüskével, de megy.
Ha olyan ember, aki fontos neki, akkor a tüske egész életére
megmarad. Ha a szülei, akkor pláne.
Ugyanakkor a gyerekek nem járnak csukott szemmel a világban, pontosan tudják, hogy létezik válás, léteznek elvált szülők
gyerekei, az osztályban is van több, akinek csak anyukája van,
és az apukájuk csak nagy ritkán jön el őket meglátogatni, vagy
még ritkán sem. És ettől kezdenek rettegni, amikor a szülők veszekedését hallják. A kiváltó ok mellékes. A gyereknek fogalma sincs, hogy vezethet-e váláshoz egy adott probléma – aminek mélységeit nem érti, hiszen sosem élt még párkapcsolatban, sosem találkozott hasonlóval, de alkalma se volt rá, hogy
gondolkodjon efféléről –, s mivel a történet hangvétele kisiskolás gyerekhez illik, a házasságokban előforduló problémák számára annyira távoliak, mintha marslakók életének érthetetlen
gondjairól hallana. Ezért könnyen meglehet, sőt valószínű,
hogy a legrosszabbra, a válásra és egyik szülőjének teljes elvesztésére gondol akár egy olyan veszekedés hallatán, aminél a
szülőknek meg se fordult a fejében, hogy valaha elváljanak, de
ő ezt nem tudja, a szülők pedig azt nem tudják, hogy a gyerek

erre gondol – sokszor azt sem tudják, hogy fültanúja a veszekedésnek. Valamilyen okból ugyanazok a szülők, akik szeretkezés közben tisztában vannak vele, hogy milyen vékonyak a falak és az ajtók pláne rossz hangszigetelők, egyszerre megfeledkeznek erről, amikor veszekszenek.
A gyerek és felnőtt közötti nagy különbségekből magától értetődően következik, hogy a gyerek azért nem tudja, hogy a
szülei válófélben vannak-e, mert még nem volt felnőtt, a felnőttnek viszont azért kellene tudnia, hogy a gyerek ettől retteg,
mert ő viszont már volt gyerek! Tessék kinyitni A két Lottit, de
rögtön, irgumburgum!
A szülők veszekedése mindent tönkretett, az egész reggelt:
Duksis megvadult, a cipő eltűnt, a gyereket megszidták az iskolában, mindezek hatása plusz a jövője miatti rettegés folytán
nem tudott figyelni az órákon, és ki tudja, hány rossz jegyet
szedett össze. És valójában nem azért, mert a szülők veszekedtek. Azért, mert nem voltak képesek felnőttként viselkedni és
türtőztetni magukat arra a pár percre, amíg a gyerek még otthon van!
Guntars Račs ugyanazt mondja, amit Erich Kästner és jómagam, csak más szavakkal, áttételesebben, nagyon árnyaltan,
kétszeres burokba csomagolva.

Pieceļos agri no rīta
Mazgāju zobus un tad
Jūtu, ka nu notiek lietas
Tādas kā agrāk nekad

Korán keltem reggel,
fogat mostam, és akkor
éreztem, hogy olyan dolgok történnek,
amik korábban soha.

Virtuvē mamma bar tēti
Opaps tā savādi smej
Duksis ķer sarkanās kurpes
Mētā pa gaisu un rej

A konyhában anya szidja apát,
nagypapa furcsán kuncog,
Duksis megfogja a piros cipőmet,
a levegőbe dobja és ugat.

Kur manas, kur manas kurpes?
Kur manas sarkanās kurpes?
Vai omas dzijā, vai akvārijā

Hol van, hol van a cipőm?
Hol van a piros cipőm?
Talán nagyi fonalában, talán az akváriumban?

Kur manas sarkanās kurpes?
Kur manas, kur manas kurpes?
Kur manas sarkanās kurpes?
Vai piena kannā, vai cepešpannā
Kur ir sarkanās kurpes?

Hol van a piros cipőm?
Hol van, hol van a cipőm?
Hol van a piros cipőm?
Talán a tejeskannában, talán a tepsiben?
Hol van a piros cipőm?

Skrienu pa istabu, raudu
Ak, kā man kurpīšu žēl
Skolā jau zvans tūlīt zvanīs
Brīdis un būs jau par vēl’

Futok a szobába, sírok,
ó, kinél van szegény cipőcském,
az iskolában rögtön becsöngetnek,
aztán már késő lesz.

Paķeru somu un skrienu
Kājās man nav it nekā
Bet klasē durvis, kad veru
Skolotājs jautā man tā:

Fölkapom a táskám és futok,
nincs is semmi a lábamon,
de mikor az osztály ajtaját nyitom,
a tanár megkérdezi tőlem:

Kur tavas, kur tavas kurpes?
Kur tavas sarkanās kurpes?
Vai omas dzijā, vai akvārijā

Hol van, hol van a cipőd?
Hol van a piros cipőd?
Talán nagyi fonalában, talán az akváriumban?

Kur tavas sarkanās kurpes?
Kur tavas, kur tavas kurpes?
Kur tavas sarkanās kurpes?
Vai piena kannā, vai cepešpannā
Kur ir sarkanās kurpes?

Hol van a piros cipőd?
Hol van, hol van a cipőd?
Hol van a piros cipőd?
Talán a tejeskannában, talán a tepsiben?
Hol van a piros cipőd?
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Anyanyelvi szótárakkal
Ideje használatba venni azt a két pici szótárat és megnézni,
hogy boldogulunk velük igazi fordítás közben. A Sapņu dziesmiņát választottam, van benne jó pár szó, amiket még nem értek.
1.
Az első a midzināt. Az etimológiai szótárral kezdem, midzenis
van benne, ami a miegsre hivatkozik, ennek kauzatív alakja a
midzināt. Idegen nyelvi rokonai között van a litván miegóti és a
porosz meicte, amiket úgy fordít, gulēt, vagyis aludni. Őse egy
*mei- gyök, aminek egyik jelentése sist, vagyis ütni. A másikat
még nem értem, de most elvagyok nélküle. Nézzük az értelmező szótárat. Itt is van midzenis, csak a kapcsolatát a midzināttal
még nem tudom, inkább a miegsszel kezdem, annál is inkább,
mert annak a leírásából elég sokat máris értek: Periodisks fizioloģisks organisma miera stāvoklis, kura laikā pilnīgi vai daļēji
tiek pārtraukta apziņas darbība un pavājinās fizioloģiskie procesi. Tehát fiziológiai organizmus időszakos békés… a stāvoklis szerintem állapot, részben a kontextusból véve, de ismerős
is, hogy én ezt a szót már elvileg tudom. Gyakorlatilag mégse.
Nézzük.
Értelmező szótárbeli leírása hosszú, mit ír Karulis? A stāvēt
igéből ered (ezt tudtam), A. Kronvaldstól való jaunvārds, „újszó”, mint Kellértől a maszek. De a leírását itt sem értem, tehát
megnézem a Tildében. Condition, situation, state, position.
Vagyis állapot. Jól tudtam. Most jut eszömbe, Lomb Kató azt
írta, ilyenkor az ellenkező irányú szótárban nézzük meg, hogy
jól tudtuk-e. Legközelebb így teszek. Tehát vissza a miegs magyarázatához. Békés állapota, amikor (kura laikā, amilyen időben) teljesen vagy részben… tiek. Az főnévi igenévben tikt?
Megnézzük a Darbības vārdu tabulast, igen, ez neki a harmadik
személyű alakja, to arrive at, to get to, to be. (Ezt a táblázatsort

én állítottam össze egy könyvből, amit a Latviešu valodas
aģentūra adott ki, csak persze ez angolra fordítja az igéket.)
Lássuk tovább. Pārtraukta az nyilván ige, mert igekötője van,
az alapige tehát traukt, amelynek leírásánál Karulis említi a
pārtraukt alakot, s egyik szinonimájául azt írja, hogy neturpināt. Nem folytatódni, vagyis megszakadni. Ezt mondja a DVT
is, amit meg kell néznem, hogy az igealakot kihüvelyezzem. A
-ta végződés azt jelenti, hogy lokāmie divdabji, ciešamā kārta,
pagātne, nenoteiksmes, sieviešu, vienskaitlis, vagyis egyes számú, nőnemű, főnévi igenévi, múlt idejű, passzív melléknévi
igenév. Amiből történetesen magyarul se értek többet, mint lettül. Az is lehet, hogy határozói. Teljesen mindegy, ezt úgysem
értem, valószínűleg annyi az egész, hogy megszakadt (állapot).
Apziņas. Többes szám az apziņából, ez az apzināt igéből, korábbi alakja zināt (ko), vagyis tudni valamit. Apziņa régebben
zināšana, vagyis tudás volt. Ennek a jelentésmódosulása is
Kronvalds nevéhez fűződik, csak azt nem értem. Tehát nézzük
az értelmező szótárat. Cilvēka smadzeņu funkcija – objektīvās
realitātes ideālas atspoguļošanas spēja. Ebből csak az utolsó
két szót nem értem, összerakni nem is próbálom nélkülük, nézzük, mi derül ki. Atspoguļot négyfélét is jelent, de nagyon gyanús, hogy akörül forognak, hogy visszatükröz. Igazából nem a
leírásokból, hanem a példamondatokból gyanítom, ezers atspoguļoja mākoņus, tó csinálja felhővel, diagrammā atspoguļojas
temperatūras diennakts svārstības, ez már a reflexív alak, diagramon történik hőmérsékletnek napi-éji valamije, nézzük meg a
Tildében Lomb Kató módszerével, mirror. Atspoguļot. Nyertem, még a spēja kell. Sk. spēt, mondja Karulis, ezt most inkább csak a Tildében nézzük meg. Képesség. Tehát apziņa az
emberi agy funkciója: az objektív valóság gondolatokban való
visszatükrözésének képessége. Rendben. Felismerem, hogy ez
a felismerés.
Vissza a miegshez, amelynek megértéséhez ez is kellett. Darbība az hatás, de mi lehet a pavājinās? Aha, pavājināt van a
szótárban, padarīt mazāk stipru, mazāk intensīvu, mazāk koncentrētu. Mazāk az kétségkívül kissé, mi is a stiprs… erős, ezt a
saját szójegyzékemben néztem meg, padarīt pedig csinál.
Szóval miegs az fiziológiai organizmusnak időszakos békés
állapota, amikor teljesen vagy részben megszűnik gondolkodni

és fiziológiai folyamatokat irányítani, ezt már abban az erős
meggyőződésben fordítottam újra, hogy ez márpedig az álom.
Ha pedig miegs álom, akkor midzināt, ami ennek kauzatív
alakja, altat.
Lācis nāk mani midzināt – medve jön engem altatni…
2.
A manus tisztázásához egyenesen a mans alakjait nézem meg a
Wiktionaryben. Többes tárgyeset. A šurpu engem nagyon emlékeztet a turpra, ami, ha jól emlékszem, tovább. Sajnos egyik
szótár leírását sem értem, az értelmezőben šurp, šurpu együtt
van, az etimológiaiból az derül ki, hogy šur az alapalak, ami a
kur és a še érintkezéséből van, meg kell néznem a Tildét. Azt
mondja, šurp itt, šurpu vissza. A Wiktionary ezúttal pontosabb,
tisztázza, hogy nem itt, hanem ide, és hozzáteszi, hogy erre. A
šurpu nincs benne. A Letonika tezaursa tömören és velőscsont
közli, hogy šurpu az šurp. Többhelyütt említik a šurp un turp,
šurpu un turpu kifejezést, ami logikusan ide-oda, erre-arra, tehát akkor turp nem tovább, hanem arra vagy oda.
Lidināt nyilván összefügg lidottal, repülni, nézzük meg ennek
alakjait a DVT-ben… nincsen hasonló, lássuk az értelmező
szótárat. Lidināties: ilgāku laiku lidot; lidot turp un atpakaļ, no
vienas vietas uz otru, arī uz vietas (par putniem, spārnotiem
kukaiņiem). Ebből csak az utolsó két szót nem értem. Hosszabb
ideig repülni; repülni oda és vissza, egy helyről másikra, helyekre is (madárról). Elleszünk a két utolsó szó nélkül, szóval
röpködni. Viszont az álmaim tárgyesetben vannak, és a szótárban talált reflexív lidinātiesnek nincsen lidināt alakja, ezért én
arra tippelek, hogy ez egy külön tárgyas ige, merthogy ugye
tárgyak tárgyas ige nélkül legfeljebb a bűvészfrakk zsebében
lehetnek, és akkor a jelentése röptetni.
Manus sapņus šurpu lidināt – álmaimat ideröpteti…

3.
A harmadik sorból csak a viņam kell, ez a viņš datívusza. És
miután a fordítás fül-farok nélkül marad, tisztázni kell, hogy
saku az nem kezdek, mert az az ige sākt, hanem mondok, sacīt.
Bet es vēl viņam saku – de én még neki mondom…
4.
Dejot az táncolni. Mi a padejot? Az igekötőket legjobb a
nyelvkönyvből kinézni, a piecpadsmitā stunda, tizenötödik lecke sorolja fel őket. Bár szinte mindegyik megfeleltethető a magyar meg- igekötőnek. Pa- az meg-, el-, darīt csinálni, padarīt
megcsinálni, hopp, ez pont szerepelt az első verssorhoz végzett
kutatásokban. Tehát eltáncolni, de a magyarban ez egy igekötőtlen igének fog megfelelni.
Nāc dziedāt, padejot – gyere énekelni, táncolni.
5.
Šo nakti az ma éjjel, már hallottam šonakt formában a Priecīgus Ziemassvētkusban, amit most úgy azonosítottam be, hogy
fejben végigénekeltem az első versszakot és a refrént, annak a
végén hangzik el a címe, nem néztem meg leírva, nem hallgattam meg. Pavadīsim az nyilván vezetünk, vadīt.
Šo nakti pavadīsim – ma éjjel vezetünk (-jük?)…
6.
A DVT szerint lidojot a lidot ige egyik alakja, atstāstījuma izteiksme, vienkāršā tagadne, vagyis relatív mód, egyszerű jelen.
Erről a lett, a német és a lengyel Wikipédiában van leírás,
egyelőre a németet választottam. A keletbaltiban, bolgárban,
macedónban és törökben meglevő igemód, renarratív, indirekt
beszélés, szépen elmagyarázza német nyelvtani fogalmakkal,

de hát én ezt nem értem. A Wiktionary a lidojotra azt mondja,
jelen idejű kötőmód.
Mēs kopā lidojot – hogy együtt repüljünk.
5.
Nézzük meg azt a vezetünköt még egyszer.
Pavadīt – kísérni. Nem mindegy.
7.
Ha mazs az kicsi, akkor mi lehet nemaz? Maz az nedaudz,
vagyis nem sok, tehát nemaz az sok.
Bet es vēl gulēt negribu nemaz – de még aludni nem akarok
sok(at)…
8.
Vairs. Karulis közli, hogy ez partikula, jobb lesz kétnyelvű szótárban megnézni, lássuk a Tildét. Többé.
Es vairs neesmu ļoti, ļoti mazs – többé már nem vagyok nagyon, nagyon kicsi…
9.
A tālu engem a tālākra emlékeztet (tovább), és csakugyan öszszetartoznak, a tāls alatt kell keresni, azt már tudom, hogy -s,
-a végű melléknevekből az -u csinál határozószót. Az olyan
példákból, mint tāla zvaigzne, tālas zemes, arra tippelek, hogy
tāls távoli, tālu távol, nézzük meg ezt is inkább a Tildében,
mert a leírást nem nagyon értem. Stimmel.
Mi a prom? Az értelmező szótár szerint projām, ezt ismerem,
csak a jelentése nem jut eszembe. Tālāk nost (no kādas vietas,
no runātāja); uz citurieni. A nost el, tova, a cituriene pedig cita vieta, vagyis egyéb hely. Tehát projām: máshová, el, tovább.

Es gribu lidot tālu prom – tovább akarok repülni…
10.
A pie elöljáró és igekötő, ezúttal az előbbi. Itt jobb lesz megint
a kétnyelvű szótár. A Tilde az at, on szavakkal azonosítja, a
Wiktionary a to szócskát is hozzáteszi, és példákat is ad. Es biju pie tēva, apámnál voltam, māja pie jūras ház a tengernél,
braukšu pie tevis elmegyek hozzád. Csakhogy ezek birtokos
esetben vannak, a princesēm pedig többes datívusz vagy instrumentalis. A princese többes birtokos esete princešu. Tehát hercegnők és jó tündérek vannak a sorban, de mit csinál a pie?
A Letonika sietett segítségemre. Az elején azt írja, hogy
priev. ar ģen., vagyis birtokos esetet vonzó elöljáró, de aztán
olyan példák is jönnek, hogy pie kājām nokrīt lapa, vagyis lábaknak/lábakkal esik levél, nyilván a láb elé; meg dzīvot pie
vecākiem, élni szülőkkel. Szóval én annál maradnék, hogy
Pie princesēm un labām fejām – hercegnőkkel és jó tündérekkel…
11.
Ha princesēm datívusz vagy instrumentalis, akkor viņām nyilván szintén, mégis meg kell nézni a Wiktionaryt, mert vannak
becsapós dolgok. Meg is éri a fáradságot, ugyanis viņš datívusza viņam, nem pedig viņām. De viņa datívusza viņai, ezt már
megfigyeltem, olvastam valahol, hogy az a és e végű főnevek
is lehetnek néha hímneműek, és az egész ragozásuk ugyanaz,
mint a nőneműeké, de a datívuszuk végződése -am, a nőneműeknek meg -ai. A lett nyelv kezd egy fantasztikusan ügyes
zsonglőrre hasonlítani, aki történetesen nem tányérokkal vagy
labdákkal zsonglőrködik, hanem végződésekkel. (Varázsló lettül burvis.)
Viszont van részletesebb ragozási táblázat is, ahonnan előkerül a viņām is. Ez a nőnemű többes datívusz, amiben van némi
logika azt követően, hogy az imént láttunk többes alanyokat.
Ar viņām tēju dzert un – velük teát inni és…

12.
Laisties. Ez egy reflexív ige, ugye. Nézzük meg az értelmező
szótárat. Első jelentése: lidot, repülni. Aztán virzīties lejup. A
lejupot már ismerem, lejupielādēt az letölteni, sok könyvet lejupielādēju már a netről. Lejup az le. A példákból (laisties no
kalna lejā, saule laižas uz vakariem) az érződik, hogy lefelé
tartó mozgással kapcsolatos, de valahogy gyanús, megnézem a
Tildében is. Egyszerűen annyi, hogy repülni.
A sapņu nyilván a sapnis tárgyesete, de azért ellenőrzöm. Hehe, csodákat. Többes birtokos.
Laisties sapņu dejā – repülni álmok táncában.
13.
Miedziņš az nagyon gyanúsan a miegs becézett alakja lehet,
lásd zirgs – zirdziņš, ezt éppen Agate tanította meg nekem,
amikor bejött mint vízipaci. Man az nekem, egyszer meg kellene tanulni a névmások eseteit, de valószínűbb, hogy csak a
sokszori ismétléssel válnak véremmé. Mīļo az egy határozott
ragozású alak abból, hogy kedves, de ezt ki kell deríteni pontosan. Csak nem emlékszem az alanyesetére. Hát írjuk be a Tildébe, az majd megmondja. Mīļš! Szerintem ezt a szóalakot
még nem is láttam, mīlīgs, mīlestība, ilyenek vannak a szókincsemben, de mīļš még nem szerepelt. Lācīti egyszerűen a medve deminutīvs daudzskaitlis alakja.
Miedziņš nāk man, mīļo, lācīti – álmocska jön rám, kedves,
medvécskék…
14.
Nu ugyanazt jelenti, mint magyarul, tagad viszont most. Nāc a
nākt egyes felszólító alakja, gyere, a gondom a végével van.
Mani az engem, de ha midzināt altatni, akkor midzini a DVT
szerint (ez az ige nincs benne, de aicināt benne van) a jelen
idejű, egyes szám második személyű alak, altatsz. No gyere
most engem altatsz. Ezt a szöveget anyanyelvi beszélők sokasága olvasta és hallotta, csak jó lehet, én vagyok az, aki nem

tud valamit. Például lettül. Igenis ezt a sort fogom beleírni a
szövegbe, és később meglátjuk.
Nāc nu tagad mani midzini. – No gyere most engem altatsz.
13.
Illetve pillanat. Az előző sornál ott tartottunk, hogy medvécskék, de ez márpedig nem lehet többes alanyeset. Próbáljuk ezt
tisztázni, mert a nāc világosan egyes szám, többesben nāciet
volna. A becéző képző -ītis, -īte. Milyen esetben áll -īti? Nehéz
ügy, mert ha hímnem, akkor lehet egyes tárgyeset, instrumentalis vagy vokatívusz, illetve többes alanyeset vagy vokatívusz;
ha nőnem, akkor egyes tárgyeset vagy instrumentalis. Mármost
feltesszük, hogy a nāc a medvécskére vonatkozik, mert ki másra, tehát egyes számban áll, a többes alakok kiesnek. A tárgyeset is kiesik, ha egyszer a medvécske alany a mondatrészben.
A nemét annyiban gyaníthatjuk, hogy az elején lācis volt említve, ez egy második ragozásbeli, hímnemű főnév, a nőnemű
medve, Medvéné az lācene, de ő nem szerepel a szövegben.
Tehát többes instrumentalis vagy vokatívusz, de ha instrumentalis, az két dolog lehet: vagy van egy elöljáró, ami instrumentalist vonz (de nincs), vagy valami történik a medvécskével, de
ilyesmiről sincsen szó.
Ez tehát vokatív medvécske, egy darab, hímnemű. Ó, medvécske!
Miedziņš nāk man, mīļo, lācīti – álmocska jön rám, kedves;
medvécske…
15.
Ha miegs álom, akkor aizmigšu az elalszom jövő ideje? Igen,
az értelmező szótár szerint aizmigt = nonākt miega stāvoklī,
belejönni álom állapotába.
Es aizmigšu un sapņu valstī – Elalszom és álmok országába(n)…

16.
Satikšos kétségkívül a tikt igére megy vissza, tisztázni kell az
igeképzett alakját és hogy a végződés melyik igealak… hopp,
mielőtt előveszem a táblázatot, már javítom is magamat, mert
az -os végű igék legjobb emlékezetem szerint reflexív egyes
szám első személyűek, és az š ugyanebben a személyben a jövő
idő képzője, vagyis satikties a szótári alakja. A DVT-ben megvan satikt: találkozni, de persze -šos végű alakja nincsen. Tikties is megvan, szintén találkozni (majd akkor fogok igazán
tudni lettül, ha érzem a különbséget az ilyen igeváltozatok között), és itt csakugyan megvan a tikšos, vienkāršā nākotne,
egyszerű jövő idő. Hogy is van ez?
tikt – ér, jut valahova
satikt – találkozik
tikties – találkozik
satikties – találkozik
De közelítsük meg máshogyan. A magyarban is van eltalál,
odatalál valahova igealak, fordítsuk ezzel a tiktet, és reflexív
ragozással a reflexív alakokat. A sa- igekötőnek pedig van
„össze” jelentése: skatīties nézni (néződni), saskatīties összenézni. Használjuk ezt. Sokkal szimmetrikusabb lesz:
tikt – talál valahova
satikt – összetalálkozik
tikties – találkozódik
satikties – összetalálkozódik
Satikšos ar labām fejām. – találkozom jó tündérekkel.
17.
Un sirdi pilda prieks, ez van a Priecīgus Ziemassvētkusban,
vagyis piepildīsies nyilván megtelik, megtöltődik. Illetve mivel
az álmaimról van szó: teljesülnek. De ellenőrizzük. A főnévi
igenév pildīt, a DVT a piepildīt változatot is hozza, a gaidīt ragozásával, de ez nekünk nem jó, reflexív kell. Egy találomra
választott -īties végű igét tanulmányozva az derül ki, hogy
-īsies lehet jövő idejű, egyes szám második személyű alak, de

ez nekünk nem illik bele, mert nincs megszólítottja a mondatnak, és lehet harmadik személy, ez az.
Un piepildīsies mani sapņi – És teljesülnek álmaim…
18.
Ezt a sort minden keresés nélkül értem.
Un laimīgs būs rīts. – És boldog lesz a reggel.
19–20.
Hátravan még a refrén. Čuči nem szorul fordításra. A többit is
egyből értem, mazais a mazs határozott alakja, bērniņ pedig a
bērns -iņš képzős becézett alakjának vokatívusza. Vagyis duplán kicsinyítve van a gyerek, de hadd fordítsam a szótagszám
kedvéért csak egyszeres kicsinyítéssel.
Čuči, čuči, mazais bērniņ – Csicsí, csicsí, kisgyerek,
Lācis mani midzina. – medve ringat engemet.
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És még sokan mások
Írtam már egy sor cikket a NANDO munkásságáról, s tanulmányoztam Agate Albekeitét is, nyilván sokat fogok még velük
foglalkozni, konkrétan megírásra váró cikkek is vannak róluk.
De most mégis térjünk ki másokra. Amikor kiderült, hogy a
Mamma mani apēdīst jelölték Arany Mikrofonra, elkezdtem a
NANDO mellett másokat is hallgatni Lettországból, és nem
bántam meg, részben ennek köszönhető, hogy hozzáláttam a
nyelvtanuláshoz (bár a közvetlen kiváltó ok egy NANDO-dal
volt, a Vienkāršas lietas), és hát nagyszerű dolgokat látok-hallok. Ennek maholnap fél éve, a kislányok persze elnyerték a dí-

jat, és én változatlanul lelkes rajongójuk vagyok, de eközben
imádom Agatét, Adriját, Loretát, Martát és a többieket is. Mert
nagyon szépen énekelnek. Ideje beszélni róluk. Néhányat már
említettem hosszabban-rövidebben, másoknál most jött el az
ideje.
Rangsor nincs; a sorrend ötletszerű. Ők folyton dalversenyeken vesznek részt, ez most kivételesen nem az. Csak egy arcképcsarnok Lettország zenei életéről. Latvijas mūzikas dzīve.
Vagy Lettország életének zenéjéről. Latvijas dzīves mūzika.
A felhozatalban aránytalanul nagy többségük van a kiskorú
nőneműeknek (illetve ezek a felvételek nem mind frissek, azóta
egy részük felnőtt már). Ennek több oka van. Kislányokban
utazom, ennélfogva őrájuk jobban figyelek zenében is – ugyanakkor viszont a társulat nagyrészt azáltal bővül, hogy a Youtube mit kínál föl az éppen megnézett videók mellé, és azok
ugye összefüggenek, gyakran azáltal, hogy ugyanazon a versenyen léptek föl. A harmadik ok, hogy a felnőtteknek, akiket
azért szintén meg szoktam nézni, nagy része olyan zenét művel, ami engem nem különösebben érdekel. Akiknek a zenéje
igen, azok bekerültek vagy be fognak kerülni válogatásomba.
De van egy negyedik ok is, ami fontosabb. Nem szeretném
elkiabálni, de jelen pillanatban nagyon úgy fest, hogy a lett
gyerekek (nyilván nem csak éneklés közben, de innen az látható) lesznek azok, akik lendítenek egyet a világ kerekén. Lettországnak semmiféle földrajzi, gazdasági, politikai, társadalmi
vagy kulturális adottsága nincsen, ami arra predesztinálná,
hogy a világ sorsát ők tegyék jobbá, ebből (meg más dolgokból
is) következően ez nem egy őnáluk zajló, egyedi jelenség, ez a
világ számos részén szimultán történik. Csak én pont ővelük
futottam össze. Talán annyi adottságuk mégis van, hogy nagy
hagyománya van náluk a gyerekeket is szerepeltető dalversenyeknek – ez nem azt okozza, hogy az események zajlanak,
zajlanának enélkül is, ez azt okozza, hogy én innen a távolból
érzékelhetem, mert a fellépésekről videókat tesznek föl a netre.
És annyi különbség talán van, hogy nálunk jobbára a mindenkori gimnazista korosztály veszi föl a stafétabotot, náluk pedig
legutóbb a tizenkét éves kort neveztem meg fordulópontnak,
mert kétszer is ezt tapasztaltam.

S van még egy oka, hogy kislányok állnak az események középpontjában. Ott vannak a fiúk is, látom őket – de a történet
egyik sarokköve a feminizmus. Századunk a nők százada lesz,
ez már régóta látható; ahogy a tizenkilencedik századot a mérnökök csinálták, a huszadikat a zsarnokok, hát a huszonegyediket a nők. Nemcsak Lettországban, az egész nyugati világban.
Persze a feminizmust férfiak is képviselhetik, meg is teszik és
nagyon fontos szerepük van benne – de gyerekkorban ezek a
dolgok még másképpen csapódnak le, a fiúk ekkor még nemigen értenek ehhez, a lányok vállán nyugszik a feladat.
Ezért kezdjük a névsort egy ösztönös feministával.

Dārta Stepanova

A Masterpiece bizonyos értelemben neki is mesterműve, és
persze ő is még dolgozik a mesterművén. A fekete sityakról
már ejtettünk szót, ez több mint jelkép, ez jelenség, főleg azál-

tal, hogy vélhetően semmi más szándéka nem volt se neki, se
Keitának, amikor ilyet vettek föl, mint ami minden nőnek a történelemben, amikor fejfedőt választ, tetszeni, adott módon
megjelenni, adott életérzést kifejezni. Ha valaminek a jelképeként vettek volna föl fekete sityakot (vagy bármit), az csak jelkép lehetett volna. De ez jelenség, ez mutat valamerre. Ettől
még lehet, hogy a következő, aki ugyanezt kifejezi, egy lila sállal fogja tenni, vagy még valószínűbben egy grimasszal.
A glottális plozíva szerepe a zenei dramaturgiában című,
egyszer valaki által majd megírandó monográfiában iskolapélda lesz, ahogy Dārta ezt a dalt átalakítja. Jessie J is elég sokat
használ, de Dārta telerakja a dalt glottális plozívákkal, és többek között ezzel éri el, hogy az eredetileg elég egyszerű kis
táncdalból (van tartalma annak is, nem vitatom) valami sokkal
mélyebb, bonyolultabb lesz, miközben a szöveg valóságos jelentéséről gyakorlatilag le kell mondania, mert nem számíthat
arra, hogy hallgatósága ilyen szinten ért angolul. A másik, amivel ezt okozza, a mozgása, egész gesztusnyelvet épít a dalra,
állandóan mozog, fészkelődik, gesztikulál, aztán elindul, mert a
dal már nem fér el egy helyben, valójában a színpad keretei között sem, és az indulata levezetést kíván. Itt hálálja meg magát,
hogy ezt a Lett Televízió rögzítette, valódi rendezővel és operatőrökkel, akik kamerapróbát is tartottak, és mivel hivatásuk
magaslatán álló művészek nem vehetik félvállról, ha egy kislány énekel, semmit se vehetnek félvállról, a rendező végig úgy
kapcsol, irányít, hogy Dārta mondanivalóját pontosan kövesse,
a négy kamera pedig együtt mozog, játszik vele, felelget neki,
és nem öncélúan táncikálják körbe. Három és fél perc tökéletes
összhang.
Azért írtam, hogy Dārta indulata levezetést kíván, mert tudtam, hogy nem ez a helyzet. Miután nagy léptekkel rótta végig
a színpadot keresztbe-kasul – persze hogy vakító fehér harisnyában, hogy jól lássuk, milyen eltökéltek a lépései –, a dal
utolsó percére szinte lecövekel, ahogy az elején is tette, csak
előre-hátra lépdel néhányat, a végén már azt se, a gesztikulálást
is abbahagyja, a hangjára bíz mindent. És ezzel még mindig
ugyanazt mondja, amit akkor, amikor kitört a színpadról és a
kamerával beszélgetett. Indulatnak, valóságos, eleven dühnek
itt nincs helye, négy kamera veszi, ha egyetlen lépéssel többet

vagy kevesebbet tesz meg, mint a próbákon, a kép leeshet róla
és sérül a mondanivaló. Ugyanakkor feszíti az indulat. Éppolyan jéghideg indulat, ami Agatét a Golden Eye alatt – csak
minőségében más.
A Tumša nakte, zaļa zāle klipváltozatában már két Dārta van,
az egyik, aki megéli az indulatokat, aki sötét éjjel, zöld fűben
menekíti a lovát és ködben, harmatban elveszíti (s látjuk mindezt fényes nappal, kristálytiszta időben), és a másik, aki a mezőn üldögél, vainagsot kötöz, és rendíthetetlen derűvel énekli a
történetet. Alighanem van a filmen több folklórelem is, hiszen
ez egy népdal, de hát én még édeskeveset tudok a lett folklórról, nem ismerem föl. Mindenesetre nyilván a vainagson kívül
is jócskán kötődik Jāņi ünnepéhez. De nekünk e ponton nem ez
a fontos, hanem Dārta, aki, helyesebben a forgatókönyv kettéosztja az indulatokat, logikus olvasatban az éneklő Dārta a jelen és a lovat kiszöktető a múlt, akire visszagondol, és ma már
derűs nyugalommal szemléli akkori önmagát. (Miközben egészen kevés idő telhetett el, most kötözi a vainagsot, tehát most
jön Jāņi, azaz Szent Iván éjjele, a nyár közepe van, februárban
nem szökhetett volna ki éjszaka egy szál kardigánban, ez tehát
legfeljebb három hónapja volt, de inkább kevesebb. Ha meg ez
az egész tavaly volt, azóta sokat nőtt volna.) A probléma tehát
megoldódott, megtarthatta a lovát, ott van vele a réten, de a
dramaturgia teljes kört rajzol, mert a lovat csak az utolsó versszaknál látjuk a vainags-Dārtával egy képen, amit alátámaszt
az is, hogy közben elkészült a vainags, a fejére illesztheti.

Valērija Satibaldijeva

A Topmodele már volt, de kedvencem ővele a Neskaties
pulkstenī, ez az eleven, lendületes dal, ami egyúttal világrekord
is, a leghosszabb, amit valaha valaki pihenés nélkül, egyhuzamban végigénekelt. 1358 órába, 33 percbe és 42 másodpercbe telik. Ugyanis lejátszottam lassítva és számoltam. Elég nyilvánvaló, hogy ha könyékből forgatja a karját, az a kismutató,
vagyis egy fordulat tizenkét óra hosszat tart, ha viszont vállból,
az a nagymutató, így a versszakok közötti két karfordulat még
két óra, és van egy félóra még a legvégén, s mindehhez hozzáadandó magának a felvételnek az időtartama.
Ez a dal sok szempontból tipikus példája annak a sziporkázó
zenei életnek, aminek ez az összeállítás megpróbálja legalább a
körvonalait felrajzolni – de nem tipikus darabja Valērija tizenegy éves kori pályafutásának. Nincs ilyen. Nem mintha a többieknek általában lenne, de rá különösen jellemző, hogy minden
dala más és más. A Neskaties pulkstenī szárnyal, Raimonds

Pauls dallama is, Guntars Račs szövege is, és hát az előadás is,
Valērija épp csak szárnyra nem kap a repülő idővel együtt. S
mellesleg pontosan azt írja le, egy másik szemszögből, amit
Dārta a Masterpiece-szel. A Topmodele viszont az a hagyományos, félig komoly, félig vidám dalocska (zene és szöveg: Anita Bērziņa), amiből Valērija valami nagyszerűt hoz ki segítőivel (sajnos az ő nevüket nem tüntették fel, a fiút az egyik hozzászóló Emīlsnek nevezi). A Mēmā dziesmában (zene: Raimonds Pauls, szöveg: Alfrēds Krūklis) ő és Dainis Skutelis talán a zeneileg legragyogóbb duettet éneklik, amit gyereklány és
felnőtt férfi hangjára összehozni sikerült, ami egy cseppet se lehet könnyű, sem a hangszerelésnél, sem a hangmérnök számára, sem pedig – legkevésbé – az énekeseknek. De csodálatosan
sikerült.
De Valērija eddigi legnagyobb alakítása nem ezek bármelyike, hanem az Ēzelītis. Ahol megint egy másik vetülete köszön
vissza mindannak, amiről beszélek. Jānis Peters talán másképpen írta meg, mint Račs tette volna, direktebben, drámaibban (a
zene megint Paulsé), de ezt ők ketten tették azzá, ami, Valērija
és a szamarat valami torokszorítóan eljátszó kislány, aki persze
a nővére. Kezdettől fogva, amikor még nem értettem a szöveget, sose gondoltam, hogy a szamár az szamár, Peters is, a lányok is mindent elkövetnek, hogy egy valódi szamarat állítsanak elénk, a szöveg pontos leírást ad a szamársorsról, a nagyobbik Satibaldijeva fantasztikus színészi és bábszínészi tehetséggel viseli a maszkot, ebből aztán szövegértés nélkül is
tudni, hogy a szamár nem szamár. La Fontaine-nél se volt róka
a róka és holló a holló. A szamár mi vagyunk, a mi emberi tulajdonságaink.

Adrija Silva Kukuvasa

Rögtön adódik, hogy miután Valērija és Skutelis duettjét a zeneileg legragyogóbbnak neveztem, amit gyereklány és férfi valaha előadott, folytassam a sort azzal a duettel, ami viszont nem
zeneileg a legragyogóbb. Adrija és Normunds Rutulis kettőse,
a Princesīte un trubadūrs egyszerűen a legjobb, amire életemben vissza tudok emlékezni, márpedig láttam egypárat. Ezek
ketten nem eljátsszák, hogy egymásnak énekelnek, ezek tényleg egymásnak énekelnek, a közönség akár ki is sétálhatna
csendben, észre se vennék. Mellékkörülmény, hogy az egyik
hétéves, a másik meg negyven, hiszen nem ők a szerelmespár,
hanem a princesīte meg a trubadūrs. Maija Līcīte amúgy is
annyira becsomagolta a szerelmet költői hasonlatokba, hogy
hétéveseknek is nyugodtan ajánlható. A zenét Imants Kalniņš
szerezte.
Fogalmam sincs, hogy amikor ezt elénekelték, mennyi ideje
ismerték egymást, de az összhang minden képzeletet felülmúl,

akkor is, ha – valljuk be – Adrija énektudása 2011-ben még
csiszolásra szorult. Én nagyon szeretem így is, és sajnálom,
hogy nem tudni semmit arról, hol tart azóta. Leszokott-e vajon
arról, hogy időnként – egyébként dramaturgiailag teljesen indokolhatóan – kieressze a hangját, amíg áthatóvá és élessé válik,
és átmenetileg elveszti eredeti csengését?

Zane Dzenīte

Volt olyan terv, hogy együtt szerepeltetem a Little Lady’s három tagját, de nekik nem ez az együttes karrierjük meghatározó
része, akkor sem, ha történetesen Zanének nincs is saját videója. De nemcsak trióban énekelnek Little Lady’s néven, hanem a
Dzintariņi (Borostyánkák) csapatnak is tagjai, amelynek nyolc,
kilenc és tizenegy fős felvétele is van. Két társnője egyedül is
énekel, de Zane nem (legalábbis nincs róla elérhető felvétel),

ezért először is lássuk a Silta sirds tavaly novemberi felvételét
a Balss pavēlnieksről.
Zane a karvezető, ő áll középen zöld lepkés ruhában, övé a
szóló. A ruha, mind a három külön figyelmet érdemel (más színű cipővel az már egy másik ruha), mert pontosan azt fejezi ki,
amit a dal is, ellenpontozva azt a fekete sityakos kemény vonalat, amit Dārta képvisel a Masterpiece-szel, a NANDO pedig
éppen akkortájt tett magáévá, amikor ez a felvétel készült:
igenis tudnak éppen olyan vattacukor-virágszirom kislányok
lenni, amilyennek ükanyáiktól elvárták gyerekkorukban, tudnak cukorhabos ruhát viselni (egy ilyen ruhát már tudni kell viselni), tudnak édesen mosolyogni és bájosan lépkedve énekelni. Ha ehhez van kedvük. És azok a grimaszok, amiket vágnak,
pontosan ezt jelzik. Most ehhez van kedvük, szórakoztatja
őket, hogy ilyennek láttassák magukat, de azért ők nem ilyenek
– majd a másik kettőnél látjuk, hogy milyenek.
Zane a legkevésbé marcipán a három közül, okkal, az ő feladata mint karvezetőé, hogy vigyázzon, ne váljanak már émelyítővé, de valójában a Marats Ogļezņevs dalából áradó életöröm miatt ez sehogy se lett volna valószínű. Zane mindenesetre nagyon koncentrál, hogy a földön járjon, miközben arról
énekel, hogyan emel az égbe a meleg szív és hogyan melegíti
föl a hideget.

Kerija Sauliete

Napocskának becézem, pedig az helyesen saulīte, de ennyi lazaságot csak megengedhetek magamnak, hiszen még édeskeveset tudok lettül. A Silta sirdsben az ő dolga tartani az egyensúlyt, följebb emelni Zanét és visszahúzni Martát, s közben
persze neki is repülnie kell. Nem azt mondom, hogy az ő szintjén ez rutinművelet, de tudja, mit csinál. Azaz dehogy tudja.
Csak érzi, és ösztönösen jól csinálja. Ezeket a dolgokat az ember nem fogalmazza meg szavakkal. Talán ez okozza, hogy egy
időre helyet cserélnek, Marta átjön rendezői balra, Kerija pedig
besétál középre, de Zanéhez közelebb, erre készteti, hogy szerepe szerint Zanével kell társulnia és hagyni Martát, hogy egyedül bontakozzon ki. (Ennek nem mond ellent, hogy minden lépésüket előírja a kamerapróba – először eldöntötték, hogy kell
mozogni, aztán jöttek a próbák –, de az sem, ha volt egy koreográfus. Az se tudta volna őket rávenni, hogy habitusuktól elütően cselekedjenek. Ezeket a gyerekeket biztosan nem.)

Marta Krūce
A Silta sirds felvételén, bevallom, őt szeretem a legjobban.
Sokszor megnéztem kimondottan azokért a grimaszokért, amiket Marta vág. Ő a legcukormázasabb a három közül, szabadon
csinálhatja, mert ott van Zane, aki oldja ezt és Kerija, hogy átvezetést képezzen kettejük között, a közönség persze amúgy
nagyon jól tudja, hogy milyen vadóc kislány Marta valójában –
és ő mégis végiggrimaszolja az egészet, egyszerre képezve a
dalhoz illő édesen aranyos, komolykodva cuki arckifejezést és
egy epentetikus previgyort, ami jelzi, hogy ez az egész valójában nem is létezik, csak egy lepke álmodik minket. Ugyanazon
az arcon. Neki sincs több szája, orra, szeme, mint bárki másnak, de képes olyan arcot csinálni, ami ezt a két ellentétet egyszerre kifejezi.

De amikor a közjáték végén (tāpat kā tu, tāpat kā man) leengedi a mikrofont és arrébb sétál, már ott van a mozdulatában,
hogy „de azért tudjátok”. Persze hogy tudjuk.

Loreta Vaivode
Amennyit eddig tudok,
Loreta Sarkanās kurpesszel véghez vitt
szenzációja egylövetű,
nincs több ehhez fogható műve. Amikor e
sorokat írom, három
felvételt fémjelez neve
a Youtube-on, ezt, a
Smaragda pilsētas iedzīvotāju dziesmát és
egy novemberi, oroszul feliratozott előadást, amin egy részletet hegedül A bűvös
vadászból, Weber operájából.
Valts Pūce és Pēters
Brūveris smaragdvárosi dala szimplán csak
nagyon klassz, nem ad
alkalmat olyan fokú zsenialitást kifejezni, mint a Sarkanās kurpes (Uldis Marhilevičs–Guntars Račs). Lehet, hogy ilyen kevésből nem is lenne szabad Loretát megítélni. De annyi azért
kibontakozik, hogy univerzális hangszernek érzi a hangját,
amit szinte teljesen uralma alatt tart (legfeljebb a gyerekből tanárba, sírósba, megint gyerekbe való átmenetnél hatnak egymásra a szerepek néhány szótag erejéig), és pontosan tudja,
hogy ha kiereszti, akkor az meg sem áll a színházterem túlsó
végéig, ezt a dal legfontosabb soránál meg is teszi, hadd zengjen, értsenek belőle, de aztán visszafogja megint, hogy a kontraszt meglegyen.
Színésznő éppúgy lehet még belőle, mint énekesnő.

Zanda Albekeite

A kishúg nemcsak ahhoz ért, hogy pontos és részletes kritikát
alkosson arról, amit a nővére énekel, hanem ő maga is tud énekelni. Sajnos róla még kevesebb felvétel van. Felléptek egyszer
családi vállalkozásban a Mazo dziesmas Latvijain, a szülők és
mindhárom gyerek, Zigmars Liepiņš és Kaspars Dimiters
Dziesma par rozīti című dalával, de szólót csak Agate és az
anyjuk, Danute Podvinska énekel. Zandáról igazi képet egyetlen dalból kapunk, Varis Vētra Māmiņai című szerzeményéből
– de abból aztán alaposan. Persze elvégeztem a házifeladatot és
meghallgattam egy csomó más előadást, felnőttekét; némelyik
elviselhetetlenül érzelgős, mások kevésbé, de éppen elég jócskán. Zanda viszont gyerek, neki magától értetődő, hogy mindig
mellette van az anyja, akiről egyébként már rengeteget tudok
csak abból, ahogy Zanda kiereszti a hangját és engedi szárnyalni, aztán lefékezi és megzabolázza, ahogy a dal kívánja, Zanda
énekel, nem szirupos vallomást tesz az anyjának. Meg magáról

Zandáról is rengeteget megtudok persze. Szerintem semmivel
sem kisebb tehetség, mint Agate – akiről csak azért nem szól ez
az írás, mert volt már róla külön, több is –, csak még nem tudja, hogyan nyúljon a tehetségéhez, hogy bontakoztassa ki. Rá
fog jönni, és ha egyszer együtt lépnek föl, az nem Agate megkettőzése lesz, hanem két nagyon különböző művészegyéniség
összhangja.

Loreta Reide

Az első dal, amit hallottam tőle, a Balts, mirdzošs sniegs, ami
fontos lépcsőfoka tanulmányaimnak, ez az első dal, amit – még
a NANDO karácsonyi lemezén, lett tanulmányaim ULAS korszakában – írott szöveg nélkül próbáltam megérteni, a neten ma
sem lelhető föl a szöveg (egy másik, azonos című dalé van
meg), az első, amit kétszer (meg még sokkal többször) egymás
után végighallgattam, és az első, amin elkezdtem gyanítani (de

már jóval szilveszterkor írott cikkem után), hogy Keita hangja
ebben a dalban és a lemez többi felvételén – nem Keita hangja.
Persze soha nem is állította senki, hogy igen. Akkor már nagyon jól ismertem a hangjukat, de azóta még jobban. Terēze
az. (Az ő változatukról mindmáig nincs publikus felvétel a neten.) Szóval ezt a dalt később elénekelte Loreta is (dehogy később, már egy évvel azelőtt, hogy rátaláltam), amivel alkalmat
adott a szöveg jó néhány szavának tisztázására. A dalbeli fehér,
szikrázó hó a NANDO előadásában az a kemény, ropogós habhó, szikrázva csattannak a sorvégek, de Terēze itt (rá egyébként nem nagyon jellemzően) több mássalhangzót elnyel, elmossa egyes szavak között a határt, amit persze anyanyelvi beszélő észre se vesz, csak nekem így nehezebb kiszótárazni. Loreta tisztábban ejti, több szókezdő magánhangzó előtt glottális
plozívát iktat be, sőt egymást követő s és š közül mindkettőt kiejti, amivel nagyon megkönnyíti a nyelvtanuló dolgát. Ugyanakkor ezek a fonetikai jelenségek nem dominálják a dalt, Loreta lágy porhóról énekel, többször föl-le szaladgáló skálákkal díszítve a dallamot, hogy a karácsonyfafüzéreket is lássuk.
Alig pár héttel később Loreta közzétette felvételét a Lūgšana
Ziemassvētku vakarā, Jānis Lūsēns és Leonīds Breikšs dalának
előadásáról – és lehet mondani, hogy közel másfél évig ez volt
a főműve, ilyen tisztán, ércesen zengő hangú, összefogott énekre nem volt több példa. Egészen pár nappal ezelőttig, amikor
Raimonds Pauls Robots című dalával elindult ugyanabba az
irányba, amerre pályatársnőit követem hónapok óta, tudtam,
hogy Loreta is csatlakozni fog, csak az volt a kérdés, mikor és
főleg hogyan. Valójában az idei Nāc sadziedāton már elénekelte a dalt, sőt van egy felvétele novemberből is, de pontosan arról szól a történet, hogy ez a dal őneki mostanra érett be, mostanra találtak össze és jött az az izzás, ami az új felvételen már
megvan, de a korábbiakról még hiányzik. A könnyedség, amivel a hangjával bánik, már az a fajta könnyedség, amivel a
NANDO kislányok énekeltek novemberben napszemüvegről.
Feszültség vibrál a dalban, olyanfajta, hogy miután egyszer
meghallgattam, eldöntöttem, hogy ideje megírni ezt a régóta
tervezett cikket.
Van erről a dalról egy 1985-ös felvétel is, Aija Kukule neve
áll rajta, de hát ez egy együttes. Ők a robotot robotnak fogják

föl, és egy meglehetősen kraftwerkes művet adnak elő, amúgy
nagyon klasszul. Loreta a robot alatt nagyon nem robotot ért.
Őhozzá kell csatlakoznom.

Anna Šakena
A Notiņas (Hangjegyecskék) 10 tūkstoš jūdzes című dalával indult ismeretségünk (ő a lila kalapos – a másik három nevét azóta se tudom), nem felhőtlenül. Nem tetszett. Pedig szépen énekelnek. Ma már szeretem, de Uģis Raibacis túleffektezett,
örökké valamivel villogni akaró rendezői stílusával továbbra se
tudtam kibékülni.

Annára azóta figyelek, amióta a Miljons domu naktsszal,
majd az Iedomājiesszel megismerkedtem. A két dal nagyon
összeillik. (Az előbbit Elgars Jaunskalže és Madara Grēgere
szerezte, a szövegét Reinis Osis írta; a másik Aija Andrejeva és
Miks Dukurs dala.) Azt, amit ebben a két dalban Anna csinál,

úgy nevezném: még nincs benne abban a folyamatban, amiben
a NANDO, Agate, Dārta és mások is, de már befelé kéredzkedik. A gond az, hogy mindkettőt 2013-ban vették föl, azóta sok
víz lefolyt a Daugaván, azazhogy ő a Gauja partján él, azon is.
Úgyhogy utánanéztem, mit tudni róla újabban. Sajnos csak
hangszeres felvételt találtam, Vilnis Salaks Uz ezera című
kompozícióját játssza koklén, aminek hangzását Raibacis varázslatosnak nevezi, és csak egyet tudok érteni vele, egyébként
tökéletesen vissza is adja a tavat – de hát én most nem erre vagyok kíváncsi, én azt szeretném tudni, miről, mit és hogyan
énekel Anna Šakena most.

Olga Rajecka

Nyilván az első az összeállításban, akiről Wikipédia-cikk szól
– az ezutániakról már mind lesz, egyet kivéve; az eddigiekről

szólókat majd évek, talán évtizedek múlva írják meg. Vagy ki
tudja?
Olga Rajecka kicsi gyerekkora óta énekel, tizenöt éves korától tagja együtteseknek, nemzetközi hírű énekesnő, énektanár, a
számtalan dalverseny közül többnek zsűritagja, sokat szerepel a
tévében, Lettországban mindenki ismeri – egyszóval mindazt
elérte, amiről a fentebb sorolt kislányok álmodoznak, ha csakugyan zenei karriert akarnak csinálni. Őnála és a többi felnőttnél nem az a gond, hogy egy-két felvételből kellene képet alkotni róluk, ellenkezőleg, az ember a bőség zavarával küzd –
nem is abban, hogy mely dalait tekintse munkássága mérvadó
részének, hanem hogy egyáltalán melyiket hallgassa meg,
olyan sokan vannak. Találomra választottam hát egyet. Apvij
rokas, Imants Kalniņš szerzeménye, felvéve 1986-ban.
Ez a dal nem tartozik ahhoz a vonulathoz, amiről ennek az
írásnak nagy része szól. Nem is tartozhat, jóval régebben énekelte, mint ahogy az eseményeknek ez a sodra kialakult volna.
De attól még szép ez is. Nem tudom, miben mennyire vesz
részt Olga Rajecka, az biztos, hogy ami Lettországban zenében
történik, arról ő tud, de én nem tudok ennyi mindent követni.
Az is biztos, hogy amikor valamelyik gyerek vagy együttes a
fent említettek vagy kihagyottak közül elénekel valamit, konkrétan ahhoz is valamilyen szinten már köze van, ha nem ő tanította, akkor a tanárát tanította, vagy ott ül a zsűriben – gyakran
látom –, vagy hát egyszerűen csak ezeknek a gyerekeknek a
szülei, tanárai is évtizedeken át hallgatták a rádióból, lemezről.

Normunds Rutulis
Az Adrijával énekelt duettből ismertem meg, s azonnal megállapítottam, hogy nagy ember, nagy énekes és nagy pedagógus, amely utóbbit nem is tudok, mármint hogy valósággal, állásban tanít-e. Most utánaolvastam, a Vikipēdija nem tud efféléről, de hát aki nagyon jól csinál valamit, az már azzal is tanítja, hogy csinálja és ezt mások látják.
Aránylag későn kezdte énekesi karrierjét, tizenhárom éves
korában. Poppal, slágerzenével, könnyű dzsesszel, szvinggel
foglalkozik, az éneklésen kívül producer, DJ és tévés műsorve-

zető. 1998-ban jelent meg első zenei albuma, idén májusban a
tizenhetedik, nem beszélve ötvenhat rádiós kislemezről,
egyszóval jelentős valaki.
De engem az a duett jobban érdekel, meg az egész Mazo
dziesmas Latvijai koncertsorozat és verseny, amin végig fogta
egy szárnyait bontogató művészcsapat kezét.

Lauris Reiniks
Bár gyerekekkel még nem is láttam együtt, ő is „közénk tartozik”, azon fáradozik, hogy megváltoztassa dalaival a világot.
Csak a feladatnak egy másik részét vállalta. Zeneszerző, műsorvezető és színész is, és e cikk anyaggyűjtése közben tudtam
meg, hogy nekem őt látnom és hallanom kellett már, mert emlékeim szerint láttuk a 2003-as eurovíziós dalfesztivált, ahol az
ő akkori együttese képviselte Latviját a Hello From Mars című,
szerintem nagyon unalmas dallal. A nevük F. L. Y. volt, amit a

német konferansz flájnak ejt, de hát ez ef-el-ipszilon: Martiņš
Freimanis, Lauris Reiniks, Yana Kay.

Reiniks eddig tizenegy nyelven énekelt már dalokat, több közülük elkészült videóklipként lettül, litvánul, észtül és angolul
is, teljesen azonos képanyaggal, csak ott mások a képkockák,
ahol éneklés közben látjuk; például a Rīts pieneņpūkās / Rytas
pienės pūke / Hommik võilille-ehmetes / Morning in Dandelion
Fluff, ami nemcsak azt mutatja, hogy Reiniks odafigyel nemcsak a nemzetközi hallgatóságra, de konkrétan a szomszédokra
is, hanem egyúttal egy szikrázó, kirobbanó zenei tűzijáték, amit
az itt említett dalok közül legfeljebb a Dārta-féle Masterpiece
közelít meg elevenségben. Reiniks az a fajta énekes, aki nagy
lángon ég. Összeállításom többi szereplője belülről izzik, bármely magas hőfokon is – csak ketten lobbannak így fel: ő és
Marta Krūce. No meg persze Keita Krūmiņa.

Adrians Kukuvass

Énekes, dalszerző, trombitás, gitáros, a Menuets együttes egyik
alapítója, amely kisebb megszakításokkal 1968 óta működik.
Első házasságából két felnőtt lánya van – a harmadikat pedig
láttuk már. Vele láttam először, a Sarkanās kurpest énekelték,
Kukuvass volt a tanár. De csak a gyerek neve volt kiírva, noha
a műsor címe Dziedošās ģimenes, Éneklő családok. Aztán máskor is láttam ezt az urat, amikor Adrija énekelt, elkezdtem keresgélni, és egykettőre meglett, hogy egy (akkor még csak)
több mint negyven éve zenélő, országos hírű művész, ők kiírás
nélkül is tudták.
Kukuvass az az igazi régi vágású zenész, akik nemzedékem
gyerek- és fiatalkorát végigkísérték, csak itt persze mások, mint
ott, de hasonló emberek, akiknek mindenük a zene.

Imants Kalniņš

Valahol azt olvastam, hogy a legnagyobb lett zeneszerző, ami
persze az ország kicsisége miatt nem tűnik nagy szónak, csak
hát úgy néz ki, az alig kétmillió lett polgár közül rengeteg a zeneszerző. Nagyon jellegzetes stílusa van, volt már, hogy meghallottam egy (nekem) új dalt (a Rakstu rakstust a Little Lady’s
sziporkázó előadásában), és rögtön arra gondoltam, szerintem
ez Imants Kalniņš-dal – és csakugyan. Szerzeményeinek száma
beláthatatlan, csak azokat tekintve, amik elérhetők a neten.
Szereti az egyszerű, de nagyon rafinált dallamokat. És nemzedékekre ellátta és ellátja énekelnivalóval azt a sok-sok kislányt
meg a többieket.
Öt házasságból hét gyereke született, de arról nincs adatom,
hogy rokona-e Patrīcijának. A Kalniņš gyakori név.*
*

Későbbi hozzáfűzés: azt már tudom, hogy egyenesági rokonság biztos
nincsen köztük.

Guntars Račs

Ha Kalniņš – mások szerint – a legnagyobb lett zeneszerző, akkor Račs – énszerintem – a legnagyobb lett dalszövegíró. Énekel és dobol is, de összeállításomba nem azzal került be, hogy
Olga Rajeckával megcsinálták ezt a nagyszerű klipet a Divi
krastiból, hanem hogy olyan szövegeket ír, amiknek egy-egy
sorában kötetnyi tartalom halmozódik. És én ezeket egyre jobban értem. Még messze nem azon a szinten, amin szeretném,
de egyre gyakoribb, hogy már nemcsak a szavakat, hanem a
mögöttes mondanivalót is értem, ha nem azonnal, akkor némi
szótárazás után.
A NANDO kislányok csodaszépen énekelnek, szentigaz. Nekik köszönhető, hogy felfigyeltem Lettország döbbenetes
könnyűzenei életére, elkezdtem ismerkedni dalaikkal és nyelvükkel. De a szövegeket, amiket énekelnek, nem ők írják, hanem dalszövegírók, többek között Guntars Račs, a Mamma mani apēdīs dalait is, és én azért kezdtem januárban komolyan, sőt
intenzíven tanulni lettül, hogy ezeket megértsem. Bármennyire
odavagyok a NANDO kislányokért, az igazi okom a nyelvtanulásra Guntars Račs.

Kortnija Sauliete
És az utánpótlás feltartóztathatatlanul dübörög előre. Két évvel ezelőtt,
nem egészen háromévesen már
egyedül, csak némi szelíd nővéri
asszisztenciával állt mikrofon mögé
Kerija húga, a kisebbik Napocska.
*
S bár sem a zenei műélvezethez, sem
a nyelvtanuláshoz nincsen köze, meg
kell mondanom, hogy a világon senki sem tud pusztán pillantásokkal,
akár tizedmásodpercek alatt is olyan
tartalmas és sokjelentésű párbeszédet
folytatni a kamerával, mint Dārta
Stepanova és Terēze Anna Pogiņa,
és senki sem tud előállítani olyan
többrétegű multivariábilis négydimenziós vigyorokat, mint Marta
Krūce és Keita Krūmiņa.

2017.07.12.

Ez milyen betegség?
Az új regényemmel többedszer próbálom ki, hogy írás közben
zenét hallgatok, ma főleg Imants Kalniņšt. Ez a felvétel nincs
egyhónapos, azóta megnéztem legalább hússzor, és bejött, amit
először gondoltam, minden egyes alkalommal azon drukkolok,
hogy Marta hasra ne essen a mikrofon kábelében. Hagyján. De
most elindítottam a felvételt, visszaléptem a szövegszerkesztőbe, és nem tudtam írni, mert azon drukkoltam, hogy a szövegszerkesztő mögött Marta hasra ne essen a mikrofon kábelében!

2017.07.19.

Megint a nyuszik
Közel egy hónapja nem nyúlhattam szótáraimhoz, egyszerűen
nem jutottam hozzá. De most már itt az ideje, hogy lefordítsam
azt a nyusziügyet végre pontosan. Lehet, hogy a NANDO pályafutásában ez nem fontos szereplés, ezt nem tudom; az én
NANDO-pályafutásomban elég fontos, mert körülbelül ez az a
dal, amelyikből ráébredtem, hogy mekkora tehetség van ezekben a gyerekekben.
Tehát a Traucējums Vilis Plūdonis verse, a zeneszerző nevét
nem találom. A szerző 1940-ben halt meg, nagyjából egy évszázad alatt bárki megzenésíthette. Nekem így, néhány hónapos ismerkedés után van egy olyan érzésem, hogy mintha
Imants Kalniņš lehetne az, de hát persze nem tudhatom. A Dalok.lv sajnos nem ismeri.
1.
Kezdjük a címével. Paveikta darbība, rezultāts → traucēt.
Darbība, „munkaság” az folyamat, paveikts pedig ← paveikt =
izdarīt, padarīt, szóval befejezett folyamat, a traucēt eredménye, nekünk nem ez kell, lássuk a második jelentést. Slimīgas
izpausmes organisma darbībā; novirze (aparāta, ierīces) procesā, darbībā. Mármost ha slimnieks az beteg (slimnīca kórház), akkor megkockáztatom, hogy slimīgs az beteges, itt a nőnemű többese áll, izpausme: veids, kādā (parādība vai īpašība)
izpaužas, kļūst uztverama, mondja az értelmező szótár, ebből
én most az igére fogok koncentrálni, izpaust az kifejez, terjeszt.
A novirze pedig eltérés, hiba. Ez elég elvont leírás, lássuk akkor inkább az igét. Traucēt. Vairākkārt novērst (kāda) uzmanību (no kā), pārtraukt kādu procesu, stāvokli. Figyelem ismétlődő elfordulása, ami megszakít folyamatot, állapotot. Ez furcsa,
mert én egyáltalán nem erre számítottam. De a Tilde is azt
mondja, hogy traucēt az megzavarni, zavarba hozni, kényelmetlenséget okozni, beavatkozni. Viszont én a címet úgy fordítottam, hogy riadalom. (Másodjára. Előszörre úgy, hogy meg-

ijedtetek, mert a -jums végződésről a jums névmás jutott
eszembe, amiről annyit tudtam, hogy többes második személy;
fejből még mindig nem tudom, hogy datívusz, vagyis „nektek”.
De az igeképzőnek nincs köze hozzá.) Sajnos fogalmam sincs,
hogy azt a jelentést hónapokkal ezelőtt honnan szedtem.
De talán meg is maradnék ennél mégis. A megzavarás túl
erőtlennek hangzik, ha arra gondolunk, hogy egy egész nyuszicsalád retten meg a vadászoktól.
2.
A zaķu többes birtokos eset, egyszer talán rájövök, hogy lehet
ezeket a végződéseket megtanulni.
egyes többes
alanyeset
zaķis zaķi
tárgyeset
zaķi zaķus
birtokos
zaķa zaķu
datívusz
zaķim zaķiem
instrumentalis zaķi zaķiem
lokatívusz
zaķī zaķos
vokatívusz
zaķi zaķi
Azt hiszem, sokat segítene, ha a tizennégy szám–eset kombinációnak tizennégy különböző végződése lenne, csak ennek
igazából akkor lenne értelme, ha a határozott ragozású formáknak is meglenne a maguk tizennégy különböző, ezektől eltérő
végződése, éspedig mind a hat főnévosztálynál külön-külön.*
A lett bizarr nyelv című cikkemben kiszámoltam, hogy a lett
nyelv kétszer akkora, mint a világmindenség, de akkor még
nem tudtam, hogy a határozott ragozás miatt még egyszer meg
kell duplázni, tehát négyszer akkora. Százhatvannyolc végződést a lett nem akar, de nem is tud előteremteni, hiszen akkor
sérül a hangzásbeli kritérium.
Zaķu tēvs ar zaķu māti – nyulak apja nyulak anyjával…
*

Azóta már tudom, hogy a főneveknél nincsen határozott ragozás, csak a
mellékneveknél. (Szivárvány)

3.
Abi az mindkettő, abból a protoindoeurópai névmásból, ami a
szláv nyelvekben oba, a latinokban ambo, ambe, a germánokban beide, both, és persze mindnek az őse az eszperantó ambaŭ. A sēdēt is éppilyen ősi szó, az eszperantó sidire megy
vissza. A vakarāji viszont több tanulmányozást igényel, ki kell
deríteni, hogy mi a végződése. Vakars este, ennek lokatívusza
vakarā, estén, estekor, a magyarban erre szintén az este szót
használjuk, vakar tegnap. Csak teljes guglis keresés segít, ami
csupa verset hoz elő, ezért ezt egyelőre utaljuk a költői nyelv
körébe, és az olyanokból, mint aiziet saule vakarāji, vonjuk le
a következtetést, hogy ez ugyanaz, mint a vakarā, csak szebben.*
abi sēd vakarāji – (mindketten) ülnek este…
4.
Zeķe az zokni. Ugyanaz a szó, mint a magyarban, hisz mindkettő a német Sockéből jön, ami a latinon és a görögön át talán
a frígre megy vissza. A lettbe a balti német söcke változaton át
került, így került bele e, a lettből hiányzó ö-t helyettesíti. Azt
tudtam meg, hogy a lett ábécében a ty hangot azért jelöli ķ betű,
mert tele van olyan német jövevényszavakkal, amikben ők ty-t
ejtenek, de a német eredetiben k volt, mint ķemme ← Kamm fésű (lív közvetítéssel), ķēde ← Kette lánc (a középalnémet kede
közvetítésével) és hasonlók. Adīt pedig kötni (kézimunkázni).
Zaķu māte zeķi ada – nyulak anyja zoknit köt…
5.
Vecais pīpi kūpināja – az öreg pipát füstöl.

*

Tévedés. Itt egy -ājs főnévképző többes száma van, de azt a cikk írásakor még nem ismertem fel. Vacsorázók. (Szivárvány)

6.
Skrien az a skriet harmadik személyű alakja (meg az egyes
szám második személy is, de nem az illik ide), az atskriet nyilván elfut, futásnak ered.
Atskrien seši zaķa bērni – futásnak ered hat nyúlgyerek…
7.
Lapiņas a lapa többes becézett alakja, levélkék. Drebēt az remegni, a -dami végződésre pedig találtam egy remek magyarázatot: meitas nāca dziedādamas = meitas nāk un dzied. Lányok
jönnek és énekelnek, vagyis lányok jönnek énekelve, éneklő lányok jönnek. Történetesen éneklő lányok miatt vagyunk itt. Az
éneklő annyiban jobb fordítás, hogy annak van többes száma,
akárcsak a lett szónak, sőt annak neme is van.
Kā lapiņas drebēdami – mint remegő levélkék…*
8.
A muksim szót, amikor még egy kukkot se tudtam lettül, valamilyen megszólításnak véltem, de szó sincs róla, mukt az menekülni, ennek jövő idejű első személyű többese a muksim, menekülni fogunk, értsd: meneküljünk. Mivelhogy nyelvtanilag
elkülönülő felszólító mód csak második személyben van.
Muksim, muksim, tēvs, māmiņa – fussunk, fussunk, apa,
anyu…

*

Itt még maradt egy tisztázatlan pont. Lapa, lapiņa nőnemű, a -dam- igeképző pedig nemben és számban is egyezik, vagyis lapiņas drebēdamas kellene ide. A -dami hímnemű többes. Amivel ez egyezik, az a bērni, a nyúlgyerekek, vagyis „elfut hat nyúlgyerek, levélkékként remegők”. (Szivárvány)

9.
Suņi!… Zvēri!… Lapas čab! – Kutyák!… Állatok!… Levelek
zörögnek!
10.
Zaķa tēvam izkrīt pīpe – nyulak apjának kiesik pipa…
11.
Az adīklīts majdhogynem csak ebben a versben fordul elő, rendes alakja adīklītis, kötést, kézimunkát jelent. Már ismeretségben állok egy -klis képzővel, mint jauneklis legény, ogleklis
szén (kémiai értelemben), dzīvoklis lakás, redzoklis pupilla,
stāvoklis állapot, šķirklis (szótári) bejegyzés, hát akkor adīklis
pedig kötés, és adīklītis ennek becézett alakja.
Zaķa mātei adīklīts – nyulak anyjának kötés…
12.
Jož az a jozt igéből van, elfut. Kāju az lehet többféle esete is a
lábnak, azt kellene tudni, hogy a cik egyes vagy többes számot
kíván… az értelmező szótárban találtam olyat, hogy cik pulkstenis?, tehát egyest (többesben pulksteņi lenne). Egyes számban a kāju lehet lábat és lábbal, ide utóbbi illik.
Visi projām jož, cik kāju – mind elszalad, mennyi lábon…
13.
Atpakaļ az vissza, atpakaļu a Tilde szerint felé, de az nem illik
ide, máshol nem találom, vissza lesz az mégiscsak. Skatās az a
reflexív skatīties harmadik személyű alakja.
Atpakaļu neskatās – vissza se néznek.

14.
Vecais zaķis skrej pa priekšu – az öreg nyúl fut legelöl…
15.
Pakaļ az mögött, az atpakaļ testvére. (A harmadik az atkal, újra, megint.) A tuntuļo nekem nem mond semmit, beírtam a Tildébe, egy tuntuļot igét kaptam, amit leginkább úgy tudok fordítani: csörtet.
Vecā pakaļ tuntuļo – az öreg nyúlné mögötte csörtet…
16.
Hát a rudzziedīši már tényleg nyelvtudást igényel, a gugli teljes
nyolc darab találatot ad rá, ebből hét lettül van és erre a versre
hivatkozik, a nyolcadik a mi korábbi cikkünk. Ez tehát hapax
legomenon, az egész lett irodalomban egyetlen műben fordul
elő. De most már szét tudjuk szedni a ziedēt, virágozni ige segítségével. A végződés a becéző -īte többes száma, már csak az
előtagot kell megtalálni. Ez pedig egy többes számú rudzi:
graudaugi, no kuriem iegūst miltus rupjmaizes cepšanai. Ami
szemlátomást egy gabonaféle, és akkor már keresgélés nélkül
is meglesz, hogy melyik, hiszen ugyanabból a szláv nyelvkincsből merítettük a gabonaneveinket, mint ők, ez a rozs – de
ezt magyarul másmilyen növénnyel mondják.
Zaķa bērni, rudzziedīši – nyúlgyerekek, mákvirágocskák…
17.
Cits az másik, egyéb, gabals pedig darab, ebből az jön ki, hogy
másik a másik darabja mögött, de ezt megint értelem szerint
kell fordítani.
Cits aiz cita gabalā – egymás hegyén-hátán.

18.
Bēgat az menekülni, a másik szót is erre próbálom visszavezetni. Meg is találtam abban a jelentésben, hogy menekült, de persze itt nem állhat múlt idejű igenév, csak jelen, és a fordításhoz
felhasználjuk, hogy a szó becéző képzővel végződik.
Ko bēgat, bēgulīši? – Mit menekültök, menekülőkék?
19.
Vajāt az üldözni. Gondolom, a szótagszám miatt van a főnév
nőnemben.*
Nav neviena vajātāja – nincs semmilyen üldöző…
20.
Vējš az szél, és a lapast itt tárgyesetnek kell értelmezni. Ha čabēt az zörögni, akkor pačabina a kontextusból ítélve zörgeti,
csak jó lenne ezt alá is támasztani valamivel. Megvan, čabināt,
ennek akkor valóban ez lesz a harmadik személyű alakja, a pameg amúgy is univerzális igekötő, mint a magyar meg-.
Vējiņš lapas pačabina – szellő zörgeti leveleket…
21.
Mármost a mű csattanója ige gyanánt szerepel, de főnévként lehet megtalálni a Wiktionaryn. Pastala az egy bőrből készült saru, az orosz постолы átvétele, ami a bőrt jelentő török postra
megy vissza. De rokonítják a stāt, állni, megállni igével is.
Hogy az igei változat hétköznapi szó, ritkaság vagy éppen Plūdonis egyedi alkotása, azt nem tudom, de akár mindig is volt
pastalāt ige, akár ő alkotta, ez itt az egyes szám első személyű
*

Dehogy van nőnemben, birtokos esetben van, de több mint másfél évvel
e cikk megírása után vettem észre, hogy a nav (nincs) után a főnév birtokos esetbe kerül. Külön cikket írtam róla. (Szivárvány)

jövő idejű alakja. Hogy miért nem többes, azt nem tudom, mindent én se tudhatok.*
Jūs jau zaķa pastalāsi – ti már nyúlcipőt húztok.

2017.07.23.

Rokas
Egyszer még monográfia tárgyköre lehet annak kutatása, hogy
ki mikor melyik kezébe veszi a mikrofont, és miért. Ez a téma
egyelőre még várja azt a szerzőt, akinek még nálam is sokkal
több szabadideje van, én most arra tudok szorítkozni, hogy
megfigyeltem a Little Lady’s és a Dzintariņi három-három fellépését (elég sokszor), és a következőket állapítottam meg.
Zanének van egy jellegzetes gesztusa, ami például a Rakstu
rakstusban az „ozolīti” előtt figyelhető meg, valamelyik társához fordul, karját fölemeli és alkarjával erőteljesen lecsap, a
könyökét nyújtva, a válla kevesebbet mozog, a tenyere fölfelé
néz. Mintha azt mondaná: „Hát idefigyelj!” vagy „Ugye nyilvánvaló?” De ez annyira jellemző rá, hogy erről a mozdulatról
akkor is föl lehetne ismerni, ha csak az árnyékát látnánk és a
hang se szólna. Nos, ezt jobb karral szereti csinálni, bár ballal
is megy persze, de akkor kevésbé vehemens. Ha arra készül,
hogy ezt a gesztust alkalmazza, akkor bal kézbe veszi a mikrofont; a Rakstu rakstus alatt végig a balban tartja, társaival ellentétesen, a Silta sirdsbe viszont ez a gesztus nem illik, ezért ott
jobb kézbe veszi a mikrofont, csak akkor teszi át a balba, amikor a kezüket egymásra teszik, majd az égnek emelik, ámbár
Marta és Kerija ekkor is jobb kézben tartja a mikit és a balt
nyújtja. De Zane is rögtön visszaveszi jobb kézbe a következő
versszak elején. Később azonban mégis előjön ez a karmozdu*

Újabb tévedés, ez egyáltalán nem ige, hanem főnév többes lokatívuszban. Pastalās sarukban, azaz magyarul saruban, hiszen a páros testrészekre és ruhadarabokra egyes számot használunk. A szóvégi i egy népdalokban gyakori toldalék. (Szivárvány)

lat, ott, hogy „mēness pilnā plaukumā”, bal kézzel, kisebb lendülettel. A dal végére másodszor is bal kézbe veszi a mikit, de
akkor éppen csak Martát látjuk. Zane annyit gesztikulál,
amennyit csak tud a dal keretei között, és sokkal izgágább társainál, akik végig jobb kézzel tartják a mikit, és a balt sokkal
kevesebbet mozgatják.
A Mēs bijam trīs māsiņasnak elég kötött koreográfiája van,
Zane nem gesztikulálhat szabadon, de nem is kell neki, mert a
koreográfia éppen erre a gesztusára épül, csak bal kézzel. Aztán a „hei, heia” résznél bal kézbe veszi a mikit, csak néhány
pillanattal Kerija után, ezzel megtörik a koreográfia egységét,
de kicsivel később vissza is veszik mindketten a jobb kezükbe,
és akkor már ott is marad.
A Dzintariņiben többen vannak, más a koreográfia, de Zane
mozgása hasonló, valamennyire még a Kabata még kötöttebb
koreográfiája is úgy van tervezve, hogy a gesztikulálásigényét
kiélhesse, csak a többiekkel szinkronban. A Kopā tik un tā lazább szerkesztése már több szabadságot ad, kétszer lendül a
könyöke derékszögbe úgy, hogy a többieknek egyáltalán nem,
aztán harmadszorra már oda is fordul Martához, neki magyarázza, hogy pastaigā, s van még kétszer két odafordulás, előbb
jobb oldali társához, akinek nem tudom a nevét, aztán rögtön
balra Martához, meg egy csomó karmozdulat, legalább húsz
százalékkal többet mozog, mint a többiek. S persze végig a bal
kezében tartja a mikrofont mindkét dalban.
A Pienākumi koreográfiájába pedig már Zane odafordulási
hajlamát is beleszőtték, a cselekménnyel szinkronban mindenki
a párja felé fordul, s a draudzībánál meg is fogják egymás kezét. Zane sokat gesztikulál itt is, és bal kezükben tartják mind a
mikrofont.
Erőteljes jellem, céltudatos, határozott művészegyéniség.
Most úgy nyolcéves lehet.

2017.07.31.

NANDO és feminizmus
(Egy facebookos beszélgetés szerkesztett változata.)
– NANDO és feminizmus? Nem tudom együvé rakni. A róluk
szóló videók, ugye, inkább az ártatlanság és a cukiság látszatát
keltik. A feminizmus, mint olyan, minden, csak nem ártatlan és
cuki.
– Akkor nyertünk. Račs ezért bújtatja álöltözetbe a dalait, a
Saulesbrilles, még inkább a Sarkanās kurpes pontosan azért
olyan, amilyen, hogy csak azokhoz menjen át az üzenet, akik
fogékonyak rá. Helyette van a cukiság. De mondjuk a Desmit
tūkstoš jūdzesről is már sejtem, hogy az időjárás és a délszaki
növényvilág is csak álca, bár azt még nem fordítottam le.
Figyu, én nem azért tanulok lettül, mert nincs jobb dolgom
vagy mert meg akarom kérni Keita kezét, amint betölti a tizennyolcat. Hanem mert ami ezekben a dalokban van, az a huszonegyedik század. Csodát csak a feminizmus, sokkal több. Az
egész jövőnk. Egyszerűen szédületes. De erre csak akkor jössz
rá, ha értesz már valamicskét a szövegekből és elkezdesz a sorok között olvasni. Miért vadul meg Duksis és miért kuncog
furcsán a nagypapa? Miért köt Dārta vainagsot, mialatt a csikóról énekel? Miért emerre lépnek és nem amarra, miért így emelik föl a kezüket és nem amúgy, miért itt van szünet és nem
amott? Ezek a kérdések mutatnak valahova, és akkor kezdtem
imádni őket, amikor erre rájöttem az ősszel.
A NANDO egész munkásságából, amit november óta csinálnak, süt a feminizmus, mostanra ért be nekik az ideológia, addig csak öntudatlanul művelték, Račs és a többi szerző feminista dalokat (is) adott nekik, de ez jobbára még nem volt feltűnő.
Még mindig nem tudatosan feministák, ha odamész és megkérdezed, nem tudják. Mert ezt a változatot csak így lehet művelni. Hetente egyszer-kétszer szembejönnek velem utcán, boltban
olyan feministák, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy azok – és
még sokkal többek, nemcsak feministák.

Ja, ez most ellentmondásosnak tűnik, hogy novemberig öntudatlanul művelték, és még mindig nem tudatosan, de tényleg
így van, ennek a dolognak rétegei vannak, akárcsak Shreknek.
– De ha így áll a dolog, az külön érdekesség, miből jöttél rá,
hogy a „sorok közé” kéne látnod.
– Nem jöttem rá. Eleve ez a kiindulópont, a sorok között olvasás. Jó múltkorában találkoztam Suddhódhana király feleségével a boltban, elbeszélgettünk a sajtok mellett, tökmindegy,
miről, a termonukleáris részecskefizika megjelenítése Balassi
Bálint költészetében, és én azonnal elkezdtem róla térképet rajzolni. Hogy milyen ember, mivégre tevékenykedik itt a világban, miről ábrándozik nyári holdas éjszakán. Fogalmam sincs,
hogy a térképem egyetlen vonalkája is helytálló-e. Most beszéltünk először. Ha úgy adódik, hogy máskor is összeakadunk
és dumálunk, mód nyílhat ellenőrizni a rajzot és ki is egészíteni. És esetleg összeáll egy kép a jelleméről, sok-sok év alatt,
mondjuk mire tízéves lesz. Ez tehát az alap. A NANDO kislányokkal az a dologban a geolokatív disszonancia, hogy messze
vannak, és mi nem igazán szoktunk így összeülni és beszélgetni, konkrétan fogalmuk sincs, hogy én a világon vagyok. (Majd
kapnak egy köszönőlevelet, ha már az ő nyelvükön tudom
megírni.)* Kizárólag videófelvételekből tájékozódhatom, és
valahol csakugyan voltak bevillanások, amik arra utaltak, hogy
amit a sorok között reflexből meglátok, arra oda kell figyelni,
és ehhez jött, hogy nyelvmániákus vagyok, ha mondjuk egy
arab dalnak az a refrénje, hogy qará dzsamál wiktúr, akkor ki
leszek váncsi, hogy az mit jelenthet, elkezdek kutakodni, és
egyik megtalált szó hozza a másikat, aztán még kijjebb leszek
váncsi, és egy dalszöveget odaadok a guglinak, kapok egy Elke
franciaságával vetekedő angol fordítást, de már valami kiviláglik, ez kezd érdekes lenni, és közben a kislányok úgy énekelnek, hogy szikrázik, a gép által érthetően lefordított szövegrészletekből összeáll, hogy miről szól a Saulesbrilles, hogy az a
nyolc ember valami rendkívülit alkotott és kezded sejteni, hogy
valószínűleg Guntars Račs a lett Horváth Attila, és amikor ez
*

2020. július 22-én, a NANDO-val való találkozásom negyedik évfordulóján megírtam és elküldtem az együttesnek és Guntars Račsnak. Ő
kedvesen válaszolt, nagyon tetszett neki, a kislányok nem válaszoltak.
(Szivárvány)

több különböző dallal, sorozatosan előfordul, akkor egyszer
csak meg akarsz tanulni lettül, mert a gépi fordítás már messze
nem elég ezekhez a gondolatokhoz, és látni akarod, hogy mit
fognak ezek a kislányok csinálni még – aztán jön a Zelta Mikrofons, aminek kapcsán ráébredsz, hogy hiába szenzációs az az
öt kislány, Lettországban ez egyáltalán nem rendkívüli, még tucatjával jönnek szembe, akik legalább ilyen szenzációsak, és ez
is mutat valahova, irányt jelöl ki a pusztaságban, aztán összeakadsz Imants Kalniņšsal és újabb fejezetet értesz meg az
egészből, őhozzá kell a legjobban tudni lettül, pedig őhozzá
még lettül se kell tudni.

2017.08.04.

A valkai vonat
Három hónappal ezelőtt a NANDO vonatra ült és elutazott
Valkába, ebbe a nagymúltú városba, amelyet kilencvenhét éve
kettévágtak, de ma gyakorlatilag egy várost képez észtországi
nagyobbik felével, Valgával. Felléptek a tizenötödik nagy valka–valgai jótékonysági határvásáron. De igazából kétszer utaztak Valkába, mert a rīga–valkai vonat nemcsak jármű, hanem
tévéműsor is, ami két éve interjúvol meg zeneművészeket. Félórát beszélgettek Māris Žigatsszal, életükről, álmaikról, ki tudja, mi mindenről… hát majd én fogom tudni, amikor megértem
őket. Most még messze nem eléggé, ezért csak arról a részéről
írok, amit értek is. Elénekeltek öt dalt, és azt hiszem, megint letettek egy útjelzőkövet saját történetükben. Mérföldkövet még
nem merek mondani, de talán azt is.
Az öt dal címe említési sorrendben egyúttal link is, mindegyik ugyanannak a félórás Youtube-felvételnek más-más
pontjára mutat, ahol a dalok elkezdődnek.

Ievan polkka
Mamma mani apēdīs
Fizikas skolotājs
Vienkāršas lietas
Ritenis
De nem ebben a sorrendben lesz célszerű tárgyalni őket. Először is szögezzük le, hogy nem tudni, milyen sorrendben vették
föl a dalokat, csak annyit, hogy nem szakították félbe miattuk a
beszélgetést, a külön fölvett dalokat utólag vágták be. Ez anélkül is tudható, hogy a bútorok átrendezésére felfigyelnénk,
ezek profi tévések, magától értetődően így csinálják. Tehát a
beszélgetés alatt semmi sem történhetett, ami befolyásolta volna bármelyikük hangulatát, egyébként is oldott, vidám légkör
volt, a novemberi, Chaula tévébeli elfogódottság a múlté, már a
tanárnőjük nélkül is meg mernek szólalni, sőt, árad belőlük a
szó, Tutatiszra, ők nyerték a Zelta Mikrofonst, gyerekzenében
náluk magabiztosabb most egy évig senki nem lehet egész Latvijában!
A sorrend azért fontos, mert amit látunk, nem rakható össze
kamerán kívül történt események feltételezésével, valamilyen
hír érkezett, valaki valakinek a lábára lépett, hasonlók. Többékevésbé marad a feltételezés, hogy magukban a dalokban van a
magyarázat, bár azokat már számtalanszor elénekelték, de hiszen ezek érzékeny művészlelkek, hozzá még serdülőkorban,
ezek úgy reagálnak mindenre, mint a (ide kell majd egy jó hasonlat, de hajnali fél hatkor nem jut eszembe semmi).
Arról a meglepő erejű feszültségről beszélek, ami a Vienkāršas
lietas alatt Amandából árad.
Az első versszak alatt még valahogy visszafogja, de a refrénre már képtelen rá, próbálja, viaskodik önmagával, és ekkor jön
két sor szólója. Ennél nagyobb erőfeszítés talán csak a Dailes
színházban lehetett, mint ezt elénekelni, de a vágásnál sikerült
ezt részben elrejteni, mert fontosabb volt azt a megejtő szépségű profilt bevágni, ahogy felnéz Alisére és felragyogó mosolylyal átadja neki. Alise csodálatos tapintattal fogja össze az egészet, szépen átvezeti a hangsúlyt Keitára és Terēzére, ettől szólhat a refrén második ismétlése már egész másképpen, a csapat

leveszi Amandáról a dal terhét, boldogan, felszabadultan énekelnek.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy bármilyen érzelemben őrlődik
Amanda, az pozitív. Sugárzik. Rettentően feszült, de vibrál és
szikrázik, érdekesen egész másként, mint azokon a négy évvel
ezelőtti felvételeken, amikor a lila ruháját viselte. Amikor az
volt rajta, mindig elemében volt, a Vai tu vari három előadásáról és a Lielā zivéről van felvétel, és ő az, aki szétveti a kereteket, ugrál, játszik, teljes fokozatba kapcsol akkor is, ha ezzel elhagyja a többieket. A valkai vonaton, a Vienkāršas lietas alatt
valami teljesen más van benne. Patrīcijára is hat, ő is föl-fölragyog, Alise pedig végtelen szeretettel figyeli a társát, készen
arra, hogy ha kell, segítsen neki, és meg is teszi az első kettősük alatt meg amikor Amanda első szólója véget ér.
A második refrén végén Amanda újabb csatát vív önmagával,
csak a rendező most elkapcsol a többiekre, de persze ennek
majd csak akkor lesz vége, amikor a dal feszültsége kioldódik
belőle. Ahogy a Traucējumsnál is megállapítottam, ők nem engednek ki hirtelen, a meghajlás előtt, bennük ott marad a feszültség, és majd később, a színfalak mögött old ki fokozatosan. Valamikor nyilván kiold, ez nem maradhat bennük egész
nap.
Mindig elbűvöl, ahogy – adott esetben akár menet közben,
metakommunikatív alapon – felosztják a szerepeket. Most
Amandának van szüksége segítségre, tehát Alise rákapcsolódik, akárha gondolatátvitellel, és Keitán és Patrīciján keresztül
Terēze az, akihez az egészet lehorgonyozzák. A Dailes színházban Patrīcija és Terēze kezdte a legnehezebb részét, Keita
volt a levezetés, akin át rögzítették magukat Amandához és
Aliséhez. Persze azt, hogy ki mit tud tenni, a dal szereposztása
dönti el, nekik kellett megszólalni utolsókként, hát ők tartották
lélektanilag a többieket. A trükk az, hogy mind képesek is rá.
Az énektudásukon kívül ez teszi őket különlegessé.
Ezzel együtt a dal utolsó refrénjére Amandából csavarni lehet
az idegességet. Mert nem varázslók, csak rendkívüli érzékenységgel megáldott művészgyerekek, és ha netán létezik is valamilyen ismert módszer Amanda feszültségének oldására – itatni vele egy pohár vizet, megveregetni a hátát, akármi –, azt
most, dal közben nem tudják alkalmazni. De nem is lett volna

helyénvaló, mert szüksége van erre a feszültségre, ez teszi azzá, aki, máskor is ilyen, legfeljebb kevésbé látszik, a csapat
élénk, mozgalmas dalaiban szétsugárzik, le tudja vezetni. Ezért
megnéztem a rég nem látott Lemon Tree-t ebből a szempontból, most már látom, mit kell figyelni – ott van az abban is,
csak még ez is elég ahhoz, hogy levezesse, azért is, mert ez a
dal folyamatosan dolgoztatja, nincsenek hosszú szünetei, mint
a Vienkāršas lietasban, amikor csak gyűlik benne a feszültség.
S ennek rögtön ellene is mond az ugyanaznap énekelt Ievan
polkka (meg majd a többi is, nyugodt lehet az olvasó), mert ezt
a lelkiállapotot nem önmagában a Vienkāršas lietas okozza,
van egy alap élethelyzet, amiben ez hat, hiszen két fellépés között éli az életét, ami nem problémamentes, senkié sem az. A
Vienkāršas lietas a maga csendes, szemlélődő hangulatával
persze jobban kihozza, mint a pergő polka, de azért itt is látszik, legfeljebb másként. Talán Patrīciját is ilyesmi zavarja
meg, ezért botlik meg a nyelve a vakszövegen. De én is csak
talán harmadik meghallgatásra vettem észre, szerintem rajtam
kívül nem sokan. Azért mondtam el, mert a hibáikat is szeretem. Nem gépek, hogy soha ne hibázzanak, emberek. (Most
már azért megjegyzem, hogy az első sor végén Amanda másfél
éve következetesen azt énekli, hogy palakan nakti, pedig a szövegben az áll, Nuapurista kuulu se polokan tahti / jalakani
pohjii kutkutti. Szomszédból polkának taktusa hallik, / lábakat
padló csiklandja. De több fordítást nem vállalok keletsavóiból,
amikor rendes finnül se tudok. A tahti persze a svéden át a latinból került a finnbe, akárcsak a németen át a magyarba, és
semmi köze a naktihoz, az lettül van és az éjszaka tárgyesete.)
Most másképp osztották el a feladatokat, mint korábban, a dal
érik, formálódik. Eddig a polkánál – egyedüliként a repertoárban – a csapat mindig ahhoz igazodott, akinek éppen szólója
volt, a duettekben pedig Aliséhez, illetve Keitához. (Nyilván
mert a Patrīcijával való duett Alise szólójának folytatása, Keita
és Amanda kettőse pedig Keita szólójára vezet át. De ezt mindjárt kifejtem részletesebben, nem ilyen egyszerű.) Most már erre nincs szükség, a polka összeforrt konstrukció, a dal maga vezeti a csapatot, de változatlanul nem rutinból énekelnek, a polka talán még soha nem szólt ilyen szépen. És nagyon sokat vál-

tozott is, érdemes összehasonlítani a 2015-ös felvételekkel,
gyakorlatilag egyedül Keita nem változtatott lényegileg a szerepén, mindenki másé teljesen átalakult, s a régi felvételek pergő nyelvű polkája valóságos andalító dalocskának hat, ha az új,
feszített víztükrű előadás után hallgatjuk meg.
És Amandától, aki többször is nagyon komoly volt, míg a
többiek lelkesen mosolyogtak, a legvégére kapunk egy igazi
szép mosolyt.
A különbség még sarkítottabb a Ritenisnél, ahol Amanda egész
végig nagyon komoly, még amikor a szája mosolyog, a szeme
akkor sem. Az ellentét nagyon látszik, mert Keitának fülig ér a
szája, éppen azért persze, hogy Amanda befelé forduló komolyságát kompenzálja és magára vonja a figyelmet. Egyébként tökéletes sikerrel. De ha az ember mégis Amandára összpontosít, akkor látja, hogy ez már nem is komolyság, valósággal komor, annak a felnőttnek az arckifejezése van rajta, aki
játszik ugyan a gyerekekkel, de nem tud szabadulni a felnőtt
gondjaitól. De Amanda nem ilyen, és a Vienkāršas lietas alatt
sem volt ilyen, feszült volt, de boldog. Hogy jó hírt kapott vagy
rosszat, azt akkor lehetne sejteni, ha tudnánk, milyen sorrendben vették föl a dalokat.
A Mamma mani apēdīsen az az érdekes, hogy Patrīciján, de
még inkább Terēzén jön ki a feszültség az elején, szinte mintha
újra a Dailes színházban éreznék magukat. Alig két hónapja az
egész ország őket ünnepelte, ez életre szóló élmény marad, és
Terēzének nemcsak az énekében, a mozdulatában is ott van a
Dailes színház milliónyi színes fénye. Keitának nem, ő most is
rendíthetetlenül magabiztos és nyugodt kézzel vezeti a csapatot. Amanda most sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb,
mint a többi dalnál. Aztán történik valami, soha nem fogjuk
megtudni, a kamera nem látta, de amikor kétrét hajolnak Keita
előtt és fölegyenesednek, előbb Amandán látunk egy oda nem
illő vigyort, s egy pillanat múlva Alisén is, ahogy behátrál Terēze mögé, nevet mind a kettő éneklés közben, a másik három
észre se veszi, Keitának nincsenek is a látómezejében.
Amanda végig oldott és ragyogó, van egypár közelije a végén, ahol megállítottam a képet és belenéztem a szemébe, igen,

rezeg valami a háttérben, de most nem törődik vele, átadja magát az éneklésnek.
A Fizikas skolotājs alatt már (vagy még) teljesen nyugodt, nem
gyűlik benne feszültség akkor sem, amikor hallgatnia kell, ebben a dalban neki egyetlen szólója sincsen, és akkor is valódi a
mosolya, amikor mind az öten csendben vannak, Edavārdi szólója megy a felvételről. A dal máris elkezdett változni a hivatalos videókliphez képest, pedig azt csak egy hónappal ez előtt
vették föl, bár majdnem egyszerre jelentek meg. Alisével indul
az átalakulás, hogy meddig jut, azt majd meglátjuk. De mind az
öten némileg már átértelmezték. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé,
hogy a klipen és a vonaton ugyanolyan összhatású jelmezeket
viselnek, de nem ugyanazokat, kisebb-nagyobb eltérések mindegyikükön vannak. (A NANDO fellépőruhái külön megérnének egy cikket, talán egyszer lesz rá alkalom.) Amanda talán itt
a legoldottabb a vonaton felvett dalok közül.
S hogy miért mondtam útjelzőkőnek? Több okból. Mint mondtam, már nyugodtan adnak interjút a tanárnőjük nélkül is, ők a
gyerekzene öt legnagyobb sztárja az országban, és nekik a
csúcsról is felfelé visz az út. Még mindig a karrierjük legelején
vannak, és ezt érzik is. Mindazt, amit most elmondtak terveikről, életükről – s egy nap én is megértek majd –, egyszer vissza
lehet nézni és megvizsgálni, mi változott, mi valósult meg.
De még fontosabb, hogy mind az öt dalról vannak korábbi
felvételek, mindet össze lehet hasonlítani, az Ievan polkka fejlődését éppenséggel itt nézhetjük meg ötödször. Ez a dal jóval
régebben szerepel a repertoárjukban, mint a másik négy, így
még azt is összehasonlíthatjuk, hogy a polka két és fél év alatt
változott – erre nincsen egzakt mértékegység, mondjuk, hogy –
háromszor annyit, mint a díjnyertes lemez dalai fél év alatt, de
ötször annyi ideje éneklik (legalább). Vagyis a változások irama gyorsul, a kislányok szédítő tempóban fejlődnek, alkotnak.
Augusztus elején, mire eljutok e cikk végére, már rég nem ott
tartanak, mint a valkai vonaton, már azon is továbbléptek. A
fejlődés irányát azonban nem lehet megjósolni, azazhogy nincs
is neki, egyszerre sokféleképpen fejlődnek.

És egyre intenzívebben viszik a dalokba személyiségüket,
pillanatnyi érzelmeiket, gondolataikat. Keita és Amanda már a
Stradiņš Egyetemen éppen olyan impulzív volt, mint ma, Terēzén talán két évvel később erősödött ez föl, Alise és Patrīcija
viszont változatlanul nem ez, ők adják a szilárd tartást, a keretet a másik három impulzivitásához, azzal együtt, hogy szituációtól függően bárki bárkinek tud érzelmi tartalékokat átadni.
(Természetesen azért, mert a próbák alatt kiderül, hogy egyegy dal kiből mit hoz ki, ki tud majd szárnyalni, ki adja a lendületet és ki a támasztékot, aztán ezt rengeteget gyakorolják –
nem varázslók, énekesnők.)
Volt egy pont a fejlődésükben, amikor az egész megváltozott.
Addig csak csodálatosan szépen, fantasztikus harmóniában
énekeltek, de akkor a csapat átalakult valami egészen mássá.
2015. május 16-án a November 11-e rakparton tartották a Rimi
gyerekmaratont, amin írd és mondd hétezer gyerek vett részt. A
futóverseny mellett sokféle játék is volt, zenés műsor is, amin
eddigi ismerőseink közül fellépett Lauris Reiniks, Nikolajs Puzikovs, a Knīpas un Knauķi és a NANDO. Továbbá esett az
eső, bár a felvételen ez nem látszik. Amennyire tudni lehet, ez
a csapat utolsó olyan fellépése, amin még „csak” nagyon szépen énekelnek. Mert fél évvel később, novembris 22-én egy
egészen megváltozott NANDO lép elénk a Balss pavēlnieksen,
azon a bizonyos polkaelőadáson, amit én legelsőként láttam, és
akkor még nem sejtettem, hogy nyuszikákkal fogok találkozni.
Ugyanaz a polka és mégis más. Nem csupán azért, mert a
gyerekmaratonon nem jól sikerült, mindenki a megfelelő hangjegyeket és szavakat énekelte a megfelelő pillanatban, de nem
volt meg az a bizonyos NANDO-harmónia. De levonták a tanulságot, és nyilván ők se tudják, hogy hogyan, kétségkívül
már megvolt rá az adottságuk, abban a fél évben megteremtették a NANDO mai arcát.
A novemberi polka alatt már hálózat feszül az öt kislány között. Mindenki ráhangolja idegszálait a többi négyre, mindig a
pillanatnyi szólistára koncentrálva, illetve fix formációkat is kialakítanak. Amandát a nyitó szóló alatt Patrīcija tartja meg,
mint légtornászok a trapézen, aztán szerepet cserélnek, és ezalatt végig Alise a biztosítás, akire persze Keita és Terēze vi-

gyáz hátulról. Amikor Terēze előrejön, sajnos nem kapunk
olyan felvételt, amin látszana, hogy a többiek mit csinálnak, a
Rasmanisszal tartott előadáson sem lehet megfigyelni, csak az
Aprīļa pilienin egy évvel később, hogy itt Keita és valószínűleg
Amanda őrködik. Alise fogóhálója előbb Terēze és Keita, aztán
belép mellé Patrīcija, és mindhárman támogatják őket hátulról.
A nagy helycsere alatt a párok figyelnek egymásra, Alise és
Patrīcija, illetve Keita és Amanda, akik Terēzéhez horgonyozva indulnak, aztán már hárman őrzik őket, majd Amanda viszszahátrál, de ő marad Keita párja, Terēze a biztosítás, Alise és
Patrīcija kétoldalról támasztja őket, most szükség is van rá,
Keitának két strófája van, és akkora lendülete, hogy ha nem
elég az ellensúly, mentális értelemben kirohan a teremből.
Ahogy Keita hátramegy és Terēze előrejön, jön vele kétoldalt
bástyaként Alise és Patrīcija, nemcsak mert látványosabb az
előadás, ha többet mozognak, hanem mert rohamosan fogy a
szellemi energia, és a NANDO fejlődésének ebben a szakaszában elsősorban akkor tudtak egymásból erőt meríteni, ha közel
voltak egymáshoz, illetve abból, aki éppen legközelebb volt.
Ami azt illeti, ezen a ponton Terēzének már nemcsak a mentális energiája fogy, hanem a merőben fizikai lélegzete is, s mivel
a dalaik hozzájuk vannak idomítva, itt csináltak egy nagyon
ügyes ritmusváltást, ami külön kihangsúlyozza az utolsó versszakot, mintegy kitéve a pontot az i-re, és mellesleg azt eredményezi, hogy végig tudja énekelni, bár mindig kifut a lélegzetből még így is, a többiek emelik át, mire visszahátrál, már
mind a négy társa őt fogja.
Ezt nem fogják tudni évtizedekig csinálni, ez a dal ebben a
formában akkora szellemi erőfeszítés, amire a felnőttek nem
képesek, kivéve a jediket. Én abba belefáradtam, hogy leírtam.
A gyerekeknek azonban relatíve kimeríthetetlen mentális energiáik vannak. A fizikai részét se szabad persze lebecsülni; az
ugyan nem szükségszerű, hogy fél lábon állva énekeljenek,
mint a Vai tu variban, de a polka mostanra nyaktörő sebességre
gyorsult az ajkukon, amin csak helyenként lazít, hogy a háttérben néha egy-egy hosszan kitartott hangot kell énekelni.
A nagyobb gond azonban az a lélektani háló, amit a polka
számára kifeszítettek. Nyilván ők is érezték – itt egész idő alatt
nem tudatos folyamatokról beszélek –, hogy ez egy idő után

görcsösséghez fog vezetni, abból pedig az lesz, hogy túlterhelik
az áramkört és kiolvad. A gyakorlatban ez például úgy nézett
volna ki, hogy valamelyiknek mondjuk megbotlik a nyelve, s a
társa gondolkodás nélkül megpróbálja kiigazítani, átvinni őt a
kátyún, amivel viszont az ő szólama hagy ki, és ha ez láncreakció-szerűen végigsöpör rajtuk, akkor egyetlen ütemen belül kitörhet a káosz. Ezt persze nem akarták, ezért lazítottak. A polka
még mindig ugyanazt a feszes hálót használja, de egész más
felépítésben, önállóbbak lettek, mindenki mögött ott van a biztosítás, de már nem állnak mentálisan ugrásra készen – a többi
dalhoz pedig sokkal lazábbra vették a hálót.
És ez az, ami a valkai vonat idejére kialakult és ebben a műsorban megfigyelhető. A Dailes színháznak is megvolt benne a
nagyon fontos szerepe, pattanásig feszült az egész, írtam, hogy
az ájulás határán voltak – aztán Edavārdi és Rasmanis szereplése alatt idejük is volt lazítani, meg fel is tudták ismerni, hogy
hiszen működik az egész, itt vannak, fellépnek, a közönség vevő rájuk, el lehet engedni a hálót és egy óriási bulit tartani a dal
végén. Alighanem tudat alatt átjutott a saját drukkjukon az is,
hogy Edavārdi lámpaláza vetekszik az övékkel, és Rasmanis is
borzasztóan feszült, pedig nem ők nyerték a Zelta Mikrofonst,
ők felnőttek, nagy gyakorlattal, és mégis – és részben talán ettől foszlott le a csapatról a lámpaláz.
A valkai vonaton készült felvételek ugyanezt mutatják. A
Mamma mani apēdīs most is szorosra van feszítve, úgy vigyáznak egymásnak minden lélegzetvételére, mint a Dailes színházban, a Fizikas skolotājs viszont már eleve lazábban indul, és fokozatosan tovább lazít.
Továbbra is érvényes, hogy a fizikai közelség nemcsak erőt
ad és megnyugtat, hanem a hálózat fenntartásában is megvan a
szerepe. A sok mozgás, helycsere részben ezt a célt szolgálja,
bár gondolom, ők ezt sose fogalmazták meg ezekkel a szavakkal, egyszerűen így érzik helyesnek. A W alakzat, hogy hárman
elöl állnak, ketten pedig közöttük hátrébb, nemcsak arra jó,
hogy mindenki látsszon és mégse egyenes vonalban legyenek,
hanem a két hátsó így figyelni tudja a három elülsőt, akik viszont egymással tarthatnak kontaktust, gesztusokkal, oldalpillantásokkal. Így voltaképpen egy hatszögrács pontjain állnak,
vagyis mindenki a lehető legközelebb a többiekhez. Azaz per-

sze van ennél még közelebb is, a Fizikas skolotājs egymásnak
hátat vető, forgó ötszöge, ami szintén nemcsak látványos, praktikus is, mindenki érzi két társát a két oldalán, kettőt pedig a
háta mögött. De nem látszanak mind egyszerre, ezért ez csak
egyedi elem. A leggyakoribb most már a látszólag laza formáció, nagyjából egy sorban, ki előrébb, ki hátrébb, és időnként
cserélgetik a helyüket, persze ezt is aszerint, ami a dalhoz a
legalkalmasabb.
Mindazt, amit elmondtam, nem kell nekem becsületszóra elhinni: az olvasó is reprodukálhatja megfigyeléseimet. Végig kell
nézni és hallgatni a kérdéses dalokat úgy, hogy csak egyikükre
koncentrálunk egész idő alatt, amikor éppen nem ő látható, akkor is érezni, hogy éppen mit csinálhat, rákapcsolódni külön az
ő ritmusára, érezni még a szívverését is, aztán ezt sorban mind
az ötükkel; a komparatisztika céljából az egész NANDO-életművel, a szólófellépésekkel is megtenni ugyanezt; és ezt az
egészet végigcsinálni mondjuk százszor. Én effélét tettem az
elmúlt egy év során, bár vannak dalok, amiket aránylag keveset
hallgattam, de például ehhez a kis cikkhez a valkai vonaton
előadott öt dalt és korábbi felvételeiket vagy hússzor biztos
megnéztem.
Mert ebből lett az egész, tetszenek tudni. Tavaly nyáron jó
néhányszor lejátszottam azt a Balss pavēlnieksen előadott polkát, és egy ideig tűnődtem, hogy ez mégis mitől ilyen jó. Kerestem felvételeket Ieva polkájáról mások előadásában, és megállapítottam, hogy azok is nagyon jók, de mégsem érnek föl azzal, amit ez az öt lett kislány véghez vitt. Akkor kezdtem el kutatni utánuk, meghallgatni más felvételeiket, összeolvasni mindent, amit írtak róluk (miközben persze mindent lettül írtak, én
meg pontosan egyetlen szót ismertem), és fokozatosan kezdett
összeállni a kép. A NANDO nem azért szenzációs, mert nagyon szépen énekelnek és kész. Ennél sokkal több. Mások is
tudnak szépen énekelni, jó csapatmunkában is, de amit a NANDO tud, azt nem sokan tudják; én őelőttük senki mást nem ismertem, akik ilyet tudnának. Mintha wifire csatlakoznának
mind az öten.
S fél év után, amikor már hónapokig csak NANDO-t hallgattam, jött a Zelta Mikrofons díjkiosztója, ami fordulópont a csa-

pat pályafutásában, de az enyémben is: kíváncsi lettem a konkurenciára, s megismerkedtem Lettország szivárványos zenei
életével, elkezdtem tanulni nyelvüket, és már tudom, hogy amit
a NANDO 2015-ben elsajátított, egy évvel később a Little Lady’s is pedzegette már.
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Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve
és A Gyors
Én sose voltam az a zenehallgatós típus. Sokféle zenét szeretek, szerettem mindig is, de ha hetekig, hónapokig nem hallottam őket, akkor is elvoltam. Néha rám jött meghallgatni valamit, esetleg több változatban, vagy ugyanannak a szerzőnek,
előadónak több felvételét, mondjuk féltucatot egymás után, aztán esetleg megint hetekig nem.
Ez volt az első dolog, amit a NANDO megváltoztatott az életemben. Nem azonnal. Az első felvételükkel tavaly július 22-én
akadtam össze, ez dokumentálva van a róluk szóló első cikkben
– a következő cikk három hónappal később kelt, de már, lám,
mennyi mindent tudtam róluk, egész csomó felvételüket ismertem (az összeset, ami akkor elérhető volt), felmértem egyéni
vonásaikat, érzékeltem a polkát összetartó lélektani hálót.
Szeptember–október folyamán állhatott ez így össze. Ezt az
utóbbi cikket október 20-ára virradó éjjel írtam, már súlyos betegen, és tizenkét órán belül kórházba kerültem. A Traucējums
volt az utolsó dal, amit előtte hallgattam, és két hétig az zümmögött a fülemben, addigra már tudtam töredékeket a szövegből is – a kórházban nem tudtam zenét hallgatni, hiszen nem
volt net. Miután hazajöttem, a NANDO legjobb dalait föltettem
Sweetie kártyájára, hogy offline is elérjem őket, és cikket írtam
a Traucējumsról.

Hogy mikortól tekintem magam a csapat rajongójának, azt
nem tudom. Soha nem voltam semmilyen együttesnek, énekesnek, senkinek se rajongója, sokakat szerettem mindig is, de
senki nem volt kiemelkedően fontos.
November elején, amikor kijöttem a kórházból, már „egyenes
adásban” értesültem a Mamma mani apēdīs megjelenéséről,
óriási felhajtás volt, a kislányok akkor váltak igazi médiaszemélyiségekké, megtanultak nyilatkozni, szerepelni, magabiztosan forogni a kamerák előtt akkor is, amikor éppen nem énekelnek.
Én pedig ettől a lemeztől számítom azt a korszakot, amikor a
NANDO már több öt kislánynál, akik nagyon szépen énekelnek, már jelenség, kategória, már irányokat kijelölő alappont a
lett gyerekzenében, úgy is, mint az egyetemes kultúra egyik
ágában. Ez többrétű folyamat. Teljesen nyilvánvalóan a szövegek filozófiai tartalma Guntars Račs alkotása, és nem változik
azáltal, hogy ki énekli el a dalokat. Csakhogy amint elkezdtem
másokkal is összeismerkedni, akik szintén huszonegyedik századi lett kislányok, tehát pontosan ugyanabból a kultúrkörből
jönnek, azt láttam és látom, hogy bár a többiek is fantasztikus
tehetségek, azt az egy dolgot, amit a NANDO tud, ők még nem
tudják. (A Little Lady’s tudni fogja, ha fejlődésük így halad tovább; ők most tartanak ott, ahol a NANDO három-négy évvel
ezelőtt. De az életkoruk is ennek megfelelő.) No persze a legtöbben szólóban lépnek föl, így azt a harmóniát, amit a NANDO megalkotott, öt hang és öt habitus pontos összehangolását
nem hozhatják létre.
Mindez oda fog vezetni, hogy ők lesznek az egyik leghitelesebb tolmácsolói Imants Kalniņš, Uldis Marhilevičs vagy idővel akár Lauris Reiniks zenéjének (ő maga énekli a dalait, de
hát nincs ez kőbe vésve, más is megtette már) és ezáltal Račs
dalszövegeinek is. Azt, hogy még Imants Kalniņš sem túl nagy
falat nekik, csak egyetlen felvétel bizonyítja, a Karsta mana
jauna dziesma Keita egy régi-régi szólóalbumán, de ha Zane,
Marta és Kerija érzi Kalniņš zenéjét, ők is fogják, csak jelenleg
más irányban haladnak.
Egyszer leírtam egy nagyon téves megállapítást. „A NANDO
azért létezik és működik ilyen tökéletesen, mert a tehetségüket
pontosan arra használják, hogy korukhoz képest döbbenetesen

harmonikus összhangot produkáljanak” stb. Igen, az összhang
valóban döbbenetes, de ez nem függ össze az életkorukkal. A
Little Lady’s, akik nyolc-kilenc évesek, órákat adhatnának a
Notiņas örökké változó csapatának harmóniából, és van még
egy sor együttes, akik nem ütötték meg a mércét, így be se kerültek írásaimba. Felnőttek is vannak köztük szép számmal,
akik órákat vehetnének Zanééktől, noha amúgy esetleg régebben kezdtek énekelni, mint amióta azok a kislányok egyáltalán
a világon vannak.
A NANDO jelenleg elérhető legrégebbi felvétele a 2010. november 14-én Liepājában előadott Papagailis, ötfős együttessel.
Valami okos ember pont az ablaknak háttal állította őket, így
elsősorban a mozgásukat figyelve lehet csak megállapítani,
hogy ki kicsoda, hiszen még a kép is rossz minőségű (meg a
hang is). Kétségkívül Keita áll középen, neki valamennyi fény
is jut az arcára, de a mozgásáról amúgy is felismerni. Balján
Amanda, aki főleg a fejtartásáról azonosítható, jobbján pedig
Patrīcija, akit viszont már csak akkor ismertem meg, amikor a
dal végén amúgy jellegzetesen patrīcijásan fölnézett jobbra. A
sor két végén pedig két kislány, akik már nem tagjai az együttesnek; mostanra háromról is tudomásom van, akik a kezdeti
időkben velük énekeltek, de nem tudom a nevüket, semmit se
tudok róluk.
A Papagailis előadásán már tetten érhető az igyekezet valamiféle harmónia megteremtésére, de hogy ez nem igazán sikerül, az elsősorban azért nem annyira szembetűnő, mert ettől
még egyénenként ragyogó tehetség mind az öt, és sokszor el is
próbálták. Bármikor vállalok egy tál spenótot annak az állításnak a védelmében, hogy Keita született vezéregyéniség, de ez
nem jelenti azt, hogy egyből tudja is ezt kamatoztatni. Irányítani csak olyanokat lehet, akik erre a várt módon reagálnak, a
várt visszajelzéseket adják, ezt össze kell csiszolni egyszerűbb
műfajokban is, hát még itt, ahol az irányítás nagy része előre
történik, a próbák alatt, aztán előadás közben pillantásokból,
mozdulatokból áll, amik valójában csak a begyakorolt mozzanatok felidézésére szolgálhatnak, mert nincs idő utasítást adni,
azt értelmezni és aztán végrehajtani, minden egyidejűleg zajlik,
egy NANDO élete éppen olyan, mint egy vadászpilótáé, és hát
Lāčplēsisre, csak hatévesek voltak!

Azt, hogy mi történik, amikor az irányítás már nem működik,
amikor semmi sem működik, mert két perce avatták őket a gyerekzene istennőivé, és szétdurranna rajtuk a vérnyomásmérő,
februárban láttuk a Dailes színház lila fényeiben.
Ilyen pillanatok sokaságát köszönhetem nekik, és még sokkal
többet. Rajtuk keresztül jutottam el a lett, azon keresztül a balti
kultúrához, ismertem meg mindazokat, akikről lett tárgyú cikkeim szólnak, és ez még mindig csak a kezdet, hiszen még
édeskeveset tudok lettül, még sok ezerszer több van előttem,
mint mögöttem. De minden percét élvezem.

2017.09.19.

Összeesküvés-elmélet
1. Az iszonyatos terjedelmű lett nép- és műdalkincs egyik
központi témája az eső.
2. Tehát Lettországban örökké esik az eső.
3. Én szenvedélyesen tanulok lettül.
4. Most már itt is örökké esik az eső.

2017.10.10.

Mazo dziesmas Latvijai
Hát végre sort kerítettem rá, hogy megnézzem a tizenegy estét,
százhuszonhat dalt tartalmazó koncertsorozatot. Néhány benyomás, csak úgy összevissza.
Az eredeti sorrend nem rekonstruálható, mármint egy-egy napon belül. A zsűri, Olga Rajecka, Ance Krauze és Mārtiņš
Brauns egyedül Kristaps Solovjovs Zibsnī zvaigzne aiz Daugavas-előadásának adta meg a maximális harminc pontot, de végül Valērija Satibaldijeva nyert 5026 szavazattal, a második

Agate Albekeite 1221 szavazattal, s harmadik Emīls Mangulis
550 szavazattal. (A pontozás, illetve szavazás módja nem ismeretes.)
Történt mindez 2011 februárja és májusa között. A további
fellépők: Kristīne Cielava, Gabors Goldmanis, Adrija Silva
Kukuvasa, Ralfs Liģeris és Alīna Ņikitina. Konferansz: Evita
Zālīte és Māris Grigalis.

Első koncert
A tizenegy műsorszámból nyolcat-kilencet már biztos hallottam, s mit mondjak, ha ezekkel kezdődött volna ismerkedésem
a lett könnyűzenével, hát rövidre sikeredett volna. Pedig nagyszerűen énekelnek. Talán a legjobban Valērija és Emīls. Ami
nem sikerült, az Gaborsnak a Halleluja, igazán vékony volt a
hangja, de ez még neki is túl magas, mélyebbről kellett volna
indulni. Ha tud. Ami a dalokat illeti, a legjobb talán a Pasaule,
pasaulīt, amit a társulat Olga Rajeckával ad elő.

Második koncert
Aztán kicsit már föllendült. Adrijával kezdődik az ábécérend
szerint, a Gribu kā bērns vēl just, amit már százszor meghallgattam, még százszor fogok is, mert ez egyszerűen nagyon jó,
aztán Agate Puteklise, amit nem fogok megérteni, amíg neki
nem ülök és apróra le nem fordítom. S a Neskaties pulkstenīt is
ezen az estén vették föl. (Azaz mit tudom én, lehet, hogy délelőtt volt.) De a legtöbb dalt erről az előadásról most hallottam
először, és nem vagyok oda értük. A legkevésbé Kristaps dala
tetszett, Man ir zirgs kas naktī dzied, és sovány vigasz, hogy
elejétől végéig hiánytalanul értem. Kristapsnak egyébként fantasztikus hangja van, nagyszerű énekes, csak ez a dal nem jó.
Most Ance Krauze énekelt együtt a csapattal, a Sasala jūriņa
című népdalt, ami ugyancsak nem nagyon nyerte el a tetszésemet. De ő is remekül énekel.

Harmadik koncert
Az idegen nyelvű dalok estje; lettül csak az elmaradhatatlan finálé, a Tikai tā van, és a Normunds Rutulis meg a kilenc gyerek által énekelt Ti-ti-ti.
Nem az számít, hogy Adrija sokkal jobban is tud énekelni,
mint ahogy a Flintstones most sikerült. Nem is akkora nagy
dal, mint a Gribu kā bērns vēl just. Adrians Kukuvass látványa
Frédinek maszkírozva, nagy göndör parókában – ez mindennél
többet ér. Tizenegy estén át jót buliztak, és közben még hírnévre vagy a korábbinál is nagyobb hírnévre is szert tettek. Ez az,
ami számít.
Ezen a koncerten hangzott el Agate Golden Eye-ának első,
még átdolgozatlan változata. Furcsán üresnek hat most, amióta
alaposan kielemeztem a későbbit. (Ja, az ugye világos, hogy az
októberi rendező valamit mégiscsak tudott, mert a megfelelő
pillanatban adta be a kék fejgépet?)
Ami nagyon nem sikerült, az Alīna Somewhere Over the
Rainbow-ja, aminek nem volt jó a hangszerelése, egyszerűen
nem illik az egyéniségéhez, az egész dalt más alapállásból kellett volna felfogni. Ebben a változatban ezt talán nagyon maximum Anna Šakenának tudnám elképzelni.
Gabors és Kristaps is iszonyú magasra tette a mércét a Felicitàval, illetve az ’O sole mióval, nagyon nehezet vállaltak, gyakorlatilag minden könnyítés nélkül – és átugrották. Sikerült.
Gaborsnak helyenként megfakul kicsit a hangja, alig észrevehetően.
Az este csillaga szerintem Emīls az I Wishsel. Egyszerűen
színpadra termett, a mozgásával, a hangjával, az előadásmódjával, a dalt én eddig nem ismertem, meg se merem már hallgatni
az eredetit, tartok tőle, hogy sokkal rosszabb lesz.
És Valērija is megmutathatta, hogy óriásiakat tud sikítani.

Negyedik koncert
Ez viszont a családi fellépések napja, mindenki a családjával
együtt szerepel. Adrija nagyon jó volt a Piezvani mannal, megint remekül összeillettek az apjával. Náluk a kislány kezdte

egyedül, aztán jött a színpadra Kukuvass, és végül az anya és a
két felnőtt lány. Albekeitsék viszont mind az öten végig fent
voltak a színpadon. Mangulisék jópofa indiai dalt hoztak, van
benne helyes kis bűvölt kígyó is.
Kristīne jókora családjával a Stabulītét énekelte, nem mondhatom, hogy nem jól, nagyon klassz volt. Csak én – mégis maradnék Keita kis műalkotásánál a Jaunās zvaigznesről, nyolcéves korából.
Valērija, ha jól értem, arról énekelt az apjával és a bátyjával,
hogy a hó esővé olvad és meleg lesz, de részleteket nem tudok,
mert oroszul van. De a közönség ezt is értette, apró gyerek is
énekelte velük a nézőtérről, aki sose volt szovjet állampolgár –
Lettország népességének egynegyede orosz, értenek mindent.
Van egy érdekes pillanat a Tikai tā alatt, amikor Alīna fogja
az egyik mikrofont, és egészen Agate elé tartja, messze saját
magától. Vajon ez udvariasság vagy annak bölcs belátása, hogy
bármekkora énekesnő is ő maga, a közönség csak nyer vele, ha
Agate hallatszik jobban?

Ötödik koncert
Az ötödik napon van Adrijának az a fellépése, a Suņuks Pifs,
amit úgy hívok, hogy Csepke-effektus, ámbár nem Csepkével
történt, hanem Karsai Veronikával. Kiesett a Ki mit tud? döntőjében. Mert amit előadott, az jó volt meg minden, de nem érte
el egy Karsai Veronika szintjét. Ez is ilyen. Jó, aranyos, de
nem egy Adrija Silva Kukuvasa szintje. Ő ennél sokkal nagyobb dolgokat tud, és már meg is mutatta a Gribu kā bērns
vēl justtal. (A Rutulis-duett később jön majd.)

Hatodik koncert
Agate és Valērija is két emlékezetes dalt énekelt ez alkalommal, de Adrija az, aki különlegeset vitt véghez a Dziesmiņa par
ēzelītivel, ahol valószínűleg teljes hangterjedelmét bevethette.
Egy héttel a Rutulis-duett előtt, amiről azt írtam, hogy az énektudása még csiszolásra szorult.

Hetedik koncert
Ezúttal mindenki társat kapott, egy-egy ismert művészt (nyilván ezért nem hívtak vendéget, így eggyel kevesebb dal hangzott el); Adrija Rutulisszal lépett föl, Agate Nikolajs Puzikovsszal, Valērija Dainis Skutelisszel. Ezek mellett a legjobban sikerült Alīna és Liene Candy dala, a Rīts ir tālu vēl és Gabors
karácsonyi dala Linda Leennel, a Circenīša Ziemassvētki. Valamint a Santa Lucia, amit én nem igazán szeretek, de nagyon
érdekesen hangzik Ralfs és Jānis Apeinis előadásában. Apeinist
én ugye Pukšs szerepében ismertem meg, őróla is lesz előbbutóbb cikk, de elsősorban operaénekes, bariton, énekelte már
Anyegint, Escamillót, Figarót, Lescaut-t, Almaviva grófját,
Don Giovannit és más híres szerepeket is. És miután hallottuk,
milyen, amikor kiereszti a hangját, megmutatta, hogy képes
visszafogni, hogy a gyerek is hallatsszon, akinek nincsen operaénekesi képzettsége és hozzá való szuflája. Erre nagyon kevesen képesek. Vagy én eddig nemigen láttam effélét.
Ez jól megfigyelhető a műsort záró Tikai tānál, ahol mindenki a párjával szerepel, Kristapsnak kettő van, a Putnu Balle két
tagja, meg a két műsorvezető, tehát huszonegyen vannak a
színpadon. Ralfs jól hallatszik Apeinis mellett, még Gabors is
Leen mellett, sőt Kristaps is, de Rutulis hangja teljesen elnyomja Adrijáét, sőt Puzikovsé is Agatéét, aki teli torokból
énekel, és tudjuk róla, hogy iszonyú hangerőre képes – de kell
hozzá a hangosítás, és itt mindenki ugyanazt kapja. Még Skutelis is elnyomja Valēriját. Rutulisnak van érkezése gyorsan lekapni a magasra állított mikrofont, hogy a pöttöm Adrija fölérje, de a keverőpultnál ülőnek nem jut eszébe kapcsolni.

Nyolcadik koncert
Emīls dalt írt a kosárlabdáról, végül is a célnak megfelel. Alīna
három dalból gyúrt össze egy keveréket – mit mondjak, nem
biztos, hogy a legjobb ötlet volt. Az sem, hogy felléptették Dāvis Dudelist, az előző évi Latvijas Zelta talanti döntősét, aki
nem énekel, hanem… akrobatikus biciklizik. Szó se róla, igazán klasszul, de hogy kerül a csizma az asztalra?

Többen játszottak hangszeren: Valērija hegedűn, Ralfs tubán,
Kristīne rokkán…

Kilencedik koncert
Ez a népdalok estje, mindenki az őrületes méretű lett népdalkincsből merít, kivéve talán Valēriját, aki latgalul énekel, és ha
a latgal külön nyelv, akkor talán külön nemzetiség is. De ezt
ugye nem tudja eldönteni senki. Mindenesetre szerintem ez a
legjobb az este folyamán, és a legnehezebben a Ričs családdal,
három úriemberrel boldogultam, akik a Tumša nakte, zaļa zālét
énekelték valami sose hallott dallamra dzsessz-stílusban… ezt
azért talán mégse.

Tizedik koncert
Adrija első Sarkanās kurpes-előadása és Agate Mazs cinītise
ennek a napnak a gyümölcse. Kristaps a Desmit tūkstoš jūdzest
énekelte, egészen úgy, ahogy a Notiņastól már megszoktam, de
nem úgy, ahogy ő maga szokott énekelni. Valami nem volt
rendben, nem úgy szólt a hangja, ahogy kellett volna. De borítsa jótékony feledés, ahogy azt is, hogy Ralfs belesült Račs dalszövegébe. Megesik. Visszahozta, megmentette az előadást.

Zárókoncert
Tizenhat dalt vittek színpadra, az első három helyezett, Valērija, Agate és Emīls két-két dalt énekelt, valamint Olga Rajecka
a gyerekekkel és vendégek is felléptek. Ezúttal a sorrendet is
nagyjából rekonstruálhatjuk, mert kiírták, csak egy kicsit furcsán, néhány szám hiányzik, a hatos szám kétszer van, és a
vendégek fellépései nem kaptak számot.
1. Kristīne Cielava: Es atnācu uguntiņu (Zigmars Liepiņš,
daina)
2. Kristaps Solovjovs: Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas (Zigmars Liepiņš, daina)

4. Gabors Goldmanis: Atgriez, Kungs, mūs visus atkal mājās
(A. Pundiņa)
5. Ralfs Liģeris: Tēva cepure (L. Ritmane–A. Ritmanis)
6. Agate Albekeite: Dig a Little Deeper (Randy Newman)
6. Agate Albekeite: Puteklis (Kārlis Lācis–Jānis Elsbergs)
7. Adrija Silva Kukuvasa: Ir jau vēls (A. Krēsla–Guntars
Račs)
8. Emīls Mangulis: Mammu, nebaidies! (Artūrs Mangulis)
9. Valērija Satibaldijeva: Atziedi dvēsele (Raimonds Pauls–
Leons Briedis)
12. Emīls Mangulis: Dzeltenais klavesīns (Egons Valters–L.
Sīle)
13. Valērija Satibaldijeva: Lelle (B. Zambrini–R. Cini, F. Migliacci)
Agate másodszor énekli a Puteklist, és ezúttal nem kellett
megköszörülnie a torkát, de ez minden jó, amit erről a fellépésről elmondhatunk. Alighanem kimerítette a hangját az előző
dal. Persze ha mindkettő hatossal van számozva, akkor nem
tudhatjuk a sorrendjüket, de a Dig a Little Deeper akkora rákészülés, hogy szerintem az volt előbb. Senki nem tenné egy apró
kilencéves kislány műsorába bármi más után, akkor sem, ha
esetleg egy vendégfellépés köztük volt. (Ami valószínű. Először arra gondoltam, hogy a Dig a Little Deeper jelmeze alatt
ott lehetett a Puteklis testhezálló szürke ruhája tüllszoknyástul,
ezüstövestül, fordítva meg nem oldható meg – de a Puteklisjelmez kezeslábasa hosszú ujjú, nem fér a királylányjelmez alá,
hacsak nem feltűrt ujjal; márpedig mind az előző jelmezből
kibújni, mind ezt felölteni és rendbe tenni hosszú idő. Egy vendégfellépés és a konferansz, egyéb időhúzás kellhetett. Kettőnél több vendégfellépésre viszont nem volt mód, mert Agate
csak a két műsorvezető Bērna lūgšana című dala és Lauris Reiniks fellépése közben nincsen jelen, az Olga Rajeckával énekelt
Vienmēr no jauna alatt már porszemjelmezben [puteklis – porszem] van, a Tikai tāt viszont abban a boszorkánykosztümben
énekli, amiről az egyetlen fennmaradt felvétel hét hónappal korábbról, a Latvijas Zelta talanti versenyről van. Magyarázatnak
azt tudom elképzelni, hogy a műsor második fele alatt valami
baj érte a porszemruhát, elszakadt, leöntötték valamivel, de ez
a jelmez is készenlétben volt.)

Kristaps nagyszerűen énekli a Zibsnī zvaigznes aiz Daugavast, nem is az a baj ezzel, hanem hogy ebbe a dalba lehetetlen
életet verni, pedig Lāčplēsisre, ők mindent megpróbáltak. És
rákövetkező nyáron Keita is, egész másképpen, de ez a dziesma végérvényesen halott, nomirusi, vége van. Egy rémület az
egész. A dallammal nem lenne baj, de új szöveget kell írni hozzá, vagy olyanok szájába adni, akik egy árva hangot se tudnak
lettül.
A fiúk mind remekeltek. Azt nem egészen értem, hogy Lettország virágokból kirakott térképére a Goldmane kislányok miért tűzik ki a versenyzők fényképeit lakóhelyük szerinti pontokra, de közben Gabors megint ragyogóan énekel. Ralfs elég
nehéz dalra vállalkozott, nekem nem nagyon tetszik, de ő is
nagyszerű. De megint Emīls viszi el a pálmát a fiúcsapatból.
Valērija az Atziedi dvēselével egyszerűen óriási, aki ezt így el
tudja énekelni, mindent tud, bár nekem ez a dal se nagyon tetszik, de alighanem meg fogom szeretni.

Azóta
Hat és fél év telt el, s most megpróbáltam utánanézni, mi történt azóta szereplőinkkel. Csekély eredménnyel. Agate, Valērija és Emīls azóta is tett már közzé zenei felvételeket, a többiekről semmit sem tudni. De hát épp csak felnőttek azóta, nem is
mind, tizennégy-tizennyolc évesek, még mindig lehet bármi
belőlük. Énekelni, szerepelni nagyszerűen tudnak mind a kilencen.

2017.10.16.

Deklinácia
Erre kell most már jobban figyelnem. Nyolc hónap után már
igazán sokat megértek, de a tudásom szókincsalapú, általában
azért értem a mondatokat, mert a bennük szereplő szavakat is-

merem, nagyjából be tudom határolni pillanatnyi formájukat
(főnévi eset, igealak), és adott szavak adott mondatban összerakva viszonylag nem sok teret hagynak variálásra. Amikor
mégis, rögtön csökken a megértési pontosság.
Három fő terület van, amit még nem eléggé tudok, és meggyőződésem szerint a kezemben tartanám a lett nyelv nagy részét, ha ezeket tudnám. A főnevek végződései, az igék igekötős
formái és persze az igeragozás. Sok mindent tudok már ezekből
is, de még több a hiány, mint az ismeret. Hónapok óta terveztem, hogy összeállítok egy deklináciás táblázatot a saját ízlésem szerint és kirakom a képernyőmre, de hát a világnak nem
jutottam hozzá; most végre elkezdtem.
Érdekes szabályosságok figyelhetők meg, amik segítenek az
eligazodásban. Így például az alanyesetű többes szám jele hímnemben -i, nőnemben -s, két ravaszsággal: a 2. ragozásban lágyítás is fellép, a 6. viszont, mivel már eleve s-szel végződik,
nem -s-t kap, hanem -is-t. (Ez kicsit leegyszerűsítés, hogy hímnem meg nőnem: az első három ragozásba tartozó főnevek
mind hímneműek, de a 4. és 5. ragozásúak között kisszámú
hímnemű is előfordul, csak a 6. ragozásbeliek nőneműek
mind.)
Másik szabály: -m-re csak datívusz és instrumentalis végződhet, éspedig többes számban ezek mindig egyformák, egyesben
viszont az instrumentalis soha nem végződik -m-re, a datívusz
a hímneműeknél mindig, a nőneműeknél soha. Az egyes számú
datívuszban mindig az adott ragozás sajátos magánhangzója áll
az -m előtt: tēvam, lācim, lietum, puikam, bendem, és a 6. ragozásban egy speciális végződés: naktij (← nakts). A többes datívusz jele hímnemben -iem, nőnemben -ām, -ēm, -īm.
Valójában az instrumentalis mindig egy másik esettől kölcsönzi végződését: egyesben a tárgyesettől, többesben a datívusztól. Ezért vannak táblázatok, amikben nem is szerepel.
Ja, és rájöttem ám, hogy a halügyben még mindig van tévedés. A zive egyszerűen a zivs áttétele az első ragozásból az ötödikbe, vagyis ez egy nőnemű hal. Azaz kettő, mert az -e tárgyesete éppen -i, tehát mindkét hal nőnemű – hiszen labsirdīga is
nőnemű. Két halhölgy. Nyilván a szótagszám miatt.*
*

Nem így van, lásd A Rikandában úsztak című cikket. (Szivárvány)

2017.10.19.

Egy év a szivárvány alatt
Cikkek évfordulójáról nem szoktam megemlékezni, és most
sem az a fontos, hogy egy éve jelent meg Varavīksnes című
írásom. Hanem hogy ez tanúskodik róla: egy évvel ezelőtt már
a NANDO kislányok egész elérhető életművét ismertem, kiszótáraztam a cikkben elhangzó szavakat, egy-két dalszövegnek
nagyjából a lényegét megértettem, napi kapcsolatban voltunk.
Azt nem tudom, hogy voltaképpen mióta, csak sejtem, hogy
augusztus–szeptember folyamán előbb a polkát hallgattam sokat, vegyesen sok mindenfélével, főleg gyerekkorombeli zeneművekkel, ötletszerűen, amihez éppen kedvem volt. Ekkoriban
alapítottam gyűjteményt a Youtube-on, a polkával kezdődik,
aztán sokáig nincs több egy-két NANDO-felvételnél, amikre
ránéztem, megtetszettek, beraktam, de egy darabig még nem
voltak az érdeklődésem középpontjában. E pillanatban a lista
265. tételénél kezdődnek a NANDO-dalok, eredetileg még hátrébb voltak, de valamiért folyton töröltek vagy priváttá tettek
felvételeket a lista elején, főleg gyerekkorombeli dalokat, de
persze én az egész gyűjteményt letöltöttem és eltettem.
Szóval valamikor az ősz folyamán, súlyos betegen persze, elkezdtem tűnődni a polkán, hogy ez mégis mitől lett ennyire jó,
és ezt írtam meg végül egy évvel ezelőtt; mert addigra megnéztem és körbegondolkoztam a többi fellépésüket is. És elkezdődött a NANDO-cikkek áradata, egy kerek év alatt harmincat írtam, de közben januártól ők már csak a legfontosabbak, de nem
egyedül fontosak, hiszen jött a Saulesbrilles, majd két hónap
múlva a hír, hogy ők fogják nyerni a… akarom mondani hogy
még csak jelölték őket Zelta Mikrofonsra, de hát én biztosan
tudtam, hogy ők nyernek. S mire ott ültem február utolsó estéjén a Dailes színház ragyogó nagytermében és kétszázas pulzussal hallgattam Mārtiņš Daugulis éppoly ragyogó konferanszát, amiből csak elszórt szavakat, mondattöredékeket értettem,
aztán néztem, ahogy a kislányok háromszázas pulzussal átveszik a díjat és félholtan is képesek szenzációsan énekelni – addigra már egy hónapja tanultam a nyelvet is, mert tudni akar-

tam, érteni akartam, ismerni akartam. Érezni nyelvtudás nélkül
is lehet.
Ennek nyolc hónapja lesz, a kislányok azóta lendületesen küldik a fotókat a fellépésekről, elkészült a Fizikas skolotājs, majd
a Bikini klipje, ők pedig rengeteget fejlődtek, tanultak, gyarapodtak készségeik, a mindig is különleges lélektani felépítésű
együttes egyre csiszoltabb tökéllyel hangol össze, nem mintha
öt éve is már ne lett volna példa mesteri összhangra, de egyre
inkább ez a jellemző, egyre gyakrabban sikerül ezt felsőfokon
megvalósítani.
Mindeközben azonban kiderült, hogy a felsőfok nem ennek
az öt és fél kislánynak az egyedüli adottsága. A Zelta Mikrofons megadta az alapozást, hogy jobban összeismerkedjek másokkal is, és akinek a NANDO után pont Agate Albekeite jut
újabb ismeretségként, az már nagyon oda fog figyelni mindenre. Meg hát amúgy is ez a munkám és életelvem.
S közben egyre többet értek. A lett nyelv már önmagában is
fontos, nemcsak azért, hogy azt az öt kislányt – azaz valójában
a dalszövegírókat – megértsem, éspedig két okból fontos. Mert
imádnivaló, és mert azt veszem észre, hogy álmos, demotivált,
unott agysejteket mozgat meg, amik régóta csak lazsáltak és rábízták a melót a társaikra. Így az az érzésem, hogy ezek a kislányok és a dalszövegírók végső soron az életemet, illetve annak
agyilag hasznos részét fogják meghosszabbítani. Ami nem csekélység. Szeretem az agyamat, sok hasznos célra alkalmas, és
szeretném, ha minél később válna szenilissé.

2017.10.22.

Az első fordítás lettre
Már egy hónapja kész, anyanyelvi beszélők három nyelvtani
hibát javítottak benne, egyébiránt tetszett nekik. Meg az eredeti
is. Egyelőre csak a refrénre vállalkoztam.

Gadalaiki mainīsies,
slikti laiki, skaistas dienas,
piekļaujies man, neaizej,
ja es ietu, nelaid mani.
Gadalaiki mainīsies,
labi laiki, sliktas dienas,
piekļaujies man, neaizej,
ja es ietu, nelaid mani.
Többek között azért éppen ez, mert az évnyitón a Sauliete
kislányok elénekelték az Es domāšu par tevit, akkor figyeltem
föl erre a sorra, hogy gadalaiki mainīsies. Szótár nélkül értettem: Guntars Račs ugyanazt a képet alkalmazta, mint Horváth
Attila. Változnak az évszakok. A zene Lauris Reiniksé.
Kis fordításom akkor se lehetne jobb, ha folyékonyan beszélnék lettül (csak akkor egyből a nyelvtani hibák nélküli változatot írtam volna meg). Nem rímel, és a szótagszám is döcög. De
olyat írni már csak költő képes.
Folyékonyan én már nem fogok megtanulni, azt nem lehet, ha
valaki negyvenhat évesen kezd hozzá, de nem is ez a cél. Értettem azt a sort és még sok mindent, és amikor megkérdeztem a
letteket (vai tas ir ļoti slikti?), ők is értettek engem, kizárólag
lettül szóltam hozzájuk, nyilván abban is volt hiba bőven, és
rengeteget kellett bújnom a ragozási táblázatokat, de érthetően
ki tudtam fejezni magam.
Sosem fogom elfelejteni, hogy tizenöt hónapja még pontosan
egy szót ismertem.

2017.10.22.

Puteklis
Ez a dal már éppen elég régóta frusztrál engemet, hogy miért is
nem értem, hát ideje nekilátni és lefordítani. Pillanatok alatt kiderül, hogy két változata is van, a másikat Intars Busulis éne-

kelte (az az eredeti, hiszen ő szerezte a zenéjét; a szövegíró
Kārlis Lācis), ez hosszabb. Egyelőre azonban beérem Agate
változatával, nemcsak mert rövidebb, hanem mert jobban is tetszik.
1.
Puteklis az porszem. Trükkös dolog, hogy a por mint anyag az
putekļi, mert a második ragozásban az -is végződés többes
alanyesetben -i, ami palatalizált (jotizált) mássalhangzó(ka)t
követ, szóval a por egyszerűen a porszem többes száma, pont
fordítva, mint magyarul.
Klassz származékai vannak. Putekļains poros (tāds, kurā ir
daudz putekļu), putekļainība és putekļainums nyilván porosság,
hogy a különbség mi, még nem tudom. Putekļsūcējs porszívó.
Puteksnis virágporszem, anyagnévként putekšņi, mert a sn palatalizálódik, de a k nem. Innen aztán putekšņlapa, „virágporlevél” az porzó.
A puteklis egyébként a pūst, fújni igére megy vissza, ami közös a szláv unokatestvérekkel, orosz пыхать.
(Egy kis kitérő. Az értelmező szótárban ugyanezen az oldalon
van a putra, ami fontos szereplő egy szövegben, amit valamikor szintén le szeretnék fordítani; egyik jelentéskifejtését pontosan értem, egy szó hiányzik. Ūdenī vai pienā vārīts šķidrs vai
pusšķidrs ēdiens, kura galvenā sastāvdaļa ir putraimi vai milti.
Vízben vagy tejben főtt folyékony vagy félfolyékony ennivaló,
aminek fő összetevője putraims vagy liszt. Ez pedig a kása,
amit eddig is tudtam, csak megakadt a szemem rajta és egyből
értettem.)
2.
Atveras az az atvērties harmadik személyű alakja, nyílódik
(reflexív).
Kad durvis atveras – mikor ajtó kinyílik…

3.
Atceras – atcerēties, emlékeződik.
Puteklis atceras – porszem emlékszik…
4.
Ka bija nomiris un atkal piedzimis – hogy volt halott és megint
megszületett.
5.
Mi is a nieks? sīks, nenozīmīgs fakts, mazsvarīgs apstāklis…
mazvērtīgs, sīks priekšmets… apróság, bagatell.
Dažādi nieciņi, savādi prieciņi – különféle apróságok, furcsa
örömkék…
6.
Balons az különféle ballon, és mivel ballīte az a balle kicsinyítése és partit jelent, e helyütt lufi lesz.
Balons no ballītes – lufi partikról…
7.
Diedziņšről már végre tudom keresgélés nélkül, hogy a képzetlen töve diegs, annak idején a vanadziņ ← vanags és a kumeliņis ← kumeļš rengeteg fejtörést okozott. Fonalat, gyapotot jelent.
Diedziņš no šallītes – fonalka sálacskákból…
8.
Az -os végződés a reflexív igék jelen idő egyes szám első személyű alakja. Pieķerties megragad, megmarkol. Hogy ez miért

reflexív, azt persze nem tudom. És vonzhat datívuszt, a Letonikában találtam olyat, hogy pieķērās garāžas durvīm, megragadta a garázsajtót. De kaptam egy fülest, hogy jobb lesz így
fordítani:
Lietām pieķeros – dolgok összeillenek…
9.
Aizķerties viszont annyiféle magyarázatot kap a szótárakban,
hogy egyelőre hasamra ütve kell választanom.
Vietām aizķeros – helyekre kerülnek…
10.
Tāpēc, kā tik ļoti viss – mert így minden
Man ir prātā palicis – eszemben marad…
12.
Puksts az dobbanás, pārsitiens pedig egy -iens képzős igei
származék kell legyen, mint a már ismert vilciens (vilkt húzni
→ húzony, azaz vonat) és ēdiens, étel, de van ņaudiens is, nyávogás, a ņaudētből, amit a Mazs cinītisben már tanultam. (Dehogy tanultam, receptív.) Cepiens pedig sütet, amit az angol
csak hosszas körülírással tud kifejezni. Volt aizspriediens is,
Kronvalds szava a spriest, ítél igéből, előítélet, de fölváltotta az
aizspriedums. A pārsitiens töve pārsist, megüt.
Sirdspukstu pārsitiens – kimaradó szívdobbanások…
13.
Sajust (meg)érezni, sajūta érzés, sajūtu érzékszervi. Palēciens
ugrás, abból, hogy palēkt. Sose fogom elfelejteni, mennyit kínlódtam eleinte a szavak töveinek azonosításával, például a
Tumša nakte, zaļa zāléban a kumeliņu, kumeliņis sehogy se volt
meg, mert nem tudtam, mit kell keresni: a töve kumeļš. Ja, ezt

már mondtam. Hát végre jönnek a tövek, nem mindig és nem
zökkenőmentesen, de egyre jobban.
Sajūtu palēciens – ugrás érzése…
14.
Patverties menedékre talál, atvērties kinyit. Itt a múlt idejű alakok szerepelnek.
Te tu man patvēries – itt te nekem menedéket találtál,
Te tu man atvēries – itt te nekem kinyitottál…
14.
Tagad te dzīvoju – most itt élek…
15.
Plīvot lebeg, repül.
Caurvējā plīvoju – szél szárnyán repülök…
16.
Laime boldogság, luteklis háziállat, kedvenc, de rögtön alatta
ott volt egyben is a Tildében: laimes luteklis a szerencse kegyeltje.
Kā laimes luteklis – mint a szerencse kegyeltje…
17.
Atmiņa emlék.
Atmiņu puteklis – emlékek pora…

18.
Pārvērties az pārvērsties, átalakul, megváltozik, többféle alakban, de itt van előtte egy ir, ez tehát az összetett jelen, saliktā
tagadne.
Kāpēc viss, ir pārvērties? – Miért változik meg minden?
19.
Nekas vēl nav man aizmirsties – még semmit sem felejtettem
el…
De ez csak az egyik változat. Agate ezt a sort úgy énekli:
Kāpēc nekas nav aizmirsties? – Miért nincs semmi elfelejtve?
20.
Vadīs a vadīt harmadik személyű jövő ideje, vezetni fog. Šais
ez, határozott alakban, ez a. Paslēpt elbújni, ebből paslēpes bújócska (többes számú, ötödik ragozású főnév), -ēs ennek a határozott alakja. Mindebből az következik, hogy kas célszerű
fordítása itt nem az, hogy mi.
Kas vadīs šais paslēpēs? – Hová vezet ez a bújócska?
21.
Meklēt keresni, sameklēt találni.
Kas sameklēs, kur tagad mēs? – Mit talál, hol vagyok most?
Hát, jelentem, én ezt a dalt így sem értem.

2017.10.30.

Me Too
Megint összeakadtam ezzel a tavaszi felvétellel a Nāc sadziedātról, egész más dolgokat kerestem szokás szerint. Most végighallgattam újra figyelmesen, meg persze meghallgattam az
eredetit is, és megállapítottam, hogy a kettő között az a különbség, hogy Meghan Trainoré szinte nem is unalmas, a másikban
viszont legalább benne van Kerija.
Nagyon sok múlik azon, hogy milyen dalt választunk és milyen felfogásban interpretáljuk. Kerija itt Meghan Trainor próbált lenni, vagy az ő kölykösített változata, csakhogy Trainor
egy felnőtt, aki kölykösen énekel, Kerija viszont gyerek, aki világéletében felnőttesen énekelt, és ezt énszerintem a Nāc sadziedāton pontosan tudják. A kölykös Trainor kölykösítése az
amúgy mindig nagyon felnőttes Kerija számára nem jó választás. Egyrészt. Másrészt, Lāčplēsisre, az egész akkor működik,
ha önmagunk vagyunk és önmagunk is próbálunk maradni.
Alig három hónappal később, amikor Kortnijával elénekelték
az Es domāšu par Tevit, egyetlen hangjegyet se változtattak a
dalon, de még annak alapfelfogásán sem, mégis teljesen másképpen szól az egész, annak fényében, hogy a Napocskák magától értetődően testvéri szeretetként értelmezték a szerelmet,
hiszen testvérek és még gyereknek is elég kisméretűek. Az
eredmény egy teljesen más dal, egyikük se próbált Lauris Reiniks lenni, önmaguk voltak. Én mindkettőt szeretem és két különböző dalként hallgatom őket. Kerija Me Tooja nem próbál
másik dal lenni, csak Trainor dalának másolata.
Kerija hangjában, lényében ott van egy olyan mestermű ígérete, amit a tavalyi Balss pavēlnieksen Dārta Stepanova alkotott a Masterpiece-ből. Jelenleg szólistakarrierje kisebb jelentőségű ahhoz képest, ahogyan a Little Lady’s és a Dzintariņi tagjaként szerepel, de adott esetben már az is elég, hogy Kortnija
mellette legyen, önmagára talál és úgy énekel, mint a lakstīgala. Ez bármikor, a szó szoros értelmében egyik napról a másikra megváltozhat, egyszer csak megtalálja szólóegyéniségét és
egy egészen másik embert látunk a színpadon.

Ebből a szempontból a legígéretesebb fellépések egyike még
csak nem is a Balss pavēlnieksen fölvett Hei, Džekiņ!, noha
fantasztikusan sikerült, Kerija már itt is megtalálta azt a szilárd
pontot, aminek nekitámaszthatta az egészet, hanem egy sokkal
kevésbé ismert dalocska több mint két évvel ezelőttről egy Katram sava dziesmiņa (Mindenkinek a saját dalocskája) című versenyről: Ziedu pasaule, ahol minden együtt volt, hogy ne sikerüljön: a rendezés, koreográfia teljes hiánya, a zene és a szöveg
talán túlzott egyszerűsége, és ráadásul sok volt a fagyi vagy
nem tudom, mitől volt rekedtes a hangja júniusban. És mégis
sikerült. Kerija micimackói tökéletességgel énekelt, megküzdött a hangjával és uralma alá vonta, táncolt, énekelt és virágzott, ahogy a dalban áll.
A mestermű persze akkor még nem született meg. De még
mindig csak nyolcéves. És tegnapelőtt lépett föl az idei Balss
pavēlnieks féldöntőjében.

2017.11.02.

Egész testetekkel
uralnotok kell
„Tessék tudomásul venni, hogy térben vagytok, és ezt a teret
egész testetekkel uralnotok kell.”
Egy éven belül másodszor történt meg, hogy volt egy meglehetősen érdektelen, hogy ne mondjam unalmas dal, aztán kézbe
vette Dārta Stepanova és valami olyasmit csinált belőle, ami
utat mutat a sötétségben, ami kijelöl és meghatároz, ami körül
jelenségek fordulhatnak meg.
Ariana Grande amerikai énekesnő negyedmagával írt Focus
című dala kedvesen retrós, van benne némi üzenet, de amúgy
felejthető; engem a klipben némileg zavar, hogy nem látom a
célt, amitől Ariana mint szexdémon lép fel, azon kívül, hogy
ettől hátha eladhatóbb. De lehet, hogy azért, mert először Dārta
változatát láttam.

Dārta nem azért csinálja meg a szexdémon tökéletes hiányát,
mert az Aprīļa pilieni decens környezetében lép fel, s még kevésbé mert csak tizenhárom éves, azért teszi, mert ezzel tudja
kifejezni a mondandóját. Barnásszürke zsákruha, ami alól testhezálló fekete nadrág szára látszik ki, a nyakába vetve fekete és
szürke madzagok, és a legutóbb már oly jó szolgálatot tett fehér cipő – ez az egész. Ami a külsőségeket illeti, a hosszú haját
és a fülbevalóját leszámítva teljesen lemondott női mivoltáról,
bár férfivá sem változott, egy nem nélküli, aszexuális, agender
lény. Éspedig azért, mert a nőt most önmagából teremti meg,
nem a külsejéből, hanem lényéből és a térrel való interakciójából.
Pontosan követi Jarmila Dědková utasítását a balerinanövendékeknek (az idézet Balázs Ágnes fordítása). Egész testével
uralja a teret, megteremti, eldobja és újrateremti, körülveszi
magát a térrel, benne él, vele és általa él. Oszlopot formál a térből, de hagyja leomlani, nekitámaszkodik a térnek, kommunikál vele, majd kiszakít belőle egy darabot, spirálban körbefordul, magára tekeri és átöleli magát a térrel, aztán azt is hagyja
leomlani. Áttöri a negyedik falat („come on girls”), kilép a nyíláson és velünk beszél, aztán újraépíti a falat, rendezői jobbról
balra végiglépdelve a színpadon, közénk húzza, mint egy függönyt, de még kihajol mögüle és hozzánk szól, kacérkodik velünk, mielőtt visszasétálna a tér mögé. Legvégül, az utolsó
mozdulattal félretolja a teret mint ami jól végezte dolgát, de
egyúttal megköszöni neki, hogy partnere volt.
Nem így kezdődik. Amíg a teljes kíséret meg nem szólal,
Dārta is csak lépdel, gesztikulál, egy pillanatban elkapja a mikrofont a szája elől, mint aki tévesztett, összeakadt a vokállal,
még egy grimasz is tartozik hozzá, pedig innen indul az üzenet,
ekkor kezdi megteremteni a külsőségektől megfosztott, agender lényből az örök nőt, aki ekkor még teljesen emberi, de hat
másodperc múlva már az univerzumot csavarja maga köré,
csak mert neki úgy tetszik. S innentől istennő, aki bármit megtehet, repülni tud – ezt fejezi ki a moonwalkszerű, hol sarkon,
hol cipő orrán forgó járás –, de ha megszólal a csengettyű,
visszabújik burkába mint egyfajta Hamupipőke-epigon, újra kifeszíti, újra elindul.

A Masterpiece eszköztárának nyoma sincsen, gesztusnyelv
helyett a pantomimet újraértelmező térformálás jelenik meg, a
kiengedett hang helyett sokféle hangnem és hangi eszköz meg
a vokál, a glottális szaggatás helyett az eredetiben is meglevő
széttördeltség, a fekete sityak helyett a barna klepetus – a ránk
reflektorozó tekintet helyett nincsen semmi. Itt más síkon kommunikálunk.
Hidegen izzik, mint a Másodfokú Rémisz. De ő miértünk izzik, belőlünk teremtette ezt az egészet, a mi nevünkben és miáltalunk. Ezért tolja végül félre a térből épített csillagközi meseországot. Hogy mi is újraépíthessük magunknak.

2017.11.20.

Felsőfok
Az ország kilencvenkilencedik születésnapja alkalmából a
NANDO kislányok a Jāzeps Mediņš Zeneiskola fiúkórusával
elénekelték a Vienkāršas lietast megint. (Náluk nem a köztársaság kikiáltásának ünnepe van, hanem Latvijas dzimšanas diena, Lettország születésnapja, 1918. novembris 18.) Én pedig elmélyedtem ismét a szövegben.
Jelentem: ez felsőfok. Nincs mese. Én még alapfokig se jutottam, összekeverem a végződéseket, az igealakokat és az igekötőket, nem tudom a névmásokat, az összetett számneveket, a
szókincsem is kicsi, a nyelvnek egyetlen része sincsen, amit
tisztességesen tudnék – de sokat megértek már, az élőbeszédből is, és van annyi rálátásom, hogy már tudom, mi minden áll
előttem.
Néhány dalt és verset már lefordítottam, sok egyéb szöveget
nagyjából értek, jelenleg Fransiss Karsaks Atnācēji no nekurienes (Látogatók sehonnan) című regényét olvasom, mert azt olvastam magyarul (Francis Carsac: A sehollakók), és annak segítségével elég jól értem, tudom követni, mi történik, és sok új
szót tanulok. (Guļamistaba az hálószoba, először azt hittem, a
guļam, alszunk igealak van benne, „alszunkszoba”, de rájöttem,

hogy nem: guļams + istaba, alhatási szoba. Van ēdamistaba is,
ehetési szoba.) A magyar fordításba elég ritkán kell belenézni.
Persze vannak bőven mondatok, amiket nem értek. Majd pár év
múlva újra elolvasom.
De a Vienkāršas lietast nem megérteni akarom, hanem átérezni. Ehhez pedig kell a felsőfok. Hiszen ezért a dalért csinálom az egészet.
Mostantól cél a felsőfok.

2017.11.24.

Egy év és tíz hónap
Az együttes megemlékezett a Mamma mani apēdīs megjelenésének első évfordulójáról, áttekintették a dalok és saját maguk
azóta befutott pályáját, én pedig megtudtam, hogy kilenctagú
menedzsment áll mögöttük, mind az ötüknek van benne egykét családtagja. Fantasztikusan népszerűek, a közönség hangosan énekli velük a dalokat (én hangtalanul, jobb az úgy mindenkinek), viszont hogy a lemez mennyire fogy, arról nem közöltek adatot.
Én pedig arról emlékezhetek meg, hogy tíz hónapja kezdtem
életem eddigi legintenzívebb nyelvtanfolyamába, a háromszázegynéhány napból lehetett mondjuk egy tucat, amikor egész
nap nem tanultam egyáltalán, és azt is azért, mert nem értem rá.
Jó, talán két tucat. Mostanra rengeteget megértek, írásban persze jobban, mert van idő elmélyedni a szöveg rejtelmeiben és
nincs félrehallás, de az élőbeszédet is elég jól értem, ami az angollal több mint húsz év alatt nem jött össze, pedig cikkeket,
tanulmányokat írtam angolul, írásban naponta beszélgetek emberekkel angolul, de a lett élőbeszédet már gyakorlatilag jobban értem, mint az angolt. Mondjuk az angolból nulla és húsz
százalék között, aszerint, hogy volt-e már időm hozzászokni az
illető kiejtéséhez meg egyáltalán a beszélt angolhoz, amihez
minden egyes alkalommal hozzá kell szoknom újra – a lettből
meg egyenletesen harminc százalékot, akkor is, ha az illetőt ak-

kor hallom életemben először, mindegy, milyen kiejtéssel beszél. Miközben ha ugyanazt a szöveget leírják, az angollal
99%-osra szökken a megértés, a lettel meg legföljebb negyvenre. Az énekelt szövegnél az angol lemegy tíz százalék alá, a lett
meg húsz-huszonötnél nem csökken tovább. Egyszerűen az angol egy elképesztően érthetetlen nyelv, én igazán mondhatom,
voltak már, akik megállapították, hogy rég meglehetne a felsőfokúm, és ez se most volt. A lett meg egy elképesztően érthető
nyelv. Félrehallások főleg akkor vannak, amikor amúgy sem ismerem a szót.
Mi lesz ezután? Nem változik semmi és változik minden. A
kislányok gyönyörű szépen fognak énekelni, mint eddig, és folyamatosan változni, fejlődni, színesedni fognak, mint eddig.
Én tanulok tovább, mint eddig, és egyre többet fogok tudni.
Mások a céljaink, mégis ugyanazok. Nekik nincs szükségük
lett nyelvet tanulni, én viszont nem tudok énekelni. Mégis
ugyanazon dolgozunk: hogy szebbé tegyük a világot. Ők dalokkal, én – majd esetleg én is. A zene nyelve egyetemes, a
szöveget le lehet fordítani, el lehet hozni azokat a dalokat mihozzánk is. Ezt már elkezdtem, egyelőre nyelvtanulási céllal.
Igaz, nemcsak az ő dalaikat fordítom, de Lettország sziporkázó
zenei életének az is sajátsága, hogy a dalkincs kvázi közös,
ugyanazokat a dalokat mások is énekelhetik, és ez nemcsak a
népdalokkal van így.
Meg hát ahogy telik az idő, már nemcsak ők fontosak. De ez
az ő napjuk. Daudz laimes, NANDO. Sok boldogságot.

2017.12.01.

Anne Shirleytől Clair
doktorig
Ha 1995-ben Montgomery három könyve nem angolul kerül a
kezembe (egy Chip-CD tette közzé a Gutenberg Projekt anyagából, húsz-harminc kötet társaságában), talán sose tanultam
volna meg angolul. Jártam még gyerekfejjel tanfolyamra, tanultam otthon mindenféle könyvből, de az eredmény minimális
volt; no persze legfőképpen azért tanultam, mert elvárták tőlem. Nem volt motivációm, és nem is tudtam,
hogy ez milyen fontos.
A Váratlan utazás azonban éppen elég nagyszerű
tévésorozat ahhoz, hogy
minden érdekelje az embert, ami vele kapcsolatos,
így Anne Shirley is. Bár
bevallom, nekem sose tudott annyira szívem csücske lenni, mint Sara Stanley, de ez főleg azért van,
mert Sarah Polley a világ
legnagyobb színésznője, és
amit abban a filmben csinált, az őrület. Megan Follows
viszont
tehetett
Anne-nel, amit akart, az
már nem változtatott a tényen, hogy én imádtam
például azt a monológot, amit az állomásról hazakocsikázva
karattyol Matthew-nak, és azt Sullivan eléggé megcsonkította
(márpedig én abból tanultam meg, hogy mondják angolul, hogy
ugye), meg még sok mindent úgy változtatott a történeten, ami
énnekem nem tetszik, szóval hiába ennivaló maga Anne, a film

nem lett a kedvencem. (És igen, én is nehezményezem, hogy a
későbbi filmben elvitte Anne-t a háborúba, miért nem mindjárt
Micimackót?)
De nem erről akartam beszélni, szóval Anne Shirleyről akkor
még nem tudtam semmit, és el akartam olvasni. Hát nekiültem
egy rezidens szótárprogrammal, ami mellesleg hibás is volt és
persze semmit se tudott a nyelvtanról, és kihüvelyeztem a szöveget. Egyébként könyvolvasó programot is írtam, K-nak hívták (mint könyv), és két különleges dolgot tudott, megjegyezte,
hogy melyik könyvben hol tartok (ez ma már elemi követelmény, de hát hol volt ez még akkor), és nem rakott a képernyőre semmilyen menüt, ikont, gördítősávot, békiben hagyta az
embert az ultramodern számítástechnikai környezettel, ami nagyon nem való szépirodalomhoz, csak a szöveg volt egy sima
fekete képernyőn meg az oldalszám.
A három kötet végére elég jól tudtam kanadaiul, aztán jött két
évvel később a net, ott hozzátanultam a többit.
No, ezt a módszert vettem elő most. A főhős ezúttal nem kislány, hanem férfi, Carsac Clair doktora, aki számtalan univerzumot beutazva harcol a Mislixek ellen. Mivelhogy ezt a könyvet kilencéves korom óta ismerem és megvan digitálisan. Most
pedig írtam egy kis programot, ami két könyvből egyet csinál,
bekezdésenként váltogatja Silvija Cepurniece és Gyáros Erzsébet fordítását. Az eredeti szövegből kipuskázni az ismeretlen
szavakat szerintem nemcsak gyorsabb, mint megnézni a szótárban, de hatékonyabb is. De azért persze szótárazok is, hogy lássam, milyen különbségek vannak a két fordítás között (van
bennük jócskán), és hogy biztos legyek az újonnan tanult szavak jelentésében.
Persze a két fordításban és különösen a digitális változatokban nem mindenhol vannak ugyanott a bekezdéshatárok – már
eleve különbség, hogy a lett fordító bevezetőt is írt a könyvhöz,
a magyar meg nem –, ezért megoldottam, hogy a könyvet ki lehessen preparálni a program számára: ha a bekezdés végére @
jelet teszünk, akkor a következő bekezdést is hozzáolvassa, és
csak aztán folytatja a másik nyelvvel.
Meglátjuk, mire jutunk egymással.

2017.12.17.

Lemaradok
Beszédben talán csak a jövő év második felében maradok le, de
ma tájékoztattak, hogy az évfolyamtársaim már a beszédértésnek olyan szintjén járnak, amit én talán soha nem fogok elérni,
mindenesetre még nagyon sokáig biztosan nem. Gyakorlatilag
értenek mindent, adekvát reakcióik vannak. Ők hat nap múlva
töltik be a tizenegy hónapot, aki pedig ezt mondta, gyerekgyógyász.
Persze nem csalunk ám, itt csak a nyelvi készségeket szabad
vizsgálni. Itt ez a remek mondat: Reiz divi velniņi, kas katru
dienu netāļu no elles vārtiem uz ugunīgas pļavas savu brīvo
laiku ar visādām nerātnībām pavadīja un jau dažu labu reizi
bija mēģinājuši uz kādu acumirkli izsprukt no elles laukā, pamanīja, ka vārtu sargs iesnaudies. Rūdolfs Blaumanis Velniņijének kezdő mondata, sokat birkóztam vele, és még mindig
nem értem, bár tudom, mi van benne, de én össze akarom rakni
nyelvileg az egészet. Ők sem értik, de egészen másképpen. Fogalmuk sincs, mi az az ördög és pokol, kapu, lángoló mező, a
fogalomismeretük arra korlátozódik, hogy lācis, kaķis, zaķis,
suņuks, māneklis. Maci, cica, nyuszi, kutyus, cumi. Viszont a
mondatszerkezet az ismeretlen szavakkal együtt is remekül
összeáll a fejükben. Én tudom, hogy velns az ördög, becézett
alakja velniņš, első ragozásban vannak, tehát a többes számuk
velni, illetve velniņi. Megtanultam, hogy reiz az egyszer, és ennek folytán tudom lefordítani az első három szót. Ők nem tudják lefordítani, nincs mire és nem is kell, számukra reiz divi
velniņi azonnal az egyszer két ördögöcske konkrét fogalmaként
jelenik meg, anélkül hogy sejtelmük lenne arról, hogy a divs
azért divi, mert egyeztetni kell a főnév nemével, és ha lány ördögök lennének, akkor mindkét szó változik, reiz divas velniņas, én ezt megtanultam és át tudom tenni. Nekik majd később,
ha tovább fejlődnek, lehet mondani, hogy reiz divi velniņi, és
hozzá mutatni lány ördögöt, azonnal átkapcsol a fejükben arra,
hogy reiz divas velniņas, jóval azelőtt, hogy fogalmuk lenne arról, hogy mi a különbség fiúk és lányok között, és miért kell

megváltozniuk ezeknek a szavaknak, csak egyszerűen tudják.
Számomra elképesztő, hogy lehet egy egész gyerek a fülétől a
farkáig összesen öt éves, és máris tudja, hogy vēl viens rīts, vēl
viena gara nakts, ami nekem hihetetlen agyi teljesítmény volna. Éspedig régesrég tudja. Nem úgy értve, hogy megtanulta a
dalszöveget, azt én is meg tudom csinálni, hanem hogy számára a rīts egyből úgy jelenik meg, hogy viens kell elé, a nakts viszont úgy, hogy annak viena kell, még jóval azelőtt, hogy a
hímnem és nőnem létezéséről tudomást szerzett volna, akár a
biológiai, akár a nyelvtani nemet értve. És csak nehezíti, hogy
az első és a hatodik ragozás ránézésre megkülönböztethetetlen
(kivéve az -š végű szavakat), nakts és takts nőnemű, fakts viszont hímnemű. Nekem majd meg kell tanulnom külön a hatodik ragozásbeli szavakat, időnként fölfigyelek, hogy „nini, jó
szívek az labas sirdis? akkor a sirds nőnemű”, mert nőnemű
jelző áll előtte, és ha hímnemű lenne, akkor a többese sirdi lenne. Nekik ez a probléma soha nem fog létezni, egyszer kiejtik a
pici szájukon, hogy sirdi (vagy bármelyik első ragozásbeli alakot, ami az adott mondathelyzetben eltér a hatodiktól, vagyis
az egyes szám alanyeseten és vokatívuszon kívül bármelyiket),
akkor a felnőttek szólnak nekik, hogy sirdis, és abban a pillanatban a sirds átkerül az agyukban a hatodik ragozás rekeszébe,
anélkül hogy tudnák, mi az a hatodik ragozás, vagy egyáltalán
a ragozás. Csak így kell mondani és kész.
Ezért tartom az anyanyelvet valami rendkívül különleges dolognak. Meggyőződésem, hogy a Homo sapiens agyában gyárilag van egy külön rekesz az anyanyelv számára, bár nem valószínű, hogy fizikailag is elkülönülne a memória többi részétől.
Felnőtt fejjel is bármit meg tudunk tanulni, de az már soha nem
lesz olyan szintű tudás, mint az anyanyelvé. Az valahogy be
van hardkódolva.
Beszédértésben tehát már lemaradtam. Még egyelőre én vagyok az egyetlen az osztályban, aki tud beszélni, írni és olvasni. Még egy évig, aztán már csak az írás-olvasás marad, amivel
büszkélkedhetek. Majd eltelik pár év, és a 2017. január 23-án
született lett kisbabák ránéznek az írott szövegre és azonnal fogalomegyüttesként érzékelik, én pedig legjobb esetben is csak
ki tudom hüvelyezni, hogy mi van odaírva, mert addigra jól be-

gyakorolom az igeragozást, a főnevek eseteit, a mondattant, és
egy-két elolvasás után úgy-ahogy összerakom…

2017.12.22.

Meg fogok tanulni sakkozni
Tudok ám, de lettül még nem. Eszembe jutott kipróbálni a keresztrejtvényfejtést, találtam egy oldalon rejtvényeket, az egyik
meghatározás azt mondja, sakkfigura, akinek a játék elején a
legkisebb értéke van. Hát az a gyalog, de mi az, hogy a játék
elején? Az egész játék alatt a legkisebb értéke van, ulánbátor
kétségtelenül megfordíthatja a játék sorsát, ha idejében elkapja
a sötét vezért és lerántja a bástyáról a lófarkas zászlóval együtt.
Jó, de hogy mondják? Utánanéztem a szaknyelvnek. A gyalog
az bandinieks, ami szerintem azt jelenti, hogy bandász, csapatász. A tisztek tornis (torony), zirdziņš (lovacska), karalis (király) és dāma, nem pedig vezér, de nem is királynő, mert az karaliene. A futót még nem tudom hova tenni, laidnis, ez hoszszabb etimologizálás lesz.*
Ütni az sist, mint magyarul. Lépésmód az gājiene, menet. A
tábla galdiņš, asztalka, a sorok rindas, az oszlopok kolonas,
mező az lauciņš, mezőcske. A játék neve šahs, a matt pedig
természetesen mats. A színek fehér és fekete, baltais, melnais,
határozott ragozásban, amikor figura nevét mondják. A kezdőállás is ugyanaz, mint magyarul, sākumstāvoklis.
De a rejtvényfejtés annyiban maradt, kiderült, hogy én azt ottan január elsejéig használhatom, utána fizetős. Hát addig én rá
se fogok érni, nemhogy fejteni tudjak, és amúgy is örülök, ha
egy kisebb rejtvényt egyáltalán megfejtek, nemhogy határidőre.

*

A laist, engedni igéből van képezve, létrehozásánál szempont volt a
kezdőbetű, mert a futót a német nyelvű sakkirodalomban L betű jelzi
(Läufer). (Szivárvány)

2018.01.12.

Távolságmérés
Lássuk csak. Ismerve a mikrofonok hatótávolságát, amiről volt
alkalom megbizonyosodni, arra tippelek, hogy
– Emīls nemigen hallatszik, amikor kicsit elhajol Valērijától,
de mivel ő kettejük között tartja a mikrofont, ő maga se jobban;
– amikor Ralfs zavartalanul a saját szája előtt tartja a mikrofont, akkor Kristīne bármilyen közel hajol, alig hallatszik;
– azzal, hogy Agate előzékenyen Adrija elé tartja a mikrofont, eléri, hogy ő maga már alig hallatszik, Gabors pedig biztosan nem;
– Kristaps ráhajol Alīna mikrofonjára, így ő jól hallatszik, de
Alīna nem;
– amikor a második refrén alatt Valērija olyan lezseren tartja
kettejük között a mikrofont, akkor azt a példányt akár le lehetne vinni a színpadról;
– Gabors feltehetően egy pillanatra sem került olyan közel a
mikrofonhoz, hogy bármi hallatsszon a hangjából.
Tanulság: hangmérnök.

2018.01.15.

Középfokú dārtológia
1.
Tegyük fel, hogy Dārta Stepanova dalválasztásai nem totálisan
véletlenszerűek, akár abban az értelemben sem, hogy hall ittott-amott száz meg száz dalt, és praktikusan a véletlenen múlik,
hogy melyiken akad meg a füle: ezt ő is el akarja énekelni. Tehát nem véletlen. Azzal a dallal van közös hullámhosszon. Ez
elég józan feltételezés, mindenkinek van ízlése, karaktere, em-

beri és művészi életfelfogása, mindenki valamilyen habitusból
szemléli a világot.
Tegyük fel továbbá, hogy Dārta nem elefántcsonttoronyban
él, hanem a világ jelenségei hatnak őrá is. Ez annyira józan feltételezés, hogy nevezhetjük ténynek.
Tegyük fel mármost, hogy nem áll szándékában a dalok kiválasztásával egyfajta ars poeticát közölni, mert ehhez még rengeteget kell érnie és formálódnia, ha erre már most képes lenne, akkor csodagyerek lenne emiatt is.
Tegyük fel végül, hogy ha egyes dalok köszönő viszonyban
sincsenek eredeti változataikkal, annak oka van. Ez is józan
feltételezés, a Balss pavēlnieks sokkal nívósabb rendezvény,
mint hogy valaki csak úgy odamenjen valamit dudorászni.
Miután ezeket a meglehetősen racionális feltételezéseket
megtettük, elindulhatunk a lejtőn.
A matematikában két pont mindig meghatároz egy egyenest.
Péter Rózsától tudjuk, hogy a kultúra egy, azt pedig az életből,
hogy egy művész az A és a B műalkotás létrehozása között Aból B-be mutató irányban fejlődik. De nem pusztán A műalkotás határozza meg, hogy a későbbi B milyen lesz, hanem a kettő között eltelt időben szerzett élmények és tapasztalatok, különösen abban az esetben, ha ez hosszú idő. Az idő egy gumiszalag, aminek hossza a szellemi izomzat feszítettségével arányos.* Dārta szellemi izomzata nagyon ki van feszítve, az
egész gyerek összesen lehet tizennégy éves, és korosztályához
képest is magas órajelen pörög. Számára egy év történelmi korszak.
Mindebből az következik, hogy ha a Masterpiece-t és a Focust egy egyenesszakasz két végpontjának tekintjük, amely
szakasznak iránya van, hiszen a Masterpiece előbb volt, tehát
attól mutat a Focus felé; ha számba vesszük, hogy mindkét dal
tartalmazza Dārta addig megélt életéből leszűrt világképét; akkor e két dal összehasonlításából kivehetjük, hogy amennyiben
a szociális entrópia mértékegységének a koyaanisqatsit tekintjük, akkor annak valóságosan nem faktorizálható, de empirikusan obszerválható mikroegysége a dārta.
*

Ha ezért a mondatért nem kapok Nobel-díjat, nincs igazság.**
** Nem, nem kaptam Nobel-díjat. (Szivárvány)

Mondtam én, hogy lejtő lesz.
Ha 1 dārta annak a mértéke, hogy Dārta mennyi koyaanisqatsit él meg, akkor 1 évdārta a koyaanisqatsikülönbség a két dal
között, vagyis a Focus tavalyi Balss pavēlnieks-előadása 1 évdārtával koyaanisqatsibb a tavalyelőtti Masterpiece-nél. Ez
persze nem azonos magával a szociális entrópiával, azt valóban
koyaanisqatsiban tudjuk csak mérni (azaz nem tudjuk mérni),
és nyilván egészen más értékek jönnének ki, ha mondjuk szír
vagy észak-koreai gyerekek életét vizsgálnánk. A dārta éppúgy
szubjektív mértékegység, mint a koyaanisqatsi, a szociális entrópiának az egyén életén lecsapódó páráját méri, pontosabban
– nem méri.
2.
A koyaanisqatsi manifesztációja a kortárs könnyűzenében című
monográfiánk alaptétele az, hogy a dalokat nemcsak egymással, hanem eredeti előadásaikkal is össze kell hasonlítani. Meg
is tettem. Sem Jesse J Masterpiece-klipje, sem Ariana Grande
Focusa nem ábrázol és nem is akar ábrázolni társadalmi jelenségeket, gyakorlatilag mindkettő eltáncol a barátaival és énekel. Dārta az, aki ezekből a dalokból valami gyökeresen eltérőt
alkotott, s ezzel egyedül áll a lett könnyűzenében, amennyire
jelenleg tudom. E műfaj – nevezzük önálló műfajnak így, hogy
„lett könnyűzene” – sajátsága a rendíthetetlen optimizmus,
életöröm és életigenlés árad a dalaikból, az alapvetően negatívakból is, amilyen a Nokavētais reiss, a Sarkanās kurpes, a Puteklis, a Desmit tūkstoš jūdzes és persze a Saulesbrilles. Dārta
is részét alkotja ennek, a Tumša nakte, zaļa zāléből készített videóklipje (amiből már elkezdtem könyvet írni)* ugyan a disztópiára építkezik, de alapvetően pozitív kicsengésű, a konfliktust ha meg nem is oldja, de megszünteti. Maga a disztópia a
történeten kívül marad és onnan hat. Ugyanakkor a két vizsgált
dalban már egészen más a helyzet.
Ezek eredetileg nem részei a lett könnyűzenének, külföldről
jöttek és a stílusuk is más. Nyilván nem is találkoztam volna
velük, ha Dārta föl nem veszi őket repertoárjába. Az eredeti da*

Azóta be is fejeztem, ez a Míla és Vili című kisregény. (Szivárvány)

lok koyaanisqatsiszintje, mint említettem, gyakorlatilag nulla,
ezt ő adta hozzájuk – mindkét dal csak eszköz volt számára,
hogy kifejezze a szociálpolitikai realitás globális disztópiáját.
(Így tudományosan szebben hangzik, mint az, hogy „jézusmária, mekkora baj van”.)
Dārta a Focus térmanipulációs technikájával ugyan istennői
hatalmat vindikál magának, ugyanakkor elhatárolódik a disztópiától mint szociológiai problémahalmaztól, amit nyilván meg
akarnánk oldani, neki ez nem kompetenciája, ez őt nem érdekli,
az univerzumot csavarja alakja köré, de el is tolja magától. Ő
csak ábrázol és közvetít, ő Faxe, a Takács, aki az univerzum
szövetét megszövi – mindketten nem nélkül való lények –, rajta
áramlik át a koyaanisqatsi céltalan energiája, és el is viharzik a
semmibe. „Hogy nyilvánvalóvá váljék a helytelen kérdésre kapott válasz megismerésének tökéletes hiábavalósága.”*
Mivégre? Nusuth. Mit számít? A Focus felépítményének
alapja az egy évvel korábbi Masterpiece, amelynek szaggatottsága és gesztusnyelve még nem próbálja körberajzolni a koyaanisqatsi egydārtányi részét sem, csak lefekteti az alapokat.
Ugyanakkor annyiban mégis részét képezi a lett könnyűzenének mint műfajnak, hogy egyértelmű optimizmussal a feminizmusban határozza meg a disztópiából kivezető kiutat. (Leegyszerűsítés? Az. Mit tetszettek várni egy tizenéves kislánytól,
akinek hataköbön másodperc áll rendelkezésére egy előre megírt szöveggel és dallammal, és magát a közlést csak annak
szubsztrátumrétegében tudja kifejezni? Többkötetes útmutatót?
Pontosan eggyel több megoldást vázolt föl, mint akárhány ország kormánya. Igaz ugyan, hogy neki csakugyan ez a dolga, a
kormányoknak meg nem.)
3.
Mindemellett Higgins professzor egy egész jegyzetfüzetet tudna teleírni azzal az erősen redukált beszéddel, amit Dārta alkalmaz, elsősorban a Masterpiece-ben, de a Focusban is. Mássalhangzóinak jókora hányada soha nem létezett sem az angol,
sem a lett nyelvben, de máshol sem, ezek ott születtek és futot*
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ták be pályafutásukat Dārta nyelvén. (Kétségkívül azért, mert
nem tud jobban angolul, és ha ez probléma lenne, akkor nem
angolul énekelne.) Így például a Masterpiece-ben a t-t sokszor
kiejti rendesen – hol affrikálja, hol laminalizálja, hol rotacizálja, ezeket a variációkat az angol nyelv normál üzemben is ismeri –, de máskor redukálja, nemcsak alveoláris érintőhanggá,
hanem egy sosem volt „félérintő” hanggá is, amely jóformán ki
sem alakul és alig hangzik, az egész fonetikában nem találtam,
lehet, hogy valójában egy rövidített hamza, de apikálisan képezi. Mindez hozzáadódik a szöveg erős glottalizálásához, és a
gesztusnyelv mellett a dal szaggatottságának harmadik rétegét
alkotja.
A magánhangzók is részt vesznek a kompozícióban, elsősorban a diftongusok, azzal, hogy szinte eltűnnek a szövegből,
Dārta, akinek az anyanyelve dugig van diftongusokkal, jószerivel az egészet monoftongizálja, még legjobban az [ai] marad
meg, de az „én” névmásban az sem, [ʔa] van helyette. Ezzel
valósággal összelapítja a szöveget, csökkenti fontosságát, az
eredeti szöveg most nem érdekes, ő mást akar előadni.
Kevésbé intenzíven, de jelen vannak ezek a fonetikai eszközök a Focusban is.
4.
Van még egy fontos eszköze: az ellentétek. Az egyik pillanatban száguld, a másikban áll, sőt megdermed. Egyszer az univerzum istennője, aztán űzött vad. Egyszer agender, egyszer
nőnemű, somer és thorharmen. Hol kiált, hol suttog, miközben
a fizikai hangerőn nem változtat. Egyszer a dallamon a hangsúly, máskor a mozgáson, a Masterpiece végén pedig rányitja
reflektorait a kamerára, és azokból sugározza mondandóját. A
Focusban közli, hogy mindenre képes, de hozzáteszi, hogy
nem tesz értünk semmit.
Koyaanisqatsi. Az ellentétek vonzzák egymást és egymásnak
feszülnek. Dārta tükröt tart a koyaanisqatsi elé, és a tükörben
önmagát látjuk. Mi vagyunk a koyaanisqatsi, és ő minket ábrázol, Dārtát. A „come on, girls” alatt azért kapunk egy szép mosolyt, mert az a szövegnek, a lányoknak, a jövőnek szól, és
hogy ellentétpárt képezzen a ténnyel, hogy egész idő alatt nem

mosolyog. Kire mosolyogjon? Miért mosolyogjon? Mi ülünk a
nézőtéren és a képernyők előtt, a felnőttek, a múlt, a koyaanisqatsi. Ez a mi koyaanisqatsink, nem az övé. Ezért tépi ki az
univerzumból, formál oszlopot belőle, tolja félre, ezért csavarja
a karjára, majd vonja alakja köré, és hagyja lehullani. Megpróbálta, de neki nem kell.
„Az Arbin-erőd Véne mondotta egyszer, hogy ha a Takácsot
a felelet pillanatában légüres térbe helyeznék, évekig égne egyfolytában. Meshéről hiszik a yomeshták, hogy Shorth kérdése
után tisztán és nemcsak egy pillanatra, hanem élete végéig látta
a múltat és a jövőt.”
Dārta légüres térben ég, hiszen a teret ő teremti maga köré, és
minket nem enged oda, velünk a koyaanisqatsit. Hogy látja a
múltat és a jövőt, az nyilvánvaló, hiszen nekünk is közvetíti. És
hát élete végéig: az élete pedig az a három és fél perc.
Akkor az istennő egy láthatatlan villanásban elenyészik, és
már egy kislány mondja, hogy paldies.

2018.02.03.

Nu știu

Szempontok, hogy egyszer miért igen
• mert a legközelebbi szomszédaink, tehát vérrokonaink,
akikkel ezeregyszáz éve remekül meglennénk, ha idejében agyoncsapdostuk volna a szükséges mennyiségű
politikust;

• mert az alapja ugyanaz a köznyelvi latinon átszűrt
klasszikus latin, mint a franciának, olasznak, spanyolnak (amely nyelveken nem tudok, de mindent megértek) és végső eredete az eszperantó (amin viszont tudok);
• mert dugig van magyar jövevényszavakkal, és a maradék szláv (amin majd még tudni szándékozom);
• mert rengeteget átadott a cigány nyelveknek, sőt a cigányoknak van egy külön nyelvük, aminek az alapja a középkori román (s bár ezeken se tudok, sokat megértek).

Szempontok, hogy miért mégse
• mert a kedvenc szavammal (înghețată) már nem tudok
mihez kezdeni, fáj tőle a fogam;
• mert most lettem negyvenhét éves, és a lett után vissza
akarok térni a csehhez, mert Barča Hrdinová jégbarna
pillantása kötelez, és ha nem tenné, még ott van egyszerűbben Nika jégbarna pillantása, Pavla Malíková jégbarna pillantásáról nem is beszélve, és aztán még egy
újabb óriási ugrást kell tennem Majkához a Gurun bolygóról;
• mert már tudom, hogy magas fokú motivációra van
szükségem, olyanra, mint Barča Hrdinová jégbarna pillantása és Keita Krūmiņa bársonykék pillantása – és az
itt nincs meg. Csak aranyosak.

2018.02.06.

Meseerdő
Föltett ma egy képet, amit nem adhatok tovább, mert a privát
oldalán jelent meg, tehát a magánszférája részét képezi. Erdőben áll, körül mindent hó borít, a rengeteg szőke haja elborítja
halványrózsaszín kabátját, szürke kötött sapkát visel, és maga-

biztos, csendes félmosollyal néz ki a képből a Nap felé. Igen,
ez Terēze, ez egy tipikus Terēze-arc. Azt írta a kép alá: „meseerdő”.
Ő még nem tudja, mert önmagát az ember videón se tudja kívülről nézni, de ő maga is egy meseerdő. Egy-egy szemvillanásából, mozdulatából történetek sora árad, csendes nyugalma
mögött robbanékony, dinamikus ember feszül, akinek a közelében bármikor bármi történhet. Legtöbbször ő az együttes gyújtópontja, az origó, belőle indul a mentális háló és őhozzá tér
vissza. Gyakran vezeti a kart, mindig a maga szinte láthatatlan,
szelíd módján; máskor csak a szálakat tartja. Sokszor áll középen, de csak egyetlenegyszer állt középpontban, a Dailes színházban, amikor robbant és szikrázott, mert ha nem teszi, akkor
összeesik. Olyan, mint a növények, magába gyűjti az energiát
és sokkal többet ad ki, mint amennyit kapott, miközben önmaga is fejlődik és gyarapszik. Bizonyára soha nem lesz belőle
olyan sztár, akit világszerte milliók istenítenek, mert őt nem ez
érdekli, ő a zenével adni akar, nevelni, tanítani. Tanítványai
biztosan lesznek, húsz év múlva ő lesz a következő Olga Rajecka vagy Sindija Tropa, akinek a keze alatt felnő az új énekes
nemzedék. Már most is tanít, azzal, ahogy énekel, ahogy jár,
ahogy belenéz a kamerába, ahogy a történeteit meséli, ahogy
jellegzetesen fátyolos hangját megszólaltatja, ahogy összefogja
az együttest, hogy mialatt mindenki önmaga marad, megvalósíthassák a NANDO-harmóniát.
Törékenysége hajlíthatatlan keménységet rejt, a mindig jobbra, tökéletesebbre törekvés céltudatosságát. Ő köti össze Keita
lobbanékonyságát és Amanda sziporkázó szellemét Alise gyengédségével és Patrīcija anyás nyugalmával. Ő a sütemény kovásza, nélküle soha nem lett volna a NANDO azzá, amivé
2015-ben alakult.
Terēze Anna Pogiņa helye ott van a legnagyobb művészegyéniségek között, s egy nap, ha minden jól megy, ott lesz a legnagyobb ismert művészek között is. Lehet persze, hogy csak
egyetlen pici országban, sőt valószínű, de ott lesz.

2018.02.10.

Himnuszok
1.
Sajátos műfaj a nemzeti himnusz. Eredetileg magasztaló célú
vallási énekeket hívtak így, aztán a nevet elkezdték alkalmazni
azokra a zeneművekre, amikből minden országnak egyidejűleg
csak egy van, többféle hazafias érzelmeket kifejező dal közül
az egyik, aminek nemzeti himnusz mivoltát általában az alkotmányban is rögzítik, és amelynek hallatán mindenki feláll és
esetleg valamilyen üdvözlő kézmozdulatot mutat be (kezét a
szívére teszi, vagy ha katona, tiszteleg). A nemzeti himnusz hivatalos állami jelkép, és ami fontosabb, a jó állampolgárt magasztos érzések töltik el, ha nemzeti himnuszát hallja.

De a fejlődés itt nem állt meg. Már nagyon régóta léteznek
alternatív nemzeti himnuszok, egyrészt olyan nemzeteké, amelyeknek nincsen saját államuk (például Grönland, Kurdisztán,
Székelyföld, de van himnuszuk a magyarországi cigányoknak
és egy másik a világon élő egész cigányságnak), másrészt országon, államrendszeren belül is, ilyen Magyarországon a Szózat, ami a nyolcvanas években gyakran elhangzott állami rendezvényeken, de a Rákóczi-indulót is sokat használták. Sok
pártnak is van vagy volt himnusza, és ha a párt terroruralmat
valósított meg, akkor némelyik párthimnuszt alternatív vagy
főhimnuszként is használták; az olasz fasiszta párt himnusza
rendezvényeken a rendes himnusz után szólalt meg, a Szovjetunióban viszont 1944-ig a párt himnusza, az Internacionálé volt
a rendes himnusz. Van himnuszuk mozgalmaknak is, például
az eszperantistáknak. És voltaképpen bármely ország bármely
hazafias vagy szabadságkereső dala tekinthető alternatív himnusznak, nálunk például ilyenné vált Bródy János dala, a Ha én
rózsa volnék, amit többen neveztek a hatvanas évek nemzedékének himnuszának, de végül több lett ennél, a rendszerváltás
előtt eszmélt nemzedékek számára a rendszerváltást, a diktatúrától való megszabadulást jelentette. Ha egy koncertfelvételt
nézünk, amin elhangzik, lehet tudni, mikor készült. Ha ujjongás, zajos öröm van annál a sornál, hogy „és ha egyszer rajtam
lánckerék taposna”, akkor az a rendszerváltás után készült. A
kádári időkben ennél a sornál néma csend volt. Akkor tüntettünk.
De a fejlődés itt sem áll meg. Már bárminek és bárkinek lehet
himnusza.
2.
Műfaj már a Youtube-on, hogy kinek mik a kedvenc himnuszai
– hát én is összeszedtem azokat, amik nekem fontosak. Először
is a nemzeti himnuszok, amiket a legjobban szeretek, nagyjából
tetszési indexem emelkedő sorrendjében közölve őket, bár szigorú rangsorba nem állíthatók. Politikai tartalom itt nincsen.
Ezek zeneművek. Az illető országok történelme, bármikori
kormányuk politikája nem tartozik ide és nem érdekel. Ha a
rendszerek bukásával más himnuszt léptetnek érvénybe, attól

még ezek a korábbi dallamok létezni fognak és nem csúnyulnak meg. Bár ettől politikai tartalma még van ennek a cikknek.
Elsősorban a dallamokról van itt szó. A szövegek általában
teljesen érdektelenek. De vannak érdekes kivételek, amikről
szót is ejtek.
Lettország himnusza jó példa arra, hogy a szövegek érdektelenek. „Isten, áldd meg, Lettországot, drága hazánkat, áldd meg
hát Baltiát, ó áldd meg! Ahol a lett lányok virágoznak, ahol a
lett fiúk énekelnek, vezess minket boldog táncba, a mi Baltiánkban!” Az ország- és népnév kicserélésével ezt a szöveget
bárhol lehetne énekelni. Egyedüli sajátossága, hogy a szomszédokra is áldást kér, hiszen Baltia nagyobb Lettországnál.
Szóval ez a dallam szép, egészen egyszerűen.
Finnország és Észtország himnuszának dallama azonos, ezért
mindkettő itt van; én a finnt tanultam még gyerekkoromban a
nyelvkönyvből.
Izrael himnuszát, a Hatikvát még Krisztől is hallottam egyszer,
magyarul, valami teljesen más szövegű vallási énekként. Mondom neki, de hisz ez az izraeli himnusz. Meg volt lepve. Neki
nem szóltak.
A Dél-afrikai Köztársaság himnuszáról három felvételt hoztam.
Az első akkor készült, amikor ez még nem volt himnusz, és
amikor hallottam, még mindig nem volt az. Az 1987-ben forgatott, de a hatvanas években játszódó Elválasztott világ című
film egy dél-afrikai fekete szabadságharcos temetésével végződik, ahol (ezen a felvételen 1 perc 20 másodpercnél) elkezdtek
énekelni egy dallamot, amit én persze megjegyeztem. A film
nálunk is a nyolcvanas évek végén mehetett adásba.
1990-ben már egy kicsit másképpen énekelték.
Én valamikor sokkal később néztem utána már a neten, hogy
mi is lehetett az a dal, amit annak a filmnek a végén megjegyeztem. Kiderült, hogy a rendszerváltás óta az az ország himnusza. Az elejét, a zulu és xhosa nyelvű részt meg is tanultam.
De az idő változott, és ma már megint másképpen szól. A Woza moya szakaszt kihagyták, és egyesítették a rendszerváltás

előtti afrikansz–angol himnusszal, a Die Stem van Suid-Afrikával, a megbékélés jegyében.
Ugyanezt a dallamot használja Tanzánia, szuahéliül, Mungu
ibariki Afrika néven, Zambia pedig Stand and Sing of Zambia,
Proud and Free címen angolul.
Lengyelország a nagyon kivételes eset, amikor egy himnusz
szövegében gyakorlatilag semmi sincs, amit más ország is
használhatna, nem dicséri az ország természeti szépségeit és
nem kér Istentől semmit. Az ország rengeteg szenvedése közül
pillanatfelvételként örökíti meg azt az időpontot a 18. század
végén, amikor Jan Henryk Dąbrowski Olaszországban megszervezte a lengyel légiókat, és reményekkel eltelve várták őt
haza. Azért is különleges ez a himnusz, mert zeneileg is egészen más, mint a rendszerint lassú, ünnepélyes himnuszok: ez
egy mazurka. Úgy is hívják, hogy Dąbrowski-mazurka.
Kazahsztán himnusza se éppen egy lassú dal, de szép, és ez a
bácsi szépen is énekel.
Egyik örök kedvencem: Németország himnusza következik.
Azelőtt Ausztria–Magyarország himnusza is volt Gott erhalte
Franz den Kaiser címen, Joseph Haydn írta személyesen. Erre
volt a legnehezebb egy jó felvételt találni, ahol igazán szépen
éneklik (mert szöveggel az igazi), és nem hosszabb egy versszaknál, mert attól a németek vöröset látnak, és igazuk van. De
végül olyan felvételt találtam, amin egymás után hangzik el két
nagy kedvencem. Előbb ez, aztán az Örömóda mint az Európai Unió himnusza. Ebben a minőségében hivatalos nincs neki
szövege, de azért mégiscsak szöveggel az igazi, éspedig németül. Az az eredeti. Sok nyelven hallottam már, azokat is szeretem.
Oroszország himnusza mindenféle felvételen nagyon szép, de
van egy feltétlen kedvencem, ami mindenféle ország mindenféle himnusza közül a legelső, mert nemcsak zeneileg szép,
irányt is mutat. De ez akkor látszik jól, ha előtte megnézünk
egy felvételt a Szovjetunió himnuszáról, méghozzá nem is
akármilyet, hanem az 1984. május elsejei díszfelvonulásról. Az

egyik képkockán látszik a tornyok mögül felszálló füst: azok az
ágyúk, amiknek a dörrenése ütőhangszerként kísérte a zenét, itt
sajnos nem hallatszanak olyan jól, de én akkor tizenhárom éves
voltam, a tévében élő adásban néztem és emlékszem.
Ma újranézve – kiüresedett kulisszákat látunk. Érdemes végignézni a felvételt, még egy darabig ugrálnak a dróton rángatott paprikajancsik, akik persze a világ leghatalmasabb hadseregének katonái és annak világmorzsoló roppant erejét demonstrálják, de mi, az utókor igazából csak bábuk ugrálását látjuk.
Aztán eltelt némi idő, összeomlott a rendszer. A himnuszt is
eltörölték, áttértek Glinka Hazafias dalára, ami azelőtt a föderatív szocialista köztársaság himnusza volt, csakhogy az egy
teljesen érdektelen, unalmas dallam, és azelőtt az övék volt a
világ egyik legszebb himnusza – tíz évig bírták, aztán visszavették. S a szövegét, a kommunizmus igáját lerázott Oroszország számára, ki más is írhatta volna, mint Szergej Mihalkov,
aki először megírta a sztálinista himnusz szövegét, majd a sztálintalanított szovjet himnuszét is?
De nem ez számít, hanem a következő felvétel, amin még véletlenül sem áll vigyázzba és nem tiszteleg senki. Táncolnak és
énekelnek. Mert a fejlődés nem áll meg, és ebben érzem, hogy
mekkora nagy nép az oroszok, akiket évszázadok óta eltipornak a cárjaik, főtitkáraik és most éppen elnökeik, de még mindig tudnak örülni. Itt éppen alighanem a függetlenség napját
ünneplik 2013. június 12-én.* A Szovjetuniótól…
És a végén az új kedvenc: Nepál. A királyság eltörlése után írtak egy teljesen új, egyszerűen frenetikus himnuszt, amiben
már eleve kódolva van, hogy lehet éppen vigyázzba is állni, de
minek. Ugyanannyit ér. És mozgalom lett belőle, feldolgozásokat írnak…
…és lépten-nyomon éneklik.
De hadd szóljak, hogy egyes videókon az eredeti, dévanagári
írású szöveg torzul, máshol viszont a latin betűs átírásban jönnek ki zagyvaságok. A helyes szöveg az angol Wikipédia vo*

Amikor a cikket írtam, ugyanennek a felvételnek egy másik példánya
volt a Youtube-on, amin 2013-as évszám állt. A könyvben linkelt példányon azonban 2011 olvasható. (Szivárvány)

natkozó oldalán van, itt a dévanagári is pontos és a latin betűs
átírás is. Onnan tudom, hogy én javítottam ki.
3.
De mint mondtam, a fejlődés itt nem áll meg. Léteznek másféle
himnuszok is, amikre nem állnak vigyázzba. Azazhogy pont
egy olyannal kezdem, amire igen. Meggyőződésem szerint létezik egy himnusz, amire a számítógépek állnak vigyázzba. Ez.
Van himnuszuk a dolgozó lányoknak. Nem én neveztem ki azzá.
A vadászpilótáknak. Ezt sem én találtam ki, a videónak is ez a
címe.
Ez is egy himnusz. Még nem tudom, hogy eredeti funkcióján
kívül kiké. Szívem szerint a világ politikusainak adományoznám.
Világunk nemrég tapasztalta egy új feminista himnusz születését is.
4.
Ami ennek a cikknek a megírására késztetett, az, hogy találtam
még három himnuszt. Még egészen újak, nem sok közük van a
politikához, és majdnem ugyanonnan jönnek. Kettőnek ugyanaz az ember írta a szövegét: Guntars Račs. A Daudz laimes,
Latvijának a zenéjét is ő szerezte, a Vienkāršas lietasnak Jānis
Ķirsis.
Ez a dal az, ami engem arra késztetett, hogy elkezdjek igaziból
tanulni lettül, és tíz hónappal később, amikor Lettország 99.
születésnapját ünnepelték, a NANDO többször is előadta, és
apránként kezdett valamiféle alternatív himnusszá válni, olyanfélévé, mint nálunk a Bródy-dal, mondjuk Lettország 99. vagy
talán majd a századik születésnapjának himnuszává. Minden
adottsága megvan hozzá. Ezt a felvételt pont az ünnepen, no-

vember 18-án tették közzé, a Jāzeps Mediņš Zeneiskola fiúkórusával énekelnek. Hogy a jövőben mivé válik ez a dal, azt
még nem tudjuk.
De hasonló a helyzet ezzel is, erről még a videóklip is egészen
olyan, mint amilyet sokszor készítenek nemzeti himnuszokhoz,
tájképekkel, főleg légifelvételekkel, én egyébként szeretem
ezeket, illenek a himnuszok hangulatához. Tartalmilag is ez kimondottan egy himnusz.
Ahogy ez is. Igen, eredetileg sportolókat lelkesítő dal volna, de
semmi sincs benne, ami alkalmatlanná tenné bármilyen egyéb
célra, olyan emberek számára, akik törekszenek valamire. Én,
többek között, meg akarok tanulni lettül felsőfokon, és ez a dal
pontosan kifejezi céljaimat és azok elérésének módját.

2018.04.03.

Haiku
Őszi vízben
kőpenge
villámlik a sóban;
egy hónapja
fagyott a kutya.
Ezt a mesterművet pár napja alkottam költészetem további
öregbítése céljából – illetve valójában azért, hogy meg tudjam
jegyezni azt a kilenc főnevet, amik rendhagyóan a második ragozásba tartoznak, noha nem -is a végződésük:
rudens – ősz
ūdens – víz
akmens – kő
asmens – penge
zibens – villám
sāls – só

mēness – hónap
sals – fagy
suns – kutya
A különbség jól látszik például rudens és brauciens (út, utazás) összehasonlításával. Egyformán végződnek, de a brauciens a szabályos első ragozásba tartozik, így egyetlen alakjuk
sem egyezik meg. S tegyünk melléjük egy szabályosan második ragozású főnevet: cālis (csibe).
egyes
többes
rudens
cālis
brauciens
rudeņi
cāļi
braucieni
N
cāli
braucienu
rudeņus
cāļus
braucienus
A rudeni
cāļa
brauciena
rudeņu
cāļu
braucienu
G rudens
rudenim
cālim
braucienam
rudeņiem
cāļiem
braucieniem
D
rudeni
cāli
braucienu
rudeņiem cāļiem braucieniem
I
rudenī
cālī
braucienā
rudeņos
cāļos
braucienos
L
cāli
brauciens
rudeņi
cāļi
braucieni
V rudeni
A trükk ott van, hogy a két ragozásra egész más szabályok érvényesek. A második ragozásban a többes számban fellép a
līdzskaņu mija, azaz mássalhangzó-változás, ami az n-ekből
rendre ņ-eket, az l-ekből pedig ļ-eket csinál. Az elsőben nem,
ezért a brauciensben soha nem áll ņ. Ezenfelül az egyes ragozásoknak van egy alapmagánhangzójuk, ami egyes esetekben
megjelenik, és ez is eltér: az első ragozásban ez a, a másodikban pedig i.
Egy helyen érdekes eltérés van: rudens egyes genitívusza
nem rudeņa, hanem rudens.

2018.08.06.

Vasárdiena
Fekszem az ágyamon, tanulok lettül,
s a gondolat cselekvéssé tettül,
verset kén’ írni errül,
de hisz én rímelni se tudok.
De meg van írva liktenised,
mindegy, tu domā vagy elhiszed,
mikor mazas meitenes dzied,
s te viņas néziet és hallgatiet,
iesim, gondolod, meg gribu érteni,
s kövessük a megírt likteni,
nemsoká már sétálunk a krastmalán,
szebben süt a saule is talán.
Sose láttuk vón’ a Trokšņu ielát,
ha megmaradunk aizvien ideát,
ha dománk nem globálisz,
buták maradunk, mint a cālis.
Nem is szól semmiről ez a dziesma,
es domāju, versírás lesz ma,
másra úgyse jó ez a délutián,
tā ir karsta vasaras dien’.
Mert lettül fokhagyma ķiploks,
akár megszüeksz vagy megszuaksz.
S a medve az meg lācis,
bármekkora medvét látsz isz.

2018.09.02.

Ahány nyelven tudsz,
annyi ember vagy
Hát nem. Ahány nyelven tudsz, annyi világot terítenek a lábad
elé.
A címül írt mondat állítólag IV. Károly osztrák császártól
van, a módosított változat viszont tőlem, és belőlem én vagyok
az első.
De rögtön meg is kell változtatnom, mert nem is egészen úgy
van. Igenis terítenek a lábunk elé egész világokat nyelvtudás,
-tanulás nélkül is, ne tessék nekem azt mondani, hogy a francia
új hullám, a latin-amerikai drámairodalom, az egyesült államokbeli Dél irodalma, a cseh filmművészet, a japán manga, az
olasz opera, az italo-diszkó, a francia, az orosz és a német romantikusok, a rock, a beat, a heavy metal, a népzene, a népmese, a science fiction – és még el se kezdtem gondolkodni – nem
mind-mind egy külön világ, és igenis érthetők nyelvtanulás
nélkül, ami nem, azt lefordították. A zenét éppen ugyan nem,
de hát a zene nyelve egyetemes. A verbális művek meg hát elérhetők magyarul is, már ami fontos.
Hát ez itt az óriási tévedés.
Egyfelől minőségi különbség, hogy fordító közbeiktatásával
ismerhetünk meg egy művet, vagy egyből az eredetit, változtatás nélkül. Másfelől, ami legalább ennyire fontos, lefordítani
csak műveket szoktak, de a verbális kommunikáció nem csak
művekből áll. Még mindig nem tudok lettül, másfél év erre
nem elég ilyen közel az ötvenhez, de értem az időjárás-jelentést, a híreket, a neten és az autók oldalán a reklámokat, az üzletek feliratait, interjúkat nézek meg művészekkel, egyre többet
és többet értek meg – és kinyílik egy világ.
Amiből semmit sem ismernék, ha azokat a könyveket olvasgatnám, amik magyarul megjelentek, nemrég hozzájutottam
néhányhoz a padomju okupācija idejéből, valamicskét felvillantanak, mintha az ember egy ezerdarabos puzzle két-három
darabkáját megtalálja a fiókban és azt hiszi, hogy tudja, mi van

rájuk rajzolva. Dehogy tudja. Csak néhány töredéket lát, összefüggéseiből kiragadva. Amíg Lettország nekem nem volt több
a NANDO kislányok kétségkívül gyönyörű dalainál, én is csak
egy ilyen töredéket ismertem, és amikor csatlakozott hozzájuk
ismeretkörömben néhány további énekes, akkor megnőtt ez a
töredék, de alapvetően nem változott: kortárs könnyűzene, elsősorban gyerekzene, bár egyre nagyobb arányban másféle is.
De ma? Könyveket olvasok lettül, bár időm és energiám csak
arra van, hogy beléjük nézzek, fogalmat alkossak a tartalmukról. Tévét nézek lettül, no jó, elég ritkán van rá érkezésem. Az
utóbbi hetekben napi tizenkét-tizenhat, néha húsz órát töltöttem
telefonálással, ami mellett nem lehet semmilyen akusztikus
művet hallgatni, az olvasásra se tud az ember figyelni, viszont
a szememnek és az ujjamnak muszáj valamit folyton csinálni –
hát fogtam az utcanézetet és csámborogtam. Már jobban ismerem az Óváros utcáit, mint a saját városoméiakat. Kedvenc helyeim vannak. Egyre többet tudok Lettország történelméről és
történeteiről, mitológiájáról, mindenfélékről. Mert leírták, elolvashatom, és egyre többet és többet értek meg belőle.
De ma is az a legfontosabb, hogy abból az öt szempárból olvassam ki, milyen csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát.

2018.10.08.

Egyszer két ördögöcske
Reiz divi velniņi, kas katru dienu netāļu no elles vārtiem uz
ugunīgas pļavas savu brīvo laiku ar visādām nerātnībām pavadīja un dažu labu reizi bija mēģinājuši uz kādu acumirkli izsprukt no elles laukā, pamanīja, ka vārtu sargs iesnaudies.
Közel egy évvel ezelőtt már idéztem Rūdolfs Blaumanis Velniņijének szép hosszú kezdő mondatát. Időnként elővettem azóta
is, elmerengtem rajta, és egyre világosabban értettem a tartalmát nyelvtanilag is – a tartalom lényege elég hamar összeállt.

Mostanra az egész szöveget nyelvtani részletességgel értem, és
ezt érdemesnek tartottam megörökíteni.
Reiz divi velniņi, egyszer két ördögöcske, ezt már tavaly megbeszéltük. Katru dienu, mindennapoknak a, vagyis mindennap,
többes birtokos. Netāļu no elles vārtiem – nem messze (tāls) a
pokol kapuitól, uz ugunīgas pļavas – a tüzes mezőkön. Savu
brīvo laiku – övék szabad időket, ar visādām nerātnībām pavadīja – rātns az jó, jól viselkedő, vagyis nerātnība az rosszalkodás, pavadīt pedig nemcsak elkísérni, hanem időt eltölteni is,
tehát mindenféle rosszasággal töltötték a szabadidejüket. Dažu
labu reizi – összes jó alkalmakkor, bija mēģinājuši – voltak
próbálkozók, uz kādu acumirkli – valamilyen szempillantást,
izsprukt no elles laukā – kiszökni pokol mezeiről. Pamanīja –
észrevették, ka vārtu sargs iesnaudies – hogy kapuknak őre elbóbiskolt. Az ige iesnausties, és történetesen a -dies végű alak
a jelen idő és a múlt is, így nem derül ki, hogy az őr már bóbiskolt vagy csak akkor aludt be (ie) éppen.
Egyszer két ördögöcske, aki mindennap a pokol kapuinak közelében, a tüzes mezőkön töltötte szabad idejét mindenféle
rosszalkodással és minden jó alkalommal megpróbált valamely
pillanatban kiszökni a pokol mezejéről, észrevette, hogy a kapuőr elbóbiskolt.
A szöveg a könyv hetedik oldalán van, több nincs is rajta, a
kapu rajza tölti ki az oldal nagy részét, és többhelyütt vannak
egész oldalas rajzok, de hát a hatvankettedik oldalig tart a történet. Még egy darabig nem tudom meg, mi történt a két ördögöcskével. Kiszökni kiszöktek, az biztos.

2018.10.29.

Jön az Új Fény
Én azonnal nagybetűsítettem. Jauna gaisma… Jaunā Gaisma,
az Új Fény!
Az Új Fényt Loreta Reidének* hívják, őt öleli körül és belőle
árad, körülötte forog és fordul meg. És ő kinyitja a szemét,
hogy lásson, mert jön az Új Fény, és látni akar minket.
És fölteszi a fekete sityakját.
Ezért volt Loreta annyira blasé az utóbbi időben küldött fényképein. Mert ezt írta. Zene és szöveg. És fény.
Ideje megkérdeznem magamtól: vajon ha Keita nem tesz föl
fekete sityakot, elkezdtem volna valaha tanulni?
Azt hiszem, nem.
És ha Dārta nem tesz föl fekete sityakot, megírtam volna valaha a Míla és Vilit?
Biztosan nem.
S most itt a harmadik fekete sityak, és vele minden, ami jó a
Loretát körülvevő kicsiny világban. A Mamma mani apēdīshangzást megkapta a hangszerelést vállaló Jānis Ķirsistől, a
gondolatképeket Guntars Račstól (aki maga bár nincs feltüntetve bármiféle közreműködőként, mégis hat munkájával, létével,
gondolataival), a tekintet erejét Keita Krūmiņától, a Loreta körül lassan aláhulló múltat abból, ahogy Dārta Stepanova újraélte Ariana Grande dalát, az alapot, hogy filozófiai eszmecseréket táncdalnak álcázva juttassunk el a közönséghez, a NANDO-tól Agate Albekeitéig mindenhonnan, és az eredmény egy
hamisítatlan Loreta-dal, ami csak ő és már senki más.
Azt mondta, ha ő meg tudja csinálni, akkor én is, és rám mutatott a képernyőről, hát fogtam magam és írtam egy verset.**

*

A Jauna gaisma című dal eredeti felvétele sem érhető már el a Youtube-on, de nekem persze megvan. (Szivárvány)
** Persze lettül, az utolsó fejezetben található, Vai tam ir jēga? címen.
(Szivárvány)

2018.11.25.

Tündérország
Jó két éve, hogy először jártam itt, annak kapcsán, hogy a
NANDO itt lépett fel. Megnéztem a helyet, olvasgattam a honlapjukon – ennyi volt. No persze alig értettem még valamicskét
lettül, és Rīgáról se tudtam még semmit, nagyjából ez volt az
első hely, ahova elmentem a városban.
Tegnap a városban kószálva fölfedeztem megint, bekukkantottam, és órákig maradtam. Ma pedig az egyik rīgai képmegosztón felbukkant egy kép a létesítményről, én is továbbadtam,
váltottunk róla pár szót a barátaimmal – nosza, mondtam magamnak, írjunk róla cikket. Mégpedig két okból. Mert maga a
hely gyönyörű, és mert fantasztikus, ahogy megelevenedik a
neten. Merthogy ugye én fizikai valómban nem tudtam odamenni. Csak a neten.
A hely neve Lido atpūtas centrs. Lido pihenőközpont.
Jókora út kedvenc helyemtől, az óvárostól. Ki kell menni a
11. novembra krastmalára, amit az óváros déli sarkától Krasta
ielának (Part utcájának) hívnak, és ezen van, öt kilométer a
vasúti hídtól a Daugava partján délnek, fölfelé. Latgales priekšpilsēta (előváros). A Krasta ielán osztottpályás közlekedés van,
úgyhogy el kell menni az Ogres ieláig, és ott lehet visszafordulni. Mármint ha az olvasó kocsival érkezik. De ha nem, akkor kattintson arra a zöld Gugli-jelölőpöttyre, ami alatt a cég
neve áll. Keresse meg a fényképeket, és azok között a legelső
360 fokos körnézetet. Egy beltéri Street View-képet fog kapni.
Induljon el bármerre. Néhány óra múlva találkozunk.
Igen, végigfényképezték az egészet. Valahogy így nézhetne
ki minden középület belső utcanézete, vagy akár minden frekventált kültéri hely. Mindenhová benézett a kamera, ahol csak
megfordulhat a vendég. A hely pedig tündéri. Akárhová néz az
ember, mindenhol maximális odafigyeléssel, gondossággal berendezett kis zugok, fülkék, apró részletek sokasága, fagerendákból épült rusztikus ácsolatok alatt. Ne hagyja ki az olvasó a
lépcsövet se, mert az épület többszintes, az alagsorban sörpince
(alus pagrabs), a földszinten (pirmais stāvs) a Baltikum legna-

gyobb önkiszolgáló étterme (Baltijā lielākais pašapkalpošanās
restorāns), az emeleten (otrais stāvs) a Gazdánál (Pie saimnieka) nevű étterem, ahol kilenc kilencvenért annyit ehetünk,
amennyi belénk fér. Terített asztal mellett jobban ízlik (pie klāta galda garšo labāk).
Az emeleten, a lépcsőtől távolabbi oldalon óvatosan tessék
közlekedni, mert ahogy az épület kupolás végéhez közeledünk,
lezuhanhatunk a földszintre a nyitott födémen át. Ha olyan
nyílra kattintunk, ami egyenesen oda vezet. Az emelet másik
végén följebb is megy egy lépcső, de ott nem lehet fölmenni.
Viszont a 360 fokos képek között van egy, ami egy pasztellszínekkel dekorált, a többivel nem azonos épületrészt ábrázol,
szerintem az az.
A hagyományos fényképek pedig rengeteget megmutatnak a
centrs további részéből, hogy mi minden van a szabad ég alatt.
Honlapjuk is van, hogyne lenne. Én persze már lettül olvasom. Értek mindent. Fönt van az étlap, eseménynaptár, mindenféle. A cégnek saját belső minőségellenőrző csapata van
(iekšējā kvalitātes uzraudzības komanda), de ebben, tekintve,
hogy ez a cikk nem reklám, hanem élménybeszámoló, nem az a
lényeg, hogy van nekik, hanem hogy ezt egyből értettem. Az
árak is fel vannak tüntetve. A slidotava (korcsolyapálya) gyerekeknek munkanap két eiro egy órára, felnőtteknek hétvégén és
ünnepnap három ötven.
Még érdekesebb, hogy az étlap nem csupán egy pdf, amit le
lehet tölteni: az ételeket kosárba is lehet rakni és megrendelni.
Gaļas uzkodu izlase, vagyis húselőétel-válogatás tíz nyolcvan
(ez jelen pillanatban 3848 forint), ezért kapunk négy krumplis
palacsintácskát csirkesalátával, négy rozskenyérkét grillezett
csirkemellecskével és napon patkolt paradi… pillanat… ja
igen, kaltētiem az nem kalt, hanem a kaltēts hímnemű többes
határozatlan datívusza, és kaltēt az panākt, kā kas kļūst ļoti
sauss, szóval napon szárított paradicsommal, valamint négy
rozskenyérkét ünnepi pástétommal. Igyekeztem pontosan viszszaadni a fordításban a kicsinyítő képzőket; lettül mindent mindig kicsinyítenek, elállt az esőcske és kisütött a napocska, de
elhiheti az olvasócska: azok a palacsintácskák, rozskenyérkék
és csirkemellecskék nem azért vannak ellátva kicsinyítő képzőcskékkel, mert lettül esszük meg őket.

De kit érdekel? Az egész hely bájos, amolyan tipikusan rīgai
módon. És érdemes megnézni a honlapon a 360 fokos virtuális
túrát is, ami ugyan jelenleg csak a cég sok-sok létesítménye közül csak egyet, egy másikat mutat, a Vērmanītist, de még babaháznézet is van. Büszkén jelenthetem, hogy térképi keresés nélkül is megtaláltam, pedig az sincsen az óvárosban. A Brīvības
piemineklistől kifelé kell menni a bulvārison az első sarokig,
ott jobbra fordulni sréhen a Tērbatas ielán, az egyenest kivisz
az Elizabetes ielára, s pont ott van az étterem a Vērmanes dārzs
sarkán.

2018.12.10.

A Rikandában úsztak
Sokéves elszánt erőfeszítéssel sikerült kideríteni, hogy mitől
Lielā zive. Mert a hatodik ragozásban ilyen alak nincsen,
alanyeset zivs–zivis, ģenitívusz zivs–zivju, datívusz zivij–zivīm,
tárgyeset zivi–zivis, lokatívusz zivī–zivīs, vokatívusz zivs–zivis,
instrumentalis zivi–zivīm. A dalban zive és tárgyesetben zivi
szerepel, vagyis az ötödik ragozás szerint.
A Tezaurs végre tudta. Ez egy apvidus, vagyis tájnyelvi alak,
éspedig az ērģemei nyelvjárásban (izloksne). Ērģeme, észtül
Härgmäe a valkai pagastsban levő falu, 319 iedzīvotājs lakik
benne, és ott mondják így, ötödik ragozásban. Ott a Rikanda
folyik, huszonnégy kilométer hosszan, a Sedába ömlik, az pedig a Burtnieks-tóba.
Azon tűnődöm, mennyire lehet gyakori, hogy a nyelvjárásokban másik ragozásba kerülnek főnevek. S vajon milyen váltások fordulnak elő? Átmehet egy szó másik nembe is? Mondjuk
lehet valamelyik nyelvjárásban, hasamra ütök, upe helyett upis,
ötödik helyett második ragozás, hímnem? Mert vannak szavak,
amik biztosan megcsinálják ezt, például sāls (só), ez konyhasó
és kémiai izémicsoda értelemben is hímnemű, rendhagyó második ragozás, tehát az egyes datívusza sālim, de a köznyelv-

ben megőrződött a régebbi hatodik ragozásbeli forma, sālij a
datívusza, és az egész paradigma eszerint van.

2018.12.16.

Nincs
Ha valami nincs, illetve nem van, az lettül nav. De kétféleképpen.
1. Nav galda – nincs asztal, ezen a helyen asztal nem észlelhető. Nav laika, nincs idő, nav naudas, nincs pénz. A főnév
mindig birtokos esetben áll.
2. Šis nav mans kaķis, ez nem az én macskám, Pēteris nav
vaininieks, Pēteris nem bűnös, ilyenkor viszont alanyesetben
van a főnév.
Világos párhuzam van a magyar nincs = lett genitívusz, magyar nem = lett alanyeset között.
S ebben a legklasszabb az, hogy ezt nekem anyanyelvi beszélők magyarázták el, én megköszöntem, elmondtam, hogy van
ez magyarul; végig lettül beszélgettünk, és értettük egymást.
Mármint nemcsak én őket, hanem érthetően is tudtam kifejezni
magamat.

2018.12.29.

Teljes kör
A dramaturgia egyik alapszabálya, bár nem tudom, hogy ezt
hogy mondják szaknyelven, nem tanultam dramaturgiát: mindig teljes kört kell rajzolni. Ilyen teljes kört említettem már,
amikor Jitka árulását követően jó Barčánk kimegy az erdőbe és
annál a fánál siratja el szerelmét, amelyikbe annak idején bevésték a nevüket.

De nemcsak a dramaturg tud teljes kört rajzolni. Az életnek is
megvan a maga dramaturgja.
Volt egyszer valaha egy kislány, akinek a legnagyobb része
volt abban, hogy megtanultam, mit kell nézni az emberek szemében, ha nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy éppen mit akar
kifejezni, hanem mélységében akarjuk megismerni a másik lelkivilágát. Kétéves korában kezdtük.
Aztán találkoztam öt kislánnyal, akik az Ievan polkkát énekelték finnül, és valamiért az egész nagyon jó volt, de akkor
még nem értettem meg, hogy miért. Elkezdtem belenézni a szemükbe, és annyira tetszett, amit ott láttam, hogy kíváncsivá tettek: milyen, amikor az anyanyelvükön énekelnek? És elkezdődött kalandom a lett nyelvvel és kultúrával, a lett emberekkel
és Lettországgal, ami két és fél éve tart, s az a tervem, hogy
emellett már kitartok hátralevő éveimben.
Aztán egy karácsonyutón eljön az a kislány, mint minden évben, csak közben már tizenhét éves nagylány vált belőle. Egyszer csak kiderül, hogy finnül tanul, már százszor többet tud,
mint én, pedig kétszer próbáltam – nem én mondtam neki. És
egyszer csak – ezt sem én mondtam neki – elkezd finnül énekelni.
Az Ievan polkkát.
Persze ő se tudja a teljes szöveget. Megmutatom neki, hol találja a kezében tartott gépen, előveszi, és szépen végigénekli az
egészet. Hibátlan finn kiejtéssel. Szinte még Keita hangsúlyai
is átjönnek, meg Terēzének némelyik tekintete. (Viszont Alise
egy az egyben a kishúga lelki tükörképe.)
Nem én mondtam neki. Én elénekeltem előzőleg a Kalliolle,
kukkulallét, mert arra emlékszem finn tanulmányaimból. Az
egész finn népdal-, pop-, rock-, rap-, miegyébkincsből pont az
Ievan polkkát választotta, és az se lehet, hogy kiolvasta a tekintetemből, hogy annak számomra jelentősége van, hiszen már
korábban ismerte.
Mert teljes kört kell rajzolni.

2019.02.25.

Balss pavēlnieks 2018
Óriási verseny volt, kétségtelenül. Septembris végén két napon
át, összesen huszonegy óra hosszat gyerekhangok töltötték meg
a zaķusalai tévészékház hatos stúdiójának kicsiny, tündöklően
megvilágított színpadát. Három korcsoportban öt-öt szólista és
öt-öt csapat jutott a féldöntőbe, harminc produkció. Nagyszerű
zenészek, énekesek segítették őket.
Csak most már februāris van, és én még mindig nem írtam
meg a cikket. Sok oka van. Voltak mindenféle gondjaim, amik
miatt elfelejtettem. El lehetett felejteni. A cikket is – a versenyt
is. Pedig voltak benne ragyogó alkotások. Talán korszakalkotók. Csak… csak azon a szinten, amit a Balss pavēlnieks képvisel, ennél többet várt az ember. Még ennél is. És kevesebb
unalmat.
Kezdem azokkal, akiket korábban is ismertem.

Dārta Stepanova
Két dalunk van. Az egyiket megint külföldről hozta: Clown
Emeli Sandétól. Persze meghallgattam az eredetit most is, legalább annyira unalmas, mint amit, grácia fejemnek, Dārta hozott össze belőle. Most elhagyja a korábban úgy kicsiszolt
gesztusnyelvet, mindent a hangjára bíz, meg persze a tekintetére, ami azért mégiscsak dārtás marad, de ha korábban nem figyeltem volna éveken át, mármint persze ugyanazon a kisszámú felvételen, akkor most nem tűnne fel különösebben, hogy
közöl vele valamit. Most nem manifesztál koyaanisqatsit, nem
szövi meg újra az univerzum felépítményét, mint valaha – csak
elénekel egy dalt, amúgy nagyon jól.
Csak nekem most pont Faxéra lett volna szükségem.
A másikat, a Bāreņa lūgšanát (Az árva imája) Valts Pūce írta, aki maga is közreműködik szintetizátoron, gitáron Armands
Alksnis, és két operaénekes áll Dārta mögött a színpadon, Evita
Zālīte és régi ismerősünk, Jānis Apeinis. S talán éppen ez

nyomja rá bélyegét Dārta szereplésére, aki ebben az illusztris
társaságban már nem lehet a Masterpiece és még kevésbé a Focus somer lénye, kell a jókislányos ruha, a szépséges frizura és
a jókislányos modor. A dal pedig – jól sikerül, de nem az a
szenzáció, amit Dārtától várna az ember.

Dzintariņi
Két dalt őriz a net a Borostyánkáktól is, ráadásul mindkettőből
van már felvételem. A Caur sidraba birzi gāju (Ezüst nyíresen
át mentem) régi, szép daina, de ők egy Gunārs Kalniņš által átdolgozott változatot énekelnek, ami nekem nem annyira jött be
már korábban se.
Ennél akkor már jobban tetszik a Zīmes pašiem jāatmin (Meg
kell jegyezni a jeleket), amit a szerzővel, Lauris Reiniksszel
együtt énekelnek, nekem csak két bajom van vele. Ez nemigen
jobb, mint amikor Reiniks egyedül énekli, márpedig ugye tízen
azért mégiscsak nagyobbat alkothatnának, és teljesen kimaradtak Zane, Marta és Kerija szokásos kis magánszámai, a grimaszok és gesztusok, amik egyáltalán nem fölöslegesek, egész sor
dalt ezekből értettem meg már előbb, mint ahogy a szöveget lefordítottam. Illetve némelyiket még egyáltalán nem fordítottam
le, például a Pienākumit (Kötelességek) főleg Kerija megjelenítő erejének köszönhetően értem.

Šarlote Patmalniece
Őt nem ismertem korábban, csak a dalait – nyilván ő is látta a
Mazo Dziesmas Latvijait és megtetszettek neki Agate dalai.
Azt a kettőt énekli el, amiket Agate maga írt, illetve dolgozott
át.
A Puteklis Agate-változata rövidebb, mint Intars Busulis eredetije, és Šarlote is ezt veszi át, megtartva Agate más változtatásait is (például te lūk tu patveries helyett te tu man patveries),
de partnere, Nauris Brikmanis még változtat a szövegen (atmiņu puteklis helyett sajūtu puteklis), tehát létrejött egy újabb,
Šarlote-féle változat. Brikmanis egyébként végigbohóckodja az

egészet, ami nem segít a filozófiai mondandó megértésében, de
valószínűleg helyes a döntés, mert Šarlotének ezt egyáltalán
nem sikerül interpretálnia, kis táncdalocskát alkot belőle, ami
klassz, csak nem ezt kellene. A dal még mindig fölötte van az
én megértésküszöbömnek, de amikor Agate énekel a kihagyó
szívdobbanásokról (sirdspukstu pārsitiens), az én szívem is kihagy egy ütemet, mert úgy néz a közönségre.
Ami Busulis dalát illeti, azzal én nem igazán tudtam megbarátkozni, sem a hangszereléssel, sem a fejhangú énekléssel, de
ítélje meg az olvasó.
Šarlote a másik dallal, a Sapņu dziesmiņával is arányt téveszt,
lelkes ugrálást csinál belőle, ami egy altatódalnál megint csak
nem annyira jó ötlet. Az igen, hogy nem próbál Agate lenni,
nem utánozza.
S innentől azok, akiknek személye is, zenéje is új volt nekem.

Apodziņi
Ők a Kuvikocskák. Daluk címe Mošķu dziesma (Szellemdal).
Hát ők még nagyon a jövő reménységei és nem a jelenéi. De
kívánok nekik persze sikereket. Tizenhárom óvodás kislány, ha
jól számoltam a nagy kavargásban, szellemecskékkel a ruhájukon.

Rasa Bondare
A dal címe Ceļš uz mājām (Út hazafelé), az előadás láttán pedig a krónikás ráncolni kezdi homlokát és szeretne föltenni egy
kérdést, de nem meri anélkül, hogy az eredetit is meghallgatná
– Rassell és Sabīne Berezina dalát is betettem ide. A kérdés az
lett volna, hogy hát ez tényleg nagyszerű, de mi a dallam – a
válasz pedig az, hogy ez a dallam, Rasa teljesen szuperül követi az eredetit, a rapet átváltoztatja parlandóvá, kreatívan dolgozza át és értelmezi újra, egyszerűen nagyszerű.

Melānija Briuņa
Amikor az ember meglátja kiírva, hogy a zenét Raimonds
Pauls írta, a szöveget pedig Guntars Račs, akkor tudja, hogy a
dal (Pūpēdis – Pöfeteg) nagyon jó lesz, és drukkolni kezd,
hogy az előadás is nagyon jó legyen. És nagyon jó is lett, mind
a kettő, egyedül is meg Roberto Melonival is – elnyerte vele a
verseny második helyét.

BUMS
Ők is modern feldolgozású dainát hoztak, mint a Dzintariņi:
Aiz Daugavas vara dārzs (A Daugaván túl volt egy kert). Hatan vannak, ők is lányok mind, de már nagyok, és remekül énekelnek. Jó lett, csakugyan. A másik fellépés is, ahol partnerrel
énekelték el; Jānis Buķelis rekedt hangját és stílusát nekem
még szokni kellett, de tényleg jó. Ezzel a dallal végeztek a verseny harmadik helyén.
Fölhívnám a figyelmet a fejékekre, amik dzintarsból vannak,
borostyán, nemzeti kincs, imádják.

Monta Cine
Dean Instagram című dala talán a legunalmasabb az egész mezőnyben, pedig vannak benne unalmas dalok jócskán. Jól énekli, mindazonáltal. Bár sikerült összehoznia egy pillanatot, amikor a közönség már fellélegzett és tapsolni kezdett. A Ralfs Eilandsszal énekelt Havana a másik esélyes a legunalmasabb dal
címére.

Čabuļi
A nevük apró, jelentéktelen teremtményeket jelent. Kilenc lány
és három fiú, ami hangszín, hangterjedelem szempontjából
nem sokat számít, mert ők is még elég kicsik ahhoz, hogy a fiúk hangja ne különbözzön számottevően a lányokétól, ez kide-

rül, amikor csak a fiúk énekelnek. A dal címe Dāma. Jól sikerült.

Diāna Fišere
A dal címe Pienvedēja piedzīvojumi (A tejes kalandjai), ami
egyúttal a szerző, Māris Žigats (már szerepelt blogunkban)
1994-ben alapított együttesének neve is. Az előadás temperamentuma méltó az eredetihez, csak folyton az az érzésem, hogy
Diānát cserben hagyja a hangja, egyszerűen nincs a torkában
elegendő. Történetesen nekem ez a dal nemigen tetszik.

Jūras akmentiņi
Szigorúan véve a Tengeri kavicsokat már ismerem, itt-ott öszszefutottam a fellépéseikkel, de nem volt közte, ami mélyebb
benyomást tett volna rám. Most sem annyira. Két dalról három
felvétel készült, két különböző felállásban, mert ők nem együttes, hanem zenei stúdió, akik közel negyedszázada működnek
Ventspilsben és több korosztály is énekel náluk. A nagyobbak
dala ezúttal a Just Give Me A Reason. Kedves, szép előadás, jól
sikerült, klassz.
A kisebbeké a Samērija (talán felmérést jelent, de lehet, hogy
összehasonlítást*). A két felvétel között nem sok különbség
van, bár Lauris Valters több életet visz bele, egyébként nélküle
is elég jó volt, így még jobb – de őszintén bevallom, nekem ötven százalékot emelt rajta, hogy egy villanásnyira láttam,
mennyire tetszik Marta Krūcénak a nézőtéren. Nekem az ő véleménye gyerekzenében zsinórmérték.

Melisa Kovaļova
Megint egy Pauls–Račs-dal: Muzikanti nedejo (A zenészek
nem táncolnak). Bevallom, a dzsessz akkor sem az én műfajom, ha ők írták. Melisa szépen énekel, de hát nem vagyunk
egy hullámhosszon.
*

Összehasonlítást jelent. (Szivárvány)

Ieva Kudlāne
Beyoncé-dal: I Care. Én nagyon untam, ne tessék haragudni.

Diona Liepiņa
Rise Up. Szépen elénekelt, elég unalmas dal.

Līga
Sing. Nem tudom, mi ez a műfaj, biztos jó, én ezt is untam.

Mare
Hát itt meg az a helyzet, hogy ez a dal szerintem jó. Miks Dukurs írta, a címe Tuvāk vēl tuvāk (Közelebb, még közelebb),
eddig még nem ismertem, hát rákerestem erre is; találtam másik felvételt, ahol Miks adja elő az apjával, nini, gyerekközönség előtt. Szóval a dal jó, csak a Mare lányok-fiúk, hát szóval,
nem jók. Ez van. Én még így se tudok énekelni, de ez a Balss
pavēlnieks.

Marta Matisova
Az angol nyelvű dalok ritkán sikerülnek igazán jól a Balss pavēlnieksen, kivéve nagyjából, amikor Dārta Stepanova énekli
őket. Az ember szíve vérzik, ha arra gondol, mit tudott volna
csinálni Sigrid Don’t Kill My Vibe című dalával azok után,
amit a hasonlóan diffúz és heterogén Focusból alakított – de
hát nem ő énekelte el. Marta Matisova klasszul, jól elénekli.
Szerethető. Ennyi történt.

Mazie Pigori
A csapat neve körülbelül annyi, mint „a kis mulatságok”. De
Zirneklis című dalukban éppen nem mulatoznak, hanem olyan

megejtő hűséggel reagálnak a dalbeli zirneklis jelenlétére, hogy
az ember ha nem tudná is rájönne, hogy az bizony pók. A másik felvételen, ahol Big Al & The Jokers közreműködésével adják elő, ez kevésbé valósul meg, alighanem fontosabb volt a
mozgásterv, hogy egy teljes banda között tudjanak szlalomozni
éneklés közben.

Mello
Vindo című daluk egy nagyon érdekes, félig verbális izé, Reinis Sējāns ēs Jānis Šipkēvics írta, hallás után szerintem finnül
van, ha van. Más kórusokkal is van róla felvétel a neten, ott se
derül ki több, de a Mellónál a pont. Másik daluk, a Salauzta
sirds (Összetört szív), Ozols közreműködésével, egyszerűen
csak unalmas.

Nianse
A Nüansz csapat kis jelmezes táncjátékot alkotott a Kas tur rībina? (Mi csapkod ott?) című népdalból, érdekes, jó lett.

Noslēpums
Nevük egyik kedvenc szavam: Titok. Lec saulīte, rītā agri
(Kelj fel, napocska, korán reggel) című daluk dainafeldolgozás,
jó, klassz, tetszik. A másikat, a Makebát inkább csak végigszenvedtem.

Poppy
Azt hiszem, senkinek nem okozott gondot, hogy a Divpadsmit
laupītāji (Tizenkét rabló) című Raimonds Pauls-dalt (fülhallomást musicaldal) csak kilenc rabló énekli, nagyszerű lendületességgel, mély átéléssel.

Kristīne Priedkalne
Valts Pūce egy másik dalát hozta, a címe Ūpītis (Fülesbaglyocska). Fantasztikusan hatásos előadás, óriási átéléssel énekelte, nagyszerű hangja van, minden remek volt, de tényleg –
csak a dal nekem nagyon nem tetszik. Úgyhogy rá is kerestem,
van-e Kristīnének más felvétele a neten. Van. Énekelt már az
Autobuss Debesīsszel Imants Kalniņš-dalt (a hátuk mögött balról Marts Kristiāns Kalniņš, Imants fia, jobbról a hosszú ősz
hajú Andrejs Grimms, a bungasokat üti Ervings Znotiņš), s föllépett a tavalyi Aprīļa pilienin is. A partnere mindkétszer Etīna
Saulīte. Egyiktől se haltam meg. Klassz, ez minden.

Pusnotis
A Félhang együttes Kad mēness sauli (Mikor a hold a napot)
című dala nekem valahogy visszaidézte a 2014-es Aprīļa pilienit, amikor az az öt kislány még hatan volt, és arról énekelt,
hogy minek annyit biflázni, de én persze csak két és fél évvel
később estem le a holdból és nem értettem még egy szót sem.
De valahogy ilyen ez az előadás.

Everts Riekstiņš
Grace Kelly – óriási elánnal és meglepő hangterjedelemmel
előadott, érdekes dal, a srác igazi showman, van jövője a bizniszben.

Šarlote és Henriete Sprūdža
(A kiírva látható Sprūdžas többes szám, mert ketten vannak, és
a nyelvtan megköveteli, hogy így írják.) Igen, teljesen korrekt
előadás, azzal együtt, hogy én képtelen vagyok benne felfedezni Imants Kalniņš jellegzetes zenei világát, pedig az ő neve van
odaírva – ezért kerestem másik előadást, és ugyanezt hallom.
Imants Kalniņš márpedig ilyet is írt, el kell fogadnom a tényt,
bármennyire nem tetszik ez a Vilciņš (Búgócsiga) című dal. Hihetetlenül univerzális zeneszerző.

Katerina Sretenska
Beatles-dalt hozott, a Golden Slumberst. Untam, ne tessék haragudni. Sokkal jobb volt a Džoanna, amit a szerzővel, Jānis
Stībelisszel adott elő.

VIVA
Speak Up. Nem rossz – de nem is kiemelkedő.
hatásszünet

Jegors Korobkovs
A Daugavpilsben élő, 9–12 éves korosztályban indult Jegors
Korobkovs egy A chi mi dice című olasz dallal a verseny második legnagyobb szenzációját alkotta meg. Sokkal jobb volt,
mint az eredetit éneklő Fausto Leali. Sokkal jobb volt, mint az
összes többi résztvevő együttvéve. Az énekművészet csúcsa.
Az év egyik legjobb előadását vették fel a hatos stúdióban azon
a szeptemberi vasárnapon. Akár a versenyt is megnyerhette
volna vele – de nem ez a dal nyert.
Atis Auzāns melodion- és énekkíséretével Jegors Korobkovs
elénekelte a Tumša nakte, zaļa zāle egy másik feldolgozását,
nem azt, amit már korábban ismertem, amiből megírtam a Míla
és Vilit, hanem egy másikat, Jānis Strazds változatát. A hatás
frenetikus volt. Ez a dal nyert. 2018-ban Jegors Korobkovs a
balss pavēlnieks.

2019.02.25.

Menjünk táncolni
a barátainkkal
Ennyi a recept, semmi több. Ej un dejo.* Fogd meg a barátod
kezét és menjetek táncolni. Emīls és Ieva szerint ezzel kész is,
és nem mondhatom nekik, hogy nem így van, mert tényleg így
van, bár ők nem ettől kolosszálisak már három éve. Hogy mitől, azt még nem tudom, mert megnéztem egypár videójukat,
de folyékony gyereknyelven beszélnek, amiből édeskeveset értek, ők nemcsak énekelnek, rengeteg mindent csinálnak, játszanak, vicceket mesélnek, hajat vágatnak, szinte kamera előtt élik
az életüket, és talán ettől kolosszálisak a bátyámmal. Márminthogy a nevük Mēs ar brāli kolosāli. A Youtube-csatornájuknak
én lettem a húszezer-százkettedik nézője.

Ieva Ķiģele és Emīls Ķiģelis jelenleg a legnépszerűbb gyerektévéműsor az országban, és ebből én sem akarok kimaradni.
Akkor sem akarnék, ha nem kerülne ki a kezük alól olyan
nagyszerű dal, mint az Ej un dejo.
*

A klip azóta eltűnt a Youtube-ról, bár a csatornájuk megvan. Ezért két
képet tettem ide a link helyett. (Szivárvány)

2019.03.01.

Palack a vízben
Mint egy hajótörött vízben úszó palackja valahol az óceán közepén, ahol nem járnak hajók, úgy hányódik ez a videófelvétel
a Youtube sok milliárd videója között. 2013. április 13-án töltötték fel, közel hat éve. Azóta 3901 néző látta, kevesebb mint
naponta kettő. Tizenhatan lájkolták. Heten diszlájkolták. Hozzászólást nem kapott.
Szöveg nincsen hozzá, csak egy link, ami azt mondja, hogy a
tartalom már nem elérhető. A keresők nem dobják ki az éneklő
kislány nevére, mert a nevét sehol sem írták ki. Magán a videón sincs kiírva, bár lehet, hogy eredetileg ki volt – de az elejébe
belevágtak. Talán csak a családja és a barátai ismernek már rá,
ha véletlenül belefutnak ebbe a régi felvételbe. És mosolyognak, hogy mennyit változott azóta.
De ráismertem egyből én is, nem kellett megvárni, hogy elhangozzon a neve. A mosolya ugyanaz.*

2019.03.15.

Kilencedik csoport
Subskraibo, mondja.** Hát ez sehol nincs feltüntetve a szótárakban, angolból persze nem gond lefordítani, de kétségkívül a
Darbības vārdu tabulas kilencedik csoportjába, a dzīvot típusú
igékhez tartozik. Subskraibot, subskraiboju, subskraibo, subskraibojam, subskraibojat. Többes felszólító alakja subskraibojiet.

*

Ha a videó eltűnne, mire az olvasó kezéhez jut a könyv: Zane Dzenīte
volt az. (Szivárvány)
** Sajnos ez a videó is eltűnt már. A Mēs ar brāli kolosāli rapdaláról van
szó, a címe Tas brīdis (Az a pillanat). (Szivárvány)

Érdekes, hogy Ieva mennyivel erősebben velarizált l-eket és
ļ-eket ejt, mint Emīls. Mondjuk, hogy ha Emīls [lˠ, ʎˠ], akkor
Ieva [lˠˠ, ʎˠˠ] hangokat használ, az IPA ismeri ezt a jelölést (alternatíva lehet az [ɫˠ]). Ez nyilván szubjektív, másoknál is megfigyeltem ezt a különbséget, de náluk különösen kiugró, hiszen
testvérek, együtt és ugyanott szocializálódtak és tanultak beszélni.

2019.05.04.

Költő, mégiscsak
Hát szóval volt egy költő, aki olyanokat írt, hogy
S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta, Sire!
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir.
Pedig a sire az kiejtve [saiə(ɹ)], olyan szavakra rímel, mint
fire meg hire, a sírra semmiképp. A Wiktionary jegyzéke szerint nincs angol szó, ami a sírra rímelne, csak [-ɪə(r)] végű szavak vannak raktáron, de a sire ezek közé sem tartozik.

Ugyanez a költő azt is írta, hogy „felköttetem a lord-majort”,
ami nem rímszó, viszont a ritmus megköveteli, hogy úgy ejtsük, ahogy írva van, márpedig annak a kiejtése is [mɛəə̯], egyszótagú, nem kettő.
És lám, ezt a költőt igenis fölvették a periódusos rendszerbe.
Erről a megtiszteltetésről már lecsúsztam, de azt hiszem, a költői rangot mégiscsak kiérdemeltem. Ugyanis fél évvel ezelőtt
ezt írtam:
Ar tevi kopā
Visā Eiropā
Ideju stropā
Csakhogy most utánanéztem a Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca függelékében (Ģeogrāfiskie nosaukumi). S ott bizony az áll, hogy Eiropa kiejtése [eĩrõpa],
vagyis – ezt is hibásan kell ejteni, hogy rímeljen a másik két
sorral…

2019.05.08.

Pukššššššš…
1.
Régi adósságaim egyike egy írás, amiből a magyar olvasó megtudhatja, kicsoda Pukšs. Ráadásul aktualitása is van a cikknek.
De hogy mi, az már csak egy újabb cikkbe fog beleférni.
A név jelentését, ha van neki, nem tudom. A kiejtése puks, a
végén az sz-et nem ejtjük, hasonul.
Pukšs egy katona. Sokzsebes, barna vagy zöld katonai mellényben jár, terepszínű katonai nadrágban, horgászsapkában, és
örökké puskát hord a hátán. A pólója vagy inge időnként változik.

Pukšs alakítója Jānis Apeinis operaénekes, akivel már találkoztunk blogomban, őt először a Mazo dziesmas Latvijain láttam vendégművészként, de akkor még a nevét se tudtam; legutóbbi találkozásunk a Balss pavēlnieks 2018, akkor Dārta Stepanovával énekelt. Hogy Pukšs szerepében mi mindent csinál,
azt meg sem próbálom számon tartani, 2016-ban elindított egy
Pukša dziedāšanas svētki (Pukšs dalosünnepe) nevű rendezvényt, amiről van egy nagyszerű Dzintariņi-felvételem, ezenfelül jár kirándulni a barátaival (három barátja van, Lupe, a művésznő, Varis, a tudós és Konstantīns, a természetbúvár), s még
biztosan rengeteg mindent tevékenykedik, ismert közéleti személyiség, jelentős valaki. A lett gyerekek szemében mindenképpen. Méghozzá már tizenkét éve: 2017. oktobris 18-án ün-

nepelték működésük tizedik évfordulóját. Az erről szóló cikkben mind a négyükről van ismertetés, de ezt későbbre hagyom.
Azzal a videóval mutatom be, amivel megismertem. Hat és fél
éve készült. Amikor először láttam, még alig pár szót értettem
– mára alig pár szó maradt, amit még nem értek. Az egyszerűség kedvéért a feliratokat fordítom, a kiejtett szöveg alig tér el
ettől, legfeljebb akkora különbségek vannak, hogy bet (de) helyett taču (azonban) hangzik el, más a szórend, ilyesmik.
A műsor címe Kas te? Es te! – ami úgy fordítható: Ki van itt?
Én vagyok itt!
2.
Érdemes megfigyelni a főcímben a hullámpapír dobozt, és a
díszletet, ami szintén összevissza hullámpapír lapokból áll.
Pukšs egy könyvet olvas.
– Szitálj zabot, parasztlány. Add a csikómnak – olvassa, de
nem érti. (Tautumeita az szó szerint „nép lánya”, az itt birtokos
esetben álló tauta ugyanaz a szó, mint teuton, valamint
deutsch.) – Szitálj zabot… Nem tudom, mi ez. Soha nem láttam. Szitálj zabot… Micsoda bolondság. Loreta rögtön itt lesz.
De még nem tudom megtanulni a szavakat. Hogyan tanuljam
meg, ha minden második szó idegen?
Kopognak.
– Nicsak, itt van. Kérlek, gyere be!
Belép Loreta.
– Szia, Pukšs! – A név végén a felirat nem ír s-et, mert vokatívuszban áll.
– Szia, Loreta. Nem jöttél korán?
– Éppen idejében jöttem.
– Igazán bocsánatot kérek, de nem tudom a szavakat megtanulni. Nekem ezek a szavak nagyon idegenek.
– Miért? Ez egy könnyű lett népdal.
– Lett. Csakhogy én kínai vagyok.
– Nem nézel ki kínainak.
Persze hogy nem! Ez az évtized vicce. Pedig Pukšs csakugyan kínai. Pukšs egy műanyag játékkatona. Ezért lakik hullámpapír dobozban, ezért ilyen együgyű, és hát milyen gyártmány lenne egy műanyag játékkatona, ha nem kínai? És termé-

szetesen európai arcvonásai vannak, tessék bemenni egy trafikba és megnézni a kínai játék emberkéket, egy se néz ki kínainak.
– Tudom, de a lett nyelv olyan nehéz, hogy tolmácsra van
szükség.
(Én a világ legkönnyebb nyelvének találtam az eszperantó
után, viszont nem vagyok műanyagból.)
– Az nem lehet! Milyen szavakat nem értesz?
– Például: zab.
Kínában persze nem tudnak angolul, illetve a műanyag katonákat nem tanítják, különben az auzas ismerős lenne az oatból.
– Pukšs, Pukšs, mit ettél reggelire?
– Én? Kását. Zabkását.
– Látod, zabkását. A zabpehely, amiből a kását főzik, zabból
készült. Ezek olyan gabonaszemek. A zabkása nagyon egészséges. Erőt ad.
– Igen, igen. Mi az a „szitálj”?
– Amikor a magokat betakarítják, hulladék is van közte, ezért
át kell szitálni szitán.
A siets természetesen édestestvére a szláv szito szónak, amit
a magyar is átvett.
– Helyes. A parasztlány az nyilván valamilyen lány. – Loreta
bólint. – Mi az a csikó? Katona?
Pukšs, aki katona, el se tudja képzelni, hogy valaki nem katona. De a kumeļš szónál érdemes megállni, mert a dalban, amit
tanulnak, ez a szóalak elő se fordul. Sem a szöveg írójának,
sem Apeinisnek, Loretának vagy bármely közreműködőnek,
csupa anyanyelvi beszélő, nem jutott eszébe, hogy a kínai
gyártmányú Pukšs (aki persze tökéletes kiejtéssel és nyelvtannal beszél lettül, de hát ugyebár „nem tud”) aligha tudja egy ismeretlen szó alanyesetét képezni a datívuszból. Én nem tudtam
akkoriban, amikor ezt először (és sokadszor) láttam, viszont a
Tumša nakte, zaļa zāle szövegében már találkoztam a kumeliņu
és kumeliņis alakkal, amikből egyáltalán nem tudtam előállítani
a szótári alakot (kumeliņu: becézett tárgyeset, vagyis kiscsikót,
a kumeliņis pedig nem szerepel a rendes ragozási paradigmában, most se tudom, mit jelent pontosan, de gyanítom, hogy tájnyelvi forma). Pukšs a dalszövegben a kumeļam formával találkozik, és mint kezdő (?) nyelvtanulónak nem lenne magától ér-

tetődő, hogy ebből alanyesetnek kumeļš következik. (Ha az ember tényleg tud már lettül, akkor igen, mert -am csak első ragozású főnév datívusza lehet, akkor a végződése -s vagy -š, de
mivel a szótő ļ-re végződik, utána csak š állhat. De ha Pukšs a
másik dalt kapta volna, akkor kumeliņu formát talál, aminek az
alanyesete gyakorlatilag bármi lehet, mert történetesen a kicsinyítő képző miatt a neme sem deríthető ki, a nőnemű -iņa és a
hímnemű -iņš tárgyesete egyaránt -iņu, és a képző után maradt
kumel- ekkor már bármi lehet, kumels, kumelis, kumelus, kumela, kumele, csak pont a kumeļšre nem gondol az ember, hiszen l
betűt lát, nem ļ-et. Tudom, mert végigcsináltam ezt a keresgélést pontosan ezzel a szóval, pontosan e miatt a két dal miatt.)
– Az fiatal ló, akinek meg kell ennie a zabot. Akkor nő fel
gyors és erős lóvá.
– Ki gondolná! Emberek és lovak ugyanazt eszik. Érdekes…
hogy kell érteni, hogy „aki eszem ágában van”?
Ilyen kifejezés nincs a magyarban, de nem tudok jobb fordítást, tekintettel a dalbeli szövegkörnyezetre.
– Az azt jelenti: tetszik vagy nem.
– Jó. Mi az, hogy „aki megtette miattam a hosszú utat”? Futottak?
– Az a fiú, akinek a parasztlány tetszik. Lóval viszi a lányt
hosszú úton.
– Aha… biztosan nagyon szép a lány. Mi az a „legény”? Katona?
Megint katona, persze. Tautietis a már említett tauta hímnemű képzett alakja, „népfi”.
– A fiú, akinek a parasztlány tetszik.
– Mit kérnek?
– El akarja vinni a parasztlányt szánon. Az a szánkó.
Mármint Loreta a kamanas magyarázataként elmondja, hogy
ragavas, hátha azt a szót Pukšs már tanulta. Érdekes szó egyébként ez az utóbbi. Volt valaha három -us végű szó, amik nőneműek voltak, bár az összes -us végű szó hímnemű: ragus, pelus, dzirnus. Aztán végződést változtattak, többes számba kerültek, és lett belőlük ragavas, pelavas, dzirnavas. Ragavas
szánkót, ródlit jelent, dzirnavas malmot, pelavas pedig ugyanaz
a szó, mint a szlávon át a magyarba került pelyva.
– Miért „egy órát álltam gondolkodva”?

(A lány.)
– Azért, mert a fivére csak egy kis útszakaszon viszi el, de a
legény egész életén át viszi, mert elveszi feleségül.
– Honnan tudod, hogy a legény veszi feleségül? És ha a fivére veszi feleségül?
– Fivérek nővérekkel nem házasodnak.
Pukšs világról alkotott ismeretei sem túl széles körűek. Még
ki se vették a hullámpapír dobozból!
(Engem már kivettek, és még mindig sokkal kevesebbet tudok lettül. Pedig nem is vagyok kínai gyártmány.)
– Hősi dal. A házasságról. Én nem készültem házasodni.
– Én se. Amikor nagyra növök, majd akkor.
– Ez engem nem fenyeget. A babák nem nőnek nagyra. – Lelles lielas neaug, egyik kedvenc mondatom. – Nekem csak a dal
elejét kell énekelni?
– Igen, te leszel játékból a legény, és én a parasztlány. – Pontosabban viccből, de magyarul így mondjuk.
– Csak játékból!
Idehozom a dal utáni rövid beszélgetés fordítását.
– Nagyszerű, Loreta! Még én is megjegyeztem a szavakat.
Parasztlány! Ez egy emléklap neked tőlem. És egy kis bejegyzés.
Az emléklapon balról: Loretának, jobbról: A kellemes éneklésért a Ki van itt? Én vagyok itt! adásában.
– A zabot is jobban szeretem. Továbbra is fogyasztani fogom.
A feliratokból gyanítható, hogy ez egy hosszabb adásból kivágott részlet, mert nemcsak a Pukšs barátait alakító színészeket sorolja fel (az lehetne állandó része a feliratoknak, akár szerepelnek éppen, akár nem), hanem azt is elmondja, hogy Konstantīnsnál a hallássérült gyerekek rīgai különleges bennlakó általános iskolájának 2. a) osztályos tanulói vendégeskedtek, és
megnevezi tanárnőiket meg a jeltolmácsot; valamint közli,
hogy Varisnak kik voltak a segítségére a gyerekek Z(in)OO nevű tudományos központjában. Ez nyilván ebben az egy adásban történt így. (Ilyen tudományos központ Rīgában, Cēsisben
és Daugavpilsben van, ma is működnek, jelenleg többek között
kétféle nyári táborba lehet jelentkezni.)

S most lássuk a dalszöveget.
3.
Sijā auzas, tautu meita,
Dod manami kumeļam.
Nesijāšu, ne es došu,
Netīk manam prātiņam.

Szitálj zabot, parasztlány,
Add a csikómnak.
Nem szitálok, nem is adok,
Eszem ágában sincs.

Tam sijāšu, tam es došu,
Kas tīk manam prātiņam.
Kas tecēja manis dēļi
Lielu ceļa gabaliņ’.

Annak szitálok, annak adom,
Aki eszem ágában van.
Aki megtette miattam
A hosszú utat.

Tautiet’s lūdza, bāliņš lūdza,
Abi lūdza kamanās.
Abiem diviem sirmi zirgi,
Izrakstītas kamanas.

A legény kéri, fivére kéri,
Mindkettő kéri szánon.
Mindkettőnek szürke lova,
Iratos szánja van.

Stundu stāvu domādama,
Kam lai sēžu kamanās?
Vai lai sēžu pie tautieša,
Vai pie sava bāleliņ’.

Egy órát álltam gondolkodva,
Kinek üljek a szánjába?
Vajon üljek a legény mellé,
Vagy inkább a fivéremhez?

Labāk sēžu pie tautieša,
Ne pie sava bāleliņ’.
Tautiet’s vedīs visu mūžu,

Inkább ülök a legényhez,
Nem a fivéremhez.
A legény elvisz egész életemen,
A fivérem csak
egy rövid szakaszon.

Bāliņš mazu gabaliņ’.
4.

Hogy ezt eldönteni mi tartott egy óra hosszat, azt bizony nem
tudom, de már megfigyeltem, hogy a népdalok szövegeit sokszor érthetetlenné teszi a rengeteg változtatás, félrehallásból
vagy emlékezetkiesésből alakult szócsere, és a többi. S ez más
országokban sem ritka. Van egy kicsi könyvem, Latviešu tautas dziesmas, 1952-ben jelent meg Koppenhágában, tizenkét

kötetben. Hatvanezer népdalt tartalmaz, és rengeteg közülük
egymás változata.
S most lássuk az ismertetést a fent említett cikkből.
Pukšs műanyag katona (Jānis Apeinis). Társaságkereső és utazó, aki népekkel és kultúrákkal ismerkedik, végtelenül sok történetet és legendát ismer. Műanyag automata fegyver van a hátára szerelve, aminek meg van rágcsálva a vége (innen ered a
neve). [Ezt mondja a leírás, de ettől még nem tudom a szó eredetét; rágcsálni az grauzt, nem ez a szó.] A szobájában minden
utazásokról tanúskodik – függőágyban alszik és nagy utazóládája van, amiben minden szükséges megvan az életéhez, és egy
óriási földgömb, amin meg tudja mutatni mindenkinek, hogy
hol járt már.

2019.05.20.

Láttam egy nénit
Nem lehet megmondani, hány éves a néni, mert nincsen idő,
megszűnt és elolvadt, mint őmellette mindig. Kortalan és kívül
áll az időn, ami megáll körülötte és rácsodálkozik, ő pedig csavar egyet rajta és elindítja valami egész más irányba – ha éppen
úgy tartja kedve.
Ezt csak a legnagyobbak tudják. Koncz Zsuzsa, Edith Piaf,
John Lennon, akiknél nem tudni, hány évesek, mert nincsen
koruk és nincsen idő. Megszűnt, elolvadt, soha nem is volt.
Hogy ők ezt mikortól tudják, nem tudom. Így van-e akkor is,
amikor nem énekelnek – azt sem tudom. Nem láttam őket máshol, csak színpadon.
Keitát láttam színpadon kívül is. Néha olyankor is tesz egy
mozdulatot, amitől hirtelen megáll körülötte az idő, elkanyarodik alakja mint gravitációs középpont körül, és más irányban
halad tovább. Csak akkor venni észre, ha az ember kiskora óta
rengeteget figyelte, mit és hogyan csinál. Nekem kevesebb
mint három évem volt rá, így én sűrítve látom a történetét.

S már látom a nénit, aki egyszer lesz. Negyven, ötven, hatvan
év múlva – nem tudom. Ugyanilyen lesz, mint most, kortalan,
kölykös és végtelenül megértő, szerény, csendes mosollyal kiballag a színpadra, csibészesen ránk mosolyog, vagy hát azokra, akik akkor látják majd, és ahogy elkezd énekelni, nem számít majd, hogy az ország egyik legnagyobb énekesnője, nem
lesz érdekes a rengeteg díj és kitüntetés, amiket mindig úgy
vesz majd át, mint az Arany Mikrofont azon a lázas, kábult és
szédítő estén, amikor tizenhárom éves fejjel övék lett a világmindenség – nem, ez mind már nem számít, ahogy elkezd énekelni, ő énekli a zenét és a zene énekli őt, mert ő maga a zene,
és ez így lesz mindig. S bár mi sem természetellenesebb, mint
egy tiniről ilyenekre asszociálni, de látom azt a napot a nagyon
távoli jövőben, amikor egyszer már nem énekel tovább, és egy
percre megáll az ország érverése, mindenki szíve elszorul: és
most mi lesz, hogy megszűnt a zene, mihez kezdjünk Keita nélkül, a zene nélkül? Egy nemzet fog búcsúzni tőle, mint annak
idején Edith Piaftól.
De félre ezekkel – nem ide valók, csak azért látom ezeket,
mert ő megcsavarta maga körül az idő fonalát és beleláthattam
a jövőbe. Keita csak tizennégy éves, és énekel, mint a lakstīgala. Egy tini temperamentumával, egy negyvenéves érettségével
és egy nyolcvanéves bölcsességével. S még énekelni is fog nagyon-nagyon sokáig. Ugyanígy. Hetvenévesen is egy tini tem-

peramentumával fog énekelni, és senki se fogja tudni, hány
éves, pedig benne lesz a lexikonokban, de senki se hiszi majd.
Talán ráncok lesznek az arcán és megfehéredik a haja, talán
nem lesz már meg az a csorba foga balra fönt, amit beleírtam
egy regénybe, s már bizonyára nem ugrál úgy a ritmusra, mint
nyolcéves korában, amikor az operatőrnek nyitni kellett, hogy
lépést tudjon tartani vele. Talán majd a hangja sem lesz már
ugyanaz, mint egykoron. De ugyanolyan kedvesen kunkorodik
majd az orra, s ugyanaz fog áradni énekéből és sugározni a szeméből.
Életem legnagyobb és legkülönösebb kalandját köszönhetem
annak, ami Keita szeméből sugárzik, hát bocsássa meg az olvasó az elfogult sorokat. Ő különleges, és mégsem az. Amit ő
tud, tudják mások is, nem pont ugyanazt, valami mást. Csak én
pont ezzel az öt kislánnyal futottam össze, és akkor éppen pont
olyan felvételek léteztek, amiken az ő lényét sikerült elkapni
akkor és úgy, amikor megállította az időt, megcsavarta, játszott
vele, mint gyermek istennő tartotta kezében a világmindenséget, mint egy apró kavicsot, s hogy mit fog vele csinálni, még
nem tudta maga sem. Keita nem istennő, csak talpig ember és
vérbeli énekesnő, aki zenében él és benne él a zene. Bizonyára
nem az volt az első kiejtett szava, hogy cisz, de legrégebbi
fennmaradt felvételén is, bár arról énekel, hogy ő csak egy kislány, már ott sem csak egy hatéves kislány, aki szépen énekel,
egy pont híján a maximumot kapja a zsűritől és díjat nyer. Már
jóval korábban eldöntötte, hogy ő az univerzum kristályszerkezete és az interferencia a metastatikus kontinuumban. Vagy
akármi, amit kigondolt arról, hogy kicsoda a micsoda, és mikor
és hová az akkor és oda. Teljesen mindegy. Ő az.
Csak fiatalsága miatt nem foglalta el még az őt megillető helyet a zene panteonjában, de annak is eljön az ideje. Ma még
inkább rajongói vannak, de már akadnak hallgatói, akiknek
nem bálványa, hanem tanítója. Egyre nagyobb figyelemmel
fogják hallgatni Keita Krūmiņa dalát.

2019.06.01.

Jövőnk
Mint többször állítottam, nem gondolom, hogy az a szenzációs
gyerekzene, amibe véletlenül belecsöppentem három évvel ezelőtt, Lettország sajátos különlegessége lenne. Csak én velük
akadtam össze. Most megvan a bizonyíték rá. Despacito-feldolgozások között nézelődve akadtam rá az egyik dalra, és onnan
rögtön megvolt a másik, hiszen ugyanazok alkották. Tavaly
szeptemberben jelent meg az első és idén májusban a második.
Az első címe Valahol a világban, a másodiké Jövőnk. Az első
dallamát természetesen Luis Fonsi írta, a szövegét Roman
Sztahnyiv, aki a második dalnak zenéjét is szerezte és szövegét
írta. Előadja a Majbutnye (Майбутнє, Jövő) együttes, a lvivi
régió drohobicsi rajonjába való gyerekek, név szerint Anasztaszija Jurcsak, Anna-Marija Ivanocsko, Anna és Marija Kubiv,
Valentin Javorszkij, Veronika Macihin, Viktorija Jafur, Marta
Mihac, Olja Herman, Olja Timisin és Osztap Sztaroszta.
Valahol a világban, az ukránul úgy van, hogy desz po szvitu.
Előadják. No de hogyan? A Despacito eredetiben is szenzáció, mondom én, aki nem annyira rajongok a latin zenéért, de
ezért a dalért totál odavagyok, már ismerek egy halom feldolgozást, ezt nem lehet elrontani, és itt egészen másképpen szikrázik, ezek a gyerekek a ridna Ukrajina szépségeit megörökítő
szöveggel új magasságokba emelik. Minden tisztán érthető, pedig életemben egy mondatot nem hallottam ukránul, oroszul se
tudok, a csehvel kudarcot vallottam, egyetlen szláv nyelven
sem értek, csak nekik is megvan az a megjelenítő erejük, ami a
szöveget átemeli a nyelvi korlátokon, megnéztem ugyan pár
szót a szótárban, de nem ez kellett hozzá. Az simán lehetséges,
hogy ha három évvel ezelőtt jelennek meg ezek a dalok és akkor találok rájuk, akkor most ukránul tanulnék ugyanolyan
szenvedéllyel, mert kizártnak tartom, hogy félóra kattingatással
ne találnék ugyanúgy egy halom fantasztikus zenészt, mint
Lettországban, és alkalomadtán meg is fogom tenni és megismerkedek a zenéjükkel. Csak nyelvtanulás nem lesz belőle,
mert én már hátralevő életemet a lettel akarom tölteni.

S még két Despacito-feldolgozás hozzá. Az elsőt jóval régebben ismerem, a másikat szintén mostanában találtam.
A kaliforniai Karolina Protsenko hegedűváltozata megint egy
teljesen másik mű. Ez a legsikeresebb alkotása, százezrek, milliók látják a felvételeit, ezt hétmilliószor nézték meg kilenc hónap alatt, és én nem vagyok benne legalább százzal, mert a saját itthoni gyűjteményemben szoktam lejátszani.
Elég logikus, hogy a lényegi témát, a szexet ő is totálisan kipárolta a dalból, akárcsak Sztahnyiv, hiszen csak kilencéves
volt, nem lett volna hiteles. Más témát kellett választani, és ő
talált is. Ez különbözteti meg a művészt az utánzótól: hogy ezt
meg tudja csinálni.
És egy egészen másféle megint Ukrajnából, de magyarul. Pedagógusnapi köszöntő. Ez nem műalkotás, ez játék, poénkodás,
nem is szánták másnak, nem is lett más. Csakhogy akkor is ott
van benne az a bizonyos spiritusz, az a kicsi szikra, amiből
„még lehet eső, lehet hó”, ahogy Tordai Gyuszi bácsi egészen
más jelentésben mondta. Akkor is kileng a mutató, mert élet
van a dalban, azaz nem is, nem a dalban, már megint nem a
dalban van az élet, hanem akik megalkották.
*
Természetesen Keita szeme csillanásáért változatlanul mindent,
de nem, nem a NANDO kislányok azok. Nem a lett gyerekek
azok. A gyerekek azok. Az ő századukba léptünk, már ők alkotják meg azt, ami fontos. A világ gömbölyű és visszatér önmagába, nincsenek lett, ukrán, magyar, román gyerekek, csak
gyerekek vannak. Tizennyolc éven alul mindenki gyerek – ha
hagyják annak lenni. Tizennyolc éven felül úgyszintén. Tessék
egy tizennyolc éven felüli gyerek úgyszólván találomra.

2019.06.12.

Laulupesa
Ha tudni szeretnéd, miért a Laulupesa az első, ami egy órán belül benne volt a Nindában, hallgasd meg ezeket, ebben a sorrendben.
Eesti laps
Tantsukingad
Käänulised teed
Lumelill
„Mehetsz a dolgod után, amíg örvényleni nem kezd körülötted az idő. Akkor állj meg, nézz körül, figyelj és gondolkozz.
Ne várd meg, hogy elkezdjen lassan aláhullani.” (Lí-Nindaran:
Az Első Szían, 25. sómir.)

2019.06.26.

Csókolózó diákok
Továbbfejlesztettem a térképes játékomat. Az új szabályok:
1. Nem Lettország a világ közepe.
2. Vagyis dehogynem, de ettől még észre lehet venni más helyeket is.
A kérdés egy videóból és egy hárombetűs szócskából áll.
Hol?
Hát először is a Miina Härma Gümnaasium campusán, amely a
Jaan Tõnissoni és a Kooli sarkán van, és elemi iskolát is tartalmaz, vagyis a Dalfészek-gyerekek tényleg járhattak ide akkoriban is. Az iskola 1906-ban jött létre, amikor az észtek elkezdték fölfedezni, hogy ők nem németek, és észt nyelvű közoktatást akarnak. A névadó egy hölgy, aki zeneszerző volt, és 1941ben halt meg, vagyis az iskola eleinte más nevet viselt. Ezt je-

lenti a kapu fölött az MHG felirat, és Miina Härma szobra is
látszik, amikor a kamera vált a második két kislányra.
Később a Vanemuine Színház kisszínházának lépcsein, ahol
„civilben” énekel a nagy csapat gyerek. A gümnásziumtól ez
annyi, hogy át kell menni egy téren, aztán a Kastani utcán két
sarok a Vanemuise, ott balra fordulni és a második sarok.
Stella a folyóparton énekel; a folyót a Maps Emajeginek hívja, de ez valami elírás, az helyesen Emajõgi, Anyafolyó. A háta
mögött látszik a Kaarsild, az Íves híd, és balra a sárga ház a
boltívekkel az egy Hoiu-laenuühistu. Még nem tudom, hogy mi
az, pillanat… aha, takarékszövetkezet.
Vagyis pontosan távolodik a következő helyszíntől, amihez
vissza kellene menni a laenuühistuhoz és balra fordulni, ott van
a szökőkút, amit körültáncolnak: a neve Suudlevad tudengid,
vagyis Csókolózó diákok. Az épületek közül balra a vajszínű
ház az egyetem, középen a rózsaszínű, alul piros a városháza.
Tartu raekoda. Pár száz méter a sulitól és a kisszínháztól. A felülnézeti képen alul van a városháza, felfelé (a kép szélén túl) a
folyó, balra pedig egy nagyon cuki sétálóutca, a Rüütli.
Stella a következő snittben a Gildi utcán sétál a folyó felé,
háta mögött látszik az Ülikooli kohvik (Főiskolai kávézó) felirat, de persze hogy oda honnan került, nem tudjuk, vissza kellett rohannia a folyóparton az ellenkező irányba a Gildi sarkáig,
aztán fel három háztömböt és megfordulni.
Teljesen véletlenül találtam meg az elejéről azt a hallatlanul
romantikus kis macskaköves utcát a hulló levelekkel, illetve a
Mapsen levelek (és gyerekek) nélkül. Az alul sárga, felül vajszínű épület a Lossi 36-ban van, és ott található a Tartu ülikool
sotsiaalteaduste valdkond. (Tartui főiskola társadalomtudományi fakultás.) Az utcácska neve pedig Uppsala. De mire több
gyerek is csatlakozik hozzájuk, már nem itt vannak, eltűnik a
valdkond épülete, a hátuk mögött egy telegraffitizett házacska
van, amin valaki a Redditen észrevette van Gogh arcképét, de
nem mondja meg, hol látta. Nyilván szintén valahol a Toomemäe parkban, és ott kell lennie annak a világoskék háznak is,
ami előtt a balettlépéseket gyakorolják.
Egyetlen helyszín maradt ki, egy utcácska, ahol főtáncosuk
néhány lépést tesz, és jön egy biciklis férfi, de ezt egyszerűen
nincs miről azonosítani.

Szóval nemcsak eléneklik és eltáncolják Airi Liiva dalát (a
címe azt jelenti, Táncos cipők), hanem kis útikönyvet is összeállítanak Tartu városához.

2019.07.16.

Meg a jelenünk is
Másfél hónapja hallgatom a Majbutnye két klipjét, hát egypár
tucat lejátszást megért mindkettő (így kezdődött három évvel
ezelőtt is, csak most mások a körülmények), és sokat gondolkodom rajta. Elsősorban, hiszen ez a munkám, ezeknek a gyerekeknek az egyéniségén. Énhozzám, azt hiszem, talán Marta
Mihac meleg altja áll a legközelebb, valami olyasmit csinál a
hangjával, mint Valērija Satibaldijeva, a metakommunikációjával meg mint mondjuk Anna Šakena. (Igen, Valērija szoprán,
tudom, nem ez a lényeg.) Szerintem ebben a hangban több van,
mint Anna-Marija Ivanocsko szédületesen kicsiszolt, operaénekesnek beillő orgánumában, s hogy hivatásos énekesnő lesz
mind a kettő, az fix. Imádom Veronika Macihin és Olja Herman fellépését, ahogy a hangjukat kezelik, ahogy járnak, az
egész tökéletes úgy, ahogy van. Viktorija Jafur viszont született
színésznő, Kerija Sauliete jut róla az ember eszébe, de a Kubiv
testvérek is nagyszerűek, főleg együtt. És Anasztaszija Jurcsak
úgy énekel, mint Alise Lāce. Olja Timisin is egy érett énekesnő, csak vele kevésbé vagyunk közös hullámhosszon.
De azt hiszem, a kedvencem Valentin Javorszkij. Annyira kevés szerep jut neki mindkét dalban, és mégis meg tudja mutatni, hogy mire képes a hangjával, az egyéniségével. Ezt Osztap
Sztaroszta még nem találta meg, ő még csak énekelni tud.
„Csak”, no persze, de azt úgy, mint egy profi énekes.
Roman Sztahnyiv csapata nagyon érdekesen állította össze
ezt a két felvételt. Kiáltó ellentét van közöttük. A Desz po
szvituban egészen össze nem illő hangok követik egymást,
Anna-Marija egyszer Veronika, egyszer Anasztaszija, egyszer
pedig Marta után szólal meg, és egyikkel sem alkot harmóniát,

ahogy Osztap Olja Timisinnel, Marta Olja Hermannal sem,
valójában csak Anna-Marija és Valentin rövid kettőse és a
kórus énekel ténylegesen együtt; azok, akik nem egyszerre
énekelnek, mind önmagukat adják a dalba, és a legkevésbé
sincsenek tekintettel egymás hangszínére, hangterjedelmére,
mindannyian úgy énekelnek, mintha kizárólag ők lennének a
dalban – és mégis harmonizál, láttunk mi már példát arra a
legnagyobbaktól, hogy akár egy másodpercenként más
hangnemet és ritmust fölvevő dal is lehet harmonikus. A Nasa
majbutnyében viszont hibátlan összhangban van az egész
csapat, mint egy igazi klasszikus kórus, miközben itt is
változatlanul megőrzik egyéniségüket és önmagukat adják.
Várom, mit fognak még alkotni, mert ők nemcsak a jövő.
Most is bizonyára dolgoznak valamin. Jó, lehet, hogy nem ebben a percben, a gyerekek bizonyára iskolapadban ülnek, a felnőttek pénzt keresnek, de az alkotómunka bent a fejükben ezalatt is zajlik. Pont mint nekem. Ettől értjük meg egymást.

2019.08.02.

Jégvirág
Nem, kérem, én nyelvileg tényleg nem értettem ebből semmit,
amikor másfél hónapja eldöntöttem, hogy szerepelnie kell – és
a szereplést ezúttal szó szerint is tessék érteni, a dal konkrétan
elhangzik a Nindában, csak más nyelven, más szöveggel. De
onnantól, hogy egy anyanyelvi beszélőtől megkaptam a szöveget leírva, sőt angolra fordítva, az az ábra, hogy én ezt valamiképpen nyelvileg is értettem. Azazhogy ennek a három hölgynek – Airi Liivának, Krislin Sallónak és Maris Ootsingnak –
van olyan szintű megjelenítő ereje, hogy tisztán átjött a mondandó nyelvi része is, függetlenül attól, hogy effektíve nyelvileg nem értek egy krükköt se.
S innentől válik érdekessé a dolog, mert – de előbb nézzük a
dalszöveget. Lumi az hó, a birtokos esete lume (állítólag van a
magyarban egy tájnyelvi lom szó, ami zúzmarát jelent, azzal

rokon), lill pedig virág. De lumelill az nem hóvirág, a kora tavaszi növény (Galanthus), hanem az ablakon képződő jégvirág,
úgy is hívják, jäälill (természetesen jää és jég testvérszavak).
Ebben a jégvirágban gyönyörködik a dal (imetleb mu silm, kes
küll sind luua võis – szemem csodálja, ki alkotott téged), és
mondom, innentől válik érdekessé.
Nindára sok mindent lehet mondani, de virághoz (növényhez)
hasonlítani biztosan nem lehet, legfeljebb azon a sztereotip módon, ahogy minden nőnemű emberi lényt automatikusan virághoz hasonlítunk, talán egyszer leszokunk róla. De jégvirághoz
aztán végképp nem! Földrajzilag sem, hiszen sivatagban nevelkedett, és nemrég látott havat életében először, sielunti barátnője jóvoltából meg is érinthette, nagyon tetszett neki. De jellemében sem, hiszen receptor, és éppen így született: volt egy
kognitív lumelill receptorom, elvettem belőle a lumelillt, félretettem az Első Szían számára (negatív lenyomat képzéséhez,
szóval nem benne lesz, hanem mellette), és a maradék Ninda.
Amikor ezt csináltam, Airi Liiváék már régen közzétették ezt a
felvételt, de én nem ismertem. Amikor rátaláltam, egyből nyilvánvaló volt, hogy a Ninda mellől elvett részt tartalmazza, és
akkor innentől ennek retrospektíven lumelill a neve.
És most keverjük meg a lapokat, játsszunk egy kicsit. Ninda
lényének másik fele, filozófiájának egyik talpköve a Jauna
gaisma, illetve ahogy én hívom, Jaunā Gaisma.* Képzeljük el,
hogy ezek a szellemek a megfelelő ponton találkoznak és az Új
Fény átsüt a lumelilles ablakon. Hogy amikor Krislin azt énekli, „juustele langeb helbest lill, heliseb lumepiisk till-till”, akkor nem a csilingelve hulló hóra néz föl, hanem ott áll előtte
Loreta, vagyis egyenesen az Új Fénybe néz, amit Ninda hozott
magával – a sötétség mögül. No igen, ha ez a két kislány csakugyan találkozna, klassz duettet énekelhetnének, de mindkettejüket szimbolikusan fogjuk föl (és életművük többi részétől
most eltekintünk, legfőképpen a robotos és a biciklis daltól),
ezért csak annyi marad lecsupaszítva, hogy az Új Fény rásüt a
lumelillre. Mi fog történni? Ninda meleg fényében a lumelill –
nem olvad el. „Kis lépésekkel, Ellie.” Nem olvadhat el, mert
mindkettőben ugyanaz a szamszára dolgozik, ugyanarra a kez*

Ennek a videója már eltűnt a Youtube-ról. (Szivárvány)

dőpontra mennek vissza. Ahiṃsā – anekāntavāda – aparigraha,
ezek a dzsaina alappremisszák, erőszakmentesség, sokoldalúság, birtoklásmentesség. Hiszen minden csupán illúzió (māyā),
mármost ha tovább nézzük (mostanra beszéltem és lexikonlapoztam annyit, hogy elolvadhatott volna az a lumelill, és lám,
kitart), az a nézőpont, hogy az Első Szíant egyfajta metakompilációnak tekintjük egy képzeletbeli metafizikai prekompilációból (ideiglenesen nevezzük ezt Nulladik Szíannak), oda vezet,
hogy az Új Fény melegségében a lumelill még keményebbre
fagy. S megint visszakanyarodunk a Ṛta mentén a könyv kiinduló gondolatához. A forma üresség és az üresség forma. Erre
jutunk „gambhīrāṁ prajñāpāramitā caryāṁ caramāṇo” (mélyen
a bölcsesség tökéletességének gyakorlásába merülve), ha a jégvirágra sütő Új Fényt nézzük. Ezért negatív lenyomat a lumelill
az Első Szían mellett, és ezért képeztünk metafizikai posztulátumot abból, hogy egy tartui iskolásgyerek elénekelt egy téli
dalt. „Nem az számít, mit csinálsz. Az számít, miért és hogyan
csinálod.” (Ninda: Kommentárok az Első Szíanhoz, 412. sómir.) Ezt az idézetet is éppen a legjobbkor sikerült meglelni.
Térjünk vissza az előbb említett képzeletbeli Nulladik Szíanhoz. Biztos-e, hogy fel kell vennünk ezt a koncepciót ahhoz,
hogy az Első Szíant manifesztálhassuk? Nem, alapos vizsgálat
nélkül is minimum megkérdőjelezhető. Ninda filozófiája abban
is egyedi, hogy nincs előzménye, gyökértelen, funkcionálisan
nem kapcsolódik sem szúni, sem szindor gondolkodók korábbi
munkásságához, még kevésbé valamely Ősi Földről hozott tudáshoz. Ennek részint technikai okai vannak: mindazon földi
filozófiák, amiknek reális esélyük van eljutni Nindához és hatni rá, vallási gondolatrendszerek, és lehet ő százszorosan a
pradzsnyápáramitá manifesztuma, akkor sem engedem, hogy
valamiféle vallási refluxot vizionáljon belőle bárki. (És a reflux
szóba itt ne tessék valamilyen elvont metafizikai jelentést képzelni, a leghétköznapibb, patológiai jelentésében használtam.)
Mit kínlódok, hogy távol tartsam tőle az asszociácicókat Jézusra, jézusom, gyakorlatilag lehetetlen feladat, amikor végeredményben mindazt véghez viszi, amit ugye véghez visz. Csakhogy én megdolgozom ám ezzel a könyvvel, hé, nem fogom
hagyni, hogy egy rég holt mihaszna mitológiai mitugrász a sa-

ját glóriáját szidolozza még ővele is, baszd meg, öregapám,
Ninda nevében nem fognak megölni senkit!
Ha tehát Ninda filozófiája gyökértelen (nem számítva persze
az ivut látásmódot, illetve van olyan tervem, hogy megismertetem a thabbuan fhangíval – de nem tudom, érdekli-e majd), akkor mihez kezdjünk az imént koncipiált Nulladik Szíannal?
Ha az Első Szían egy metakompiláció, vajon minek a metakompilációja? Az ivut és fhangí szemlélettel dúsított Nindagondolatiságé? De hiszen Nindának nincsen semmiféle saját
gondolatisága, honnan lenne, most jött a sötétség mögül. Akkor
az ivutok világlátásából és a fhangíból párolunk valamit? Ahhoz mi szükség lenne Nindára? Csakhogy a csoport talpköve
egyértelműen ő. Még nem tudom, hogy ki mit hoz majd a csoportba, de azt mind Ninda alapvonalai mellé hozzák, és Nindát
jelöltük meg mindakként, amiként megjelöltük. Tehát honnan
is van az ő gondolatisága?
Nusuth. Majd kialakul. Valahonnét megszerzi, illetve immanens, csak még nem desztillálódott. Majd fokozatosan – cittāvaraṇa-nāstitvād, akadálytalan elmével. „A gyerekek abban különböznek a felnőttektől, hogy egy csomó mindenről nem hallottak még.” (Láng Attila D., a frász tudja már, melyik írásműben.)

2019.08.11.

Szent temporális
Sok-sok évvel ezelőtt, amikor ennek az írásnak a főszereplője
talán még meg sem látta a napvilágot, életet adtunk egy családnak, akiknek mindennapos szavajárásuk lett, hogy „szent temporális”. Mert időutazók voltak, és négy dimenzióban élték az
életüket. A valóságban nem léteznek időutazók, amint azt Stephen Hawking 2009. június 28-án igenis bebizonyította. Az
időben nem lehet utazni, más dolgokat lehet vele csinálni.
Dārta Stepanova ugye kompozíciót alkotott a tér manipulációjából – leírásomban az időt nem említettem, de hát tér és idő

ugyanazon kontinuum két aspektusa, ha a teret bolygatjuk,
szükségképpen az időt is. Nem kellett hozzá egy év, és Loreta
Reide már a lassan aláhulló múltról énekelt.
De hát az egyéniség erejével történő téridő-manipulációt már
ennél korábban ismertem. Nem tanulnék ma lettül, ha nem azt
akartam volna megérteni, hogyan forgatja az az öt kislány maga körül a világegyetemet. Vagy mikörülöttünk? Mikor hogy.
Megint egy fénykép adta az apropót, hogy erről, őróla írjak.
A privát oldalára tette föl, tehát nem adom tovább. Egy modelltáborban töltötte a nyár egy részét, ott készült. Egyszerűen egy
portré, nincs benne-rajta semmi különös. És mégis van, mert én
már ismerem a nézéseit. Érzelmek és közlések egész sorát tudom elkülöníteni benne, miközben pontosan látom, hogy a lényeg nem jön át. Azt nem kívánta közölni.
Legtöbbször ilyen a fellépéseiken is. Elmond mindent, egész
lelkivilágát elénk tárja – kivéve a lényeget. Azt tudni lehet,
hogy ő milyen, de azt, hogy ő ki, azt nem.
Ő a csapat tartóoszlopa, ő fogja össze az együttest. Mindig
építeni lehet rá, nyugalmára, anyás komolyságára, szelíd határozottságára. Bár termetre ő a legmagasabb közöttük, valójában
a csapat fiatalabb tagjai közé tartozik, de mintha anyjuk helyett
anyja lenne társainak a színpadon. Lényében gyakran jelenik
meg egyfajta csendes szomorúság, melankolikus alkat, szemlélődő természet. Ugyanakkor magasan képzett, vérprofi énekesnő, aki pontosan tudja helyét a NANDO-harmóniában és teljes
mélységében átéli, érzi a gondolatokat, amiket énekel és amiket
melléjük az együttes közvetít.
És még sok minden Helēna Patrīcija Kalniņa. Három éve figyelem, s egyszerre érzem azt, hogy már ismerem és hogy nem
tudok róla semmit. Nincs mit tenni: figyelem tovább.

2019.08.19.

Kis városom születik
Van az a régi szokásom, hogy ha egymás közelében található
két mobiltelefon, akkor az egyiket megfogom és ráfektetem a
másikra. Hátha születik egy kis mobiltelefon!
Most ezt játszottam városokkal. Ha a Citadelét ráteszem az
Oroszlános házra, akkor a Vanšu tilts a Vigadó térbe fut.
Egyébként igen, teljesen jól vagyok. Területeket hasonlítok
össze. Rīga óvárosának területét Budapest belvárosáéval, Lipótváros nélkül. Egészen hasonlóan néznek ki. Mindkettőnek a
nyugati-délnyugati oldalán folyik a folyó, enyhe ívvel, aminek
hasonló a görbülése is: északnyugat-északot köti össze délkelettel. (Csak ellenkező irányba folynak, a Duna délkelettel, a
Daugava északnak, ezért a pesti belváros a bal parton van, a rīgai viszont a jobb parton.) Mindkettő körülbelül nagy D alakú,
a D kissé meggörbült háta a folyópart (történetesen mindkét folyó neve is D betűvel kezdődik), az ívelt vonala pedig Pesten a
Deák Ferenc utca, majd a Károly körút, Múzeum körút, Vámház körút – Rīgában pedig a Krišjāņa Valdemāra iela, Z. A.
Meierovica bulvāris, Aspazijas bulvāris, 13. janvāra iela vonala. Ez Pesten 73 és fél hektár (0,73 km²) egy 3,3 km hosszú vonallal körbevéve, Rīgában 61 hektár (0,61 km²) egy 3 kilométer
hosszú vonallal körbevéve. És majdnem pontosan összeillenek.
Több weboldal is tud olyat, hogy egymásra illesszen két térképrészletet azonos méretben.
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2019.09.18.

A frizura
Termékenyek. Airi Liiva sok dalt ír és a Laulupesa-gyerekek el
is éneklik őket. Három hónapja múlt, hogy megtaláltam őket és
a zenéjüket, és azóta megjelent öt daluk.
Kettő a fiúké, a kézilabdáról, illetve a szünnapról, nekem ez
utóbbi jön be inkább, ez sokkal Airi Liivá-sabb és laulupesásabb a másiknál. Két hét se volt a kiadásuk között, de a második dalt alig kilenc nappal követte a következő, Loore All új
dala, amiből igazi népünnepélyt csináltak, arról szól, hogy mindenkinek megvan a sajátja. Hogy mije, azt nem tudom, de ez a
legjobb az öt közül. Egy hétre rá újabb dal, ezt a kicsik éneklik,
és pontosan arról is szól, kicsi dolgok kicsi lányoknak; én nem
vagyok annyira oda érte, de hát istenkém, nem én vagyok a célközönség.
Aztán „hosszú” szünet, gondolom, mindenki elment nyaralni,
és most itt a Frizuraszamba, benne mindenki, Krislin Sallo,
Loore All, Stella Ristioja, Gloria Raudjärv, csak akiket már ismerek, és most derítettem ki, hogy Kristiin Pärnamäe az, aki a
csütörtököt énekli. Sajnos Liisa Liiva viszont hiányzik, érde-

kelt volna, hogy alakul az énektudása… no jó, a Sinu moodi is
csak négy hónapja készült.

2019.09.18.

Nagy házban van
az otthonunk
A Laulupesa hazájában sem egyedülálló. Taisi énekes gyerekei, a Taisi Laululapsed nemrég jöttek szembe, és rögtön lecsaptam rájuk. Tessék a legjobb klipjeik. Illetve az egyik csak
audiófelvétel, de szenzációs.
Viib meid tee
Uka-uka
Suvelava
Ära anna alla
Meil on kodu suures majas
Úgyhogy most már van egy szó, amit az egész világon csak
két nyelven tudok, magyarul és észtül, semmi más nyelven
nem ismerem. Uka-uka!

2019.09.23.

Pillanat
Föltették a kérdést, hogy miért hallgatok folyton gyerekzenét.
Erre sokféle válasz van, hogy ifjúsági író vagyok és hát könyveket írok belőlük, vagy hogy bármi, amit gyerekek csinálnak,
csak jó lehet (nem, de jól hangzik), vagy ennek a zenének a stílusa, meg még sok minden. De van még egy válasz, és most erről szeretnék cikket írni.
A pillanatok.

Már lehet vagy kétszáz dal a gyűjteményemben csak a lett
gyerekektől, és van még jó pár az észtektől, a románoktól és az
ukránoktól, és még nem számítottam a felnőtteket (akik szintén
sokszor csinálnak gyerekzenét). Mindegyikben vannak olyan
pillanatok, amik miatt újra meg újra meg kell nézni és hallgatni
ezeket a felvételeket.
Már a legelsőnél így volt. Keita arca, tekintete, amikor közli,
hogy Ieva anyja otthon zsörtölődik (kottiin ko mäntii ni ämmä
se riitelijä Ieva jo alako nyhkyttee). Az a széles karlendítés ott,
hogy ez nem vonzalom, hanem pia (ei tätä poikoo hellyys haittaa ko akkoja huhkii laiasta laitaan), amivel az egész dalnak
megadja a tartását, a struktúráját, és a tekintet megint, amikor
utána kap egy szűkszekondot. Az aggódás, hogy Terēze ki ne
fogyjon a szuszból az utolsó strófa alatt, pedig három éve bámulom ezt a felvételt. Már egy kicsit több is. És később, amikor észreveszem, hogy Alise hogyan velarizál, akkor elkezdek
lettül tanulni, bár még nem tudok róla.
Aztán a Dzeguzīte, az első felvétel, amin lettül hallottam őket
énekelni – több mint öt éve készült, Terēze pár napja töltötte be
a tizennégyet, tehát akkoriban csak nyolcéves volt! –, a szembe-háttal forgásokkal, az egymásra pillantásokkal, amik az egészet egységgé fogják össze, a hat kislányt, a zenét és minket itt
a nézőtéren.
A tekintet erején múlott az egész. Amikor eldöntöttem, hogy
én az ő nyelvüket márpedig megtanulom, már láttam azt is,
amikor Agate a kihagyó szívdobbanásokról (sirdspukstu pārsitiens) énekel és ettől kihagy a szívünk, az enyém elég beteg is
volt akkor már, mert úgy néz a szemünkbe – miközben nem
néz a szemünkbe, egy közönségnek nem lehet a szemébe nézni,
ő mégis képes rá. Ezen a fellépésen a kamera leesett a statívról,
neki az elején kétszer meg kellett köszörülnie a torkát, aztán leénekelte a csillagokat az égről, vagyis hát a porszemeket a –
bárhonnan, Olga Rajeckától is kapott egy elismerő pillantást,
mert úgy kérdezte meg, hogy mi egész világunknak az értelme,
hogy valahonnan teremtett neki egy másikat. A dalból is, tavaly a Balss pavēlnieksen Šarlote Patmalniece és Nauris Brikmanis már az ő változatát énekelte Intars Busulis eredetije helyett.

A tekintet erejével uralja a színháztermet Loreta Vaivode az
emlékezetes Balss pavēlnieks-fellépésen, és a hangjával eleveníti meg, amit a tekintete kifejez. Pillanatok – ahogy átvált a tanárra, majd a síró kislányra és onnan vissza a vidámra, aki sose
volt vidám. Ahogy mutatja, hogy nincs a lábán semmi, ahogy
az utolsó refrén alatt átlép a táska másik oldalára, hogy aztán
diadalt arathasson, ahogy az egész nézőtér és a zsűri is neki
drukkol és vele örül. És ahogy megérted, hogy miről szól ez a
dal.
Amikor Adrija körbemutat a nézőtéren és ellentmondást nem
tűrően közli, hogy ez itt, a gyerekkor képzeletvilága, a verandán élő lóval márpedig a valóság, és az egész közönség kihúzza magát, aztán Kukuvass arca, amint büszkén énekel a lányával, és ahogy elkapja a dal, lehervad az arcáról a mosoly és már
elszánt dühvel énekel tovább. Eszébe jutott a saját gyerekkora,
akárcsak Aija Kukulének a nézőtéren, vagy a sokmillió gyerek
a világon, akiknek nincsen szép gyerekkora. Hiszen az érzelmekről szól az élete.
S a pillanat, amikor a Mazo dziesmas Latvijai felvételeit sokadszor megnézve rájön az ember, hogy meg kell tanulni a dalszövegeket, akár érti, akár nem, mert ezeket a felvételeket feliratozták, és ha nem tudod a szöveget, ösztönösen a feliratot fogod olvasni, pedig nem szabad, az arcokat, a tekinteteket kell
figyelni.
S a következő pillanat, amikor ennek a cikknek írása kapcsán
találsz egy újabb felvételt Adrijától… meg még egyet. Hiszen
nem kereshetted végig hetente-havonta mindazokat, akikkel jó
sorsod összehozott. Már másfél éves elmúlt ez is, a tavalyelőtti
Bildes, Adrija már az apja válláig ér, sokkal több a szuflája,
erősebb a hangja – semmi más nem változott. Hajlékony törhetetlensége keménységgé edződött, vagyis hát ez is ugyanaz.
Amikor Emīls Mangulis a hangján, a tekintetén és egy-egy
fejbiccentésen kívül mindenféle eszköz nélkül – az arany zongora sincsen ott – atmoszférát teremt és felrajzolja az egész jelenetet, amiről énekel.
S még mindig ugyanaznap, amikor Adrija a gyerekkorról,
Emīls pedig a tengerparton zongorázó szélujjakról énekelt, belép Valērija Satibaldijeva és elmagyarázza – Guntars Račs szavaival, hát persze –, bal karját folyamatosan pörgetve és ezzel

megalkotva a teremtés leghosszabb dalát, hogy miről szól az
életünk és mivégre élünk ezen a földön. Hiszen Račs költő,
egyfolytában erről beszél. Pillanat…
Most, hogy linkeltem ezt a több mint kétéves cikket, felfigyeltem az utolsó mondatára. „S bár sem a zenei műélvezethez,
sem a nyelvtanuláshoz nincsen köze, meg kell mondanom,
hogy a világon senki sem tud pusztán pillantásokkal, akár tizedmásodpercek alatt is olyan tartalmas és sokjelentésű párbeszédet folytatni a kamerával, mint Dārta Stepanova és Terēze
Anna Pogiņa, és senki sem tud előállítani olyan többrétegű
multivariábilis négydimenziós vigyorokat, mint Marta Krūce és
Keita Krūmiņa.” Álljunk csak meg, mert ez a mondat pontosan
ennek a mostani cikknek a tartalmáról szól.
De. Van hozzá köze. A nyelvtanulás nem öncélú, nem lehet
öncélú, nem tanulhatunk csupán azért, hogy nyelvet tanuljunk,
mert ez nem ad motivációt. Ezek az emberek adják a motivációt, a gyerekek és a felnőttek, ahogy a linkelt cikkben, ami
még cseh tanulmányaim idején íródott, említem Veronika Jandovát, aki Barča Hrdinovával és egy sor további film- és sorozathőssel együtt a motivációt adta nyelvtanulásomhoz – sajnos
nem eleget ahhoz, hogy egy súlyos betegséggel is megküzdjön,
és mire azon átláboltam, már mindenféleképpen lettül akartam
tanulni. Ezek az emberek adják a motivációt. Hogy érteni akarom mindazt, amit kifejeznek.
Kitérő – ez most nem gyerekzene. Ahogy lapozgattam a felvételeket, elém került Mārtiņš Freimanis, amint megénekelteti a
közönséget, és egy idő után eltűnik az arcokról a döbbent, rémült kétségbeesés – Mārtiņš beteg, de itt van és együtt énekelünk, az nem lehet, hogy… és fél év múlva Mārtiņš ott ült Istenke hosszú asztalánál, mint a dalban. Hoztam még egy felvételt, amit már jól ismer az olvasó.
De ha már linkeltem azt a nyelvtanulásról szóló cikket, akkor
nézzük meg a két apró čarodějkát, bár hozzájuk csak olyan link
van, ami magára a teljes filmre mutat, de beállítottam a végére,
ahol a feliratok alatt Jaroslav Uhlíř és Zdeněk Svěrák dalát
énekli a Sedmihlásek gyermekkórus. Annak idején láttam a filmet, akkortájt vetítette a magyar tévé, amikor készült (1990-

ben), vagy nem sokkal később, szóval jó régen volt és már gyerek se voltam, de a rengeteg állatra és az óriási kavarodásra
azért emlékeztem – többre nem is. De azért nyelvtanulási célból megnéztem a filmet (szinkronizált változat nem érhető el),
és nagyjából lefordítottam a dalt is, sok szót tanultam is belőle.
Ebben is vannak emlékezetes pillanatok, itt a végén például
ahogy a két kis čarodějka jókat nevet – tetszik tudni, min?
Hogy a harmadik gyerek, akiről nyelvtudás híján fogalmam
sincs, hogy nekik kijük, megszerezte a varázskönyvet és kezdi
olvasni, szóval hamarosan felfordítja a világot a harmadik čarodějka is.
Mivel is folytassuk? Logikai kötődést érzek egy logikailag
ide nem kötődő dallal, a tavalyi Balss pavēlnieksről, amikor a
BUMS és Jānis Buķelis arról énekelt, hogy a Daugaván túl volt
egy kert. Emlékezetes pillanatok sokasága van benne (pedig
még egy év sem telt el azóta, és még kevesebb amióta érkezésem volt először megnézni – de azóta láttam több tucatszor).
Az a nagyszerű, ihletett show, amit Buķelis előad, és a valósággal a felhők felett lebegő, ragyogó, szikrázó BUMS-lányok… a
forgások a kedvenceim, amiket körülötte csinálnak, azon belül
is a naprendszerforgás, először körbejárnak Buķelis körül,
jobbra, aztán ő elteszi a mikrofont – nem lenne tökéletes a
mozdulat, ha aszimmetrikus lenne, az egész előadás tökéletesen
szimmetrikus, koreográfiában, zenében, szövegben –, fölemeli
a karját, és csapást váltanak, Anna-Kate, Katrīna és Kristiāne
lesz a belső kör, Tīna, Paula és Amēlija a külső. Azt hiszem.
Sajnos a videó felbontása nem a legjobb. Mindenesetre ahogy
Buķelis elkezdi leengedni a karját, ők visszafordulnak balra és
egy pillanat múlva sorban állnak megint. Láttam riportot arról,
ahogy készültek erre a fellépésre, abban is vannak emlékezetes
pillanatok.
Milyen szép ellentétben áll ezzel Roberto Meloni fellépése
Melānija Briuņa dalában. Ő egy eleve elég lökött fazon, s itt
igazán elemében van, játszhat, bolondozhat, Melānija pedig
mindenben benne van.
Még egy pillanat: Mazie pigori elszánt tekintete, az utálat az
arcukon, a kapkodó ugrálás, amivel megjelenítik, aztán vadászszák a zirneklist.

S ez átvezet az igazán gyerekméretű zenéhez, amilyen Ance
Krauze és Elza dala a rebarbaratortáról. Ilyet azért nem nagyon
hallgatok, és ha igen, akkor sem kimondottan a zenei élvezet
miatt, hanem mert látni akarom, honnan indultak azok, akik ma
– valamivel nagyobbacskák. Ez egy 2010-es jótékonysági rendezvényről van, azóta Elza, vagyis Elizabete Siliņa énekelt már
ilyet is – és még csak tizenegy éves volt –, úgyhogy most már
utánanéztem, ki az apja, Valdis Siliņš, mert eszerint ő minimum operaénekes. Hát nem. Szállítmányozó.
Érdemes meghallgatni a nagyon kicsi gyerekeket. Emlékszem
arra a két pillanatra, amikor Kortnija Sauliete először állt ki
mikrofonnal a kezében – mármint történhetett korábban is,
csak nem került fel róla felvétel, illetve sokkal korábban nem
nagyon, mert kétéves és nyolchónapos volt, még nem tudta kimondani az r betűt, amikor a RASA stúdiójában felvették a
Mušmirét, majd két hónappal később a ventspilsi városünnepen
az Es, rekur est. A pillanathoz hozzátartozik, hogy a Pöfeteg
bár előtti parkban ott áll mellette a nővére, akkor már régóta
vérprofi énekesnő, és egyszer nem nyitja ki a száját másfél szótagnál hosszabban, a versszakok elején, emlékeztetőnek, hogy
Kortnija bele ne süljön a szövegbe, azért ringatózik az Óváros
téren a városi könyvtár előtt a gyönyörű lila ruhájában, hogy
bátorságot öntsön a pöttöm kishúgába. És ezt Jānis Fabriciuss,
a Vörös Hadsereg négyszeres Vörös zászló-érdemrendes parancsnokának szobra nem láthatja, mert a háta mögött van az
egész.
Aztán Kortnija következő nagy fellépése, most már igazi duett, „dugyett”, ahogy a felkonferálást végző nő mondja, Kortniját idézve, mert nem tudja, hogy ő is volt kicsi és a gyerek is
lesz még nagy: a 2017-es évnyitó a teikai középiskola előtt,
ahová… hát elvileg Kortnija idén kezd járni, Kerija pedig most
ötödikes. Akkor még óvodába járt, és igazi nagy számot csináltak az Es domāšu par teviből, teljesen átértelmezve Lauris Reiniks dalát, ami eredetileg nem gyerekzene (de, minden gyerekzene, amit Lauris csinál, a legfelnőttebb témái is, őbelé szerelmesek a tízéves lett kislányok). A pillanat, amikor az ember
megérti, miért énekel Kerija annyira másképpen, mint máskor
– mert különben nem sikerülne, Kortnija azzal még nem tudna
lépést tartani, s nyilván ezért választották ezt (s nem mondjuk a

Nebeidzamais stāstst, ami zeneileg is korai lenne és tartalmilag
egyikük se találna fogást rajta). A pillanat, amikor Kerija a kezét nyújtja, Kortnija pedig rájön, hogy a rossz kezében tartja a
mikrofont, mert ha ő is a balt nyújtja, akkor nem tudnak a közönség felé fordulni. A kézváltások egyébként is mindig érdekesek, mindig mindenki egy bizonyos kezében fogja a mikrofont, és hogy miért veszi át a másikba, annak mindig története
van. S még egy felvétel ugyanerről, a tavalyi Dziesmu karuselisről, amin Kortnija megbotlik, aztán elköhögi magát, kiesik a
diszpozícióból, elnyeli a szavakat még jobban, mint Kerija, de
minden hang a helyén van (no jó, nem mind, egyszer nem zengett a vócse, istenem), minden érzelmet átél, énekesnővé cseperedett itt a szemünk láttára, és még mindig nem jár iskolába.
Kerija pályafutása nekem a Silta sirdsszel kezdődött a három
évvel ezelőtti Balss pavēlnieksről, a trió talán legjobb műve,
már megörökítettem erényeit. Századszor megnézve sem értem, min fanyalognak a Youtube-on a hozzászólók, az egyik
történetesen Zanét szólja le, akinek elsősorban nyugszik a vállán, hogy a Musiqq dalából gyerekzenét csináljon, mert ők gyerekek és ez itt a Balss pavēlnieks.
S akkor amihez ez nálam mindig átvezet: Marta Viens, divi,
trīse ugyanazon a versenyen, a tipikus Marta-grimaszokkal,
amikkel száz arc közül ki lehet szúrni, és rákövetkező nyáron a
tündéri Rakstu rakstus, nekem az egyik legelső és legkedvesebb Imants Kalniņš-dal, amit már nem tudom, hány százszor
láttam, és biztosan tudom, hogy húsz év múlva is azon fogok
izgulni, nehogy Marta hasra essen a mikrofon kábelében, nehogy Zane elfelejtse a tipikus Zane-karmozdulatot, újraolvasom a pillantásokat és újra meg újra eltűnődöm, hogyan tudtak
ezek a gyerekek ilyet csinálni ebből a dalból. A másik kedvenc
felvételemen a Raxtu Raxti adja elő az Auļival együtt; ez már
megint nem gyerekzene, ez két népzeneegyüttes, a Raxtu Raxti
rengeteg Kalniņš-feldolgozást csinál, a csapat tagja Imants fia,
Mārts Kristiāns is, ő játszik a harmóniumon. Az Auļi pedig egy
dob- és dudazenekar, hozzájuk tartozik mindenki, aki ezen a
két hangszeren játszik, Artis Orubs, a Raxtu Raxti körszakállas,
csupasz arcú dobosa kivételével. De a Little Lady’s megcsinálta gyerekzenének ezt is, miközben egy kukkot nem változtattak

se a dallamon, se a szövegen. Ez a tény önmagában egy emlékezetes pillanat.
Akkor mi a különbség gyerekzene és felnőttzene között?
Ezeknek a daloknak a fele nem volt gyerekdal, amikor megírták, és egy sincs köztük, amit átírtak volna valamiféle gyerekfeldolgozássá, más szöveggel vagy ilyesmi. Egy okkal több,
hogy az ember gyerekzenét éppúgy hallgasson, mint felnőttzenét. Mert szétválasztani legfeljebb valami mechanikus módon
lehetne, mondjuk az előadók életkora szerint.
De hány évesnek is kellene lenni az előadónak? Loreta Reide,
ha jól tudom, tizenhárom volt tavaly ősszel, amikor elénekelte
a Jauna gaismát, ami külsőségeiben gyerekzene (tinizene)
ugyan, de egyáltalán nem az világképében, amiből én jelenleg
könyvet írok. Ha ezt most elénekli egy felnőtt, mondjuk nem is
fiatal előadó, akkor felnőttzene lesz? De hát ő maga írta! „Zene
és szöveg.” Egy tizenhárom éves világlátását tükrözi. Mármint
nem a tizenhárom évesekét általában, hanem konkrétan az övét.
Meg sem tudom számolni, hány olyan pillanat van ebben a
dalban, aminek ott kell lennie a Nindában.
Ahogy körbefordul a villogó fényekben.
Ahogy rácsodálkozik a feje fölött a fényáradatra.
Ahogy szuperplánban a szemünkbe néz, csak a jobb szemével.
Ahogy ránk néz a bevásárlókocsiból.
Ahogy ránk mutat, az útra és a jövőbe.
Ahogy félprofilból felemeli a kezét az arca két oldalára.
Ahogy a kamera körberohan körülötte a mélygarázsban.
Ahogy elindulnak felénk mindhárman, elszántan, eltökélve
magukat mindenre.
Ahogy visszamennek, mint akiknek minden mindegy.
Ahogy lehunyja a szemét.
Ahogy átöltözteti az egész dalt, hogy ne látsszon rajta, hogy
micsoda.
Ebből egy csomó minden már benne van a Nindában, persze
álcázva, áttételesen, éppen úgy, ahogy ő is álcázta az egészet.
Ninda mint jelenség felerészben ebből a dalból van. Ami nem
csekélység, mert arra hivatott, hogy megváltoztassa az egész
történelmet.

De térjünk vissza a gyerekzenére és a pillanatokra. Loreta máskor is megajándékozott egy sor emlékezetes pillanattal, például
az idén a Līdz parādījies tuban, amit persze ő írt megint, és megint telibe talált. Egy egyszerű szerelmes dal, ami minden, csak
nem egyszerű szerelmes dal. A féllassított felvételek, amikor a
dramaturgia szerint látszólag semmi szükség nem lenne rájuk,
az álhibák-álkövetkezetlenségek (leejti a napszemüvegét, előtte
odaadja a fiúnak, aki rögtön visszaadja), a lepusztult környezet,
no meg persze a fekete sityak, amit már többször megénekeltem, csak most kettős csavarral rózsaszín lett belőle, közben viszont rá van írva, hogy minden rossz! (Ebben a cikkben a nyelvi megállapításokat kerülöm, mert akkor ezzel lenne tele az
egész, de meg kell itt említenem mint a dal egyik legemlékezetesebb pillanatát, hogy abban, hogy „azon a helyen várlak, ahol
találkoztunk, amíg fel nem bukkansz”, a satikāmies k-ját egyre
fokozva emeli ki, elsőre egyáltalán nem, másodikra egy kissé
ejektíven, aztán háromszor még marad ennél, és hatodszor,
utoljára egy keményen csattanó glottalizált uvuláris ejektívára
cseréli ki, ehhez még hasonló sem volt soha fonemikusan a
lettben, szerintem semmilyen nyelvben nincs, de hozzátartozik
a dal alaphangjához.)
De megtaláltam a magam pillanatait még régebben a Lūgšana
Ziemassvētku vakarāban is, csak mint kevésbé mozgalmas,
eseményszegény felvételben ezeket elsősorban a tekintetében
kell keresni.
Ugorjunk egy másik műfajra, és úgyszólván egy másik korszakba – Dzintars Čīča még gyerekfejjel írta és énekelte ezt a
dalt, de azóta felnőtt, s az egésznek a stílusa zeneileg is, képileg is sokkal inkább a nyolcvanas években lenne otthon, mint
napjainkban, pedig nem akkor volt, 2003-ban írta tízévesen.
Most pedig kezdjünk ugrálni az országok között, nem mintha
a lettekről ne tudnék még százszor ennyit beszélni (csak azok
az előadók, akiket nem említettem kedvenceim közül, egész
csapatot tesznek ki), de másokról is van mondanivaló. A Despacito nagyon nem gyerekzene ugyan, de tessék nyugodtnak
lenni, a gyerekek is szeretik, egy részük azért, mert nem ért
spanyolul és nem tudja, hogy a dugásról szól, más részük azért,
mert tudja, de ez nem fontos számára, harmadik részük tudja és
fontos neki, no, mindegy, hogy melyik gyerek miért szereti – e

ponton az számít, hogy én imádom, megnéztem százszor, az
egész úgy tökéletes, ahogy van, ezekkel a mindenféle korú, nemű és színű, összevissza hajú és szakállú fazonokkal, és rengeteg nagyszerű pillanat van benne, Daddy Yankee mosolya,
Fonsi bölcs tekintete, La Perla házai, amik tényleg ilyenek, az
egész kettős filozófiája és a harmadik réteg, amit én tettem
hozzá, a dominózó öregek és a táncosok; ami azt illeti, Zuleyka
Rivera akkor válik igazivá, amikor nem játssza a csábdémont,
csak egyszerűen egy ember, a La Perla-i utcajelenetnél. Akkor
eleven, egyébként halott a tekintete, vagy mondhatnám nincs is
tekintete. Persze ide ez kell, ez jelenti a dal tartalmát. Rengeteg
feldolgozást is meghallgattam, azt is számtalanszor, amit az
imént linkeltem, Karolina Protsenko nagyszerű, érzelmes alkotását. Evidensen nem a dugásról szól, és akkor mi van? Majd
néhány év múlva, ha kedve lesz, csinál olyat is.
De aztán már mást hallgattam többet: a Majbutnye fantasztikus Desz po szvituját, s hozzá Roman Sztahnyiv saját dalát, a
Nase majbutnyét. Pillanatok? Özönnel. Anna-Marija operai
szopránja, Marta meleg altja, Valentin egészében úgy, ahogy
van, Veronika fellépése, a városképek, a hegyek – majd a másik felvételen ahogy játszanak, ugrálnak, párnacsatáznak, Valentin és Osztap zsenialitása, Viktorija kedvessége, a Kubiv
testvérek anyás-nénikés komolysága, Anasztaszija kifejezőkészsége. És a harmadik dal, a Sznyih sziple, aminek már eleve
úgy írták a forgatókönyvét, hogy tele legyen pontosan azokkal
a pillanatokkal, amiket keresek.
Ezután léptek az életembe az észtek, előbb a tartuiak, aztán a
tallinniak. Először az Eesti laps, egy darabka igazi szaladgáló
gyerekélet, még nem tudtam róluk semmit, csak értettem és
szerettem őket, bár a szövegből egy nyikkot sem értettem (és
persze azóta sem értem). Az Iga ilmaga, ugyanez négy évszakban. A karácsony, az ugróiskola, a réten megiramodó gyereksereg. Itt már külön pillanatok azok is, amikor fölismerek egyegy arcot, Liisa Liivát, Stella Ristioját, mert ez is fontos ám,
egyszerűen nem lehet elválasztani a zenét azok személyétől,
akik megkomponálják, szöveget írnak hozzá, eljátsszák, eléneklik, klipet rendeznek, fényképeznek, vágnak belőle, mindenki fontos és minden fontos. Stella arca, amikor Krislin a
Mullid hídját énekli, és persze ő is énekli vele együtt, de olyan

átszellemülten, mintha a nemzeti himnuszt. A Laulupesa nem
együttes, hanem zeneiskola, így aztán ők rengetegen vannak, és
amikor a Shaté tánciskola csapatával elkészítik a Tantsukingad
klipjét, hát tényleg egész tömeg arcot lát az ember, de ezeket
össze kell rakni, párosítani az egyes snitteket, hogy akit az
előbb itt láttam, azt most amott látom, akit az egyik dalban
emilyennek láttam, azt a másikban amolyannak látom, mert így
mesélik el a történetüket, a kis együttesek és a szólisták esetén
ez könnyű, ilyen létszámnál, ahol a neveket se lehet megtudni
hozzá, nagyon nehéz. De megéri. Tessék Krislin egy másik arca, a Käänulised teed – itt is a pillanatok, ahogy bicikliznek,
ahogy a hídnál elhajtanak a fiúk mellett, ahogy megérkeznek –,
és ha melléteszek egy másik felvételt ugyanerről a dalról: tényleg nagyszerűen sikerült, fantasztikus, de csak ha az előzőt még
nem látta az ember, most derül ki, hogy ennek mennyire Loore
volt a sava-borsa, ezek ketten úgy illenek össze, ahogy a felnőtt
Linda Koldéval bizony nem. Persze amaz klip, emez meg tévéstúdiós felvétel, még beszélgetés is van a végén, halvány elképzelésem sincsen, hogy miről, de most újranézve a klipet látszik,
hogy a két kislány együtt tölti meg tartalommal, külön-külön
mindkettő lehetne szenzációs, de csak a fele valaminek.
S akkor ez átvezet mindkettejük egy-egy további dalához,
Looréval a népünnepéllyé tett Kõigil omához – pillanatok: a
rengeteg átöltözés, a kilépés az öltözőszekrényből, a kötögető
nagymama, az öregek, Krislin a Liiva családdal, az iskola belső
felvételei, s a végén a szív alakba tömörült csapat – és persze
Krislin Lumelilljéhez, amiről már írtam cikket, de van benne
egy külön könyv, csak még nem szabadítottam ki belőle, mint
Michelangelo az angyalt a márványból.
Tallinnban pedig ott a Taisi-iskola, akik szintén megalkották
a maguk kis gyerekcsapat-életképeit (Suvelava, Uka-uka), aztán jött Ella Ojavere és Rianna Sikk, és írtak egy olyan dalt,
amin kidurran a műszer, maga a dal egyszerűen frenetikus, az
pedig, amikor belép Ella Ojavere és az ember ledöbben, hogy
hogyan lehet eleven embernek ilyen hangja, hát az maga a pillanat.
S aztán megint a tartuiak. Öt nappal ezelőtt megjelent a Soengusamba videóklipje, aminek záró képsora nemcsak egy nagyszerűen kivitelezett ragyogó ötlet, hanem tisztelgés egy régi,

nagy műalkotás előtt, Krislin még a jellegzetes vállvonogatást
is megcsinálja, és mellette van Loore, Stella, Gloria meg a többiek.
Ez a cikk ötvenkét dalból emel ki néhány pillanatot. Gyűjteményem e pillanatban már több százat őriz csak Lettországból, s
még egész csomót máshonnan. Itt a link a gyűjtemény youtubeos változatára, ami ömlesztve tartalmaz gyerekzenét és még
sokféle zenét, e sorok írásakor 754 felvételt. Az itthoni változat
sokkal nagyobb, benne vannak azok is, amiket időközben a
Youtube törölt, mert mindig letöltöm és elrakom őket.
Pillanatokkal van tele a többi is.

2019.09.24.

Lágyan
Találtam egy kis művet (Jānis Kušķis: Ŗ, ŗ, letölthető innen),
amely többek között azzal érvel az Ŗ betű visszaállításáért,
hogy akkor felismerhető a nyelvtani szerkezet a második ragozásban. Mert ahogy
brālis
brāļi
asaris
asaŗi
brāļa
brāļu
asaŗa
asaŗu
brālim
brāļiem
asarim
asaŗiem
brāli
brāļus
ugyanúgy asari
asaŗus
brāli
brāļiem
akkor
asari
asaŗiem
brālī
brāļos
asarī
asaŗos
brāli
brāļi,
asari
asaŗi
lenne megint.
Ezt értem. De akkor miért nem jelöljük végig következetesen? Az r-nek a sztenderd lettben ugyanúgy nincsen lágyított
formája, mint egy sor további mássalhangzónak, de ha ŗ betűvel jelöljük a már nemlétező lágyítást, akkor jelölhetjük más
betűkön is: astoņkāis,
ȷ etiķķis, kuģķis, és ezeket ugyanúgy kellene
ejteni, mint a lágyítatlant, hiszen az ŗ kiejtése is régóta r.

Itt van a diakritikum eltemetve. Hogy ugyanaz a kiejtése. Akkor mi értelme? Minden hatéves lett gyerek tudja, hogy asaris
birtokos esete asara, én is, pedig most látom ezt a szót életemben először. Én még mindig nem tudok lettül, de akármilyen
ragozható főnevet tesznek elém, nagyjában-egészében el tudom
ragozni. Kábé azon a szinten, mint egy lett hatéves, aki mondatban folyékonyan használja, de ha el kell sorolnia a tizennégy alakot, akkor dadog és hibázik. Csak én mondatban se tudom folyékonyan. Szóval minden lett hatéves tudja az összes
főnév összes esetét, és nem keveri össze, hogy „Asara var birt
no acs. Bet asaŗa spuras ir asas.” (3. oldal), ha nincs kint a
mīksta zīme, akkor is. De azt nem tudja minden lett hatéves,
hogy mi abban a loģika, hogy asari, ha „sügérrel”, de asaŗi, ha
„sügérek”, ha egyszer kiejtve egyforma mind a kettő.
Mi itt lent Délen, meseszép éjen elég sokat küzdünk olyanokkal, hogy folytat „megszakítás után tovább csinál”, de fojtat
„nyak szorongatására utasít”, miközben kiejtve ugyanaz mind a
kettő. A letteknek (és nem a szovjeteknek) volt bátorságuk ezt
meglépni, már hetvenhárom éve, malacis, ne hagyjátok abba.
Nálunk is volt rá kezdeményezés, de elakadt.
Emlékszem egy tanulmányból az infóra, hogy máltaiul ra és
ragħa két különböző jelentésű szó, de kiejtve mind a kettő ra.
Akkor eldöntöttem, hogy nem akarok megtanulni máltaiul.

2019.12.17.

Határok, azmiaz?
Megint találtam valakit – megint egy újabb ország. Kriszija Todorova Bulgáriából. Idén készült egy egészen jó kis dala, remekül érteni mindent, pedig öt szót se tudok bolgárul.
Vitamin
Úgy jött, hogy volt neki korábban egy még ennél is sokkal
jobb dala, amit Haszan és Ibrahim Ignatov zongorakíséretével a
Junior Eurovíziós Dalfesztiválon adott elő, aztán készült belőle
egy még annál is jobb klip.

Planetata na decata
Ez pedig úgy derült ki, hogy Roman Sztahnyiv lefordította
ukránra, és most készült abból is egy klip, ami megjelent
nekem a Youtube értesítései között, mivelhogy a Majbutnye
csatornájának előfizetője vagyok.
Dityacsa planeta
Mármost én persze imádom Veronika Macihint, a hangját, a
habitusát, az egész művészetét, vitaju. De Kriszijáék változata
még ennél is klasszabb. Azóta persze sok víz lefolyt a… a… a
Beli Lomon, ki lehetett deríteni, mert Kriszijának Wikipédiacikke is van, angolul is, Razgradban él, ott az folyik. A Dunába, szóval szomszédok vagyunk. Igazi nagy sztár, és még mindig fiatalabb, mint a kisunokám.
Szóval, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, a gyerekzenei felfedező út, ami 2016-ban Rīgában kezdődött (és onnan
többé nem is mozdul, amíg élek), aztán folytatódott Moldáviában, Ukrajnában, Észtországban és most Bulgáriában, az folyton kapcsolódik valahonnan valahova. Moldáviába úgy vetődtem el, hogy Valērija Satibaldijeva Topmodeléjének kerestem
más előadásait, és kilyukadtam Ruslana Galeatánál, aki egy
azonos című, de teljesen másik dalt énekelt, és ha már ott voltam, körülnéztem. Ukrajnába Despacito-feldolgozásokat követve jutottam el, és most onnan Bulgáriába. Egyedül Észtországot nem tudom pontosan meghatározni. Mindenfelé kattingattam aznap a Youtube-ban, de ami nagyon nem tetszik, azt törölni szoktam a vēsturéből, hogy később ne kínáljon föl egymillió hasonlót. Egy Pukšs-dal az utolsó (jó, ez se tetszik, de
nem töröltem, ehhez hasonlót így is, úgy is milliót kínál a Youtube), aztán jön az Iga ilmaga, és ezzel kezdődik a tartui kaland. De arra emlékszem, hogy megláttam valahol, hogy Észtországba való zene, én emlékszem halványan egy gyerekkoromban látott és beazonosíthatatlan filmből valamely észt népzenére, ami tetszett, mondom, rákattintok, aztán erre-arra csalinkázok és hátha kilyukadok valami hasonlónál. Hogy az mi
volt, amire először kattintottam, nem tudom, nyilván nem ez,
ez a többedik lehetett, ezt hagytam meg. És azóta meghallgattam százszor.

Utóirat. Írásban tényleg minden jobban érthető, tessék a Gyerekbolygó eredeti bolgár szövege, legalább a felét simán értem.
Планетата на децата
Искам да съм някой ден
фея или супергерой –
всички хора по света
искам да превърна във деца.
И повярвай ми,
че съвсем сами
този свят ще променим!
Ще бъде детска планета –
без глад и страх и война.
Ще бъде детска планета –
нашата земя.
Ще бъде детска планета –
надежда, мир, светлина.
Ще бъде детска планета –
най-красивата мечта.
Не е само сън това,
не е малка приказка една.
О, повярвай ми,
че съвсем сами
този свят ще променим!
Ще бъде детска планета –
без глад и страх и война.
Ще бъде детска планета –
нашата земя.
Ще бъде детска планета –
надежда, мир, светлина.
Ще бъде детска планета –
най-красивата мечта.

Ez pedig a másik. No, ennek nem annyira.
Витамин
Отварям очите си, нов ден е бързам,
не искам да губя минута време слагам
тениска, дънки, кецове излизам да обърна света.
Хей, чуваш ли аз избирам какво да се случва
хей, запомни стъпка встрани от всички правила.
Да, аз зная как да, и мога пак, танцувай с мен.
И преди да падне нощта улови мига.
Давай play на ритъма,
не го мисли стъпка две и смело въздуха като стрели
копирай всяка част от себе си и хубавите дни в живота си.
Харесвам живота си, цветен е допусна ли грешка вървя напред
не,
не питай какво ще ми струва това да изпълня всяка своя мечта.
Хей, чуваш ли аз избирам какво да се случва
хей, запомни стъпка встрани от всички правила.
Да, аз зная как да, и мога пак, танцувай с мен.
И преди да падне нощта улови мига.
Давай play на ритъма,
не го мисли стъпка две и смело въздуха като стрели
копирай всяка част от себе си и хубавите дни в живота си.
Толкова съм свежа като витамин ако свят ти се вие вземи си
един
изостанеш ли на старта,
аз съм пас шото квото и да прая, прая го от раз.
Шах и мат, кой, кой е на върха много си повярваха,
ше стигнат до ръба моето е мое,
а твойто го деля без извинения, стреснах ли ви а?
Давай play на ритъма,
не го мисли стъпка две и смело въздуха като стрели
копирай всяка част от себе си и хубавите дни в живота си.

2019.12.19.

Arcok
Őrá nem mondhatom, hogy most találtam, mert már a nyáron,
az elsőként látott Laulupesa-dalok klipjein ott volt. Az Eesti
lapson figyeltem föl rá. Szólót nem énekel, de a legtöbb csoportképen ott van. És még egy csomó felvételen. Például a kétéves Kõigil oma-előadáson az Eurojūrmalán, ott is olyan tipikusan ő maga, és még igazibb a nemrégen elkészült Soengusambán, az ő arcává változik át a végén Loore All. Tagja az iskola Sõbrad, más források szerint (vagy más időszakban) Kaheksa Sõbrad együttesének. Rengeteg mindent tudok róla,
egyetlen apróság kivételével. A nevét nem tudom. Arra pedig
szükségem van. Ezért végigtúrom a fél netet, átkutatom Észtországot, amíg rábukkanok.
Lisette Koiduaru.

Ezért kellenek a nevek. Mert be lehet írni őket a keresőbe, és
megtaláljuk a szólófelvételeket, ha vannak olyanok, amiken az
iskola neve nincs rajta. Márpedig nem ritkán vannak. Az arcokat nem lehet beírni a keresőbe.
És másért is kellenek a nevek. A név tesz valakit egyéniséggé, a névvel válik valaki azonosíthatóvá. Látok egy arcot. Ismerem én ezt az arcot valahonnan? Mintha már láttam volna…
de hol is? Nem vagyok biztos benne. De a névvel kötni tudom.

Itt van a Tantsukingad, ami már szerepelt kis blogunkban. Ki a
szólistája? A Youtube-on nincs ráírva, nekem kellett kideríteni,
és azóta egész sor felvételen üdvözlöm ismerősként Stella Ristioját, szólistaként, kísérőként, vokálban, kórusban. És megérte
az odafigyelést, mert így már megvolt a kulcsom hozzá, amikor
októberben a Hääled megjelent, eddigi legjobb mesterműve,
amit Krislin Sallo már NANDO-szintű harmóniává egészít ki,
ezek ketten valahogy úgy illenek össze, mint Terēze és Keita.
Krislin egyébként is univerzális, mindent tud a hangjával, de
kell a neve ahhoz, hogy a pályafutását végig tudjam követni a
hat és háromnegyed évvel ezelőtti Saladustól és a megejtően
keitás Jonntól a felejthetetlen Unenäoriiken át az irányokat kijelölő, sorsokat megfordító Lumelillig, a Tormi ja tuulegáig és
a két napja klipben is megjelent Koduteelig. És ezek csak a
szólófelvételek. Itt ez az egyhetes felvétel a Népi múzeumban
tartott karácsonyi koncertről, a Seitse pühapäeva. A kamera
folyton közeliket vág Krislin, Stella és Lisette arcára, de ha
nem tudnám a nevüket, akkor talán még ez a három nagyon jellegzetes gyerekarc is elveszne a sokaságban, mert hát rengetegen vannak a Dalfészek-gyerekek. De akkor is, ha kevesen lennének.
S akkor elvész az egyéniség is. Vagyis nem vész el, csak én
nem tudom érzékelni. Akkor pedig az egésznek semmi értelme.
Akkor csak zene és kész.

2020.01.29.

Ábécédé
Összefutottam két dalocskával, amik ugyanarról szólnak, de érdekesen más megközelítésből. Az ábécéről a betűket tanulgató
óvodásoknak. Nemcsak a megközelítés más, az ábécé is. A litván változatot a PetPunk, Andrius Kirvela és Gediminas Šiaulys készítette, és Ursula is énekel rajta. Az észtet persze Sofia
Pert, aki folyton ilyesmiket csinál.

De, mondom, egészen más a megközelítés. PetPunkék egész
mesevilágot varázsolnak az ábécé köré, Sofia viszont tökéletes
átéléssel zavarja le, éppen olyan lélektelenül, amilyen lélektelen maga a szimpla betűsor, ha és amíg nem alkotunk szavakat
belőle. Az észt szerkesztő, aki nem adta nevét művéhez, egyetlen szót választott az ábécé mindegyik betűjéhez, ismeretlen indíttatásból kooptálva közéjük a C és F betűt is, amik nem is részei az észt ábécének, nem is talált velük mást, csak idegen
szót. A Z-t nem vette föl, talán mert észtül a zebra is s-szel van
– így viszont nem tudják meg, hogy ha fölveszik, akkor a T elé
kerül a Ž-vel együtt, és meg sem ismerik, ahogy kimarad a Q,
W, X, Y és Š is. A litvánoknál viszont az nem jön ki, hogy az
E, I és U betűk három-három változata között mi a különbség,
ami az anyanyelvű gyerekeket persze nem zavarja, mert ők az
elhangzó szavakat natívan tudják, de engem igen, mert egy
kukkot se tudok litvánul.
Talán csak engem zavar, hogy az észt grafikus anyát (ema)
söpörgetés közben, apát (isa) viszont a fotelben kényelmesen
üldögélve és újságot olvasva ábrázolta.
És eltűnődtem az ábécén mint olyanon. Persze megtanítjuk a
gyerekeknek. De elég ez így? Egy litván gyerek, aki így tanulta
az ábécét, némi üggyel-bajjal szépen kiolvassa, hogy ŠIAULIAI → š-i-a-u-l-i-a-i, aztán nem érti, hogy mit olvas, hiszen ő
tudja, hogy az helyesen seuljei, lágyított s-sel és l-lel. Honnan
jutna eszébe, hogy így írják? Pedig nem kell minden szót külön
megtanulni, mint az angol gyerekeknek, egyszerű helyesírási
szabály, hogy az I lágyítja az előtte álló mássalhangzót, és ha
utána mély magánhangzó áll, akkor el is tűnik a kiejtésből. Az
észt gyerekeknek talán könnyebb a hosszú magánhangzókat és
a diftongusokat egyből tudni, de azért, tekintve, hogy a kilenc
rövid magánhangzó mellé megvan a kilenc hosszú és huszonnyolc natív diftongus, szerintem valahogy ki kellene térni rájuk.
Tudom, bonyolult vagyok és telhetetlen, hiszen ez itt még
csak az ábécé.

2020.03.04.

Összeadás
Alan Walker: Faded
+
Gigi D’Agostino: Bla Bla Bla
=
Alan Walker Fade Faded Gigi D' Agostino Blablabla Vocal
Chill Bootleg MashUp Remix 2016
Ez azért működhet, mert mindkettő a koyaanisqatsiról szól.
D’Agostino dalai nem mind szólnak erről, de ez pont igen,
Alan Walker pedig a koyaanisqatsi egyik legihletettebb és legprecízebb ábrázolója napjainkban. Zenében talán a legesleg.
Persze ettől még zeneileg is összehozni őket külön tudomány
lehetett, de ha nem szólnak ugyanarról, akkor az eredmény
semmitmondó lett volna. Így egy kis adag sűrített, lepárolt, keményre préselt koyaanisqatsi.

2020.03.05.

A sötét oldal
megvilágosodása
Rétegek
Mint említettem, én a Darkside-ra annak nyomán találtam rá,
hogy Lisette Koiduaru elénekelte. Azóta meghallgattam sokszor mindkét változatot, no meg egy csomó további feldolgozást, nagyon megszerettem, akárcsak Walker más műveit. De
nekem az a dolgom, hogy továbbfeldolgozzam, amit kapok, hát
nézzük, mit lehet ebből kihozni.

Túl kényelmes lenne az a szemlélet, hogy azért énekli ezt az
alapvetően sötét és komor dalt ilyen lelkesen, kedves mosolylyal, mert nem érti a szöveget és/vagy annak jelentőségét. Így
ki kellene tenni a pontot egy olyan gondolatmenet végén, amit
még el se kezdtünk.
De, szerintem érti. Profi álmodozó és átgondolt énekesnő.
Azért énekli ilyen vidáman, mert érti. S akkor lépjünk vissza az
eredetihez, számoljuk meg benne a rétegeket és figyeljük meg,
milyen negyedik réteget olvaszt rá Lisette.
Mert minden Walker-videónak három rétege van. Kettő mindenhogyan jelen van, akárki adja elő: zene és szöveg, és ezek
itt két külön réteget képeznek, kétféle külön mondanivalóval. A
szöveg tényleg sötét, még a gyémántok is feketék, volt, akinek
az öngyilkosság, másnak a halál jutott eszébe róla, pedig hát ez
a koyaanisqatsi dualista interpretációja, nusuth. Ugyanakkor a
zene nyílt upbeat optimizmusa összeforr vele, mint a jin a janggal.
A harmadik réteg pedig a vizuális.
Walkernek ezek a filmjei egy posztapokaliptikus víziót testesítenek meg, de ilyet már más is csinált, ezek mástól érdekesek.
Walker saját mitológiát épít, aminek nincs látható tartalma, látható üzenete, de úgy néz ki, mégis működik. Mivel én a Darkside-filmet láttam elsőként, kezdjük azzal. Az elnevezéseket
magam adtam. (A színészek nevét az egész neten képtelen vagyok fellelni.)

Darkside
Az első szereplő, akit látunk, az Öreg, egy férfi fehér viseletben, ami galabíjára és kefijára hasonlít, de nadrágot hord hozzá. A hátán feketével a Jelvény, Alan Walker egymásra írt, kissé csálé A és W betűje. Fehér álarcot visel, áldó mozdulattal
tárja ki karját a víz fölé, két társa kíséri hasonlóan öltözve,
egyikük kezében fehér zászló a Jelvénnyel. Mellettük a Fémláda. Aztán vált a kép a zászlón, mert ez egy ilyen zászló, és
megjelenik rajta a Kehely-sziklák rajza.
A Fehér csoport elmegy a Kehely-sziklákhoz, amik egy nagy,
kövezett térségen állnak, kezükből elhajítják a FAWI-kat, azok

kibomlanak és röpködni kezdenek a Kehely-sziklák körül. A
kehelyformán széttárt két kézre emlékeztető sziklákon összevissza geometriai alakzatokat rajzoló, kék fények jelennek
meg. A Fehérek hárman vannak, de csak két FAWI-juk van, a
harmadik a zászlót viszi. Magasba emelt karral kísérik a FAWI-k repülését.
Hátuk mögött négytagú csoport figyeli őket, ők feketében
vannak, fiatalok. Egyikük, a Fiú lehúzza szájáról az álarcot.
Egymásra néznek a társával, aztán lenéz a kezére.
Az elején is láttuk már egy pillanatra, és most is megnézhetjük a Korong egy-egy részletét, de nem derül ki, hogy mi köze
van ehhez az egészhez, ahogy az sem, hogy a Fehéreknek mi
célja van ezzel.
Snitt. A Feketék egy lepusztult, sokemeletes házban FAWIröptetéssel kísérleteznek, és már jól megy nekik. Az egyik fiú a
Lány felé irányít (puszta kezét a levegőbe nyújtva) egy FAWIt, s az egyik falon megjelenik a szokásos kék fénnyel kivetítve
előbb a Lány vázlatrajza, majd a Szem-szikláé. A Lány nagyon
örül.
Megjelenik a Szem-szikla. T alakban szétágazó, hatalmas
alakzat, a közepén félgömb alakú domborulat, amit négyszögletes síklapok alkotnak, négy koncentrikus körben, kissé szabálytalanul. Kicsit hasonlít egy szemre.
Az öttagú Fekete csoport (három lány, két fiú) megérkezik a
Szem-sziklához, zászló nincs náluk, mindenkinél van egy FAWI. Fekete álarcban vannak, de a fejük fedetlen. Megállnak a
szikla előtt, hosszan nézik.
Közben láthatunk egy snittet a Korongra is, amiről most látszik, hogy egy Fémládában van (valahol), és alatta FAWI-k
vannak. Jól megnézhető a Korong rajzolata, az értelme nem.
Közepén természetesen a Jelvény.
A Feketék elhajítják a FAWI-kat, amik pörögve kibomlanak
és megindulnak a Szem-szikla felé. A kék fények táncolni kezdenek rajta. Ők pedig felnyújtják jobb karjukat, áldó-irányító
mozdulattal. Váltakozó snittek a két társaság között, amint
szikláiknál állva röptetik a FAWI-kat.
Aztán vándorolnak, hegyeken, kopár gerinceken. Már a Feketéknek is van zászlója, amin egy hegy fölött a sötét égen fény
ragyog, körülötte fehér fények röpködnek. Talán FAWI-k. Snitt

a Fiúra, amint a Szem-szikla előtt áll, álarcban, két kezében
egy-egy csukott FAWI. Mindkét csapat vonul a hegyekben.
Snitt az Öregre, aki a Kehely-sziklák előtt áll, jobb kezében
egy csukott FAWI.
Végül a Feketék megérkeznek a hegygerinc végén, egy téglaépület szomszédságában álló Bástyára, ahol az Öreg már várja
őket. A Feketék zászlóján most már a Jelvény van, fekete alapon a szokásos kékben.
A Fiú megáll az Öreggel szemben. Nézik egymást. Kép a
levegőből a Bástyáról, a nyolc emberről és a két zászlóról. Az
Öreg is, a Fiú is lehúzza arcáról a maszkot. Az Öregnek rövid
ezüstös szakálla és bajusza van.
Felnyújtják kezüket a magasba, a FAWI-k felröppennek, és
röpködni kezdenek a hegygerinc fölött. A kék fények cikázni
kezdenek.
Az Öreg és a Fiú nézik egymást, felnéznek a FAWI-kra és
megjelennek a feliratok.

Walker
A dalból és a filmből áradó diadalmas optimizmus feledteti,
hogy voltaképpen az egésznek semmi értelme, azazhogy persze
olyan értelmet töltünk bele, amilyet akarunk. A FAWI-kat a
neten itt-ott drónnak hívják, de hát ez csak egy általános elnevezés, ezek nem a szó valódi értelmében vett drónok, nincs
propellerük, semmilyen meghajtásuk sincsen, csak repülnek és
kész. Szerintem helytállóbb név a FAWI. Flying Alan Walker
Initials. Csukott állapotban ezek egyszerűen a Jelvény zártszelvényekből összehegesztett másolatai, totálisan merevek és
mozdíthatatlanok. Csak amikor felröptetik őket, akkor nyílnak
ki és válnak FAWI-vá.
A Fekete csoport megismerkedése a FAWI-kkal az All Falls
Down klipjében látható, itt ássák ki a Fémládát, amiben a Korong és néhány FAWI van, de eleinte még nem tudnak mihez
kezdeni velük, meg kell nekik mutatni, hogyan kell őket működésre bírni. Mindennek előzménye pedig a Tired.
A Darkside után a Diamond Heart folytatja a sort, ahol már
két Fémládát láthatunk két különböző Koronggal, több FAWI-

val, és a Feketék és a Fehérek is többen vannak. A Korongok
most már működésbe lépnek és megmagyarázzák az embereknek, de nem tudjuk, hogy mit. Mindenesetre a walkerek egyesülnek a FAWI-k segítségével és létrehozzák a Sziklákat.
Hasonlít ez ahhoz, ami a Darkside melletti másik nagy kedvencem, az Alone filmjében történik, misztikus kellékek és
misztikus helyszínek nélkül, de misztikus tartalommal: a fekete
dzsekis, fekete csuklyás, fekete álarcos walkerek összegyűlnek
a világ minden tájáról, hogy együtt legyenek. S ide kapcsolódik
legnagyobb Walker-kedvencem is, a Faded, ahol egyetlen magányos walker keres lepusztult környezetben egy házat, amiről
van egy fényképe – de csak romokat talál.
Szerencsésebb az a walkerlány, aki az Alone, Pt. II-ben utazik át a fél világon, a Sơn Ðoòng barlangig, ahol rábukkan a
mohával benőtt Korongra, és végre visszateheti az álarcát. De
ennek igazi előzménye nem az Alone, hanem az On My Way,
ahol ugyanezt a régészlányt látjuk felkutatni a régi festményeken és könyvekben látható FAWI-k és Jelvények nyomait, míg
végül rábukkan a Nagy Jelvény rejtekhelyére, amit kiásnak, és
ő lesz a sikeres régész.
Szerencsés az a három walker is, aki Hongkong betondzsungelében keresi egymást, sikerül találkozniuk, kicsomagolhatják
a (nem derül ki, hogy mit), és a várost elönti a kék walkerfény:
Sing Me To Sleep Now.
Az Alone folytatásának ideológiai értelemben a Unity tekinthető, amit rengeteg walker írt együtt.
(A The Spectre-t vizuálisan nem tudom idekötni, mert nincs
róla cselekményes film, csak egy „egyszerű” koncertfelvétel,
már amennyire valami Walkernél egyszerű lehet, de a dalt ettől
függetlenül imádom.)

Lisette
Azt megsejteni, hogy Lisette Koiduaru egy új réteget húz rá a
történetre – nagyon könnyű. Kimutatni, az már nehezebb. De
meg lehet csinálni. Először is megnéztem néhányszor az ő előadását úgy, hogy kinagyítottam az arcát, amennyire csak lehetett, és nagyon figyeltem az arckifejezését. Aztán pedig leját-

szottam kétszer kombinált formában, előbb úgy, hogy a Walker-film ment lenémítva, és Lisette énekelt a háttérben, aztán
újrakezdtem, de most már kitettem Lisettét a kép sarkába kicsiben, de fölnagyítva, és így ment a film.
Így már megvan. El is fogom mondani: beleírom a Nindába.
Mert ugyanaz a célunk. Fel kell oldanunk a koyaanisqatsit és
megállítani a dzsihadot.

2020.03.14.

Kelet-Európa énekelt nyelvei
Az utóbbi időben nemcsak lett zenét hallgatok – sőt már hónapok óta elsősorban nem lett zenét hallgatok, aminek nagyon
egyszerű oka van. Adrijától Zanéig mindenkinek a munkásságát hangjegynyi pontossággal fejből tudom, ha valami új megjelenik, azt persze meghallgatom – de közben a többiek is lelkesen dolgoznak, újabb és újabb nagyszerű dalokat adnak ki, a
Laulupesa ontja az új felvételeket, a Majbutnye is időnként előáll eggyel, a Taisi Laululapsed és a Džimba eddig közzétett
anyagát megismerni pedig egyenként hetekbe telne.
Most egy pillanatra mégsem a zenével foglalkoznék, hiszen
nyelvmániákus vagyok. Tartozom az igazságnak annak elismerésével, hogy ha három és fél évvel ezelőtt a Laulupesával, a

Džimbával, a Majbutnyével vagy Kriszija Todorovával hozott
volna össze a véletlen, akkor most nem lettül tanulnék. És Karolina Protsenko is adhatott volna indíttatást arra, hogy megtanuljam az anyanyelvét – ha nem hegedülne, hanem énekelne,
és az anyanyelve nem az angol volna, amit már ismerek.* De
azért a semminél valamicskét többet tudok már egypár keleteurópai nyelven, vagy inkább róluk, és elmondanám a benyomásaimat. Főleg hangtaniakat, mert ezzel a tudással arról lehet
képet alkotni.
Egyébként teljesen véletlen, hogy ezek a nyelvek összefoghatók a Kelet-Európa gyűjtőnév alatt. Lehet, hogy a következő
ország, ami belép a gyűjteménybe, Nyugat-Európában vagy
egy egészen másik kontinensen lesz. Országok amúgy sincsenek. Az ország csak a Föld egy olyan darabja, amit másik piros
vonallal rajzoltak körül a politikusok. Kultúrák vannak.

észt
A gazdag Laulupesa- és Taisi Laululapsed-termést elég sokszor
meghallgatva az ember nagyon közeli kapcsolatba kerül az észt
nyelvvel. Nekem mindmáig egy kicsit furcsa. Kétszer is megpróbáltam finnül tanulni, egyszer gyerekként, egyszer felnőtt
fejjel, egyikszer se jutottam semmire, de azért a nyelv alapkaraktere mégiscsak megmaradt a fejemben. Ebből a nézőpontból
az észt valami olyasmi, mintha valaki megfogta volna a finn
nyelvet, és nekiállt volna addig variálni, hogy valamiképpen
mégiscsak különbözzön. Persze valójában a két nyelv beszélői
nem értik egymást, a finnségi nyelvek két különböző ágán vannak, de én egyformán nem értem őket, ezért jobban észreveszem a hasonlóságokat (Péter Rózsa tanítása jut eszembe, hogy
lehet-e egy ponthalmazhoz úgy közeledni, hogy egyszerre minden pontjához közeledjünk: igen, ha a kiindulópontunk elég távol van a ponthalmaztól). Helyenként színtiszta finnül van, teszem azt, vaattavat kuin kaunis on maailm (hallás után leírva a
Roosa laulból, de tudom, hogy hibásan), ezt a guglifordító eleve (elävä) finnek ismerte föl, de észtből is ugyanúgy lefordította.
*

Valójában az ukrán, de Amerikában él, angolul beszél. (Szivárvány)

Az észtek egyszerűsítettek a finnen: lehagyták az összes végződést. Tessék meghallgatni a számokat az Uka-uka elején,
tiszta finn, csak lemaradtak a végződések.
üks
yksi
kaks
kaksi
kolm
kolme
neli
neljä
viis
viisi
kuus
kuusi
seitse
seitsemän
kaheksa kahdeksan
üheksa yhdeksän
kümme kymmenen
üksteist yksitoista
kaksteist kaksitoista
Finnre beállított agyamnak egyébként külön megpróbáltatás,
hogy ahol ü-t hallok, ott ü betűt kell írni, mint a magyarban,
nem pedig y-t, ahogy a finnek praktikusan megtanítottak.
Az észt fonetika ugyanolyan pofonegyszerű, mint a finn,
ezért mindent, amit tisztán hall az ember, egyből le is tud írni.
Kivéve a diftongusokat, amik hemzsegve nyüzsiznek benne,
éppúgy, mint a balti nyelvekben, nem tudnak elmondani egy
ötszavas mondatot hat diftongus nélkül. Igen ám, de míg a finn
diftongusokat fejből el tudja mondani az ember: ai, au, ei, eu,
ie, iu, oi, ou, ui, uo, yi, yö, äi, äy, öi, öy (fenét tudtam fejből,
meg kellett nézni a neten), az észt készlet megtanulhatatlan és
felismerhetetlen. A tizenhat finn diftongus is elég sok, de logikus rendet követnek, például ay, oy, uy diftongus nem létezhet,
hiszen szembemenne a magánhangzó-harmóniával, mély hangrendű magánhangzóval csak a semleges i képezhet diftongust –
pont mint a magyarban (vout, zöüd létezhet, de voüt vagy zöud
nem). Az észt azonban az egyetlen finnugor nyelv, ami sutba
dobta a magánhangzó-harmóniát, s ezzel – meg az õ hang felvételével a finn magánhangzó-rendszerbe – megnyílt az út huszonnyolc natív diftongus és még nyolc használatához. Azaz
valójában a finn szabályok szerint is létezhetne például ao diftongus, csak nem létezik. A finnhez viszonyítva az észt diftongusrendszer olyan zongora, amin nemcsak fehér és fekete billentyűk vannak, hanem szürkék is, valahol még azok közé be-

zsúfolva, a komma hangközök lejátszására. A teljes gyűjtemény: ae, ai, ao, au, ea, ei, eo, eu, ia, ie, io, iu, oa, oe, oi, ou,
ua, ue, ui, uo, õa, õe, õi, õo, õu, äe, äi, äo, äu, öa, öe, öi, öo,
öu, üa, üe, üi, üo. És köszönjük meg, hogy a diftongus második
eleme nem lehet mind a kilencféle magánhangzó, csak öt.
(Mert ha azok is lehetnének, akkor 9·8=72-féle diftongus lehetne, mind a kilenc párosodna a többi nyolccal.) Ez azért nehezíti
az észtül egy veszett nyikkot nem tudó befogadó dolgát, mert
tapasztalat nélkül nagyon nehéz egymástól elválasztani az
olyan párokat, mint ae–ai, õe–õi, különösen mert az e realizációja ingadozik [ɛ] és [e] között, a szakirodalom zártként ábrázolja, de sokszor egészen tiszta nyíltként hallani. Tessék meghallgatni Krislin Sallo zárt [e]-jeit az Unenäoriikben, aztán a
Käänulised teedben a valamivel nyíltabbakat ugyancsak tőle, és
közben Loore All még nyíltabbakat ejt. A magyarázatot Stella
Ristiojától kapjuk, aki a különböző zártsági fokú /e/-k egész
skáláját vonultatja fel egyetlen dalban. Az észt /e/ zártsági foka
nem szignifikáns.
De ugyancsak a Käänulised teedben figyelhetők meg Loore
kerek, teljesen magyar a-jai például a rattaga [rɒtːɒgɒ] szóban,
vagyis az /a/ kerekítési foka sem szignifikáns.
Maradjunk az iménti dalnál és térjünk át a mássalhangzókra.
Az olvasó mit hall a Laskem laulda utolsó három szótagján?
„Lentu laip”? „Lentu laep”? Nos, azt mondja, hogy lendu läeb.
De az észt d és b nem [d] és [b], hanem egy írásjel a mássalhangzó hosszúsági fokának jelölésére, mert az észt ugyanúgy
kerüli a zöngés plozívákat, mint a finn. Azaz nem ugyanúgy,
mert amikor nekik tetszik, akkor igenis zöngésen ejtik, tessék
megfigyelni a Lumelillben, tele van zöngés plozívákkal, még a
till-till is inkább dill-dillnek hangzik. A szóvégi b-t (egyes
szám harmadik személyű igevégződés) egyébként sokszor el is
nyelik, illetve glottális plozívaként realizálják.
A szótag végi /h/ éppúgy nyomatékot kap és helyzettől függően [x ~ χ] vagy [ç] alakban realizálódik, mint a finnben. A
szótag végi /r/ éppúgy nyomatékot kap és keményen pergő [rː]
lesz belőle, mint a finnben. Az /s/ éppúgy szeret… milyen kifejezést is használt erre Papp István? „Körülbelül úgy hangzik,
mintha a magyarban valaki selypítve mondja az s (š) hangot
(itt senki se sír: itt szenki sze szír). A finn s hátrább képződik és

tompább hanghatású, mint a magyar éles sz hang.” (Finn nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, 1972.) No, az észt s is szeret ilyen lenni.
A kedvencem az észt hangkészletből mindenképpen az l, ami
normál alakjában teljesen hétköznapi, de amikor szó végén áll
és hosszú, akkor nem hasonlít a magyar laterálisra, sem a lett
velárisra, de nem is simán palatális vagy palatalizált, semmire
sem hasonlít. Kimondani nagyon könnyű, definiálni annál kevésbé. Valami geminált velarizált retroflex palatalizált laterális
approximáns, bár ezt az elnevezést nem merném doktori diszszertációban megvédeni. Tessék megfigyelni az Unenäoriikben
(lehe all liigutab), vagy éppen ezen a Salamahti-felvételen,
amikor a bogárnéni kimondja Loore All nevét. A Lehvid ja
paelad második strófájában éppenséggel rímhelyzetben áll, így
kettőt kapunk belőle.

litván
A lett legközelebbi édestestvér nyelve, ha a latgalt nem tekintjük külön nyelvnek. És egy szót sem értek belőle. Azaz persze
egy-két szót mégiscsak. Gyűjteményem első litván dala, az Aš
širdyje labai myliu savo mamą rögtön a címben ismerős szavakat tartalmaz, tudom, hogy az aš megfelel a lett es, bolgár аз
szónak, és összetartozik a görög–latin egóval. Širdyje az a širdis = lett sirds (valamilyen ragozásban), ami egyébként a szláv
srdce és az angol heart testvére, természetesen a balti szókincs
óriási hányada közvetlenül összetartozik az indoeurópai unokatestvérekkel, elsősorban a lettel, csak persze a ragozás teljesen
más.
És a kiejtés! A litván hangkészlet annyira más, mint a lett,
hogy a kiejtett litván szöveget az én felibe-harmadába lettségemmel még annyira sem értem, mint leírva.
Kezdjük a magánhangzókkal. A litván bepótolta azt a hiányérzetemet, amit a lett mindig hagy bennem, hogy a kedvenc betűm, az y hiányzik belőle. A litvánban megvan, ráadásul nem is
akárhogy. Az összes leírás azt állítja, hogy az y-t hosszú í-ként
kell ejteni, de én bizony nem ezt hallom. Nekem az y betű gyerekkorom óta úgy jelenik meg a lelki fülemben (mármint ami-

kor nincsen neki olyan funkciója, mint a magyar gy-ly-ny-ty
betűkben vagy a finnben, ahol ü hangot képvisel, hanem olyan
nyelvekben, ahol egyszerűen az i alternatívája), hogy egy lágyabb, kissé megemelt nyelvvel ejtett i, lejegyezve valószínűleg [ii̟]. Huszonhat évvel ezelőtt, egy meg nem valósult regényem számára terveztem egy nyelvet (most majd bekerül a
Nindába), ott ebben a hangértékben vettem fel az y-t. Hát ezt a
hangot hallom a litván y kiejtéseként, például a Lopšinė első
sorának tyla szavában egészen tisztán. A később előforduló netrukdys szóban már jobban hasonlít a közönséges i-re. Hallatszik a Tarakonas Didiben és a Žirafában is. Segít elkülöníteni,
hogy a normál i hang valódi realizációja [ɪ], mint az angolban.
Kivéve, amikor nem.
Az i betű is problémás. Számomra kétségbeejtő, hogy ilyen
szép szavakat, mint tikriausiai, nem ejtenek négy darab i-vel,
célszerűen nem hét szótagnak (tik-ri-a-u-si-a-i), csak ötnek
(tik-ri-au-si-ai) – de hát eszük ágában sincs. Három szótag!
Tik-ŕau-śai. Mert a mássalhangzó-i-mély magánhangzó kombinációban az i nem betű, csak a mássalhangzó lágyítására szolgál. A j kivételével minden mássalhangzót lehet lágyítani, ami
egyfajta félerősségű palatalizációt jelent, az n-ből nem lesz ny,
csak félpalatalizált n. Ilyenkor az i eltűnik a kiejtésből, amit a
lengyelhez szokott szemnek elvileg nem nehéz követni, nekem
valamiért igen, bár sok lengyel szöveget láttam. Ezzel tehát az i
betűnek két funkciója van, de nem kétféle kiejtése, mert bizony
az [i] is gyakran felbukkan. Azt pedig, hogy az į betűt mire szeretnék használni, még eddig nem sikerült kiderítenem, a leírások szerint ez is hosszú í lenne, de én nem hallom ezt a különbséget. Ahogy az ą, ę, ų betűk is hosszúak lennének, de azokat
sem hallom.
Az a betű kész nonszensz. Elvileg normál [a]. De túl magasan van a súlypontja, állandóan fejreáll: az ai betűkapcsolat
már [ɐiə̯], ez jól hallható a Laikrodukaiban. Lehet róla statisztikát készíteni, hogy ahol nem ai betűkapcsolat része, ott mikor
áll fejre. Mert ott is.
Az ė elvileg [æ], de én nem ezt hallom, a normál e betű helyén éppúgy megjelenhet [æ], mint amikor leírva ė áll, és az ė
is realizálódhat [ɛ ~ e] gyanánt.

S persze három év lett tanulás alatt az ember eléggé elszokik
az o hangtól. A litvánban van o. Ez nagyon furcsa ennyi idő
után, mert azért mégiscsak nagyon emlékeztet a lettre, de van
benne o.
A beszélt nyelv is megfigyelhető a Vilkas ir septyni ožiukai
felvételén. Lehet, hogy az én lett nyelvtudásom nyelvtan és
szókincs terén még alapszintű, de fonetikailag felsőfokú, különös tekintettel arra, hogy a lett hangtan végtelenül egyszerű –
hát a litvánt nem tudom beszédből dekódolni, magukat a hangokat nem lehet elkülöníteni.
A mássalhangzók ehhez képest nagyon egyszerűek, csak van
egy kis csavar. A gyenge félpalatalizáció miatt nincs nagy
akusztikus különbség [kælʲɐ] és [kælɐ] között, csak éppen a helyesírásuk kelia, illetve kela (az első szó utat jelent, a másodikról nem tudom, létezik-e). Így emiatt is nehéz megtalálni valamit a szótárban, ha csak hallás alapján próbáljuk leírni. A litván
mássalhangzókészlet elvileg jóval nagyobb a lettnél, hiszen
mint mondtam, a j kivételével minden mássalhangzónak van
egy normál és egy lágyított párja, azaz b, bʲ, c, cʲ, ch, chʲ, č, čʲ,
d, dʲ, f, fʲ, g, gʲ, h, hʲ, j, k, kʲ, l, lʲ, m, mʲ, n, nʲ, p, pʲ, r, rʲ, s, sʲ, š, šʲ,
t, tʲ, v, vʲ, z, zʲ, ž, žʲ – ha minden igaz. És persze tényleg így is
van, hallatszik a különbség. De annyira kicsi, hogy nem hiszem, hogy nyelvtudás nélkül folyamatos szövegben képes lennék elkülöníteni és eszerint leírni a hallott szöveget.
Ezen a szinten a ragozás nem jelenik meg problémaként, de
hát ettől még tudok a létezéséről. A melléknevektől frászt kaptam. A lett és a litván melléknév-ragozási paradigma majdnem
megegyezik. A lettben van határozatlan és határozott ragozás,
mindkettőben van hét eset, minden esetben két nem és két
szám, vagyis négy alak esetenként, az huszonnyolc alak mindkét ragozásban, összesen ötvenhat. Ezt még meg kell duplázni
a középfok miatt, de a felsőfok fejében már csak egyszer huszonnyolcat kell hozzáadni, mert felsőfokban csak határozott
ragozás van. Oké. A litván szinte teljesen ugyanez, csak felsőfokban is van határozatlan ragozás, és van semlegesnem, de abban nincs meg a teljes ragozás, csak alap-, közép- és felsőfokban egyetlenegy forma. Rendicsek. A probléma ott van, hogy a
lettben a közép- és felsőfok képzővel van. Labs, laba jó, az
egybetűs végződés elé beteszem a középfokjelet, labāks, labā-

ka jobb. Ennyi az egész. Litvánul nem. Geras → geresnis, gera → geresne, és a különféle esetekben rendre bejön egy -esn(i)-, de ez sem szabályos, mert nőnemű egyes birtokosban geros → geresnės, nőnemű többes datívuszban geroms → geresnėms. Hasonlóképpen felsőfokban elvileg egy -iaus(i)- beiktatásával kapjuk a formákat, de ezek is folyton variálódó végződéseket kapnak, határozott ragozásban pedig végleg követhetetlenné válik.
Nagyon szeretem a Džimba zenéjét, de borzasztóan örülök,
hogy nem az ő nyelvüket tanulom.

ukrán
Az első ukrán nyelvű dal, amit hallottam, a Desz po szvitu volt,
a második pedig a Majbutnye, amikből meglepetéssel vettem
észre, hogy én azelőtt soha nem hallottam ukrán beszédet vagy
éneket. Akkor ugyanis nem hittem volna, hogy az ukrán hallásra (nyelvtudás nélkül) megkülönböztethetetlen az orosztól. Pedig ez nagyon nem így van. Az orosz beszéd két jellegzetessége, az alveoláris szibilánsok (cs, s, zs) erős retroflexálása és a
hangsúlyos magánhangzók extra erős stressze, ami annyira karakterisztikus orosz sajátosság, hogy minden műoroszul beszélő parodista előveszi, az orosz anyanyelvűek pedig ettől tudnak
a legnehezebben megszabadulni, ha idegen nyelven beszélnek
– ez az ukránból tökéletesen hiányzik. Annyira nem retroflexálnak, a hangsúlyos magánhangzók pedig annyira szintben
vannak a hangsúlyosakkal, hogy nehéz elhinni, hogy a két
nyelv alig (legfeljebb) hétszáz éve szakadt el egymástól, és azóta is egymás közvetlen közelében élnek, ráadásul ennek az
időnek a legnagyobb részében egyetlen politikai egységben éltek, ahol az orosz domináns szerepű volt és az ukránt elnyomták.
Maradva még a mássalhangzóknál, érdemes megfigyelni a
kétféle h hangot. Megvan egyfelől ugyanaz a veláris [x], amit
mindkét nyelv х betűvel jelöl, de az oroszban inkább [χ]-ba
hajlamos átcsapni, az ukránban pedig gyakran alig különbözik
a glottális [h]-tól – és az ukránban emellett megvan a г betűvel
jelölt glottális [h] is, ami tökéletesen megegyezik a magyar h-

val. (Bár átcsaphat [ħ]-ba, de ezt mi úgyse nagyon tudjuk megkülönböztetni. Például a Desz po szvitu elején Veronika Macihin a hore szót ezzel ejti, ['ħoːrɪ] lehet a legjobb átirata.) Azt,
hogy a kétféle h gyakran alig különbözik, érdemes megfigyelni
a Sznyih sziple refrénjében levő hrih szóban, amin az én fülem
többszöri ismétlésre is két egyforma [ħ]-t hall, pedig leírva
гріх.
Az l-et az ukrán is velarizálja, mint a balti nyelvek és az
orosz, de egészen enyhén, gyakorlatilag elmegy magyar l-nek.
Ami a magánhangzókat illeti, az említett gyenge stressz mellett fontos különbség az orosztól az [i ~ ɨ] szembenállás minősége. Az oroszban az ы nagyon karakteresen különbözik az иtől, valaha, amikor mindenki oroszórára járt, meg kellett küzdeni vele. Az ukránban ez a különbség sokkal kisebb, nagyon
sok [i]-nek hallott hangról csak az írott szöveg olvastán veszszük észre, hogy az ott [ɨ]. Persze az írott szöveggel meggyűlik
az olvasó baja, hiszen én gyerekkorom óta több-kevesebb gyakorisággal látok írott orosz szöveget, tehát arra áll az agyam,
hogy и [i] és ы [ɨ]. Csakhogy ukránul і [i] és и [ɨ], ы betű pedig nincs!
Az ukrán sokkal kevesebbet palatalizál is, mint az orosz. Ezt
tükrözi a helyesírásban, hogy az е betű nem je, csak e, nem lágyít, erre a célra a sokkal ritkábban előforduló є betű szolgál.
Mindent egybevéve – bár én persze az oroszt is szeretem –
azt gondolom, hogy az ukrán kiejtés sokkal kényelmesebb,
nyugisabb, kevesebb dologra kell ügyelni annak, aki nem beszéli egyik nyelvet sem.
A Majbutnye-repertoár további legfontosabb darabjai: Dityacsa planeta, Docja.

2020.03.20.

Himn gyitej Ukrajini
Első hallásra egy egészen klassz gyerekhimnusz. Egy csapat
ukrán gyerek előad egy saját himnuszt, még oda is van írva alá
külön oroszul, hogy új ukrán himnusz.*
Rendicsek.
Aztán az ember meghallgatja másodszor is, és fölfigyel szavakra. Za nasu szvobodu? Csorne more? Hol érdeklik ezek a
gyerekeket? Az ember gyanút fog és rákeres a neten, hogy mi
Ukrajina törvényes himnusza.
Hát persze hogy ez.
És akkor rímel erre itt.
Bratszkih narodov szojuz vjekovoj? Kit érdekel? Udácsnij
gyeny rozsgyenyija, Rosszija. Ebben már csak ez van benne.
Remény, béke, fény. Nadezsda, mir, szvetlina. De ez már bolgárul van, mert azért van a gyerekeknek saját külön igazi himnuszuk is. Már szerepelt blogunkban, és fog is még.
Mert tetszik tudni, van az a változat, hogy felsorakozik egymillió eltökélt díszkitüntetéses díszkatona díszruhában és díszlépésben eldíszelgi a díszdögunalmas díszceremóniát, de ezt hiába cselekszi meg akár a világ legnagyobb hadserege, az egész
nem lesz több díszletnél, dróton rángatott marionettfigurák
bábjátékánál. A katonaság soha nem volt és nem lesz más. Ja,
amikor erődítményt rohamoznak, akkor. De díszünnepélyen
még a világ egyik legszebb himnusza is kiüresedve szól. Hiába
nyerték meg a történelem legszörnyűbb háborúját és ünneplik
ezt már hetvennégy éve.
Huszonöt percet kell várni a himnuszra, de érdemes megnézni részleteket máshonnan is. Üresen szól az ilyen himnusz,
mert csak egy a sok ünnepi díszlet közül. Melyik a parádésabb,
a rengeteg kitüntetés, a rengeteg pattogó katonazene, a rengeteg csapkodó csizma, a rengeteg díszes zászló, a rengeteg egyforma ember vagy a himnusz?
*

Amikor a cikket betettem a könyvbe, az orosz nyelvű felirat már nem
volt ott. (Szivárvány)

Nem, az igazi himnusz az, amit az ukrán gyerekek csináltak,
meg az orosz énekesek a gyeny rozsgyenyiján.

2020.04.01.

Nem ő a világ legnagyobb
hegedűművésze
Miért is lenne? Csak tizenegy éves.
Sajátos viszonyban vagyunk egyébként. Úgyszólván minden
előadását teljesen másképpen komponálja, mint ahogy én azokat a zeneműveket szeretem, szinte soha nem vagyunk közös
hullámhosszon – és mégis muszáj hallgatni őt. Azazhogy nézni. Nála a hegedű csak az egyik kifejezőeszköz. A másik a
mozgás. Egy balerina veszett el benne, azaz dehogy veszett, ott
van tisztán láthatóan, és a hegedűjével meg a testével egyszerre
mesél történeteket.
Ezek stúdiófelvételek, természetesen nem tánc közben hegedül. De hegedülés közben táncol is: rengeteget utcazenél. Despacito is van utcáról, igazi Karolina Protsenko-tánclépésekkel,
az egész testével mondja el a dalt (a saját átdolgozása szerinti
mondanivalóval, most természetesen másról szól, mint az eredeti). Mindent játszik. Lambadát, megtáncoltatva az arra járó
gyerekeket, akik egy idő után többé-kevésbé felhagynak a tánccal, mert ő túltesz rajtuk, pedig hegedül közben, bár persze jóval kisebbek is nála. Céline Diont, ez egy alig három napja
közzétett prekarantén felvétel, talán itt alkotja a legkarolinaprotsenkósabb hangzásvilágot, édeskevés marad Céline Dionból,
teljes joggal ítéli úgy, hogy aki azt akarja hallgatni, hallgassa
azt. Átír mindent a saját szája íze szerint, zeneileg ezért értünk
szót olyan nehezen, mert én a zenében konzervatív vagyok, nehezen fogadok el átdolgozásokat, hacsak nem még annál is jobbak, amiket megszerettem. Az ő átdolgozásaira nem lehet azt
mondani, hogy jobbak vagy rosszabbak. Az eredeti és Karolina
Protsenko két külön világ, bármi volt is az eredeti. Éspedig

minden egyes előadása egy-egy külön mű. Tessék még egy
Despacito, most szintikísérettel, de az akár ott se lenne, ő egyedül alkotja újra a művet, megint újraértelmezve, most kemény,
mély hangzásokra teszi a hangsúlyt és megint ír egy új dalt belőle. De amikor aránylag pontosan követi az eredeti kottát, akkor is egészen máshová jut el, mint ezzel a Final Countdownnal az ősszel, mert a kottában is finom kitérőt, pótelemeket helyez el, és hát végig táncol, a lábával mondja el a történet másik felét.
Azt mondja: „csak hozzáadok pár hangjegyet”, és valami teljesen újat csinál. Egyik legtipikusabb átköltése a tavaly májusi
Let It Go, ahol alig nyúlt a kottához, nagyon pontosan kell tudni fejből az eredetit, hogy észrevegyük az eltéréseket, és mégis
egy teljesen külön dalt írt belőle apró hangsúlybeli eltérésekkel, aztán fogta és átírta az egészet elejétől a végéig, és lett belőle megint egy külön dal. És mindegyik műve a helyén van,
mindegyik külön él és külön igazi, mindegyik önmagában foglaltatik és kezét nyújtja a többi felé.
Ettől ő a világ legnagyobb hegedűművésze.

2020.04.04.

A künyső parlaton
Ez az, amit magyar anyanyelvű ember sose tapasztalhat meg.
Az olaszok román, az oroszok lengyel, a németek svéd beszédet hallgatva élhetik át ezt az érzést, hogy hát voltaképpen értelmes olasz, orosz, német nyelven beszélnek, csak éppen nem
lehet belőle érteni semmit. Folyton előkerül egy-egy tisztán érthető és értelmezhető szó, aztán visszasüllyed abba az értelmetlenségbe, amiből kiugrott.
A magyaroknak ehhez halandzsára van szükségük.
Nézsonra járt, nyalkás brigyók
turboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
bröftyent a mamsi plény.

„Kerüld a Gruffacsórt, fiam,
a foga tép, a karma metsz!
Ne járj, hol grémmadár csuhan
s a bőszhedt Gyilkanyessz!”
(Lewis Carroll: A Gruffacsór [Jabberwocky].
Tótfalusi István fordítása)
A Vérgonyasztón? Ó, süh! Pém! Piha!
Szotykon vatyorgó, páhás veckelem!
Süly rá, ki vity-váty cselkesek közin
ennhorja ellen ily pórén pocáz!
Csorhózzék szik töpörré jonha, vetyke,
folyánk cihó duzzon rút harpocsán!
(Kálnoky László: XIX. Henrik)
– Halló! Rendőrség? Itt szekéberedétesz. Kérem azonnal
küldjenek ide két csendőrt, mert a drégbedészeti főcsévést gyerepelés alatt idehivatász.
(Karinthy Frigyes: A diadalmas halandzsa)
Szeládon fágva száll a máfor
Homondok? Remélve feltereng
S mi ketten, bús herándozók
Csak fégtünk, fántunk át a révleten.
(Vargha Dénes)
De ez mégsem ugyanaz, mert hát persze tudjuk róla, hogy ez
nem értelmes nyelven van. Ha viszont a magyarral rokon értelmes nyelveken hallgatunk szöveget, nem lesz meg az az érzésünk, mint latin, germán, szláv nyelvek beszélőinek, hogy ez
mintha az ő nyelvükön lenne, csak nem értik. Mi egyszerűen
egy idegen nyelvet hallunk. Tessék udmurt, komi, erzä mordvin példa. Ezek a magyar legközelebbi nyelvrokonai, de egy
árva nyikkot sem értünk belőle, és nem is tűnik úgy, mintha a
magyarnak valami ismeretlen tájszólásán beszélnének.
Hát ez az, ami nekem most már megadatik. Hiába tudok angolul, semelyik germán nyelvet hallva nem tűnik úgy, mintha

angolul beszélnének, csak nem értem – talán azért, mert magát
a beszélt angolt sem értem, kivéve Karolina Protsenkót valamilyen okból. De amióta Džimbát hallgatok, és most, hogy megnéztem néhány részletet ebből a gyerekműsorból, pontosan ezt
érzem. Kristálytisztán lettül beszélnek, éppen csak nem értek
semmit. Helyenként kiugrik egy-egy szó, amit pont úgy ejtenek, máskor olyan szavak, amiket nem ejtenek pont úgy, de
azért rájuk lehet ismerni, és a maradék csupa olyan, amiből
nem értek egy árva szót sem, de benne van a lett nyelv zenéje,
ritmusa, az egész dolog lettül van, csak éppen mégse van lettül,
mivelhogy litvánul van. És ezért nem értek belőle semmit. Az a
pár szó, amit igen, nem segít kitalálni, hogy miről beszélnek, és
mégsem olyan idegen, mint amikor még nem tudtam lettül
semmit – akkor is hallottam litván beszédet –, hanem pont
mintha az anyanyelvem valami nagyon idegen tájszólása lenne.
Tizenhárom éves koromban találkoztam valakivel Nágykótáról.
Honnan? Nágykótá! Nágykótá! Kellett vagy egy negyedóra,
hogy megszokjam a tájszólását, és megértsem, hogy Nagykátát
mond. Sokkal több idő a litván kiejtéshez se kellett, hangtanilag már értem, amit a Džimba énekel, rááll a fülem a furcsán
ejtett litván magánhangzókra és diftongusokra, néha (nem mindig) el tudom differenciálni a félpalatalizált mássalhangzókat a
keményektől, tehát a fonetikai megértésig aránylag hamar eljutottam, csak mivel ez mégiscsak egy idegen nyelv, természetesen ettől még nem fogom megérteni, és nemcsak azért, mert én
még mindig nem tudok lettül. A lettek és a litvánok sem értik
egymást, annyira különbözik egymástól a két nyelv, hogy
ugyanúgy meg kell tanulniuk, mint mondjuk az angolt.
Vegyünk egy példát. Užtrauktukas, Kostas Smoriginas zenéjére Liutauras Degėsys írt szöveget, énekli Katažina Zvonkuvienė és Elena Zvonkutė.

Pabudęs nuo lempos šviesos
Linksmai išsižios užtrauktukas
Ir meiliai nusišypsos
Mažais geležiniais dantukais
Kai sniegas už lango gilės
Tau paukščiai mojuos pirštukais
Kai niekas tavęs nemylės
Tave pabučiuos užtrauktukas
Spintelėj sagos barškės
Drebės sušalę pieštukai
Nuogi dėželėj gulės
Ir tyliai juoksis degtukai
Tyloj laikrodėlis tiksės
Galvoj jam suksis ratukai
O tavo stalčiuj krebždės
Nauji maži užtrauktukai
Zölddel megjelöltem azokat a szavakat, amiket felismerek a
lettből. (Magát a címet is értem, užtrauktukas az cipzár, de ezt
azért tudom, mert megnéztem a neten, a lettből nem lehet felismerni, mert lettül rāvējslēdzējs.) A litván mažais, maži a lett
mazais, mazi megfelelője, azazhogy a szó igen, de a konkrét
szóalakok valószínűleg nem illenek össze, de meg is nézem a
Wiktionaryben: eltérnek bizony, lett mazi és litván maži egyaránt kicsik, hímnemű többes alanyeset, de lett mazais az a kicsi, határozott ragozású egyes alanyeset, míg litván mažais az
kicsikkel, határozatlan ragozású többes eszközhatározói eset.
De azt nem tudom érzékeltetni semmilyen színezéssel, hogy a
szöveg végig azt a benyomást kelti, hogy énnekem ezt érteni
kellene, hiszen lettül van, minden egyes szavát mintha a lett
nyelvnek valami olyan rétegéből vették volna, amit én még
nem tanultam meg – és külön emlékeztetnem kell magamat,
hogy ezt a réteget nem is fogom lett nyelvi tanulmányaim során
elsajátítani, mert ezt a réteget úgy hívják, hogy litván nyelv.

2020.05.02.

Még mindig eggyel
kevesebben vagyunk
1.
Hónapokkal ezelőtt már nekikezdtem ennek a cikknek, de kidobtam. Várni akartam még. Sikerül-e neki. Olyan fiatal még,
annyit fejlődhet. Sokkal öregebb persze azóta se lett, és még
mindig rengeteg ideje van fejlődni. Én pedig azóta többször is
kísérletet tettem rá, hogy megszeressem. Ma éjjel megint. Meghallgattam egy csomó régebbi felvételét, és néhány újabbat, ő
azóta is dolgozik, alkot. Még mindig nem tudtam megszeretni,
pedig teljes nyíltsággal fogadtam, amit csinál, korábban is,
most is. Nem sikerült.
Pedig helyes gyerek. Mint ember rokonszenves persze, kinek
ne lenne az, egy szép, aranyos kicsi gyerek. Azon országok
egyikében él, ahonnan egyébként is sok zenét hallgatok – éppen ennek folytán találtam rá. Elénekelt már egy csomó olyan
dalt, amiket ismertem már mások előadásában, olyanokat, amiket más nyelven ismertem, meg olyanokat is, amiket korábban
nem hallottam. De az énekét nem és nem tudom megszeretni.
Ma meghallgattam nemrég készült új felvételét az egyik
olyan dalból, amit roppant fontosságúnak tartok pályámon, ebben a blogban is többször volt már róla szó. Remekül énekli.
Tényleg minden egyes hangjegy a helyén van. A hangja szép,
kedves gyerekhang, pontosan olyan, amilyen ehhez a dalhoz
való – aki ezt a dalt egyébként fémjelzi, annak némileg eltérő,
de alapkarakterében mégis valahol hasonló hangja van, illetve
volt akkoriban, amikor elénekelte. Csakhogy ő egy óriás, a
gyerekzene egyik kis félistene – jelen írásom főszereplője pedig nem az. Még mindig nem. Minden adottsága megvan hozzá, és nem. Tökéletesen énekli a dalt, és mégis élvezhetetlen.
Nem sikerül megfognia.

Az ének tíz százalék hangjegyből, tíz százalék küszködésből és
nyolcvan százalék egyéniségből áll. Régi aforizma, most alkottam „azon sürgiben”.
2.
2016 nyarán-őszén ez a blog azzal lett tele, hogy én elkezdtem
rajongani öt gyereklányért, mert hallottam őket Ieva polkáját
énekelni. (Most veszem észre, hogy a cikkben „öt tinilány”
szerepel, pedig még csak nagyon szőrmentén voltak tinik: amikor megnyerték ezzel a 2015-ös Balss pavēlniekset, Terēze és
Patrīcija tízéves volt, Alise tizenegy, Amanda és Keita pedig tizenkettő. De hát mit tudtam én akkor, hány évesek…) Negyvenöt éves fejjel, életemben először. Sok énekest és együttest
szerettem kamaszkorom óta, az ABBA-tól és a Modern Talkingtól a Queenen és Ricchi e Poverin át Koncz Zsuzsáig és
Sebestyén Mártáig, de soha nem rajongtam senkiért. Kalyi Jagés Ando Drom-dalokból ULAS tanultam lováriul, bár akkor
még nem tudtam, hogy ezt egy nap ULAS-nak fogják hívni: ez
a rövidítés nem létezett, én teremtettem fél évvel az öt kislánynyal való első találkozás után, kijelentve, hogy én nem tanulok
lettül (a csehvel küszködtem akkoriban, reménytelenül), ez
csak ULAS, Unintentional Language Acquisition from Songs.
S azután, hogy kijelentettem, én nem tanulok lettül, nem telt el
egy hónap az ellentétes értelmű bejelentésig, miszerint én mostantól igenis lettül fogok tanulni.
Miért?
Miért áll neki egy negyvenöt éves pasas rajongani öt gyerekért fél kontinensnyi távolságból, amikor nem érti a nyelvüket,
nem tudja a nevüket, történetesen látott már életében jó pár
gyereket, és végül is ezek se készültek más anyagból? Miért
pont ezek a gyerekek?
A választ Michael Douglas adta meg a Szerelem a Fehér
Házban című filmben, nagyjából szó szerint próbálom idézni.
„Azt, hogy ki ebben az országban az elnök, kizárólag az egyéniség dönti el.” Ami az elnököket illeti, szerintem ez erős túlzás – de a művészt az egyénisége teszi azzá, amivé.
Én tartós pályafutást építettem fel arra, hogy az emberek
egyéniségét kutatom, éspedig elsősorban a kislányokét, mert ők

a legérdekesebbek, de persze nemcsak őket. Sok-sok embert figyeltem meg, addig is, azóta is. És regényalakokat formálok
belőlük. Történetesen a NANDO kislányokkal a legkülönlegesebb pillanatban találkoztam: mindössze hat nappal azután,
hogy ígéretet kaptam arra, hogy én nevelhetem majd fel a legkülönlegesebb kislányt, akit életemben ismertem, és akkor már
négy éve tulajdon gyermekemként szerettem – annak a kislánynak a lányát, aki nélkül soha nem lett volna belőlem író, nem
lett volna belőlem semmi. Ez az ígéret nem volt hosszú életű,
de talán éppen ezért akkoriban még fogékonyabb voltam arra a
komplex, összetett valamire, ami néhány videófelvételről sugárzott felém Keita Krūmiņa tekintetéből. Egy titok, amit meg
kellett fejteni – és én nekiláttam, hogy megfejtsem. Író vagyok.
Ez a hivatásom.
Akkor még nem tudtam, hogy az egész életemet megváltoztatja ez a lépés.
3.
Azért lettem NANDO-rajongó, mert nem lehettem más. Mert
mindig is nagyra tartottam azokat az embereket, akik valamit
nagyon jól csinálnak, és ők tökéletesek voltak akkor, azelőtt, és
azóta is. A Rīgai-öböl partján megtaláltam azt a bizonyos nagy
X-et, amit Kántor Zsuzsa Háromszögfejűi annyit kerestek, és
végül a Zakariás zümjében rátaláltak. („…és az igazság a pléhlavórban…”)
Én Keita tekintetében vettem észre és mind az ötük tekintetéből értettem meg. De amire ez sikerült, eltelt néhány hónap, átestem egy szakításon és egy súlyos betegségen, amikből lábadozva semmi más nem maradt fontos, csak az ő zenéjük. Megjelent az első lemez, a Mamma mani apēdīs, és lassan összeállt
a kép. A lemez része volt a Vienkāršas lietas, amit november
elejétől január végéig pár százszor meghallgatva eldőlt a kérdés: meg kell tanulnom tündérmese nyelven.
De a történet még csak most kezdődött. Némi időbe telt felismerni, hogy nem ez az öt kislány jelenti a gyerekzene teljességét, hogy mások is alkottak szenzációsat – s bár ők közben
megnyerték az Arany Mikrofont, én csakhamar Agate Albekeite, Adrija Silva Kukuvasa, Valērija Satibaldijeva és Emīls

Mangulis rajongójául is szegődtem, s innentől nem volt megállás, sorban jöttek a többiek. A NANDO kislányok megtanítottak énekesekért rajongani – innentől már ment remekül. Ma
már nem tudom mindet elsorolni. A lettek után jöttek az észtek,
az ukránok, a litvánok, a moldávok, a bolgárok, hiszen határok
nem léteznek – nyelvek igen, de mit számít? Amire én kíváncsi
vagyok, az minden nyelven azonos. Nyelvileg gyakorlatilag
semmit sem értek például ebből a dalból, fogalmam sincs, hogy
miről szól, de egy másik síkon tökéletesen értjük egymást.
Vagyishogy én őket. Gondolom, ez nem meglepő. Ugye nem
tetszik azt mondani, hogy a Beatles tizenéves rajongói közül
mindenki olyan szinten értett angolul? Föntebb említettem néhány külföldi együttest, akiket szerettem gyerekkoromban –
nem értettem a dalszövegeiket, én még abból a nemzedékből
vagyok, akik a vasfüggöny mögött gyerekeskedtek és nem tudtak angolul. Ettől még szerettük a zenét már akkor is, és apáink
is a hatvanas években, amikor ők nem tudtak angolul.
Hát én meg észtül, litvánul, ukránul, románul, bolgárul nem
tudok – lettül ma már igen, illetve még nem eléggé persze. És
újabb és újabb nagyszerű énekeseket fedezek föl ezekben az
országokban, s ki tudja, talán legközelebb egy újabban, aminek
szintén nem tudom a nyelvét.
4.
S most visszatérhetünk arra, akivel elkezdtem ezt a kis írást.
Most meghallgattam egy korábbi felvételét, egyik kedves dalomat, amit már többek előadásában ismerek, és azok közül is
elővettem egyet. Ez az előadó alig volt idősebb a felvétel készítésekor, mint írásom főszereplője, és technikailag ő sem énekelt sokkal jobban – ezt is meg kell tanulni, és ő még nagyon
gyerek volt akkoriban. Félre tudom tenni és félre is tettem azt
az ismeretemet, hogy ez az előadó azóta mekkora dolgokat vitt
végbe a gyerekzenében, gyűjteményem egyik óriása, talán már
híres is hazájában, ezt nem tudom megítélni. Csak arra koncentráltam, hogy akkor, ezen a felvételen hogyan énekel.
S bizony mecsoda különbség. Mert ő akkor, a betűvetéssel is
talán még csak ismerkedve már egy egyéniség volt a dalaiban –
írásom főszereplője pedig még mindig nem az. Hibátlanul éne-

kel. Szép a hangja, kedves a megjelenése. Sőt az egyénisége is.
Mert az is megvan, látszik, ott van, nem abból, ahogyan énekel,
van róla olyan felvétel, ahol mást csinál, és látom, hogy ő egy
egyéniség, nagyjából fel is tudom mérni, hogy miféle. De a dalain nem jön át. Nem és nem. Még mindig. Harminc énekfelvétel van a Youtube-csatornáján, több különböző műfaj, és nem
hozzák ki az egyéniségét. Elénekli a dalokat és kész. A dalból
nem tudok meg semmivel sem többet őróla. Mások előadásából
történetek jönnek ki. A minap írtam meg, hogy Karolina Protsenko is történeteket mesél el zene közben, pedig ő a száját
sem nyitja ki hozzá.
De ez a kedves, ügyes, szép, vitathatatlanul tehetséges gyermek nem adja bele az egyéniségét. S amíg ezt nem teszi meg,
nem lesz több valakinél, aki áll egy mikrofon előtt és énekel.
Énekes nem lesz belőle.
5.
Az olvasó persze tudni szeretné, hogy kiről van szó. Meg szeretné hallgatni, hogy saját fülével is lássa, nem beszél-e Attila
hülyeséget. Hát nem fogja. Mert ez így itt egy negatív kritika.
Én itt valakinek a művészetét leszóltam. Valakiét, aki nyilván
egy kukkot sem ért magyarul, de a nevét be tudja írni a gugliba,
és a gépi fordítás éppen elég fejlett. Ha pár év múlva teszi, talán már hibátlanul tudja anyanyelvére fordíttatni ezt a cikket.
Ezért nem írom le, hogy hívják, melyik országban él, de még a
dalokat sem nevezem meg, amiket elénekelt, sem azt, hogy kik
voltak, akiknek az előadásában ugyanezeket a dalokat összehasonlítottam az övével. Semmilyen módot nem adok, hogy az
olvasó tudomására jusson, hogy kiről van szó.
Még egy Szabó Luca-eset nem lesz pályafutásomban.

2020.05.05.

Eljött a nap
A közönség egy kicsiny része másfél órája várta, hogy meghallgathassa az új NANDO-dalt. Akkor kaptuk a bejelentést,
hogy rīgai idő szerint negyed tízkor lesz a pirmizrāde, az ősbemutató. Végül huszonketten voltunk azok a szerencsések, akik
jelen lehettünk.
A közönség egy valamivel nagyobb része egy hete várta. Akkor kaptuk a bejelentést a mai dátumról. Az utolsó öt napban
Keita mindennap megjelent a Facebookon egy kis hangstúdióban, felmutatta öt, négy, három, két, egy ujját, és drámai hangon a mikrofonba suttogta, hogy hány nap van még hátra.
A közönség egy még nagyobb része már hónapok óta várta.
Akkor kaptuk a bejelentést, hogy lesz új dal. Tudtuk a címét is.
Tā diena paiet. Elmúlik a nap. Vártunk. Aztán jött a vírusriadó,
és csak reméltük, hogy a dal azért meglesz. Volt poszter, amin
a lányok még érintésnyi közelben vették körbe Agnese Rakovskát. A közönség várt, türelmesen, hónapokig.
Én nem másfél órát vártam, nem egy hetet és nem néhány hónapot. Én egy és háromnegyed évet vártam az utolsó klipjük, a
Vienkāršas lietas eddig talán legjobb előadása óta (bár én a valkai vonaton elénekelt változatot is nagyon szeretem – az kilenc
nap híján három éve volt).
És valójában sokkal régebben várok.
*
2016 júliusában a legjobbkor csöppentem Lettországba, a szó
szoros értelmében az égből pottyanva oda, nemhogy előre nem
sejtettem semmit, hanem az események már zajlottak, amikor
még mindig nem. De a legjobbkor. Már megvolt egy sor a legjobb előadásaikból, már megnyerték a 2015-ös Balss pavēlniekst azzal az imádnivaló Ievan polkkával, már dolgoztak a
Mamma mani apēdīsen – de még nem jelent meg, s még elég
időm volt megismerni őket és munkásságukat, hogy felmérhessem, mit jelent az a gyerekzene számára és mit az én pályám

számára, hogy ez a lemez megjelenik. S mire eljött február huszonnyolcadika, a Zelta Mikrofons-díjátadó, már eleget tudtam
ahhoz, hogy az egészet távlatokba, összefüggésekbe helyezve
lássam.
Aztán még csináltak nagyszerű dolgokat. Egyik legnagyobb
sikerük, a Fizikas skolotājs klipje holnap lesz hároméves, és
már több mint hárommillióan látták. (Vajon hányan tudják kívülről, minden egyes hangjegyét és képkockáját, mint én?) A
Bikini-klip augusztusban lesz hároméves; ugyanilyen ragyogóan sikerült, de százezren sem látták. („Sem”? Latvijának kétmillió lakosa sincs!)
Szóval ezeket még láthattam élőben, akkor, amikor megjelentek. Aztán – klusums. A csapat elhallgatott. Voltak fellépéseik,
lehetett tudni. Megjelentek a hírek róluk. De hát én nem tudtam
elmenni a Doma laukumsra meg az Esplanādéra, hogy megnézzem őket. Meg hát nem az a kérdés, hogy egy-egy fellépésüket
látom-e – hanem hogy mit alkotnak.
De nem alkottak semmit. Én közben megtanultam a nyelvüket, hogy őket megértsem. Mert volt egy pont, amikor belenéztem Keita tekintetébe, és amit ott láttam, azt meg kellett érteni.
Aztán eltelt még tíz hónap és megértettem, hogy a Vienkāršas
lietas miről szól, és már értettem, hogy én ezt még igazából
nem értem. Ehhez kell a felsőfok, és innentől ez a cél. Még nagyon messze vagyok tőle. De már nemritkán folyékonyan értem, amit beszélnek – amit bárki mond bármiről. Máskor meg
nem, ha elhangzik néhány ismeretlen szó, és onnantól kisiklik a
megértés. De haladok.
És értem a Vienkāršas lietas egész szövegét, nyelvtani részleteiben és filozófiai mélységeiben. Nagyjából ez Račs egyetlen
műve, amit ezen a szinten értek.
*
És hát eljött ez a nap, amikor előbújtak a csendből, ahol időközben felnőttek, átestek egy sor nagy változáson, és elkészítették ezt a klipet. Már azt is tudjuk, hogy augusts végére új lemezt terveznek, az lesz a címe, Man nav laika (Nincs időm).
Ennek lesz a része ez a dal, ami pontosan az időről szól amolyan igazi Guntars Račs-os módon, amolyan igazi Raimonds

Pauls-zenére, és persze Jānis Ķirsis hangszerelte, mindettől tökéletesen beleillik a Mamma mani apēdīs zenei világába is, engem leginkább a Netraucē mani hangulatára emlékeztet – nem
kis részben azért, mert nemcsak zeneileg illenek össze, hanem
filozófiailag is. Vagy idevehetjük a Viens solist is, az is a lemezről van. De igen, igazuk van, tényleg új színekbe öltöztetik
Pauls zenéjét, ezt kétszer is elmondták, egyszer a Multinewsnak két hete, és most a Delfinek, ők már kijöttek a cikkükkel, mialatt én írtam az enyémet, könnyű nekik, előre megvolt
mindenük hozzá, és nem kellett félórát csak azzal tölteniük,
hogy pillantásokat fejtenek meg.
Mert enélkül nem lenne semmi értelme, dāmas un kungi.
Ezért van az egész. Enélkül nem lenne kontextusban, hogy hiába estek át mindazokon a változásokon, amiken a föld minden
lánya átesik ebben a korban, ők ma is ugyanazok, akik egykor
megriadt nyuszik voltak – sajnos a Traucējums eltűnt a netről,
nagyon sok felvételüket nem ők maguk rakták föl, és ha törölte
magát, aki föltette, akkor elveszett; nekem persze megvan itthon, rögtön meg is hallgattam –, sok minden megváltozott az
évek folyamán, de a lényeg ugyanaz. A NANDO-harmónia. Az
változatlan szépségében, teljességében zeng.
*
És van még egy lényeg. Külön kétszer végignéztem a filmet
azért, hogy ezt megfigyeljem, bár elsőre is látszott, és azóta
nyolc-tíznél tartok. S most azon gondolkodom, vajon milyen
történet rejlik amögött, hogy Agnese folyton mosolyog; Alise,
Amanda és Terēze sokat mosolyog; Patrīcija néhányszor mosolyog – Keita viszont nem. Egyetlenegyszer sem. Még véletlenül sem. Egy kicsit sem. Még a Saulesbrilles-félmosoly is eltűnt, ami annak idején arra késztetett, hogy hosszú perceken át
farkasszemet nézzek vele. Már megint Keita viszi, már megint
ő áll a tükör gyújtópontjában, megint rajta folyik át az idő.
Ami, mint tudjuk, lassan hull alá, és Nindától én azt is tudom,
hogy meg is csavarodik. Valójában persze Dārta Stepanovától
tudom, Ninda minden gondolata ezekre a sok százezer évvel
korábban élt gondolkodókra megy vissza.

Most Keita körül csavarodik meg az idő, de hogy merre, azt
még nem látjuk. Talán majd augusztus végén. Loreta az elsők
között látta és lájkolta a dalt.
Utóirat. Ahogy feltettem a cikket, jött a hír, hogy a Chaula
TV-ben délután egykor, vagyis negyedóra múlva élőben lesz
velük intervija.

2020.05.07.

Nem múlt el a nap
A dal címe szerint már igen, de nálam még mindig tart. Meghallgattam egypárszor a dalt azóta, és természetesen éppúgy
imádom, mint a NANDO majdnem mindegyik dalát – de most
más is történt, nemcsak a zenei és a metafizikai élmény. Nyelvészeti. Rég nem fordult elő, hogy egyetlen dalból ilyen sok
újat tanultam volna – hát ugye már előrehaladtam tanulmányaimban annyit, hogy ez ne legyen könnyű, Račs szövegének
most mégis sikerült. Két fontos dolgot tudtam meg.
Az egyik az órákat jelentő számok használata. Van a szövegben egy csomó. Deviņos no rīta – desmitos es brokastoju – četros pēcpusdienā – astoņos sākās vakarziņas. Ezek szerint a
hímnemű többes lokatívusz felel meg a magyar -kor végződésnek: reggel kilenckor, tízkor, délután négykor, (este) nyolckor.
Nyilván azért, mert ha nincs hová kötni a melléknevet, akkor
hímnemű, indoeurópai sajátosság, és itt a melléknév nem jelzője főnévnek: deviņi rīti az kilenc reggel (kilenc darab a reggelekből), de ebben a szerkezetben a deviņos nem jelző, hanem
határozószó. Van még óra benne: pēc divpadsmitiem – kad sita
viens – vakarā ap sešiem.
Itt más a nyelvtani helyzet. A pēc datívuszt vonz, az ap viszont… a Lingea szerint tárgyesetet… nem, pillanat, találtam
az Ailabon egy remek táblázatot, olyan elöl- és utoljárók is
vannak benne, akikről még nem is hallottam, és kiderül belőle,

hogy a skaitlistól függ, hogy milyen esetben van a főnév. Tehát
az ap egyesben vonz tárgyesetet, többesben viszont datívuszt
vagy instrumentālst. Mármost akkor ap sešiem azért datívusz,
mert maga a számnév többes, hiszen nincs más főnév a közelben. Pēc divpadsmitiem szintén datívusz, mert többesben a pēc
is ezt vonzza. Azt nem tudom, hogy mit jelent a táblázatban a
„vagy”, hogy mi szerint kell választani a datīvs és az instrumentāls között, de történetesen hímnemű többesben ezek teljesen azonosak, tēviem, lāčiem, lietiem aszerint D vagy I, hogy
áll-e előtte „ar”.
Kad sita viens pedig szó szerint nem „amikor egyet ütött”,
hanem „amikor egy ütött”, nem az egyet üti az óra, hanem maga az egy az, aki üt.
A másik a pa elöljáró-igekötő, akivel eddig nem annyira volt
közelebbi ismeretségem. Át, mentén, folyamán. Van belőle három is. Elöljáróként: pulkstenis pa apli, az óra kör mentén; viss
pa vecam, minden a régi (mentén). És igekötőként a címbeli
paiet, átmegy → elmegy → elmúlik.
*
A pa pedig nemcsak azért fontos, mert persze a nyelvtanulónak
előbb-utóbb minden fontos elemet meg kell tanulnia, hanem
mert a kislányok feldolgozása valósággal ráépül a paiet kemény felpattanására, tessék megfigyelni a szövegben levő többi
p-t, ehhez képest szinte elnyelik őket, csak a paiet p-je pattan
keményen és erőteljesen (Loreta itt csinált volna egy ejektív
[p’]-t, ahogy a Līdz parādījies tu satikāmies szavának k-ját már
egyfajta [ˀq’]-ra cserélte ki), s ez szolgál keretül a dal fonetikai
részéhez. Paiet. Elmúlik. Elfutnak a percek, mint a pénz. Račs
filozófiáját szerintem senki nem tudja olyan pontosan visszaadni, mint a NANDO kislányok, tessék ezt énnekem elhinni, őmiattuk tanultam meg lettül. Hogy értsem a kislányokat, akik főleg Račs szövegeit éneklik, és lám, kereken ezerkétszáz napja
tanulok, őket mindmáig sokkal jobban értem, mint magának
Račsnak a verseit. Mert ők hozzáteszik a másik felét, hogy értsem az egészet.

Persze elvégeztem a házi feladatot és meghallgattam a dal
egyik és másik korábbi változatát. Igazuk volt, tényleg új színekbe öltöztették, és nagyon jót tett neki. Sikerült a balsorsból
szerencsét kovácsolni, mert a Globālā Izolācija idején a dal új
tartalommal telt meg, és ezt ők maximálisan felhasználták.
Ülünk itthon, és nézzük, ahogy folyik az idő.
„Mehetsz a dolgod után, amíg örvényleni nem kezd körülötted
az idő. Akkor állj meg, nézz körül, figyelj és gondolkozz. Ne
várd meg, hogy elkezdjen lassan aláhullani.”
„Bármit, amit elveszítesz, talán pótolni tudsz, talán nem – kivéve az időt. Nem létezik arra mód, hogy az elveszített időt pótolni lehessen.”
(Lí-Nindaran: Az Első Szían)

2020.05.19.

NEMOD–TAKÕL
Ez a cikk nem itt kezdődik, hanem a lenti két videó után. De
rögtön az ötödik szavával gomba kerültem. Milyen hangrendű
az a név, hogy Zvonkutė? Az ė betű hangértéke [e:] volna, de
valójában [æ]-ként realizálódik, tehát milyen hangrendű az [æ]
hang? Mert kiejtve megegyezik a lett széles, platais ȩ hanggal,
de a lettből ezt nem tudjuk meg; megegyezik az észt ä hanggal,
de az észtben nincs magánhangzó-harmónia, tehát onnan se
tudjuk meg; viszont a finn ä hanggal is megegyezik, és akkor
célhoz értünk, a finnben van magánhangzó-harmónia, tehát kell
egy megfelelő finn szó. Hän – hänen, hänessa, hänellä, ez tehát
egy magas hangrendű szó, vagyis az ė magas hangrendű. Zvonkutėvel.
Nekem a litván nyelv Elena Zvonkutėvel és a Džimbával kezdődött, már úgy közelebbről. Lauris Reiniks is elénekli a dalait
litvánul, szeretem is őket, de azok fordítások, értem az eredetit,
a fordításra nincs effektív szükségem.

Mindkét nyelvvel évtizedek hosszú sora óta jó viszonyban
voltam, úgy távolról imádtam őket, tényleg csodaszépek már
úgy ránézésre is. Az első kapcsolat, amire vissza tudok emlékezni, kilencéves korom körül lehetett, amikor ebben az atlaszban elolvastam egy feliratot. Meg tudom mutatni, be van
szkennelve.

Rīgas jūras līcis.
Arról, hogy ez milyen élmény volt, hadd adjam át a szót Janikovszky Évának.
„– Apu, hogy hívják azt a szemüveges hegedűst, balra az
utolsó előtti sorban?
Apu elgondolkodott, közben rendületlenül evett. – Balra az
utolsó előtti sorban? Várj csak… Fabriciusz Tamás. Debrecenből jött. Nagyon tehetséges fiú.
Fabriciusz Tamás!
Alig három perce, hogy Juli kijelentette, ő nem is akar szebbet hallani, mint azt, hogy »Tosca, drágám…« S most be kellett látnia, hogy valóban van ennél szebb.
Fabriciusz Tamás! Hogy is lehet élő embernek ilyen gyönyörűséges neve!

Így kezdődött hát a szerelem. December 17-én, délután fél
hat és hat között.”
Ezt Jó napot… Tamás! című írásából idézem, az 1982-es Tízen túliak könyve 207. oldaláról.
Szóval – így kezdődött a szerelem a lett és a litván nyelvvel,
azzal, hogy Rīgas jūras līcis. Ez harmincvalahány éven át abban merült ki, hogy ha láttam valamit lettül vagy litvánul, természetesen elolvastam és nagyon tetszett. Hosszú sor van
egyébként ilyen nyelvekből, amiken ha látok valamit, elolvasom és nagyon tetszik.
Azaz volt még egy vonalon közünk egymáshoz. 1992-ben elkezdtem egy fantasztikus regényt, amit aztán többször elrontottam, végül sose lett belőle igazán semmi, de volt benne egy civilizáció, amit a Földről elmenekült emberek alapítottak egy távoli bolygón. Soknemzetiségű csoport volt, ezért útközben kidolgoztak egy saját nyelvet, s a munkálatokat egy litván nyelvész vezette, ezért a nyelv hangzása a litvánra és a lettre hasonlít. A nyelvtana már csak azért sem, mert a nyelvtanukról nem
tudtam semmit (és amikor ezen dolgoztam, 1994-ben, net nélkül, semmiféle esélyem nem volt megtudni róla bármit).
Egyébként ez a nyelv majd átkerül a Nindába, hamarosan ott
fogok tartani, amikor színre léphet.
De ennél több közünk nem volt egymáshoz a lett nyelvvel,
amíg 2016. július 22-én az az öt kislány bele nem robbant az
életembe. Mindjárt négy éve. És mindjárt három éve és négy
hónapja, hogy bejelentettem: az ULAS-nak vége. Elég jól megtanultam lettül, ahhoz képest, hogy milyen tehetségtelen nyelvtanuló vagyok. A beszélt nyelvből is sokat megértek, nemcsak
az írottból, és hát haladok.
Csak közben az élet megy tovább. Dzīve turpinās. Gyvenimas tęsiasi. Rábukkantam a Laulupesa és a Taisi Laululapsed
munkásságára Észtországban, a Majbutnyére Ukrajnában, Kriszija Todorovára Bulgáriában, majd pedig, mint említettem,
Elena Zvonkutėre és a Džimbára Litvániában. S persze nincs
kizárva, hogy találok más országokban is dalokat, amik beleillenek a koncepcicómba (hogy az mi, arról majd akkor beszélnék, ha összeállt a rá alapított mű), azazhogy valójában talál-

tam ilyeneket már régen, hiszen ideillik minimum a Prikrásznoje daljóka, a Les mondes engloutis, természetesen Alan Walker egész életműve, valahol Karolina Protsenko is, most nem
kutatok, hogy még mi minden. Határok nincsenek, csak emberek, érzelmek, gondolatok vannak. S ezen a síkon nyelvek sincsenek, hiszen értek mindent, amit énekelnek, még akkor is, ha
sejtelmem sincs, miről szól. Azt értem, hogy miért szól.
Materialistább síkon viszont nyelvek igenis vannak, és amióta úgy döntöttem, hogy nekem nem elég pszicho-metafizikailag érteni Keita Krūmiņa szemében a csillanást, értenem kell a
hozzá tartozó gondolatot is, és ehhez meg kell tanulnom a nyelvét – azóta többet nyertem, mint valaha gondoltam volna. Csak
a Lettországból származó rengeteg nagyszerű zenével, amik aztán elvezettek a többi országba. A történetekkel, amiket olvastam lettül, láttam lettül, írok lettül… azazhogy nem lettül, de a
Lauma nem született volna meg őnélkülük. És még rengeteg
mindennel.
Nekem ez kell Litvániából és Észtországból is. Akárcsak Süsünek, nekem is csak egy fejem van, ezért a rendes nyelvtanuló
fejem továbbra a lettnek van fenntartva, de ULAS elkezdem a
litvánt és az észtet is. Csak ULAS, mert negyvenkilenc éves
vagyok és szenilis, nem akarok többet vállalni, mint amire képesnek tartom magamat. Soha nem fogok rendesen megtanulni
se litvánul, se észtül – miért, azt tudhattam 2017. január 23-án,
amikor a lett ULAS nyelvtanulást valóságosra cseréltem, hogy
meg fogom tanulni csakugyan, igaziból? Most se tudhatom.
Még nagyon messze vagyok attól, hogy azt mondhassam, igen,
én tudok lettül, ha rám szakadna a Nemzeti Bank és elrepülnék
Rīgába, akkor be tudnék ülni egy restorānsba és tudnék rendelni cepti kartupeļiket, samaksāt, és mondani érte paldiest. (De,
ezt meg tudnám tenni most is. Csak ennél többet nem.)
Ami a másik két nyelvet illeti, rögzítsük a kiinduló állapotot.
Zéró. Pár tucat szót ismerek litvánul is, észtül is. Lomb Kató
elve szerint nekem egy erősen haladó kurzusra kellene beiratkoznom.
„– Sose fáradjon – mondtam a tanfolyam vezetőjének, amikor
próbált meggyőződni ismereteim színvonaláról –, nem tudok
egy árva szót se lengyelül.

– Hát akkor miért akar az erősen haladó kurzusra járni? –
csodálkozott.
– Mert erősen haladni annak kell, aki semmit sem tud.”
Ezt az Így tanulok nyelveketben írta. Hát én viszont nem így
tanulok nyelveket. Nem is lesz belőlem tizenhat nyelvű tolmács – még egy sem. Egyszer próbáltam tolmácsolni életemben, egy holland fiatalembernek, aki azért jött, hogy tolókocsik
átalakítását tervezze meg nekünk. Hollandul nem kellett tudni
hozzá, angolul kellett, csak egyrészt nem ismertem a tolókocsiológiai szaknyelvet, másrészt senki sem szólt, hogy a holland
fiatalember nemcsak holland akcentussal beszél, de selypít is,
és hiába mondta, hogy sheet, sheet, amíg egyszer csak rá nem
világoltam, hogy seatről, a kocsi üléséről beszél.
No de az angol egyébként is más. Huszonöt éve vakogok angolul, de a beszélt nyelvet még mindig nem értem, szerintem
ők sem, a feliratokat olvassák, mint az Önkéntesekben. Vagy
előzőleg megbeszélik valami földi nyelven, hogy mit akarnak
mondani.
A lettet egyszerűen értem és kész. Nincsen semmi boszorkányság. Ha azt a szót nem ismerem, akkor is jó eséllyel kiértem, hogy mit hallottam és meg tudom keresni a szótárban. A
litvánnal és az észttel nem ilyen jó a helyzet, a litván fejreesett
a gyakran e-nek hangzik (ezzel a csehnél is megszenvedtem,
pedig az ő a-juk nem is esik fejre), a féllágyított mássalhangzókat pedig nem mindig ismerem föl halfüllomásból, pedig nem
mindegy, hogy kela vagy kelia. Hazudok, soha nem ismerem
föl őket, csak ha egyébként ismerem már a szót. Az észtnél a
millióféle diftongus okoz gondot, nehéz szétválasztani olyanokat, mint äe meg äi, teszem azt, és a fokváltakozással már a
finnél is meggyűlt a bajom. (Nem gyűlt meg, egyszerűen föl se
fogtam, hogy miről magyaráz Papp István.)
Még adós vagyok a válasszal, hogy ha ennyi nyelven találtam
dalokat, miért éppen a litvánt és az észtet választottam. Miért
csak ezt a kettőt? A többi nyelven az eddig megtalált zenei
anyag is jóval kevesebb, és ami fontos, a Laulupesában és a
Taisiban megvan az a bizonyos valami, amit négy éve megtaláltam abban az öt rīgai kislányban, és azóta még néhány lett

művészben – másképpen, mert mindenkiben másképpen, de
megvan. A Džimba zenéje meg egyszerűen frenetikus. Őbennük nincs meg. Vagyis nem tudom, hogy megvan-e, mert ezen
a síkon ez már audiovizuális, nekem bele kell néznem a szemükbe, hogy értsem, mi zajlik, és a Džimba legtöbb felvételén
ők maguk nem láthatók, csak egy rajz és esetleg a dalszöveg.
Persze Ninda most csak rám nézne és nem mondaná, hogy
dehogynem, mert megvan a Galaxis minden egyes emberében.
Csak keresni kell. Nem mondaná, mert tudnom kell magamtól
is.
ULAS Unintentional Language Acquisition from Songs
ANYÉD Akaratlan Nyelvtanulás Énekelt Dalokból
SALK Senintenca Akiro de Lingvo el Kantoj
NEVIDZ Negribēta Valodas Iegūšana no Dziesmas
NEMOD Netyčinis Kalbos Mokymasis nuo Dainų
TAKÕL Tahtmatu Keele Õppimine Lauludest
NEJUP Neúmyslný Jazyka Učení z Písní
NEJUP Neúmyselný Jazyka Učenie z Piesní
INÎLC Involuntară Învățătură Limbi din Cânturi
OSGL Oavsiktlig Språkinlärning Genom Låtar
NUJP Nenam(j)erno Usvajanje Jezika iz P(j)esama
СЕУП Случайно Език Учене от Песни
ΠΓΔΤ Περιστασιακός Γλώσσας Διάβασμα από Τραγούδια
USL Unbeabsichtiges Sprachenlernen durch Lieder
AILxC Adquisición Involuntaria del Lenguaje a través de Canciones

2020.05.21.

Bagoly litván módra
Magyar módra úgy készül a bagoly, hogy nincs is benne bagoly. Az egész menüben nincs egyetlen főnév sem, amiből kiderülne, hogy mi a menü, de azért olvasóim tudják folytatni az
első három szó után:

Ez elment vadászni,
ez meglőtte,
ez hazavitte,
ez megsütötte,
s ez az icike-picike mind megette!
De hogy mit, azt nem tudjuk meg.
No, a litván menüben konkrétan bagoly van, sütve. Éspedig
nem is csak mondogatjuk és közben számolgatjuk a baba ujjait,
a magyar változatnak kétségkívül nincs más célja, mint hogy a
baba tisztába jöjjön vele, hány ujja van – a litvánok annak
rendje-módja szerint megsütik és megeszik a baglyot. Először
mondom a szöveget.
Išėjo tėvelis į mišką,
Išėjo motinėlė į mišką,
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai į mišką.

Kiment apuka az erdőbe,
Kiment anyuka az erdőbe,
Kiment apuka, kiment anyuka,
Kiment az összes gyerek az erdőbe.

A többi versszak is pont ilyen, csak į mišką, az erdőbe helyett
pelėdą van, baglyot, és az ige is változik, išėjo helyett sorban
Pamatė
Nušovė
Parnešė
Nupešė
Iškepė
Suvalgė

Meglátta
Meglőtte
Hazavitte
Megkopasztotta
Megsütötte
Megette

Van pedig mindez egy népdal.
Találtam egy csomó változatot, ne tessék haragudni, egyik
sem tetszett, maradok annál, amelyiket legelsőként találtam, a
Džimba džimbai lendülettel előadott feldolgozásánál. Ebből kimarad a hazavitel, a megkopasztás és a sütés is, de cserében a
többi versszak két utolsó sora kétszer szól, először ahogy leírtam, másodszor az igekötőt levágják és a főigét kétszer éneklik,
pamatė helyett matė-matė, vitte-vitte.
De azért nem ették nyersen a džimbák sem.

2020.05.21.

Világunk sorstragédiája
Azt gondolom, hogy ezen a kis földgolyón elég sok baj van.
Vannak természeti katasztrófák, háborúk, szegénység, bűnözés,
MÁS ORSZÁGOKBAN vannak diktátorok is, nem sorolom,
szóval elég sok baj van a világban. És akkor van ez.
Tessék ezt kontextusba helyezni. Ma kereken kétszáz napja,
hogy ezt a videót föltették a Youtube-ra. Százhuszonkilencen
látták. Átlag harminchét óránként nézte meg egy-egy ember.
Stella Ristioja, akiben iszonyatos érzelmek dúlnak, de sziklakemény és rendíthetetlen; Stella Ristioja, akinek minden rétege
mögött van egy másik és mindegyikben egy egész világ, de
semmit sem mutat meg belőle kifelé; Stella Ristioja, aki vidámság és bolondozás mögé rejti mindazt, ami benne tombol; Stella Ristioja, aki ha nem vigyorog, szinte eltűnni látszik – – –
Stella Ristioja egyszer az életben kiereszt valamit a benne dúló érzelmekből, mert Airi Liivának sikerült olyat írnia, ami már
őbelőle is kihozza – és nem látta senki.
Mert csak egy gyerek.
Van itt baj, több is.

2020.05.23.

Folyik az idő
A NANDO kislányok nemcsak azzal vívtak ki szívemben főhelyet, hogy úgy énekelnek, hogy a harmónia fogalmát róluk kell
elnevezni, hanem hogy akkora dramaturgiai érzékük van, mint
Szabó Magdának. Ha az ember néhányszor megnézi a Tā diena
paietet, akkor már nemcsak azt látja, hogyan zajlik a történet,
hanem érti is, miért éppen úgy.
Hárman nem mozdulnak, hárman látszólag igen, háromféleképpen. De abból is csak az egyik mozog, és ő sem mozog.

Terēze a film elején lecsüccsen a kanapéra és nem kel föl többet. Amanda egy forgószékben ül egész idő alatt, talán a konyhában. Alise az ablakpárkányon.
Patrīcija az egyetlen, aki végig áll, sőt táncol is, de nem lép ki
a kamera látószögéből. Agnese a kocsijában ül, ő az egyetlen,
aki kimozdult otthonról, de ha kinézünk az ablakon, látjuk,
hogy a kocsi nem mozdul, egyhelyben áll. Ezzel Agnese megtartja különállását az együttestől – ők otthon maradtak, ő nem
–, de a dramaturgiával marad, vele sem történik semmi, csak
folyik az idő.
Egyedül Keita mozog folyton, fölkel, elindul a mobiljával,
megint leül, de persze hogy nem mozog ő sem, hiszen nem
hagyja el a házat.
Azazhogy mozognak a többiek is. Patrīcija táncol, Amanda
forog a székével, Terēze sminkel, még leginkább Alise és Agnese van egyhelyben, de Alise a függönyt rángatja, Agnese a
kamerát mozgatja.
Mindez együtt ábrázolja annak az embernek a nyugtalanságát, aki nem mehet szabadon bárhová, egyhelyben kell maradnia és várni valamire. Mint a kórházak műtőfolyosóin a rettegő
hozzátartozók, akik leülnek, fölkelnek, téblábolnak, az ablakhoz mennek, visszajönnek.
Az egész klipből árad a szöveg és a víruskarantén kettős
nyugtalansága – ezért volt telitalálat ezt választani pont most,
pedig amikor közzétették, hogy ez lesz az új daluk, még nem
lehetett tudni, hogy a járványveszély mivé fajul –, s ugyanakkor az a hamisítatlanul édes, magabiztos NANDO-nyugalom,
amiből a legritkább esetekben van kitérés. Egy-egy lehet közülük feszült, mint Amanda a valkai vonaton, de a többiek ott
vannak és kifeszítik a lelki fogóhálót.
Egyetlenegy eset van a csapat történelmében, amikor egyszerre zuhantak ki a vonal mögé – a Dailes színházban három
évvel ezelőtt. De akkor is együtt rántották vissza magukat,
mindannyian az összes többit.
A hatást erősíti az enyhe homályosítás, a kép szemcséssége
és a villogó fehér vonalkák, amik mutatják, hogy ez az egész
nagyon régen volt, de most van, hiszen ők amúgy most élnek,
mert nincsen idő, csak folyamat van, és a percek elfutnak, mint
a pénz. Loreta Reide az elsők között lájkolta a klipet – ő igazán

érti, miről szól és miért szól. Úristen, ha ezek egyszer együtt
énekelnének!…
Laimīgu dzimšanas dienu Amandai.

2020.05.28.

Éjszakánként nem alszik
Pontos, hibátlan választás volt, hogy Ninda sorsának egyik szálát Loreta Reidéhez kötöttem. Megjelent az új dala, az Ieroči,
ami még elvarázsoltabb, mint az előző három. Azaz március
18-án már elénekelték a TV3 élő adásában, de a klip az, ahol a
teljes atmoszférát meg lehetett teremteni. Loreta nindásabb,
mint valaha. Megint egy olyan dalt alkotott – alkottak Klāvs
Ozolsszal –, amit meg lehet nézni ötször egymás után, és mindig talál benne valami újat az ember.
És persze százféleképpen kötődik Nindához.

2020.06.17.

Remélem, Marta apja jól van
Okom van aggódni emiatt. Igaz, Marta mindig nagyon intenzív, valóságos földrengés minden dala (a szólók, nem a Silta
sirds). Ez is. De máskor kirobbanó életöröm jellemzi, most viszont olyan indulat, amit még Stromae sem adott bele az eredetibe, pedig hát neki ölték meg az apját.
Stromae egy belga úr, akinek az apja tutszi, és 1994-ben a ruandai tömegmészárlások áldozata lett, amikor a fiú csak kilencéves volt. Erről szól a Papaoutai, vagyis „papa, hol vagy?” Ő
még bolondozik is a klipben, ami amúgy egy fájdalmas, humanista háborúellenes kiáltvány, de Stromae oldja a feszültséget.

Marta nem. A többrétegű négydimenziós multivariábilis Marta Krūce-vigyorok megszűntek létezni. Egyetlen mosoly sincsen. Halálos komolyság és iszonyatos indulat van benne, és
ebből nem old ki a klip legvégéig – akkor ránk robbantja az
egészet, mi okoztuk, csináljunk vele, amit tudunk. Valamiért
nagyon emlékeztet a kilencéves Vanessa Guedjre – és Greta
Thunbergre.
Van egy néma képe. Profilból befordul félprofilba, és ugyanazzal a vádló tekintettel néz ránk, mint Greta. Ez már nem
Stromae apjáról szól, aki Martának mégiscsak egy idegen, aki
negyedszázaddal az ő születése előtt meghalt, egy tőle sok ezer
kilométerre élő másik idegen apja. Ez a vádló tekintet már az
egész koyaanisqatsinak szól, és ezzel belép a körbe Alan Walker és Dārta Stepanova mellé.
De legalább nem utál minket, mint Greta. Ennyiben kegyelmet kaptunk. Illetve… mivel őbenne utálat helyett fájdalom
van, akkor inkább utálna.
Mit mondhatunk még? Nagyot nőtt, sokat változott az arca,
érettebb, kiforrottabb egyéniség, most körülbelül tizenkét éves
lehet. Amikor angolul énekelt, számottevően halványabb volt,
de ez a dal frenetikus. Persze lehetne említés tárgya, hogy a
gyönyörűen ejtett francia hangok nem ott vannak, ahol kellenének, például rögtön az első szóban egy igazi francia gutturális r
van, csak az a szó az, hogy dites-moi. Nem mindegy? Ezt a dilis nyelvet senki se tudja normálisan kiejteni. Legfeljebb a franciák.
Nem erről szól a történet. Marta kirobbantott egy adag indulatot a térbe, és az most ott van. A sötétségbe, ami a képen körülveszi. S amögül ugye ki jön ki?

2020.06.18.

Csobb
Gondoltam, elmesélek valamit. Először is egy részlet a Nindából.
– Na ugye – mondta Asszili elégedetten. – Nem is vagy te
olyan rövidkéz, halligí.
– Nem neked köszönheti – felelte Illiki szárazon. – Te csak
kritizálni tudsz, de én meg is tanítottam.
– Hát persze, lombisz. Éppen azért hívtalak téged, mert tudtam, hogy te meg tudod tanítani.
– Te is meg tudtad volna, ha jobb dobó lennél, daurta.
– Nono, lombisz, lassabban az öndicsérettel! Te nagyon
ügyes dobó vagy, jó jaupikat vágtál ki most is, de a pontszámot
nem a szép dobásra adják, hanem a találatra. És a találati százalékban nem állsz az élen.
Az apró kislány csak fölpillantott a nagyra, és nem szólt semmit. Ninda csendesen mulatott magában.
– No jó, lombisz – mondta Asszili. – Fölötted leszek az egyéniben, elhiszed?
Illiki cöcögött és még mindig nem szólt semmit.
– Jól van, lombisz, látom, építettél saját hajót. Ide hallgass.
Akinek a pontszáma kettőnk közül alacsonyabb, az fizeti mindkettőnk csapatának sziangdzsan esti vacsoráját. A nyertes választja az éttermet.
Illiki meghányta-vetette magában.
– Ha Ninda eléri legalább egyikünk pontszámát, akkor őt is
meghívjuk a csapatával együtt.
A lombisz egyike az olyan szavaknak, amiket az észtből loptam. Vannak mindenféle nyelvből. Egyébként öt perccel ezelőttig fogalmam se volt, mit jelent. Ebben a dalban találtam
még tavaly.

Sibinal-sabinal, sajab vihma ladinal.
Sibinal-sabinal, sajab vihma ladinal.
Kribinal-krabinal lapsed peitu rabinal
Kribinal-krabinal lapsed peitu rabinal.
Pladinal-pladinal, lombis hüppan müdinal.
Pladinal-pladinal vihma sajab ladinal.
Pladinal-pladinal, lombis hüppan müdinal.
Pladinal-pladinal vihma sajab ladinal.
Történetesen ez az az egyszeri eset, amikor előbb volt meg a
dalszöveg. Egy gyűjteményben találtam, valami egészen mást
kerestem, de ez is ott volt, és eltűnődtem, hogy vajon milyen
dallam tartozik ehhez az érdekes szöveghez. Hát a dallam is
tetszik, és ugye ha valamit Krislin Sallo, Loore All és Maria
Lokk énekel, azt én elteszem, azóta is része a gyűjteménynek,
és ezt a szót kiloptam belőle. De a jelentését persze nem tudtam. Akkoriban jó, ha húsz szót tudtam észtül. Ma már kettővel
többet, mert kiderült ez is meg a hüppan is.
Ugyanis ráakadtam egy másik dalszövegre.
Maja taga lomp ja lombi sees on pori.
Ütle ema, miks ma minna ei tohi.
Ühes jalas kummik ja teises on ka,
niimoodi ma märjaks küll ei saa.
Ühes jalas kummik ja teises on ka,
niimoodi ma mustaks küll ei saa.
Plärts, plärts, plärts ma hüppan keset pori.
Plärts, plärts, plärts ma põlvini vees.
Plärts, plärts, plärts, miks niimoodi ei tohi.
Plärts, plärts, plärts, nüüd ma kõrvuni sees.
Plärts, plärts, plärts ma hüppan keset pori.
Plärts, plärts, plärts ma põlvini vees.
Plärts, plärts, plärts, miks niimoodi ei tohi.
Plärts, plärts, plärts, nüüd ma kõrvuni sees.

Maja taga lomp ja lombi sees on pori.
Ütles ema, et ma minna ei tohi.
Ühes jalas kummik ja teises oli ka,
kuid ikkagi nii poriseks sain ma.
Ühes jalas kummik ja teises on ka,
kuid ikkagi nii poriseks sain ma.
Persze mindkettőt Airi Liiva írta. Viszont a Sibinal-sabinallal
ellentétben ezt a gugli le tudta fordítani, és innentől tudom,
hogy lomp az pocsolya, lombis pedig pocsolyában.
A ház mögött pocsolya, és benne sár.
Mondd, anyu, miért nem mehetek?
Gumi van a lábamon és a másikon is,
így nem lehetek vizes.
Gumi van a lábamon és a másikon is,
így nem lehetek fekete.
Csobb, csobb, csobb, a pocsolya közepébe ugrok.
Csobb, csobb, csobb, a vízbe térdelek.
Csobb, csobb, csobb, mi nem tetszik ezen?
Csobb, csobb, csobb, a fülem is koszos.
2020.08.14.

Regényfordítás
Miután a Laumát meglepő örömmel fogadták ott, ahol biztosan
egy szót sem értenek belőle, a lett könyvtárosok csoportjában,
tegnap eldöntöttem, hogy hát akkor le fogom fordítani. Jelentkeztek anyanyelvi beszélők, hogy ellenőrizzék, amit alkotok, és
átalakítsák normális lett nyelvre. Csináltam egy oldalt, ahol ezt
összehangolhatjuk – és egy bekezdés már meg is van.
Ha lefordítom és az anyanyelvi beszélők azt mondják, hogy
jó, azt fogom gondolni, hogy tudok lettül.*
*

A projekt el is akadt rögtön az elején, mert a jelentkezők végül mégsem
segítettek, hát én is abbahagytam. (Szivárvány)

2020.10.13.

Vēršos pie jums
pēc ieteikumiem
Egy Facebook-posztban futottam össze ezzel a félmondattal, és
borzasztóan tetszik, hogy ránézésre, ösztönösen értem, pedig
nem ismerem az igét és bizonytalan vagyok a főnévvel.
A vēršos szemlátomást egy reflexív ige első személyű jövő
ideje, az ieteikums pedig nekem mindmáig nehezen válik el a
noteikumstól, bár azt legalább tudom, hogy teikums az mondat.
Viszont egy csomó mindent tudok azon kívül is, hogy ezt a
mondatot egyből értem:
– hozzátok fordulok az jövő idő; magyarul nemcsak azért jelen, mert nincs jövő időnk, hanem mert a hozzátok fordulást
most csinálom, nem később;
– hozzátok az pie jums, bár nekem ennek a jelentése úgy jönne le, hogy nálatok, és lehet éppen, hogy azt a jelentést is lefedi;
– az -ért képzőt a pēc fedi le, amit én után, szerint jelentésben
ismerek.
Nézzük meg akkor most már a szótárban.
Vēršos a Letonika szerint vērsis daudzskaitlis lokatīvs alakja,
ami kétségtelenül így is van (līdzskaņu mija a második ragozás
miatt), és egyébként vērsis az bika, ökör, csak hát ez nem a mi
szavunk. Vērsties „irányul valamire”, ez lesz az, sajnos a Letonika nem ismeri, de a Darbības vārdu tabuļas igen, és rögtön
kiderül, hogy tévedtem, ez jelen idő, akárcsak a magyarban. A
jövő idő az vērtīšos. Egyébként az š a többes jelen idejű alakokban is megvan, vēršamies, vēršaties. Hát az igeragozással
tényleg nagyon hadilábon állok még. Azzal is.
Ezenfelül ieteikums az ajánlás, noteikums pedig szabály (betű
szerint bemondás, illetve kimondás), de ezeket általában szövegkörnyezetben tudom értelmezni, önállóan nem biztos.

2021.01.30.

Rotaļīgi, de komolyan
Loretas Reides mūzikai piemīt rotaļīgums, vieglums un tajā pašā laikā dziesmas sevī slēpj sāpi – šīs komponentes raksturo labu popmūziku – tā viegli iekustināt padomāt par nopietno.
„Loreta Reide zenéjét játékosság és könnyedség jellemzi, s
ugyanakkor a dalok fájdalmat is rejtenek magukban – ezek jellemző elemei a jó popzenének –, így könnyen indítanak el komoly gondolatokat.”
Nem én mondom, Aiga Leitholde írja az LSM-en abból az alkalomból, hogy Loretát és négy versenytársát benevezték Zelta
Mikrofonsra debija kategóriában. A cikk címe: Fiatalok és sokat ígérőek.
Hát tényleg. Tényleg elindítanak komoly gondolatokat; már
két éve szövögetem a cselekményemet annak érdekében, hogy
Loreta egyetlen klipjének egyetlen két másodperces snittjét reprodukálni tudjam, a mögötte levő metafizikai konnotációval
együtt. Kilenc nappal ezelőtt jutottam el oda, hogy már együtt
van mindenki, akinek az adott ponton majd jelen kell lennie, de
még hónapokba telhet, hogy a tervet megvalósíthassam. Az
egyik változat szerint. Ha végül a másik mellett döntök, akkor
egy évbe is. És ezek igen komoly szituációkhoz fognak vezetni.
Azt, hogy Loreta sokat ígér, kis blogom olvasói már éppúgy
régóta tudják, mint akik a lettországi popzenét kísérik figyelemmel. Vagyishogy – ígérni éppen nem is ígér semmit. Először valóra váltja, és azután vesszük észre, hogy volt ott egy
ígéret.

2021.03.18.

Harmatcsepp
Már írtam Rasa Bondaréről a 2018-as Balss pavēlnieksről írt
összefoglalómban. Ott Rassell Ceļš uz mājāmját énekli, nagyszerűen.
Csak azóta továbbfutott az idő és Rasa pályája. Ideje végigtekinteni azon, amit eddig alkotott, mert ennek folytatása lesz.
Négy hónappal később megint elénekelte a dalt egy fuerteventurai nyaralás alkalmából. Egymás mellé téve a kettőt és az
eredetit érdekes megfigyeléseket tehetünk.
Októbertől februárig Rasa megtanult dallamban maradni.
Mert az októberben még nem sikerült! Az első refrénnél megy
ki fölfelé, és csak nagyon sokára talál vissza. Viszont februárig
sem tanult meg lépést tartani a szöveggel, a robežām helyett
most is valami „rvža” sikerül – nem csoda, ez a tá-ti-tá ritmusú
szó egyszerűen nem fér el a feszített tempóban, főleg az előtte
levő kājām két hosszú szótagja miatt.
Ugyanazt az átdolgozást énekli mindkétszer, és mindkétszer
az egyénisége az, ami elviszi a dalt, nem az énektudása. Az
előadásban pontosan az van, amiért én négy és fél éve éneklő
gyerekeket nézek. De persze sem 2018 októberében, sem 2019
februárjában nem tudhattuk, hogy lesz-e ennek folytatása.
A folytatást júniusban kaptuk, amikor Rasa elénekelte a Džulianst. A változás óriási. Egyetlenegy hangot találtam, ami nem
szól tökéletesen, bár a szavak formálásával még vannak gondok. Összehasonlításképpen Jana Ancāne 2014-es előadása
Pukšs műsorából, ez tizedannyira sem szól tisztán és messze
nem olyan eleven, mint Rasáé.
A következő kis mű* némileg kakukktojás, mert nem szólófellépés, a Rasa stúdióban működő Sempre együttes előadása
tavaly augusztusból. De pont Rasa énekli a leghosszabb szólót
benne, s most már minden hangjegy és betű a helyén van. Még
a stúdió ismerten nagyon magas színvonalához mérve is nagyszerű minimusicalt alkottak három percben, színeset, mozgal*

A címe Sētā (Az udvaron), a Rasa Sempre együttesének előadásában.
(Szivárvány)

masat, igazi Rasa-kreativitással és Rasa-robbanékonysággal. A
Little Lady’s – Dzintariņi is az ő csapatuk.
Novemberben aztán minden megváltozott: megjelent a Viss
var mainīties (Minden megváltozhat), e pillanatig Rasa főműve, amiben igazán megmutathatta, mit tud. Már mindent tud.
Együtt lélegzik a zenével és a szöveggel, az összes érzelmet
megéli, mindent jól intonál, a hangot és a képet is, és persze
mindkettőt a stúdió szokásos gondosságával állították össze.
Érzelemgazdag, humanista dalok – egy érzelemgazdag, humanista gyerekkor tükörképei. De Rasa Bondare még csak
nagyjából nyolcéves, és ahogy Loreta Reide énekelte: šis ir tikai sākums. Ez még csak a kezdet.

2021.05.17.

Önfeláldozás
Már régóta tervezek cikket írni erről a videóklipről. Érdekelt,
mi is történik benne, mert nyelvtudás nélkül nem derül ki – hát
utánajártam. Nem most, de most jutottam hozzá, hogy megírjam a cikket.
Kezdjük a nyelvi részével.
1.
A tűzoltóautón ez áll: VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA. Mármost ugye én litvánul változatlanul
nem tudok egy krükköt se, tehát a letten át kezdem a megközelítését. Elég világos, hogy
valstyba – valstība – állam
prieš- – priekš- – elő-yba – -ība – -ság
Derítsük ki a többit. A Lingeában nézek utána, amit már évek
óta használok a letthez – litvánul is tud. Először is kiderül,
hogy nem valstyba, hanem valstybė, és ebből valstybinis állami. Most már a Wiktionary fogja megmondani, hogy itt milyen

esetben áll. Nem, nem fogja, csak a valstybė van benne, aminek nincsen másik -ė végű alakja. Hát keressünk másik szótárat. Lietuvių kalbos žodynas – hát ragozás nincs benne, de a
címszót úgy közli, hogy valstýbinis, -ė és tele van olyan példákkal, mint
Valstybinė prekyba DŽ. Valstybiniai valstiečiai NdŽ. Valstybinis nusikaltimas rš. Valstybinė tarnyba NdŽ. Valstybinis bankas NdŽ. Valstybinis mokestis NdŽ. Valstybinis draudimas
NdŽ. Valstybinė santvarka NdŽ. Valstybinis butas NdŽ. Valstybinis pastatas NdŽ.
Erről lerí, hogy ez egyszerűen a nőnemű alak, és akkor a következő szó is jelzője a főnévnek, a tarnybának. Nézzük meg
ebben a žodynasban.
(Annyira jó, hogy valoda az kalba és vārdnīca az žodynas! A
legközelebbi édestestvér rokon nyelv!)
i is, -ė adj. (2)
priešgaisriin
1. skirtas saugotis gaisrų: Priešgaisrii inės priemonės DŽ. Už
priešgaisrinių taisyklių nesilaikymą miške piliečiai ir organizacijų vadovai gali būti baudžiami piniginėmis baudomis rš.
2. skirtas gaisro atvejui: Priešgaisrii inis draudimas DŽ1.
No igen, csakhogy ezt nem értem. Keressünk rá a szótőre. Az
derül ki, hogy gaii isras sm. (4), gaisras (1). A rövidítések és számok jelentése nélkül most elleszünk, de megjegyezném, hogy
nagyon hülye szokásnak tartom az i-re úgy tenni ékezeteket,
hogy a pontot is megtartjuk. Vannak erre külön betűk föltalálva, ĩ, ì, í, ezek miért nem jók?
Nézzük meg a Lingeát. Hát gaisras az tűzvész. Gaisras! Tűz
van! Ez nemigen hasonlít az ugunsra, megnézem fordítva is:
igen, van ugnis, az simán a tűz. A gaisras eszerint az ugunsgrēks fordítása. Nyilván ha egy tájékozatlan külföldi a szállodában ugnist kiabál, akkor is kijön a valstybinė priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba, de anyanyelvi litván kétségkívül ügyel,
hogy az gaisras. Akkor viszont prieš- az priekš-? Igen, van neki
előtt, ezelőtt jelentése, de azt is jelenti, hogy szemben, ellen.
Tehát tűzvész elleni.
Gelbėjimo. Tippem szerint akkor ez védekezést jelent, hát
nézzük meg a Lingeán ezt a magyar szót. Gynyba, defenzyva,
jogi: gynimas. Ez nem a mi szavunk. Segítség? Palīdzība? Pa-

galba. Ez legalább a mássalhangzókban egyezik, hiszen a paés a -jimo képzők, mégsem vagyok biztos a dolgomban. Hát
akkor nézzük meg a litván szót. Gelbėjimas mentés, gelbėjimo
gen mentő-, mentési. Hogy nem jutott eszembe?
A tarnyba pedig szolgálat, abból, hogy tarnas: szolga. (Lettül
kalps, a szolgálat pedig dienests, utóbbi persze a vác Dienst átvétele. A kalps szláv, lásd krivicsül холоп, aminek átvétele, a
kolop „fickó; filkó [kártyafigura]” már kihalt a magyarból, de
Karinthy még használta a szlovákból átvett klapecet.)
Tehát állami tűzellenes mentőszolgálat.
Van még egy feliratom a tűzoltóautóról: az elején az áll, hogy
IKSADOS GTC. Ezt én a gugliba írtam be, és kiderült, hogy
gamybinis ir techninis centras. Gamybinis az termelési, gyártó-, a többi világos. (Ez is szuper, hogy ir ≠ ir, mert litvánul
„és”, lettül viszont „van”. A litván „van” yra, a lett „és” un.) Ez
egy UAB, uždaroji akcinė bendrovė, amiben felismerni az uzdarīt és biedrs szavakat, az akcija pláne egyértelmű, szóval
részvénytársaság. Iksada pedig egy környék Vilnius nyugati részén. Azt már tudom, hogy -os ← -a, éspedig kétféleképpen,
mert egyes alanyeset (vienskaita vardininkas) kalbà → többes
alanyeset (daugiskaita vardininkas) kalbl os, viszont egyes
tárgyeset (vienskaita kilmininkas) kalbõs. Ami ugye nem mindegy.
A harmadik felirat is az elején van, a 112-es szám alatt – ez a
klipen olvashatatlan, de ha keresünk képet egy litván tűzoltóautóról, akkor kiderül, hogy ez a bendrasis pagalbos telefono numeris. A pagalba volt is már, segítség, a bendrasis – biedrs öszszefüggés változatlanul gyanús, de a Wiktionary szerint bendras határozott alakja (įvardžiuotinės formos), vagyis az általános segítség telefonszáma, azaz segélyhívó szám.
Következik a rendőrautó. Az áll rajta: GINTI. SAUGOTI. PADĖTI. Nyilván a „szolgálunk és védünk” megfelelője. Azt tudom, hogy ezek főnévi igenevek, az egész balti–szláv családban így végződnek: lett t, orosz ть, cseh t, szlovák ť, délszláv
ti, bolgár щ, még a lengyel ć tér el egy kicsit fonetikailag.

Ginti védeni – akkor ez összetartozik a fönt látott gyniba és
gynimas szavakkal, az y~i magánhangzó-váltakozás meg nyilván olyasféle, amihez hasonlók a lettben is bőven vannak (liet
– līt, snigt – sniegs).
Saugoti őrizni, ez nyilván a sargāt testvére… nem, nem az,
Karulis egy sergėti igét említ; erről a Lingea nem tud, az LKŽ
igen, ginti nuo pavojų, saugoti, prižiūrėti, azt mondja, tehát kettővel is összefüggésbe hozza a rendőrautón látható igék közül.
Padėti pedig segíteni, többek között.
Védeni, őrizni, segíteni.
2.
Jöhet a dalszöveg. Ezt most kivételesen lefordíttattam géppel
angolra, aztán én meg magyarra.
Pasveikinkit vieni kitus,
Juk tai daryti šitaip lengva.
Su saule, su pavasariu, su bet kuo –
Tegu visi nustemba.
Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose
Iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose –
Pasveikinkit vieni kitus,
Juk tai daryti šitaip lengva.
Ir tavo rūpesčiai vieną dieną baigsis,
Tavo gyvenimas vieną dieną keisis.
Nereikia tavo paso mano džiaugsmo valstybėj –
Palikit savo liūdesį ramybėj.
Kaip gyveni? – Gerai!
Kaip tu jauties? – Laimingas!
Noriu, kad būtų taip amžinai
Visą begalybę, kol laikas bėga.
Kaip gyveni? – Gerai!
Kaip tu jauties? – Laimingas!
Noriu, kad būtų taip amžinai,
Šiandien mūsų gatvėj niekas nemiega.

Aš sveikinu visus.
Mes gyvas pavyzdys sėkmės.
Laimė mūsų rankose,
Niekas mūs nenugalės.
Nuo pienių lygumoj, nuo Klaipėdos uosto,
Iki vėjo kalnuose, iki Gedimino bokšto –
Pasveikinkit vieni kitus,
Juk tai daryti šitaip lengva.
Viens du trys, mūsų būgnai skamba,
Mes ateinam garsiai kaip atominė bomba!
Üdvözöljük egymást,
Végül is olyan könnyű.
A nappal, a tavasszal, bárkivel –
Lepjünk meg mindenkit.
A gyereket otthon, a nőket a fodrásznál,
A férfiakat munkában –
Üdvözöljük egymást,
Végül is olyan könnyű.
Egy nap elmúlnak a gondok,
Egy nap megváltozik életed.
Örömországomba nem kell útlevél –
Hagyd el a szomorúságot.
Hogy vagy? – Jól!
Hogy érzed magad? – Boldogan!
Azt akarom, hogy örökké így legyen,
Végtelenül, míg el nem fogy az idő.
Hogy vagy? – Jól!
Hogy érzed magad? – Boldogan!
Azt akarom, hogy örökké így legyen,
Senki sem alszik ma az utcán.

Üdvözlök mindenkit,
A siker élő példája vagyunk.
A boldogság a kezünkben van,
Nem győz le minket senki.
A tejes síkságtól, a klaipėdai kikötőből,
A hegyi szélig, a Gediminas-toronyig –
Üdvözöljük egymást,
Végül is olyan könnyű.
Egy, két, hár, szólnak a dobok,
Hangosak vagyunk, mint az atombomba!

A szöveget Marijonas Mikutavičius írta, a zenét ketten szerezték Andrius Borisevičiusszal, aki a feleségével, Agnė Kmieliauskaitė-Borisevičienėvel a Džimbát vezeti.
Végül, de nem utolsósorban fordítsuk le azt a címet is, amit a
videó kapott a Youtube-on: Lietuvos garbė – Litvánia dicsősége.
3.
Már csak egyetlen kérdés maradt nyitva. Miről szól ez az
egész?
Foglaljuk össze. A valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
vilniusi hatos komandája sorban nyitja ki a kapukat, bár végül
csak egy szerrel állnak ki, és az előtt felsorakozva várják a
džimba kislányt, akinek nevét éppúgy nem tudjuk, mint a többi
szereplőét. Könnyű tavaszi öltözékben érkezik, fehér sapkáján
nemzetiszínű LIETUVA felirat, a kezében hosszúkás, aranyszínű tárgy. Megkérdezi: Kaip gyveni? – amire a komanda lelkesen ujjongva énekelni kezdi a dalt a refrénnel, felültetik Lietuvát a szerre és elindulnak. A refrén és az első versszak az övék,
aztán rádión jelentkezik be a rendőrnő, ő folytatja. Találkoznak, a rendőrnők virágot kapnak és leemelik nekik Lietuvát,
aki beül velük az első kocsiba, és három rendőrautóból álló
konvojjal folytatja útját. Aztán már gyalog mennek, a két rendőrnő fogja a kezét, egyikük viszi az aranyszínű tárgyat. Majd
az utolsó versszakot másfél tucat feszes vigyázzban felsorako-

zott katona közül az egyik énekli, és jön Lietuva is, akinek a
rendőrnő visszaadta az aranyszínű tárgyat. A katonának is
meghúzkodja a zubbonya ujját és megkérdezi: Kaip gyveni?
Végül a katonák elé beugrál vagy húsz džimba, őket követve
indulnak el a katonák. Snitt – stúdió, zsúfolt nézőtér, a színpadon a džimbák most már a jellegzetes rózsaszínű džimbaruhában, fiúkórus, a rendőrök, tűzoltók, katonák, és még sokan mások. Nemzetiszínű csíkok a dekorációban, és az egésznek a háta mögött a most is megőrzött aranyszínű tárgy hatalmas másolata, most már jobban szemügyre vehetjük: egy karcsú szoboralak, felnyújtott karjai között mintha csillagot tartana.
Pont mint Rīgában a Brīvības piemineklis, becenevén Milda,
a Szabadság-emlékmű, csak neki három csillagja van, amik
Lettország négy régióját jelképezik: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale és Sēlija. Istók zicsi.
Borítékolhatjuk, hogy az aranyszínű tárgy egy létező szobor
kicsinyített mása, és egyből meg is kereshetjük. Mondjuk derítsük ki, hogy mondják a szobrot: skulptūra, statula. Lettül statuja. Az emlékmű (piemineklis) pedig paminklas.
Meg is van, a Sausio 13-osios gatve 10. alatt (a 13-osios kiejtve tryliktosios, ne tudja meg az olvasó, hogy ezt milyen nehéz volt kideríteni). Sausis az január (a teljes naptár: sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis), ez tehát a Január tizenharmadika
út, amiről a Vikipedija azt írja:
Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d. minima Lietuvos atmintina diena. Keliama Lietuvos valstybės vėliava.
1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių
pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybei jėga paimti į savo
rankas Vilniaus televizijos bokštą.
Mármost én ennek elég nagy részét egyből értem. Szabadság… napja – január 13-a… Lietuva emléknapja. Felhúzzák
(keliama~celties) Lietuva állami zászlaját. 1991-ben… ezen a
napon… Lietuva városa (piliečių~pilsēta)… Szovjetunió vezetése… saját kézbe vilniusi televíziós tornyot.
A lényeg ebből érthető, hagyjuk is ennyiben, hiszen ez csak
az utca neve, a csendes, posztszovjet építésű Karoliniškės városrészben, ahol a tévétorony mellett álló Telecentras épület

udvarán áll a szobor. A neve Aukojimas: áldozat, felajánlás.
Darius Bražiūnas alkotása. A szobornak nincsen csillag a kezében, csak a másolatának, az a díszítés a körbefogó körcikkszerű
ábra tetején.
Akkor hát ezt is tudjuk. Egy Lietuva feliratú sapkát viselő
džimba az Aukojimas másolatát utaztatja tűzoltók, rendőrök,
katonák és további džimbák társaságában, be egy ünneplőbe
öltöztetett színpadra.
Miért?
4.
Erre a videó címe ad választ. Lietuvos garbė a tévéműsor címe.
Természetesen van honlapja, ahonnan megtudjuk:
Nacionaliniai apdovanojimai „Lietuvos garbė“ – tai žiūrimiausios TV3 televizijos projektas. Nacionaliniai apdovanojimai „Lietuvos garbė“ kviečia pastebėti ir pagerbti tuos, kuriems turime už ką padėkoti, kurie daro pasaulį geresnį, o Lietuvą gražesnę. Kasmet iškilmingi „Lietuvos garbė“ apdovanojimai rengiami kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventinės ceremonijos metu apdovanojami paprasti
Lietuvos žmonės, kurie savo tyliais, bet kilniais darbais, didvyriškais poelgiais, drąsa ir begaliniu pasiaukojimu keičia mūsų
gyvenimą, mūsų šalį ir net pasaulį.
A Litvánia dicsősége nemzeti díj a legnézettebb TV3 tévé
műsora. A Litvánia dicsősége nemzeti díj azok elismerése,
akiknek köszönhetünk valamit, akik a világot jobbá és Litvániát szebbé teszik. Az ünnepélyes díjátadást minden évben
március 11-én, Litvánia függetlensége visszaállításának napján
tartják. Az ünnepség során köznapi litvánokat díjaznak, akik
megváltoztatják életünket, országunkat vagy éppen a világot
csendes, de nemes munkájukkal, hősi tetteikkel, bátorságukkal
és végtelen önfeláldozásukkal.
Hoppá. Ide keveredtünk onnan, hogy én folyton Džimbát
hallgatok.
Tovább is van.

Nacionalinių apdovanojimų „Lietuvos garbė“ statulėlės pagrindas pagamintas iš marmuro, centrinė statulėlės dalis žalvarinė ir auksuota 24 karatų auksu, o statulėlės žvaigždutė pagaminta iš 925 prabos sidabro.
Hát ezt viszont folyékonyan, szótár se kell. A szobrocska
márványból készül, a közepét 24 karátos arannyal vonják be, és
a csillagocska 925 ezrelékes ezüstből van. Mindez egy kötött
sapkás kis džimba kezéből.
Sajnos a díjazottakról csak videók vannak, amiket nem játszik le külföldön. De a klip évében, 2018-ban a következők
nyertek:
– už nuopelnus Lietuvai~uz nopelnīt Lietuvai – Litvániára
méltó Jan Baldvin Hannibalsson;
– metų globėja – az év őrzője Michaela Rak;
– metų gelbėtojas – az év segítője Gediminas Sprindys;
– metų drąsa – az év bátra Arminas Ivkovas;
– metų iniciatyva – az év kezdeményezője Algimantas Jucevičius;
– metų kaimynės~kaimiņi – az év szomszédai Dovilė és Genutė;
– metų narsa – az év hősei az Ambersail csapat.
Gratulálok, bár hogy mivel érdemelték ki, azt sajnos nem fogom megtudni.
A díjazottak listája 2013-tól 2020-ig megvan, idénről nincs
adat, talán a vírus miatt elmaradt.
Hát ilyeneket tud meg az ember, ha utánanéz a Džimba zenéjének.*

*

A cikk első változatában a különböző nyelvű szavakat az illető ország
nemzeti zászlójának színeivel ferdén csíkozott háttérre írtam, de ez nem
volt jól olvasható. Így a litván és a lett egyszínű hátteret kapott, a zászló
legfelső színe szerint, a német és az orosz maradt trikolor, mert azokból
csak egy-egy szó van. A könyvben azonban ezt nem tudtam reprodukálni, így kaptak egy-egy színt azok is. A módszert azonban megalkottam,
ha egy nap mindenhol ezt használják, tudjon róla az olvasó, hogy tőlem
származik. (Szivárvány)

2021.07.22.

Nincs időm
(piecas gadadienas gadījumā)
Ma öt éve, hogy belefutottam abba a felvételbe, ahol az a bizonyos öt kislány elénekelte az Ieva-polkát, és megváltozott az
életem. Akkor láttam őket életemben először, a nevüket sem
tudtam – annyi volt kiírva, hogy NANDO –, csak azt éreztem,
hogy itt valami nagyon jó. Elkezdtem hallgatni őket – és néhány hét múlva már csak őket hallgattam. Ez eltartott úgy fél
évig, közben ők kiadták a Mamma mani apēdīst, és 2017. január 24-én, amikor sokadszor meghallgattam a Vienkāršas lietast,
bejelentettem, hogy én igaziból meg akarok tanulni tündérmese
nyelven.
Holnapután lesz négy és fél éve, hogy „hivatalosan” tanulok,
bár már a kezdet kezdetén, pár nappal azután, hogy kíváncsi
lettem, milyen az, amikor az anyanyelvükön énekelnek – hiszen a polka finnül van –, elkezdtem megnézni szavakat a szótárban, hiába, nyelvmániás vagyok. Valahol e két időpont között volt, hogy véglegesen beleszerettem a lett nyelvbe, ezt a
nyelvet nekem találták ki, én emellett most már kitartok, ameddig hátravan. S ahogy hallgatom őket, a NANDO lányokat
vagy bárki mást lettül énekelni vagy beszélni – időnként mintha az anyanyelvemen. Máskor meg nem értek egy krükköt se.
De nem az számít, hogy mennyit nem értek, hanem hogy
mennyit igen. Öt évvel ezelőtt pontosan egyetlenegy szót ismertem.
De most nem erről akarok beszélni, hanem hogy nincs időm.
Tavaly maijs ötödikén jelent meg a Tā diena paiet, amiről rögtön azt is megtudtuk, hogy az új albumukról van, amit augusts
végére ígértek. Végül aztán a rákövetkező jūlijs tizenharmadikán került föl, kilenc nappal ezelőtt – teljes csendben, úgy mellesleg megemlítették az Instagram-oldalukon, és kész. Nem
volt (tudtommal, eddig még) lemezbemutató, nem volt buli,
semmi. Csak fönt van tíz dal a Youtube-on.

Laikam vairāk laika nav (Talán nincs több idő)
Dejo ar mani (Táncolj velem)
Tā diena paiet (Elmúlik a nap)
Dienas ēnā (Napok árnyékban)
Es pati sevi vēroju (Megfigyeltem magamat)
Spēles (Játékok)
Man nav laika (Nincs időm)
Ar Tevi atkal vēlos būt (Megint veled kívánok lenni)
Nekur nav tik labi kā mājās (Sehol sem olyan jó, mint otthon)
Priekšnojauta (Előérzet)
Mármost erről igazi, átérzett zenekritikai összefoglalót írni
nem lehet abból, hogy kilenc nap alatt egy csomószor meghallgatja az ember, ehhez sokkal több kell. Ez egy nagyon intenzív,
filozófiailag, zeneileg, költészetileg is mély és átfogó anyag.
Ez teszi föl a koronát eddigi életművükre. Érdemes volt várni
rá tizennégy hónapot, még ha eközben az ember attól is kezdett
tartani, hogy a csapat lendülete mostanra kifulladt, egy évtizedet töltöttek már együtt énekléssel, sőt többet, hiszen kisgyerekként kezdték, és maholnap felnőnek (Amanda már betöltötte
a tizennyolcat, hamarosan Keita is, Alise tizenhét, Patrīcija tizenhat és fél, Terēze kis híján tizenhat).
Ez az album mindenféle szempontból teljesen újszerű darabja
munkásságuknak. Amióta négy és fél évvel ezelőtt hátat fordítottak a nyuszikáknak, kakukkfiókáknak és halacskáknak, és
most már nemcsak előadásmódjukban, de tartalmukban is filozófiai problémákat feszegető dalokkal folytatták pályájukat,
sok nagyszerű dolgot alkottak, de mindegyik valamiképpen
nandós volt, mindben ott volt Keita lendületessége, Terēze átgondoltsága, Amanda kedvessége, Alise gyengédsége és Patrīcija gondoskodása mint a szövedék külön-külön színei, amik
egyetlen egységes egészet alkottak, nem véletlenül alkottam
meg azt a kifejezést, hogy NANDO-harmónia. Most csak ez
van meg, a tökéletességig fokozott NANDO-harmónia, Raimonds Pauls zenéjének Jānis Ķirsis által valami bravúrosan
hangszerelt, hihetlenül eredeti előadása, elektronikus zenével,
rappel – már maguk a lányok is rappelnek, csodálatosan –, egzotikus hangzásokkal. És persze Guntars Račs írta a dalszöve-

geket, akárcsak a Mamma mani apēdīs szövegeit és még rengeteget, amiket elénekeltek.
De én érzem benne Loreta Reide hatását is, akinek elvarázsolt zenéje nagyon szépen rímel ezekre a dalokra.

2021.08.22.

Döntöttem
Amikor az ember összeakad egy lemezzel, elég hamar kialakítja a véleményét a rajta levő dalokról. Lesznek kedvencei; lesznek olyanok, amiket kevésbé szeret; és akadhatnak, amiket
egyáltalán nem. Több mint egy hónapja hallgatom a Man nav
laika tíz dalát (illetve kettőt közülük persze már több mint egy
éve), és végül is meghoztam a döntésemet a tíz dal szubjektív
rangsoráról.
Nincs ilyen. Ez a tíz dal ugyanazon a szinten tökéletes, igazi
NANDO-harmóniában megalkotott igazi NANDO-dalok – és
mégsem azok. Ez egy új NANDO a régi NANDO-harmóniával. Ez valami egészen új. Ezek a dalok hangszerelésben és
előadásban, filozófiai és nandológiai szempontból is sokkal
összetettebbek mindennél, amit a NANDO valaha alkotott,
még a Vienkāršas lietas mélyen átgondolt és az eredetinél is
komplexebb filozófiájánál is összetettebb filozófiát képvisel,
amit olyan újszerű zenei köntösbe öltöztettek, ami lepipálja az
Emerson, Lake and Palmert, a Queent és magát Loreta Reidét
is.
És ezért van bennem valami félelem. Egyrészt – és akkor innen hogyan tovább? Van innen még fejlődés? Másrészt, ami
fontosabb, az egész lemezt áthatja egy ilyen befejezettségérzés.
Kész, zenei életművünket megalkottuk, elértük a teljességet,
plaudite. Nemcsak mert a tökéletességig kicsiszolták ezt a tíz
dalt, hanem mert a NANDO 2017, a Zelta Mikrofonst követő
pár videóklip óta szinte hallgat. 2018-ban még a századik születésnap tiszteletére volt egy csomó fellépésük a Vienkāršas
lietasszal, készítettek egy ragyogó klipet is, de egyre keveseb-

bet hallatnak magukról. Bár hihetném, hogy otthon sikert sikerre halmoztak az elmúlt években, csak se a Youtube-on, se a
Facebookon, se az Instán nem számoltak be róla. De hát nyilván beszámoltak volna.
Már 2017 óta van egy olyan érzésem, hogy mire felnőnek,
véget ér a NANDO karrierje. A szólókarriereket pedig el sem
kezdték; Keitának és Patrīcijának van néhány szólófelvétele
kisiskolás korukból, Amandának is egy. Alisének és Terēzének
egy sincs, vagy nem maradtak fenn.
Amit létrehoztak, persze megmarad. Nemcsak maguk a fellépések, hanem mindaz, ami ebből kinőtt. Mi pedig, akár lesz
még NANDO, akár nem, figyelni fogjuk őket magukat tovább
– mert ők ettől még egész életükre NANDO maradnak, a megtestesült harmónia, külön-külön is.

2021.09.13.

Kanyarok
Én nemigen követem a modern könnyűzene alakulását. Azaz
de. Csak nem azt, hogy mire táncolnak a tizenhét évesek a buliban, mit játszanak a rádióban, meglehetősen hidegen hagy
mind a legújabb magyar könnyűzene, mind a legújabb amerikai. Ehelyett lélegzet-visszafojtva várom, mivel rukkol ki legközelebb a NANDO, Loreta Reide, Lauris Reiniks, a Laulupesa vagy a Džimba.
Néha mégis összefutnak az útjaink.
Most úgy alakult, hogy
• először is volt nálam „raktáron” a Taisi Laululapsed, akiket
két éve hallgatok lelkesen,
• az ő kevésbé ismert sztárjaik egyike Sofia Pert, akinek több
felvételét ismerem már:
• ő pedig Delisa Kõivvel nemrégiben elénekelte ezt a dalt:
• ezzel felhíva figyelmemet Adela Borșra, akitől átvették:
• Adela szinte kizárólag spanyolul énekel, ámbár ő moldáv, a
Gurinel tévé gyerekdalfelvételei már szerepeltek blogunkban.

Meghallgattam néhány szereplését, és eddig a legjobban ez tetszik.
• De nem volt kétségem, hogy ez nem az ő eredeti dala, tehát
megkerestem azt is.
Ezt énelőttem már hétszáznegyvenhárommillió ember látta,
míg az eddig felsoroltakat kétségkívül összesen nem ismeri
egymillió ember sem. Szóval ezzel a harmincéves spanyol–belga–német úrral és az ő öt éve megjelent dalával egy kicsit öszszekerültem a mainstream zenével.
Megesett ez már máskor is. Ha jól emlékszem, előbb hallottam a Despacitót Karolina Protsenko (sok közül az egyik) fantasztikus felvételén, mint az eredetit, ámbár Karolinának már
akkor is többmilliós rajongótábora volt, de hát ugye Fonsiék
eredetije akkor is már négy-öt-hatmilliárd nézőnél tarthatott. A
sok Despacito-feldolgozás közül az egyik két éve elvezetett
Ukrajnába, a Majbutnye munkásságához, akiktől viszont továbbjutottam Bulgáriába Kriszija Todorovához.
De Karolina révén tudtam meg azt is, ki Ed Sheeran, aki elég
híres, és Loreta Reide éppen a napokban fotózkodott együtt vele, amitől nekem megdobbant a szívem, mert ha ezek öt percig
beszélgetnek, akkor hátha elkezdenek együtt zenélni is… aztán
vettem észre a hátuk mögött a Madame Tussaud feliratot. Átvert a dārgā.
Bár az is igaz, hogy akivel én a legszívesebben látnám Loretát együtt zenélni, az nincsen olyan messze őtőle, sem földrajzilag, sem művészileg. Ugyanazokkal a betűkkel kezdődik a
nevük.

2022.02.07.

Ateinu girti Džimbas
Dicsérni jöttem a Džimbát. A cím Markas Antonijus híres beszédéből van, Julijus Cezaris temetésén hangzott el egy haj-

szálnyit másképpen, és ezzel az ókori politikáról szóló részen
túl is jutottunk.
Mert a Džimba minden, csak nem régi. Azaz persze vannak
tízéves felvételei, amiken evidens módon nem énekelhettek a
mai džimbák, az akkoriak pedig már felnőttek és ki tudja, merre járnak. Tíz év a gyerekzenében nagy idő, de a mi felnőtt életünkben nem annyira.
Miért giriu a Džimbát? Mert simán van úgy rendszeresen,
hogy valamit teszek-veszek a fülessel a fejemen, szól belőle a
zene, és azt veszem észre, hogy eltelt egy óra vagy éppen kettő,
és ezalatt végig Džimba szólt, és egész idő alatt nagyszerű zenei élményekben volt részem. Amit nem csökkent, hogy annyiszor hallgattam meg a dalaikat, hogy szinte mindegyiket kívülről tudom, egy-két kivétellel a kezdő hangjegyekről felismerem
őket, viszont erről jut eszömbe, érdekes dolgot figyeltem meg
valamelyik nap, amikor Keita a hátam mögött volt töltőre dugva, tehát nem láttam, hogy mi fog következni. Számtalanszor
meg tudom tenni, hogy együtt énekelem a dalt a džimbákkal,
rögtön az elejétől, bár nem tudom, melyik dalukat fogom hallani, de minden hangjegyet, minden szót tudok, csak pontosan
azt nem, hogy ez melyik dal. Egészen addig, amíg a címe el
nem hangzik, általában a refrénben. Azazhogy az is furcsa,
hogy „minden szót tudok”. Dehogy tudok. Nem tudnám leírni a
dalokat, száz szót se tudok litvánul, azokat is tőlük tanultam, de
amikor meg kell szólalni, tudom, mi következik. Az azutáni
sort nem tudom, amíg sorra nem kerül, akkor igen. Miután elhangzott, nem tudom felidézni.
De nem ezért giriu a Džimbát. Ez nem az ő valamiféle különlegességük, ez így van még száz dallal, amiket ezerszer meghallgattam már, nemcsak az övéikkel. Azért giriu a Džimbát,
mert tökéletes.
Ez egy elég nagy szó. De én 2016-ban többek között azért fogadtam hűséget annak az öt kislánynak, mert megvan bennük a
képesség és az igény arra, hogy a végtelenségig kicsiszoljanak
minden hangjegyet, minden mozdulatot, minden idegszál minden rezdülését. Erre nem sokan képesek. A NANDO-n kívül
nagyjából csak Loreta Reide és a Little Lady’s – meg a Džimba.

Százszor meghallgattam már a dalaikat, némelyiket több
százszor, és még nem találtam bennük hibát. Nem mintha azok
is ne lennének nagyon bájosak, megemlékeztem arról, amikor
maga Keita Krūmiņa rontott fellépés közben, tündéri volt, csak
egyszerűen a džimbák soha nem csinálnak hibát és kész. Számukra a zene valami olyasmi, ami nem tűr tévesztést.
Egy Džimba-dal olyan, mint egy Szabó Magda- vagy Montgomery-regény, ahol minden zugban, minden apró sarokban
van egy halom érdekes, tarkabarka dolog. Mint a hidden object
műfajú játékprogramokban, engem azok sose tudtak érdekelni,
de láttam belőlük képeket, és tényleg igazán látványosak – de
rumlisak. A Džimba zenéje is ilyen, azzal a különbséggel, hogy
a rumlit hírből sem ismeri, a hangjegyek töredékei is pontosan
olyanok, amilyenek lenniük kell.
Mindegyiket úgy alkotják meg, mintha az lenne a nemzeti
himnusz vagy valami iszonyúan fontos dolog, amin minimum
az emberiség boldogsága múlik.
És mindegyik hangjegynek két változata van. A szimplán
csak gyönyörű, amikor bármelyik másik džimba énekel – és
amikor Tėja.

2022.05.07.

Három dalról
videó
Általában nem szeretem azokat a felvételeket, amiken a Džimba mint biodíszlet működik közre, de ez végtelenül aranyos –
azazhogy Šapranauskas aranyos. Nem tudja a szöveget, tehát
odaáll egy kislány – nyilván szintén džimba –, ő pedig rájátszik, folyton kinéz a szövegre, aztán odalép és közel hajol, a
kislány pedig igazi džimbai halálosan komoly vidámsággal
nem néz a sztárra, hanem a közönséggel kommunikál. Az előadáson egyébként is látszik rögtönzött jellege, a džimbák sem
tudják jól a szerepüket, nincs meg az összhang az egészben.

A mai džimbák mások, egyre kevésbé alkalmasak biodíszletnek. De ez archív felvétel. A mai džimbákkal Šapranauskas is
másképpen lépne fel, legfőképpen ha ott lenne Tėja. A sors
nagy igazságtalansága, hogy Šapranauskas már nem énekelhetett ővele. Az ötvenötödik születésnapja előtt üzeneteket küldött a barátainak arról, hogy végez magával.
Nem hittek neki, mert nagy komédiás volt.
*
A mondás szerint minden rosszban van valami jó – szerintem
minden jóban van valami másik jó. Több mint öt évvel ezelőtt,
amikor a Dailes színházban kétszázas pulzussal hallgattam azt
az adrenalinos fellépést, Edavārdi és Rasmanis segítségével
végleg békét kötöttem a rappel. S milyen jól jártam, mert enélkül nem élvezhetném a Nutipõlvet. Két felvételt is közreadtak
róla, egy profit és egy „amatőrt”.
videó
videó
Ez borzasztóan édes, ahogy végigröhögik a felét, az egyik
kislány nem kapcsol, hogy ő következik, ketten is beugranak
helyette, mikrofonok nincsenek, csak az egy szem mobiltelefon
Airi Liiva kezében, de amúgy ők ugyanazok, attól, hogy nincsenek itt a sztárjaik, ez egy Laulupesa-felvétel, a hangokat is
fölismerem meg egy-két arcot is, persze nevek nincsenek hozzájuk, és a Dalfészkek is annyian vannak, mint égen a csillag.
Ez egy spontán ad hoc rögtönzés légből kapva, de átsüt rajta
Liiváék profizmusa.

„Nem segíthet rajta, csak a pszichológus”

Beszél majd az utókor

Klárikának

Sok cikket írtam társadalmi visszásságokról. Ostoba, gonosz
politikusok, bürokrácia, gyűlölet, ellentétek. Főleg szatirikus
hangon, mert ez a dolgom.

2005.08.15.

Reményvesztett gyerekek
Jön, megáll, megnyomja az összes gombot, ami az utcáról elérhető.
– Ki az?
Bemutatkozik, elmondja, hogy melyik alapítványtól jött, beteg gyerekekkel foglalkoznak és egy nyitott gerinccel született
kisgyerek számára gyűjtenek.
– Érdekes. Nálunk is van négy beteg gyerek.
– Elnézést kérek – feleli –, viszontlátásra.
S távozik anélkül, hogy megkérdezte volna, nem kellene-e
valami segítség annak a négy beteg gyereknek, vagy legalább
meghagyta volna az alapítványa telefonszámát.

2005.09.05.

Megint kettős állampolgárok
Markó Béla kifejtette, hogy ők továbbra is kettős állampolgárságot akarnak a határon túli magyaroknak. Nekem erről momentán három gondolatom van.
1. Bármely határon túli magyar bármikor megkaphatja a magyar állampolgárságot. Tessék idejönni, letelepedni, adót fizetni, mint mindenki más. De aki máshol él, máshol fizet adót, az
legyen máshol állampolgár. Itt ne! Ez az ország nem arra van
berendezkedve, hogy kötelességek nélküli jogokat biztosítson
embermillióknak.
2. Ha viszont otthon maradnak és mégis állampolgárságot
akarnak, akkor Markó Béla legyen szíves elmagyarázni nekem,
hogy miért akarja egy olyan ország állampolgárságát, amelynek népét semmibe veszi. Mert Magyarország népe 2004-ben

kifejezésre juttatta, hogy nem óhajt állampolgárságot adni a határon túli magyaroknak. Nekem ez nem jön össze. Vagy felnőtt, értelmes embereknek tekintjük Magyarország választópolgárait, és akkor elfogadjuk a döntésüket, ugyanis Magyarországon demokrácia van és a nép dönt – vagy pedig nem tekintjük
őket azoknak, de akkor egyből meg se kérdezzük őket. Amikor
Markó Béláék megszavaztatták a magyar választópolgárokat,
ezzel a lépésükkel azt fejezték ki, hogy a magyar népet döntésképes embercsoportnak tekintik. Az, hogy ennek ellenére ránk
óhajtják erőltetni az akaratukat, rendkívül rosszul esik olyan
emberektől, akik még jól emlékeznek a Ceaușescu-rendszerre.
Ott is dönthetett a nép, csak ez senkit nem érdekelt.
Magyarország népének nem magától jutott eszébe Markó Béla és társainak óhajairól szavazni, ők kényszerítették rá, hogy
véleményt mondjon, és nem Markó Béla vagy a határon túli
magyarok összessége állta a kétmilliárd forintos számlát, hanem Magyarország népe. Ha ezek után Markó Béla bejelenti
(nem most jelentette be először, már sokszor elismételte a népszavazás óta), hogy ő akkor is követeli a magyar államtól azt,
amit a magyar államnak hatalmat adó magyar nép egyszer már
kerek perec megtiltott, akkor az a minimum, hogy ezek után se
Markó Béla, se a többi határon túli magyar nem jön Magyarországra, mert persona non grata lesz, és persze minimálisan tessék befizetni a fölöslegesen megtartott népszavazás költségeit
az államkasszába. Markó Béla tartozik az államkasszának kétmilliárd forinttal, ebből minden egyes magyar állampolgárra
kétszáz forint jut. Akinek ekkora adóssága van, az ne követelőzzön.
3. Majd ha én, aki magyar állampolgár vagyok, egyenrangú
leszek a többi magyar állampolgárral, akkor Markó Béla követelőzéseit is más szemmel fogom nézni. De amíg nekem és
még százezreknek nincsen jogunk mindazon dolgokhoz, amikhez a többi kilencmillió-akárhánynak, addig a kettős állampolgárság kérdését csak úgy tudom felfogni, hogy legközelebb
arany vécécsészét követelnek. Mert nekik az is jár, nekik minden jár, nekünk meg nem jár semmi.
(Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a fajmagyar acsarkodásoktól kíméljenek, nemkülönben a drámai hangvételű kardba
dőlésektől: „Úristen! Hát te nem érzel SORSKÖZÖSSÉGET a

határon túli MAGYAROKKAL?!” Az ilyen levelekre automatikusan az a válasz, hogy azokkal érzek sorsközösséget, akik
sorsközösséget éreznek velem, és ez nem csoportosan, hanem
egyénenként értendő. Ha egy határon túli magyar sorsközösséget érez velem, akkor én is sorsközösséget érzek ővele. A
többivel nem. Ugyanez a helyzet a határon belüli magyarokkal,
valamint a határ mindkét oldalán élő nem magyarokkal. Eddig
még senki se adta tanújelét, hogy sorsközösséget érezne velem.
Hát ne várják tőlem se.)

2005.09.21.

Politikai ötlet
Szerintem az orbáncsaládvagyonosodási és az aprógyurcsányérdekkörvagyonosodási bizottságot össze lehetne vonni egyetlen bizottságba. Ennek keretében kiszámolnák, hogy melyik
klikk mennyit vagyonosodott, a többet vagyonosodó fél pedig
köteles lenne a többletet befizetni egy kasszába. Az összeg
egyharmadát megkapná a kevesebbet vagyonosodott fél, kárpótlás gyanánt, elvégre nem tehet róla, hogy neki egy kicsit kevesebbet sikerült lopni, a második harmadát tartalékolják a következő kormány számára, hogy az ne induljon hátrányos helyzetből, amikor lopni kezd, a harmadik harmadát pedig megkapom én az ötlet fejében.

2005.09.29.

Diszkriminálják
a lassú járású autósokat
Azonnal meg kell váltani a parkolójegyet, irgumburgum! Amikor a jegy lejár, van öt perc türelmi idő, de amikor megáll az
autós és kiszáll az autójából, akkor nincsen, irgumburgum!
Mert a parkolóőr nem állhat ott minden autó mellett, hogy jöne a tulaj a parkolójeggyel, irgumburgum!
Úgy néz ki, most már kizárólag a rablás a cél. Az Emberibb
Parkolásért Mozgalom vezetőjét úgy fényképezte le a parkolóőr, hogy még mozgott a kocsija. Régesrég nincs itt szó arról,
hogy korlátozni kell az autókat a forgalmas belvárosi övezetekben, mert kevés a hely és nagy a környezetszennyezés. Kizárólag arról van szó, hogy minél nagyobb bevétel ömöljön a parkolási önhatóságok zsebébe. Nem az a cél, hogy parkolójegyet
vegyenek, mert a bírság több pénzt jelent.
További intézkedéseket jósolok, amik mind arra mutatnak
majd, hogy az úgynevezett legális parkolás minél lehetetlenebb
legyen és minél több bírságot lehessen kiszabni. Valószínű,
hogy belátható időn belül megritkítják a sápszedő automatákat,
esetleg csak negyvenhét forintos érmékkel működnek majd.

2005.10.06.

Vanitatum vanitas
Azt mondja Mandur László, hogy csak akkor nem volt hiábavaló az aradi vértanúk áldozata, ha a mai politikusok félre tudják tenni a torzsalkodásokat.
Vagyis ha nem tudják félretenni, akkor hiábavaló volt. Szegények. Vajon gondolták volna, hogy az ő áldozatuk célja és ér-

telme 2005-ben fog kiderülni, abból, hogy az abban a négy évben regnáló politikusok ki tudnak-e békülni?
Az jutott eszembe, hogy a jövő végeérhetetlenül hosszú. Évezredek ezrein át létezni fog. Ezeket az október hatodiki meg
március tizenötödiki meg október huszonharmadiki megemlékezéseket a hárommillió-hatszázötvenkilencezer-nyolcszáztizenhetedik évfordulón is meg fogjuk tartani? Az országgyűlés
alelnöke már most se tud egy értelmes szót kinyögni, mert minden elmondhatót elmondtak egy éve meg két éve meg három
éve meg tíz éve meg húsz éve meg ötven éve meg hatvan éve
meg…

2005.10.19.

Emberi jogok
Tetszik, hogy Szaddám tárgyalásán ott hemzsiznek az emberjogi szervezetek képviselői, az Amnesty tiltakozni akar az „esetleges halálos ítélet ellen”. Amikor Szaddám tartott tárgyalásokat vagy még azokat sem, akkor másképpen viselkedtek, akkor
csak összeültek szépen bútorozott amerikai irodaházaikban és
sopánkodtak, hogy milyen csúnya bácsi, egy Szaddám-viccért
húsz évre ítél valakit, ami hagyján, de nem ad neki elég kenyeret és vizet, ez tűrhetetlen, és szépen kérték a Dear Mr. Presidentet, hogy ezt ne csinálja. Legyen kedves. A Dear Mr. President tovább csinálta, aztán jöttek az amerikaiak nagy bum-bum
fegyverekkel és abbahagyatták vele. Most ő áll bíróság előtt, és
őmiatta sápítoznak az emberjogi szervezetek.
Persze tudom én, hogy ő is ember, neki is vannak jogai, csak
az a nagy büdös helyzet, hogy Szaddám gondolatvilágában az
emberi jogok nem léteznek. Olyasmijeit megvédeni, amik éppen őszerinte nincsenek, kissé komikus.

2005.11.12.

A környezetszennyezés
egyetlen haszna
Egy családi beszélgetés során rájöttünk, miért jó mégis a környezetszennyezés. Hiába vitette Orbán a parlamentbe a koronát: a globális felmelegedés miatt nem várható, hogy a közeljövőben ismét befagy a Duna!

2005.12.01.

Megint kiküldték
Úgy tűnik, félévente küldenek egy példányt abból az űrlapból,
amely Tisztelt Ügyfelünk! címre hallgat, ámbár egy cég küldi,
aminek nincsenek ügyfelei, csak előfizetői. A telefontársaság
követel benne újbóli igazolást arról, hogy még mindig jogosultak vagyunk a hírközlési minisztérium havi ezer forintos számlatámogatására. És persze csatolni az igazolásokat.
Rendkívül érdekelne, hogy ezt miért a telefoncég követeli és
miért a polgáron. A hírközlési minisztériumnak kellene követelnie a szociális-akármilyen minisztériumtól, mert előbbi adja
a pénzt, és utóbbi mondja meg, hogy kiknek jár. Egy országban
ez két minisztérium privát belügye lenne, a polgárt maximum
tájékoztatnák, hogy mivel jogosult, megkapta a támogatást,
avagy mivel már nem jogosult, nem kapja tovább a támogatást.
De nálunk Büroföldön nincs támogatás, csak munkabér. Kizavarjuk a fogyatékost a plusz négy fokos esőbe – hadd ázzon
pocsékká a tolókocsi, amiről nem felejtettük el minden adandó
alkalommal a fogyatékos orra alá dörgölni, hogy milyen drága
volt –, lemásoltatjuk vele azokat az igazolásokat, amiket mi állítottunk ki, elküldetjük vele a telefontársaságnak, ahonnan aztán úgyis mihozzánk küldik tovább ellenőrzésre, és mindezért

adunk hatezer forintot. Mert fél év múlva újból követelni fogjuk az igazolást.
Ez nem kristálytisztán a fogyatékosok problémája, mert például idősek is kaphatják, de elsősorban mégis a fogyatékosoknak jár. Ráadásul jár az alanyi jogú ápolási díjasoknak is, úgyhogy belevág a Fogyatékosok Pártjának fő profiljába, az elnök
és ápolási díjas barátnőinek felkapaszkodásába. Őszintén bízom benne, hogy az első adandó alkalommal szót emelnek.

2005.12.20.

Kerényi Imre
Kétségtelen, hogy minden állampolgárnak szabad politizálnia.
De amikor egy neves színész, rendező, szobrász, énekes szélsőséges nézetek mellett korteskedik, az nekem valahogy óhatatlanul bélyeget nyom a további pályafutására. Teszem azt, mindig
imádtam és imádni fogom Dörner Györgyöt, de soha nem felejtem el, hogy egypár választással ezelőtt szerepet vállalt a MIÉP
reklámjaiban. De ő egy Dörner György – neki megbocsátom.
El nem felejtem, de megbocsátom. De Kerényi Imre nekem
nem elég nagy rendező ahhoz, hogy megbocsássam az ország
felének gazemberré minősítését. Ezt akkor sem nézném el, ha
történetesen a másik felét minősítené gazembernek.

2006.01.16.

Nix dugni, házasodni
A Fiatal Baloldal szerint a tébé támogassa az óvszereket és antibébi tablettákat, az iskolákban legyenek óvszerautomaták. A
Fidelitas szerint támogassák a fiatal párok gyerekvállalását.

Szerintem nem lenne rossz ötlet fölébredni. A srácok előbb
lesznek érettek arra, hogy szexeljenek, mint arra, hogy házasodjanak és gyereket vállaljanak. Ha nem támogatjuk az óvszerbeszerzést, akkor kevesebb óvszert vesznek, de attól még
ugyanannyit szexelnek. Ha ennek rovására támogatjuk a házasodást, akkor tizenéves fejjel kötött, gyorsan zátonyra futó házasságokat kreálunk. Arról nem beszélve, hogy különleges engedélyek nélkül csak tizennyolc éves kortól szabad házasságot
kötni, amikor már évek óta ivarérett az ember.
De hát a Fidelitas hiányzott bioszórán.
2006.01.26.

Tényleg kell
a kettős állampolgárság
Igenis kell. Most jöttem rá.
Barátom elintézett nekem valamit, ami pénzbe kerül. Ő ott
van – én itt vagyok. És kettőnk között húzódik egy államhatár.
Egyébként a barátom magyar, sőt mi több, én is magyar vagyok. A pénzünk nem magyar, annak nincsen nemzetisége,
legfeljebb a bankjegynek, ami képviseli.
Szóval elintézte nekem a valamit, megadta a számlaszámát,
én pedig fölhívtam a bankot, a pénzt átutalandó. Közölték,
hogy telefonon nem lehet külföldre utalni. Csak interneten
vagy bankfiókban.
Megpróbáltam interneten, ám csakhamar kiderült, hogy az
nem működik. Az én hibám; százezer évvel ezelőtt, amikor
megnyitottam a számlámat és kértem a netes szolgáltatást, nem
írtam föl az összes kódot, azonosító jelet, jelszót, jelszóazonosító jelkódot, kódazonosító kódjelet, Pint, Pant és Stant.
Sebaj, minden problémát meg lehet oldani. Fölhívtuk egy barátunkat, aki rendszeresen használja a netes bankot, megkértük,
megadtuk az adatokat.
Nemrég hívott. Külföldre neten nem lehet forintot utalni,
egyébként pedig meg kell adni a bank címét, a bank nevét, a

bank kódját, valamint a bank biztonsági őre feleségének oltási
bizonyítványát kiadó orvos házvezetőnőjének derékbőségét. És
ha mindez megvan, akkor ötezer forintba kerül az átutalás.
Arra már nem kérdeztem rá, hogy tulajdonképpen milyen valutát lehet utalni mindezen adatok beszerzése és ötezer forint
leszurkolása ellenében; gyanítom, hogy akár kwanzát, akár
ngultrumot gond nélkül küldhetnék.
Úgyhogy most már tudom: igenis kettős állampolgárságra van
szükség ahhoz, hogy a határon túli magyarok (vissza)integrálódhassanak a nemzetbe. Az nem cél, hogy ha valaki magyar a
határon innenről pénzzel tartozik egy magyarnak a határon onnanról, akkor kifizethesse, avagy netán pénzzel segítse határon
túl élő rokonait, barátait, esetleg azok szolgáltatást nyújthassanak a határon onnanról a határon innenieknek, és ezzel némi
bevételre tegyenek szert.
Nem, nem ez a cél. Az a cél, hogy okmányok legyenek a határon túli magyarok kezében, amelyekkel genetikai eredetüket
igazolhatják. A magyar igazolvány és a magyar állampolgárság
nem is elég. Kell magyar származási igazolvány (nyolc pirosfehér-zöld karikával annak, akinek minden nagyszülője magyar
volt, négy piros-fehér-zölddel és négy kék-sárga-pirossal annak, akinek négy nagyszülője román, áthúzott piros-fehér-zöld
karika jár a magyar, de tolókocsis nagyszülőnek és arannyal
keretezett piros-fehér-zöld karika annak a nagyszülőnek, aki
igazoltan nem tudott más nyelven, csak magyarul). Kell magyarsági autentikációs bizonyítvány, amely igazolja, hogy tulajdonosa tud tárogatón játszani (bronz fokozat), gólya-gólyagilicét gyógyítani síppal, dobbal, nádi hegedűvel (ezüst fokozat), Vereckénél kacagányban hitelesen bevonulni (arany fokozat). Kell magyaridentitási igazolvány, ami bizonyítja, hogy tulajdonosa megőrizte magyarságát, noha ősei Trianon óta el
vannak szakítva (bronz fokozat); már a Monarchiában is határon túliak voltak (ezüst fokozat); ötezer éve ki se mozdultak Japánból (arany fokozat).
Addig is megpróbálom a forintjaimat beváltani ngultrumra.

2006.03.16.

Méltóság
Valaki aszonta, hogy a mai politika nem méltó az 1848-ashoz.
Lehet, hogy mi szégyenszemre megvernénk a cári sereget?

2006.03.26.

Gyurcsány Hitler,
Orbán világít, állat a polgár
Élmény volt végigautózni Magyarországon a kampányidőszakban. Minden sűrűn lakott területet, legyen az nagyobbacska falu vagy Budapest székesfőváros, az adófizetők pénzéből felállított hatalmas óriásplatákok díszítenek, egyforma arányban díszeleg rajtuk mosolygó Gyurcsány és mosolygó Orbán. Majdnem teljesen egyformák.
Némi különbség mégis van: valahol Pesten láttunk hitlerbajusszal kipingált Gyurcsány-plakátot, és valamivel odébb piros
bohócorrot is festett valaki a miniszterelnöknek. Orbán plakátjain nem láttunk hasonlót. Biztos pont rosszkor néztünk a másik irányba, de én mégis azt a következtetést vonom le, hogy az
az oldal, amelyik Gyurcsányról alkotott negatív véleményt, így
fejezi ki ezt, a másik oldal pedig nem. Úgy tűnik, hogy az
egyik oldalnak ebből áll a véleménye: hitlerbajusz és bohócorr,
lehet, hogy a plakátokhoz közelebb menve HÜJE AKI ELOLVASA felirat is látható. Ez is egy színvonal, ugye. A másik oldal nem pingál, nem graffitizik, hanem érvel. (Hozzáteszem, a
Stop.hu valószínűleg több plakátot látott, mint jómagam.)
No persze ez sem igaz így, ennyire fekete-fehéren. Amikor
már sötétedés után egy városi utcán üveglapra tett, hátulról
megvilágított plakátot láttunk, én is fölkiáltottam: „Végre-valahára fényt látok Orbán Viktor arcán!” Csak hát egy dolog,

hogy én ilyet mondok a kocsink meghitt, családias zsúfoltságában – és most a saját privát blogomban –, és egészen más dolog, hogy a pesti nagyon nagy körúton óránként háromszáz ember lát hitlerbajszot a miniszterelnökön. Ez már nem annyira
magánügy.
Amúgy a pingálásról más is eszembe jut: a repülőtér. Nem is
oly rég Orbán arra kérte Gyurcsányt, hogy ne adja el a repülőteret. Ebből arra következtetek, hogy a Fidesz nem tartja helyesnek a meglevő tulajdonviszonyok megváltoztatását. Aki a
bajszot és az orrot fölfestette, aligha fog az MSZP-re szavazni,
de tettével mégis az ő álláspontjukat igazolta: a tulajdonviszonyok megváltoztathatók. Lám, ő is sajátjaként rendelkezett az
MSZP tulajdonában álló plakátokkal.
Maguk a plakátok egyébként érdekesen fejezik ki készítőik
véleményét a választópolgárokról. Semmiféle üzenetet, közlendőt nem tartalmaznak, több száz példányuk megszemlélése
után szemernyivel sem tudok többet a két pártról, mint azelőtt.
Pusztán az volt a cél, hogy mindenütt ott legyen a két pártvezér
hatalmas arcmása, rajtuk eltökélt, magabiztos mosollyal: „én
biztos vagyok a győzelmemben”. Akik a plakátokat megtervezték, csupán annyit akartak közölni a szemlélővel: a mi plakátunk szereplője fog ám győzni! Holott elméletileg ezt éppen a
szemlélő hivatott eldönteni, a plakátnak tehát nem állítania kellene, hanem kérdeznie. A plakáttervezők szemlélete szerint a
polgár szavazatát az dönti el, hogy kinek az arcáról hiszi el bizonyosabban, hogy ő a következő miniszterelnök, mert a polgár arra szavaz, aki szerinte győztes lesz, nem pedig arra, akit ő
győztesnek akar. Etológia. Az egyed viselkedése követi a populáció normatív viselkedését. Ami nem túl hízelgő vélemény
fajunk magukat értelmesnek gondoló – de a plakáttervezők szerint pusztán állati szinten álló – egyedeiről. Szeretném hinni,
hogy ez a plakáttervezők véleménye és nem megbízóiké – egyszer talán sikerülni fog.
Pártprogram, célok, tervek a plakátokon nincsenek. Csak magabiztos, eltökélt mosolyok. „Csinálj, amit akarsz, úgyis győzni fogok.” Tulajdonképpen sutba is dobhatnánk ezt az egész
szavazósdit, ha ők úgyis olyan jól tudják.

2006.04.02.

A szósz
Azt hiszem, a középkornak is voltak előnyei. Őfelsége megszületett, körberajongták, felnőtt, fölkenték a trónra, és onnantól ő
parancsolt. Nem kellett hatnia a választók érzelmeire, nem rendezett nagygyűléseket, és a polgárnak nem kellett elviselnie a
rengeteg szószt.
Ugyanis tökéletesen mindegy, hogy ki vezeti az országot. Legyen az Gyurcsány, Orbán, Dávid, Kuncze, miattam Csurka is
– amit tehet vagy tenni akar, azt vagy azért teszi vagy akarja
tenni, mert muszáj, mert ezt írja elő a törvény, a nemzetközi
szerződések; vagy azért, mert ezt mondja a gazdasági szükségszerűség; vagy azért, mert ezzel akarja megnyerni a szavazókat. Az első kettő kormányfüggetlen, a szavazókat pedig gyakorlatilag ugyanazokkal a dolgokkal próbálja megnyerni valamennyi párt. Az egyetlen, ami különbözik, az a szósz.
Végtelen örömömre fog szolgálni, ha túljutunk a négyévenként ismétlődő rituálékon és végre megint lehet élni normálisan.

2006.06.18.

Miniszteres történetek
Egy korábbi cikkem levélírójáról eszembe jutott az a történet,
amit alighanem sokan ismernek, tévében is elhangzott már, néha kissé variálódik. Megtörtént eset, eredetije Moldova György
kamionos könyvében van, ha nem tévedek. Emlékezetből adom
tovább.
Történt tehát, hogy egy kamionsofőr kint volt Olaszországban egy kocsi romlandó áruval, amikor jött a parancs, hogy
azonnal forduljon vissza Budapestre, mert a miniszter sürgősen
hívatja. Igyekezzen! A sofőr halálra váltan megfordul, mielőtt

célba ért volna az áruval, tép a sztrádákon országokon át, rengeteg sok órán keresztül, végre megérkezik Budapestre, a minisztérium előtt beletapos a fékbe, felrohan, jól van, üljön le, a
miniszter elvtárs majd hívatja. Ott cidrizik egy órát, úristen, mi
történhetett, végre behívatja a miniszter.
– Maga vezeti a (mondjuk) CH–83–14-es rendszámú kocsit?
– Igenis, én, miniszter elvtárs.
– Ott volt maga a November 7-e téren nyolcadikán délután
kettőkor?
– Hát… ott…
– Nahát akkor: a te kurva anyádat! Elmehet.
Sofőr kitámolyog, aztán lassan összerakja a történetet: ott valami forgalmi helyzet lehetett, amire ő beszólt a másik autósnak, az a miniszter volt, felírta a rendszámát, megkerestette és
behívatta. Mi az neki?
Felelevenítettem a történetet családomnak, akiknek a miniszter előtti jelenésről eszébe jutott Ditrói Bálint, a család régi barátja, hídépítő mérnök, akinek több Tisza-híd viseli keze munkáját. Bálint bácsi – talán nevezhetem így, nyolcvanon felül
lenne, ha élne – nagyon szerette a jó erős vöröshagymát. De
úgy, hogy egyszerre két-három nagy fejet megevett belőle. No,
Bálint bácsit fölrendelték a minisztériumba, reggel kilencre
odaért és várakozott. Éhesen. De hát mégse ehet ugye hagymát,
amikor a miniszter elvtárssal van találkozója. Délután kettőkor
aztán szóltak neki, hogy a miniszter elvtárs ma már nem tudja
fogadni, jöjjön holnap.
Másnap Bálint bácsi megint vonatra ült, de hát azt mégse,
hogy egész nap éhen üljön, hát a vonaton megreggelizett, megette a szép nagy hagymákat, szalonnával, miegymással. Megérkezett és leült a minisztériumban. Jöttek mások is, leültek, de
úgy egy kicsit távolabb. Megint jöttek, leültek, azok is kicsit
arrébb. Mire a miniszter elvtárs behívatta, a várószobában kör
alakult Bálint bácsi körül, tisztes távolságban.
Hogy a miniszter elvtárs mit szólt, azt nem tudom, de azontúl
várakozás nélkül bejuthatott hozzá.

2006.07.03.

Máglyára Székhelyivel!
(Pirítós)*
Újszerűnek semmiképpen sem mondható az a módszer, amivel
a Fidesz a napokban nekitámadott Székhelyi Józsefnek, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójának. A rendszerváltás óta valamennyi parlamenti párt rendszeresen alkalmazza ezt a technikát, ámbár többnyire a rivális pártok vezetői ellen. De az eljárás gyökerei régebbi korokba nyúlnak vissza. Legismertebb alkalmazása az inkvizíció, amely az eszme, a nemkívánatos gondolat megsemmisítését az azt valló személy megsemmisítésével valósította meg.
Modern korunkban a módszer annyiban finomodott, hogy a
személyt fizikailag meghagyjuk, csak politikailag, illetve Székhelyi József esetében szakmailag semmisítjük meg. Aki csúnyát mond Orbán Viktorról és a Himnuszról, erről a két, érzelmileg szemlátomást azonos megítélés alá eső nemzeti jelképről, az ne legyen színigazgató. Mivelhogy egyébként az. Ha újságárus lett volna, akkor az ne legyen. Semmi ne legyen, pusztuljon.
Ami ezúttal a Fidesz dühét kiváltotta, az egy humoros karcolat volt. Biztosak vagyunk benne, hogy a Székhelyi humorán
dühöngő honatyák nem állnak meg a Délmagyarország címlapjának olvasásánál, hanem továbblapoznak az utolsó oldalra,
ahol Németh György karikatúrája áll: egy szónoki emelvény
mögött szemlátomást illuminált férfi áll, s egy rendőr mondja
szomorúan a társának: „Nem szondáztathatjuk meg – most csak
az országot vezeti!” Az országot Orbán is vezette már, és később is szeretné még vezetni, ezért e cselekmény is ugyanúgy
kimeríti a felségsértés fogalmát, mint Székhelyi humora. Bizto*

A Pirítós önmeghatározása szerint „Láng Attila D. és társainak online
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(Szivárvány)

sak vagyunk benne, hogy a képviselők, akiket ugye azért fizet a
polgár, hogy őrködjenek a humor fölött, le fognak csapni az
ilyen kilengésekre, és biztosak vagyunk benne, hogy utólag
Gyimesi Kálmán operaénekes – aki szerint „Tokaj szőlővesszejével viccelődni csúnya és rossz humor” – is helyére fogja tenni
Hofi Gézát, aki szintén egy mezőgazdasági termékkel viccölt.
Mert a kukorica is az. Márpedig a kukoricával ne viccöljenek!
Azzal nem szabad viccölni, a kukoricával!
És biztosak vagyunk benne, hogy miután demokratikusan választott képviselőink végrehajtották azt, amit az államszocializmus sem próbált megtenni: kigyilkolták az országból a humort,
nem állnak meg félúton, és máglyára küldik az eretnekeket és a
démonokat is!
SzemFülöp

2006.07.03.

Seggel Európába (Pirítós)
Két perc múlva tagjai leszünk az Európai Uniónak. Több órája
ülök a tévé előtt, és töröm a fejemet, hogy mit írjak erről az estéről. Írjak áradozó, lelkes cikket, testvér lészen minden ember,
ujjongjak, amiért hazám most már nemcsak a szívemben, hanem hivatalosan is sokkal nagyobb ennél a körberajzolt kicsi
területnél itt a kontinens közepén? Minek? Hiszen azok az emberek, akiknek az lenne a dolga, hogy ezt a napot ünneppé tegyék, gyásznappá változtatják.
Éjfél van, és a Magyar Televízió egyes csatornája, az ország
tévéje azt közvetíti, hogy „Elindultam szép hazámból, édes kis
Magyarországból, visszanézek félutamból, szememből a könny
kicsordul”. Éjfélkor?! Abban a percben, amikor állítólag beléptünk az Európai Unióba, a Hősök terén gyászdal zengedez, a
nevenincs hölgy arról énekel, hogy ő elindul a hazájából, nyilván az Európai Unióba, tehát a hazáját maga mögött hagyja, az
kívül marad. Tévedés kizárva, hiszen visszanéz félútjából és

zokog, hogy azt itt kell hagynia. Ez a dal nagyon is helyénvaló,
amikor ötvenhatosok életútjáról készítjük el a harmincötezredik
portréfilmet, de hogy miért kell visszanézni félutunkból, amikor végre-valahára előre nézhetnénk, mert arra van az Európai
Unió és a jövő, azt csak a magasságos szerkesztő tudja, hogy a
jóistenke a fejit akárhová tegye.
A Hősök terén egyébként is isteni jó lehetett a műsor, a királyi tévé csak néhány alkalommal vette a bátorságot, hogy odakapcsoljon, az ember gyereke pedig azon töri a fejét, hogy minek örüljön jobban, amikor teszik vagy amikor nem teszik.
Amikor teszik, akkor iszonyatosnál iszonyatosabb zenemívedelmi odarittyentéseknek lehet fültanúja, amikor pedig nem teszik, akkor arról hallgathat érdekfeszítő elmeszalajtásokat, hogyan is éli meg az EU-csatlakozást Hábentritter Macerátusz huszonnégy éves merülőforraló, tutálibei lakos, ami egyébként állati érdekes dolog, az ember elhallgatná napestig, viccen kívül,
mert tényleg jó lenne tudni, mit is gondol az utca embere az
unióról és a mi csatlakozásunkról, éppen csak ezt nem most
hallgatná, a csatlakozás előtti utolsó órákban, hanem tegnap
meg a múlt héten meg a jövő hónapban, akármikor lenne rá
műsoridő a sárospataki almamáter bemutatása és Kachorra, az
ártatlan szökevény között, vagy inkább helyett, mert ez most
van, ezek mi vagyunk, az az ember ott a mikrofon előtt mi magunk is lehetnénk, ő is ugyanúgy belelép most az unióba, mint
mi itt a képernyő előtt.
De hát a királyi tévé még ezt sem csinálja, mert igazából nem
az utca emberét interjúvolja meg, hanem valamilyen rejtélyes
kiválasztási ceremónia során, melynek részletei nem maradnak
az utókorra, meginvitált pár tucat alig híres és egy-két híres
embert, azokkal beszélgetnek a műsorvezetők. Megérne egy
misét a két műsorvezető is, hogy vajon miért éppen Friderikuszt tették ide, akinek ez a műfaj nem testhezálló, ő ezzel nem
jól boldogul, állandóan belefojtja a szót a beszélgetőtársakba és
ötletszerűen továbbdobja valaki másnak. Ez még csak-csak, de
amikor az ember egy idő után figyelmes lesz arra, hogy Friderikusz ezen magatartását a beszélgetőtársak kromoszómaszerkezete orientálja, tudniillik a kisszámú hölgybe sokkal
gyorsabban fojtja bele a szót, és nem is adja vissza többé (Baló
pedig segít neki ebben), szóval akkor az ember mond egy-két

keresetlen szót Friderikuszról és magában visszateszi oda,
ahonnan jött, abba az ordítós giccsműsorba tizenévvel ezelőtt,
amikor jött Friderikusz Sándooooooooooor, ötvennégy felkiáltójellel, és az ember csak azt szerette volna tudni, hát az meg
kicsoda. Most már tudjuk, de nem örülünk neki.
A királyi tévé szemlátomást nem tudott mit kezdeni ezzel a
csatlakozással, végül is meg lehet érteni, minden ünnepnapra
megvannak a kidolgozott sémáink. Március tizenötödikén Petőfi-emlékműsorok, szabadságharc-emlékműsorok, Várkonyi
unalomig koptatott magyarnábob-kárpátizoltánja meg az egyik
legmagyarabb film, a 80 huszár, tudniillik az igazán magyar
film arról ismerszik meg, hogy hepiendes, az ember a közepén
elkezdi óhajtani, hogy bárcsak lenne már vége, aztán amikor
iszonyú vontatottan végre bekövetkezik a vége, akkor föllélegzik és esküt tesz, hogy ezt a filmet soha többé nem nézi meg.
Augusztus huszadikára összeszedünk egy halom istvánkirályos
művet, október huszonharmadikára és környékére száz óra ötvenhatos visszaemlékezést és a Megáll az időt Gothár Pétertől
meg esetleg a Naplót Mészáros Mártától. Karácsonykor és húsvétkor jöhet télapó meg nyuszi orrba-szájba, szilveszterre nem
kell műsor, olyankor bármit benyal a jónép. Igen ám, de eucsatlakozás nincs minden évben, hát azt hogyan ünnepeljük?
Alighanem kapott a tévé egy jó fülest, hogy egy lelkes műsornak sárga csillagos kék zászlókkal, Európa-térképekkel és
az Örömóda háromszáz változatú eljátszásával nem lenne jó
visszhangja, úgyhogy inkább berendeztek egy műtősteril fehér
termet néhány fotellel és mikrofonnal, körberakták őket pár állványos monitorral, amiken egész este forgott Zsenikém remekműve, a Megállás Nélkül Forgó Csillagok.avi, meg két nagy kivetítővel hátul, amiken a stúdiókamerák közelijei váltakoztak
az avival, a rövidlátók kedvéért, meg hogy lehessen látni, hogy
van ám a tévének nagy kivetítője, kettő is. Ebben a totáldizájn
léleknuku környezetben isteni jókat lehetett beszélgetni, nem
csoda, hogy Friderikusz türelmetlen volt, ámbár a mostanság
menő szólásszabadságos műsorában is az, inkább az volt a csoda, hogy Szabó István viszont nem volt türelmetlen. Azazhogy
igazából ez sem csoda, Szabó István mindig türelmes és mindig
eszébe jut egy újabb történet, amit mindig érdemes meghallgatni.

Az ő jelenléte gondolkodtatja el az embert, hogy vajon kiket
is kellett volna meghívni ebbe a műsorba, ha nem is a stúdióba,
de legalább meginterjúvolni valamikor a napokban, és beadni
felvételről. Azok az emberek kellettek volna ide, a csatlakozás
előtti utolsó órákba, akik sokat tettek azért, hogy ez az esemény
bekövetkezhessen, meg azokat, akiket egyszerűen úgy fölmutathatunk, hogy nézzétek, világ, nekünk magyaroknak ilyenjeink is vannak. Nagyon jó, helyes dolog, hogy ott volt Szabó István és Koltai Lajos, és ha már itt tartunk, az is nagyon jó dolog, hogy ott volt Zwack Péter, aki úgyszintén egy megjegyzésre érdemes, jeles embere közelmúltunk történetének. De ott lehetett volna még – kapásból idézve, a teljesség igénye nélkül –
Sebestyén Márta, Bródy János, Kokó, valaki az aranycsapatból,
Göncz Árpád, Orbán Viktor, a miniszterelnököt azért nem
mondom, mert feltételezhető, hogy neki mindenféle hivatalos
elfoglaltságai voltak az esemény kapcsán, viszont hogy a köztársasági elnök hol volt, az rejtély, az ember lassan nem is emlékszik, hogy néz ki a köztársasági elnöke, olyan gyakran látja.
Ott lehetett volna néhány jeles színész, képzőművész, tudós,
valaki utánanézhetett volna, hogy van-e élő magyar Nobel-díjas (megsúgom: van), és akkor még csak a magyarokról beszéltünk.
Azért mindenesetre egy nagyságot sikerült megszerezni a
műsor számára, a Színészkirályt magát, aki verset mondott a
csatlakozás tiszteletére. Jelentéktelen probléma csupán, hogy a
Színészkirály 1976-ban meghalt, és a vers már megint arról
szólt, amely egykedvű, örök eső módra hullt, színtelenül, mi
tarka volt, a múlt. József Attila már százezer éve nézte, amit
meglátott hirtelen, és kétségtelenül szót ejtett az idő egészéről,
mit százezer ős szemlélgetett vele, de ez a vers akkor is mindenről szól, csak a jövőről nem, és a huszonnyolc éve halott
előadó sem tekinthető a jövő képviselőjének. Ettől függetlenül
meg lehetett volna nézni egy lexikonban, ha már magunktól
nem tudjuk, hogyan is hívták őt tulajdonképpen, ugyanis nem
Latinovics Zoltán, ahogy odaírták. Azonfelül meg lehetett volna csinálni, hogy nem odavágjuk a Hősök teri műsor kellős közepén minden hábenzi nélkül a verset, aztán visszavágunk a
térre, „franc essen ebbe a dögunalomba, vágjatok már be valamit magnóról, mutasd, mi ez, valami pacák verset mond,

magyar költő írta? milyen József? mindegy, vágjátok már be,
aztán gyorsan keverjünk le és menjünk haza”.
Mégpedig azért, mert az egész nap szemlátomást csak a magyarokról szólt a királyi tévében. Igaz, volt egy kisfilmsorozat,
mi vagyunk a szlovének, mi vagyunk a svédek, mi vagyunk a
portugálok, de ezt sikerült úgy elszórni a két csatorna napközi
programjában, hogy szerintem senki se látott egyet se belőlük,
ezen kívül viszont kizárólag azt hallottuk egész nap orrba-szájba, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz, a tévé
kapcsolta ugyan egyszer-kétszer Dublint és Berlint, de az már
senkinek nem jutott eszébe, hogy létezik Tallinn, Prága, Vilnius, La Valletta vagy Ljubljana is. A Duna tévén ugyan sikerült eljutni odáig, hogy kirakták a stúdióba a most csatlakozó
országok zászlait, sőt – ha jól vettem észre – a korábbi tagokéit
is, de olyasmi teremtett léleknek nem jutott eszébe, hogy oda
lehetne hívni a stúdióba egy éppen Pesten járó német turistát,
lengyel diákot, máltai lovagot vagy ír whiskyt, hogy hát mi a
véleményük, hogy mi csatlakozunk, ők csatlakoznak, őhozzájuk csatlakoznak. Olcsó és érdekes lett volna, csak senkinek
nem jutott eszébe. Nem csoda, a királyi tévéből javarészt elüldözték már azokat az embereket, akiknek még eszébe juthat valami.
Huszonhét perccel éjfél előtt az Indexen az EU-blogban megjelent, hogy az Időkeréknél olyan a hangulat, mintha egy katasztrófa áldozataira emlékeznének, a legtöbb híresség el se
jött, ugyanaz a nő kongat helyettük. Ez a tipikus magyar módszer, Ügyeletes Zsenikém ki szokott ötleni egy vadonatúj szupereredeti ceremóniát, előírja, hogy kiknek, hol és mikor kell
spontán üdvrivalganiuk, aztán a delikvensek tojnak az egészre.
Egy óra hosszat kongattak percenként, az annyi mint annyi,
hatvan híres embert kellett találni Magyarországon, akik kongathatnak. Nyilvánvalóan nem lehetett megoldani, hogy akik
nem jönnek el, azok helyett másik híres embert teremtsenek
oda, jó, hogy ez a hatvan összejött nagy nehezen. Ezer forintot
kellett volna ígérni a kongatásért, akkor kongatott volna boldog-boldogtalan. Amúgy az is kicsit árulkodó, hogy amikor
meginterjúvolták Kepes Andrást, a tizedik perc kongatóját,
alatta hallani lehetett a következő kongató bekonferálásából
ennyit: „káefté ügyvezető igazgatója”. A többit elnyomta a be-

szélgetés hangja. Úgy elgondolkodik az ember, vajon miféle
káefté lehetett az, amelyiknek az ügyvezető igazgatója ebbéli
minőségében vált egyikévé az ország legismertebb hatvan emberének.
Gyakorlatice kétszer sikerült jó pontot szerezni ezen az estén,
de az egyiket nem a tévé szerezte, hanem a miniszterelnök, azzal, hogy nem papírból beszélt. Azt már megszoktuk, hogy
nem egy nagy szónok, most se mondott semmi égrengető csodálatosat, de legalább nem papírból tette. A másik pont a tévéé:
azt azért mégse merték megcsinálni, hogy műsorzáráskor csak
Magyarország tagállam himnuszát játsszák el, az unióét kihagyják. Azt is lejátszották, szép környezetben, a Parlament
lépcsőházában felvéve, nem sokkal azután, hogy éjfélkor amúgy is megszólalt a tagállami himnusz után. Mert nem sokáig
tartott ki a tévé ezen az ünnepi éjszakán, Balóék azzal búcsúztak a stúdióból, hogy most visszakapcsolnak a Hősök terére és
ott maradnak addig, amíg van valami érdekes, hát úgy látszik,
belátták, hogy addig se volt ott semmi érdekes, legfeljebb az
Időkerék, azt meg úgyse akaródzott megmutatni közelről.
Apropó, Időkerék, örömmel jelenthetem, hogy az EU nekünk
csak ugródeszka, mi már Amerika felé haladunk. Éjfélkor a miniszterelnöki bongatás után előugrott Rózsa János és eltúlbuzogta, hogy akkor most éjfél van, a miniszterelnök megkondította a kondért, és ezzel az éjféli miniszterelnöki kondérkondítással Magyarország az Európai Unió tagja lett, és annak örömére, hogy éjféltől Magyarország tagja az Európai Uniónak a
miniszterelnöki kondérkondítással is illusztrálván, elindult az
Időkerék, és pereg benne a háromtized mikroköbcentiméter
speciális hidroakrilnitril-heptoizobutilén-hexadilimicsodaszulfátból készült idő, és ez egy történelmi pillanat, ezért kondította
a miniszterelnök is az európai uniós kondért. Szakasztott úgy,
mint a feltűnési viszketegségben szenvedő amerikai riporterek,
akik a hetek óta beharangozott Nagy Eseményt tíz, öt és másfél
perccel annak bekövetkezte előtt újra elmagyarázzák, és amint
a Nagy Esemény megtörténik, azonnal elmondanak minden
fontos és fontostalan tudnivalót újra, függetlenül attól, hogy két
filmcsillag esküszik-e örök hűtlenséget botrányiglan-válásunkiglan, vagy a Föld ütközik-e össze egy kisbolygóval, kipusztítva az egész civilizációt. Rózsa János szemlátomást tőlük ta-

nult. Sok mindenről persze nem maradtunk le azáltal, hogy ő
éppen túlbuzog, a miniszterelnök amúgy is késve kongatott, a
himnusz még késvébb indult, a tűzijátékról nem is beszélve.
Valahogyan muszáj volt jelezni, hogy most nem szilveszter
van, másért van éjfélkor himnusz meg Lichtspiele, különben a
jónép még asziszi, hogy most van szilveszter és elrohan malacfarkhúzogatni, ott maradnak szégyenszemre a gólyalábas maszkák egyedül. Hát úgy jelezték, hogy egyszerre volt a himnusz
meg a Lichtspiele.
Szóval ezek voltak a csatlakozás éjszakáján. Még elmondanám, mik azok, amik nem voltak. Nem tudtuk meg, hogy mely
országok csatlakoztak ezen az éjjelen, melyek voltak tagok már
korábban, és mit gondolnak a dologról akár emezek, akár amazok. Nem tudtuk meg, hogy mikor és miért alakult az Európai
Unió, micsinál, mit nem csinál. Nem tudtuk meg, hogy szabade eztán termeszteni mákot és görbe uborkát (azért persze máshonnan megtudható, senki ne reszkessen). Úgy igazában véve
csak annyit tudtunk meg, hogy a magyar médiát továbbra is
csak a határokon (most már uniós határokon) túli magyarok érdeklik és fütyül mindenkire, aki nem magyar.
Pedig új himnuszunkban akkor is az van, hogy minden ember
lészen testvér, és punktum.

2006.07.03.

Szakavatott hozzáértők
(Pirítós)
A 2005. július 9-ei tévéhíradó érdekes élménnyel kínálta kis
hazánk demokratikus gondolkodású polgárait. Előbb a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia javaslatáról értesülhettünk,
mely szerint a püspökök helyesnek tartanák, ha a hátrányos
helyzetű gyerekek nem tanulnának együtt a többiekkel; majd
láthattuk a melegek büszkeségnapi felvonulása alkalmából rendezett ellentüntetést, melyen a Jobbik hívei kifejezték azon vé-

leményüket, hogy a melegeknek nem szabad házasságot kötniük.
A két hír egyazon történetről szól: arról tudniillik, hogy milyen sok hazánkban a szakavatott hozzáértő, aki teljes biztonsággal eligazodik vadidegenek magánügyeiben, sőt mi több,
azokban döntési joggal van felruházva. Mint szakértő, nyilván.
Logikus, hogy a melegek életmódjához és életigényeihez legjobban azok értenek, akik legszívesebben megfojtanák őket egy
kanál vízben, tehát nekik kell dönteniük arról, hogy a melegek
hogyan éljenek. (Tessenek megfigyelni a finoman kidolgozott
koncepciót. Ha egy férfi és egy nő házasságon kívül él együtt,
az erkölcstelen, de szemet hunyunk fölötte. Ha két férfi teszi
ugyanezt, az is erkölcstelen, de szemet hunyunk fölötte. Ha a
férfi és a nő összeházasodik, ezzel kapcsolatukat legalizálják.
Ha a két férfi ugyanezt teszi, az még nagyobb bűn, mint házasságon kívül együtt élni.)
Az is logikus, hogy gyerekek neveléséről katolikus püspökök
döntsenek, hiszen nekik hivatalból tilos érteniük a gyerekekhez. (Itt is van egy finoman kidolgozott koncepció. A házasságon kívüli szex bűn, de az eredményét nem aszerint különböztetjük meg, hogy mikor fogant. Ez hasonlít ahhoz a középkori
gyakorlathoz, amely egyfelől bűnösnek minősítette és ezért tilalmak sorával sújtotta a prostituáltakat, másfelől megadóztatta
őket, ezzel azt üzenve: „A pénzetek piszkos, de azért csak adjátok ide.”)
Érdemes lenne kibővíteni a „mindenki bennfentes a más dolgában” magyar gyakorlatát. A focicsapatok irányítását adjuk a
féllábúak kezébe, a zenekarokat vezessék a siketek, a hegymászók problémáit pedig bízzuk a tériszonyosokra. A hadsereg
fegyverzetével kapcsolatos kérdésekben döntsenek a lelkiismereti szolgálatmegtagadók, a parlagfű irtásáról a nem allergiások, a húsüzemekről a vegetáriusok, a sertéstelepekről a muzulmánok. Bízzuk az uszodákat a víziszonyosokra, az ingatlanügyeket a hajléktalanokra és a pénzügyeket a nincstelenekre.
Foglalkozzanak a festészettel a vakok, az éhezőkkel a jóllakottak, a légköri jelenségekkel pedig a bányászok.
Mert ha ezt a rendszert meg nem honosítjuk, akkor kénytelenek leszünk megkérni a Jobbik híveit, hogy a saját magánéle-

tükkel foglalkozzanak, ne a máséval; s a püspököket, hogy inkább a saját gyerekeiket neveljék.
De még azokat se ilyen özönvíz előtti módon.

2006.07.10.

Államreform-javaslat
– Elnök asszony, tisztelt Ház, javaslatot szeretnék tenni.
Mindmostanáig mi képviselők csak gyártottuk itten a törvényeket ellenőrizetlenül, bele a világba. Ennek véget kell vetni, hölgyeim és uraim, rendet kell teremteni. Ezért azt javaslom, hogy
minden törvény- és rendeletjavaslat kapjon egy tizenhat jegyű,
egyedi azonosító számot. Amikor egy képviselő, egy bizottság,
egy minisztérium vagy az államigazgatás bármiféle szereplője
elkészít vagy megváltoztat egy javaslatot, az azonosító számot
kelljen beleírnia a számítógépébe. Havonta egyszer pedig ezeket a számokat ki kell másolni floppyra és elküldeni az Országos Államigazgatási Pénztárnak, ahol ellenőrzik. Igen, kedves
képviselőtársam?
– Mit ellenőriznek rajta?
– A számokat, természetesen.
– Milyen célból?
– Hogy az Országos Államigazgatási Pénztár havonta több
ezer floppylemezre tehessen szert. Kérem, szavazzunk a javaslatomról.

2006.07.13.

Tehénfar és lósegg az
egyetemes kultúrtörténetben
Át kell írni az útikönyveket: már nincs fagyitehén a Bazilika
előtt. Hívő honfitársaink elszállították máshová (a tehenet, nem
a Bazilikát), zavarván Krisztusnak a bazilikaablakon kitekintő
szolgáit. Nem olvasták Jolsvai András bölcs sorait, hanem
megfogták és vitték. Csak úgy az orruk után, erre mentek, arra
mentek, valaki közben pénzdarabot dobált, és amikor tehénfej
jött ki, akkor megálltak és letették. Közben valaki a hátuk mögött gyorsan odaépítette az SZDSZ-székházat.
Én pedig elgondolkodom a tehenen. Mú. Fagyitehén a Bazilika előtt, seggel Isten háza felé? Mú? Hát Szegeden a Jogtudományi Kar működhet úgy, hogy az ablakon kitekintve egy ló
seggére látni? Nyihaha? A szegedi Dugonics tér ősrégóta „a ló
fara” névre hallgat, az emberek nem a Dugonics téren adnak
egymásnak találkát, hanem a ló faránál. Nyihaha. Ja, hogy az
világháborús emlékmű? Attól még lósegg!
Mintha leértékelődött volna a tehenek szerepe a kultúrtörténetben. (Mú.) Nem is oly rég a Commodore Világ nemzeti állata volt, Kis Ghetto söröző tehenekkel rajzolta tele a lapot, néha
több volt a söröző tehen, mint a valódi tartalom, és senki se
szólt egy büdös szót se, legfeljebb hogy mú. A plébános se
szólt. Monty Pythonék katapultból lőtték ki a tehenet, és senki
se szólt, legfeljebb a tehen mondta, hogy múúúúúúúúúúúúú…
Ma már Hérát is elvonszolnák a Bazilika elől, mert tehenszemű
volt, még ha nincs is a seggébe falapocska dugva. (Mú.) Jézus
Krisztus nevében, aki… vajon milyen állatot is láthatott elsőként életében, amikor egy betlehemi istállóban megszületett?
(Mú.)

2006.07.24.

Gyártsunk bűnöst
és büntessük meg azonnal
Olvasgatom a Homár adóellenőr-összeállítását és gondolkodom. Író vagyok, az a dolgom, hogy képzelegjek.
Fószer fuldoklik a Dunában, kiabál. Muki odajön a partra.
Fószer: „Segítség, segítség!” Muki: „Aha, majd hülye leszek
kihúzni, hogy adj egy százast, aztán fölmutasd az APEH-igazolványodat.” Fószer megfullad, Mukit becsukják, Fószer pedig nem is volt adóellenőr.
Gyurcsány Ferenc látogatást tesz egy vidéki városban, ott a
sajtó, felhajtás, minden. Egyszer csak gondol egyet, bemegy
egy fagyizóba és eszik egy fagylaltot. Tulaj odavan a boldogságtól, még pénzt se akarna elfogadni, egy testőr a markába
gyömöszöli. Gyurcsány elfogyasztja a fagylaltot, aztán leveszi
magáról a gumiálarcot és fölmutatja az adóigazolványát.
Vándorcirkusz elefántja kicsit elkóborol a városka főterén,
odamegy a zöldségeshez, föleszi a salátáit. Zöldséges még kínálgatja is, reklámból, meg úgyis kifizetteti majd a cirkuszosokkal, gondolja. Nincs rá ideje, elefánt megfordul, kiszarik
egy adóellenőrt, aki közli, hogy akár kapott pénzt, akár nem,
számlát nem adott.
Következő kismama rosszul lesz következő bolt előtt, inni
kér, nem adnak neki, ők is olvasták trükköt Homárban, kismama elvetél, bepereli boltot, bolt bepereli APEH-et, APEH bepereli Homárt, Homár elviszi balhét, ho már mást nem tehet.
Utas kimegy pályaudvarra, vár valakit, két vasutas megragadja és föltuszkolja egy vagonba. Fent várja harmadik vasutas,
követeli a menetjegyet, a vonat Vlagyivosztokig megy. Utas
tiltakozik, ő csak a peronra jött, vasutas közli, hogy ők is olvassák a Homárt és tanulnak az APEH-től.
Muki áll a piros lámpánál, taxis odahajt, hátulról kiugrik egy
fószer, berángatja Mukit a taxiba, lerohannak vele Nyíregyházára és követelik a viteldíjat. Őket is megszívatták a pályaudvaron és ott tanulták.

Taxis megáll piros lámpánál, odalép egy rendőr, kalapáccsal
szétveri a lámpákat és megbírságolja, amiért lámpák nélkül
közlekedik.
Adóellenőr csinál hat adócsalót, a hetedik üzlettől kezdve
már semmilyen trükk nem működik, adóellenőr már a kirúgástól retteg, a tizenötödik üzletben megkérdezi a tulajt:
– Maga tudta, hogy adóellenőr vagyok?
– Persze, a fényképe órák óta fönt van az Adóellenőr-figyelő
pont hun.

2006.10.04.

Munkakör
– Főúr, kérem!
– Tessék parancsolni.
– Egy órája várom a húslevesemet, hogyan csinálják, hogy
még nem készült el?
– Természetesen régen elkészült, uram. Szerintem azóta már
ki is hűlt.
– Akkor miért nem hozták?
– Nem kaptunk levelet.
– Kitől? Miféle levelet?
– Cégünk vezérigazgatójától, uram. Nem utasított minket,
hogy hozzuk ki önnek a levest.
– Ehhez külön vezérigazgatói utasítás kell?
– Magától értetődik, uram.
– Nem az a dolguk, hogy elvégezzék, amiért megfizetik önöket?
– Főzzünk önnek egy másik levest?
Ha az olvasó véletlenül nem érti, miről beszélek, akkor elmondom, hogy a képviselők pénzért képviselők.

2006.10.22.

Holnap ünnepel az ország
Holnap ünnepel az ország, október 23-a, ötvenedik évforduló,
1956, lyukas zászló. Holnap ünnepel az ország. De miért is
pont holnap ünnepel az ország? Holnap lesz az ötvenedik évforduló? Mit jelent az, hogy ötvenedik évforduló? Tizennyolcezer-kétszázhatvankét nap telt el 1956. október 23-a óta, nem
valami kerek szám. Ötven év? Mit jelent ötven év? Mit jelent
egy év? A Föld ötvenszer kerülte meg azóta a Napot? Hát nem
egészen pontosan, de nagyjából igen, ám mi köze a Föld Nap
körüli keringésének a Corvin közi csatához?
De félre az elvont tudományos gondolkodással. Civilizációnk
a napokat egyezményes címkékkel jelölte meg, amik 365,
négyévenként 366 naponként ismétlődnek, és ha a nap címkéje
megegyezik azzal, ami valamilyen fontos esemény napján az
érvényes címke volt, akkor ünnepről beszélünk, és punktum.
(Vigyázat: az évenkénti címkéről van szó, mert van egy másik
címke is, ami hétnaponta ismétlődik, de ha ez egyezik meg, akkor nem tartunk ünnepet.) Persze vannak más címkék is, holnap nemcsak 2006. október 23-a lesz, hanem 5767. hesván 1je, 1427. ramadán 30-a, 215. brumaire 1-je, 1928. kartika 1-je,
1723. bahah 13-a és még sok minden más, de ezek a címkék
nem érvényesek. Hesván 1-jén vagy ramadán 30-án egyszerűen
nem ünneplünk és kész. Illetve ünneplünk, holnap is fogunk, de
függetlenül attól, hogy van vagy nincs brumaire elseje vagy bahah 13-a, minket csakis és kizárólag október 23-a érdekel. Azaz pillanat, nem mindegyik október 23-a, mert lesz egy október
23-a két héttel később is, de azt mi november 5-ének fogjuk nevezni és nem ünnepelünk. Vagy például ha október 23-ából
nem is, de március 15-éből három van, az egyiket megünnepeljük, a másik két nappal később van és nem ünnepeljük meg, a
harmadik két héttel később és azt se ünnepeljük meg. De nem
ám mindig a legelsőt tartjuk, mert ha akad olyan március 15-e
vagy október 23-a, ami korábban van, azt sem ünnepeljük meg.
De félre az internacionalista akadékoskodással, mi magyarok
vagyunk, egyféle naptárat használunk, és ha abban október 23-

a van, akkor ünnepelünk, a többi naptár minket márpedig nem
érdekel.
Hát jó. Akkor nézzük meg, mit is ünneplünk mi magyarok és
miért. Vannak vallási ünnepek, húsvét meg karácsony, és van
az évváltás ünnepe, szilveszter–újév, de ezeket más népek is
tartják, ezek nem magyar ünnepek. Magyar ünnep március 15e, augusztus 20-a és október 23-a, nemzeti gyásznap pedig október 6-a.
Miért ünnepeljük ezeket? Mert emlékszünk és emlékezni kívánunk a múltunkra. Jó dolog ez? Persze hogy jó dolog, ha nem
ismerjük a múltat, akkor nincs kiindulási alapunk a jövőhöz,
úgy járunk, mint a hangyák Clifford D. Simak szerint, akik
azért nem tudtak technikai civilizációt teremteni, mert minden
télen elpusztulnak, s minden tavasszal újra kell kezdeniük a világ felfedezését.
De vajon így kell emlékezni a múltra?
Március 15-én reggel több millió magyar polgár kokárdát tűz
a ruhájára, és egész nap azzal mászkál. Elmegy a Nemzeti Múzeum elé, elmegy városának valamilyen rendezvényére, és
örül, hogy nem kell dolgozni. Este leveszi a kokárdát és kidobja a szemétbe. Egy év múlva megint vesz egy kokárdát és kezdődik az egész elölről. Két március 15-e között pedig fütyül arra, hogy volt 1848-as forradalom, volt Petőfi, Kossuth és Bem.
Október 6-án megemlékezik a tizenhárom aradi vértanúról, bár
a nevüket nem tudja, de arra emlékszik, hogy egy részük nem
is volt magyar. Azt nem tudja, hogy melyik nem volt magyar
és milyen nemzetiségű volt, de emlékszik rá, hogy milyen szép
dolog volt tőlük, hogy csatlakoztak a magyar forradalomhoz.
Sok százezer magyar iskolás minden évben megemlékezik, koszorúz és lobogóz, de ha mondjuk májusban nekik szegeznénk
a kérdést, hogy melyik évben volt az a bizonyos október hatodika, lehet, hogy 1848-at mondanának, sőt az se lehetetlen,
hogy 1956-ot. De koszorúznak.
Úgy néz ki, a megemlékezés szó azt jelenti: úgy csinálni,
mintha emlékeznénk valamire, amire nem emlékszünk. Nem
valami dicsekednivaló dolog.

A választás is furcsa. Volt egy forradalom 1848-ban és egy forradalom 1956-ban, valamint volt egy államalapítás 1000-ben,
erről a háromról emlékezünk meg. De miért éppen erről a háromról?
1956-ban hős lelkű emberek két hétig tartották magukat a túlerővel szemben. Végül leverték őket. 1848-ban hős lelkű emberek másfél évig harcoltak, bár az ellenség akkor nem volt
olyan nagy túlerőben. Végül őket is leverték.
És 1552-ben? Eger várának védői nagyobb túlerővel szálltak
szembe, mint bárki bármikor a magyar történelemben, és kitartottak, most nem emlékszem, hogy meddig. Őket nem verték
le! Eger vára ugyan elesett, de három évvel később, amikor
visszajött a török; 1552-ben Szulejmán hadai feladták a hiábavaló küzdelmet és elvonultak. Ezt miért nem ünnepeljük? Volt
túlerő? Volt. Kitartottak? Ki. Hősiesen. Hő. Magyarok voltak?
Mi az hogy! Győztek? Igen. Akkor és ott győztek, ha később
vesztettek is. Meg különben is, a győzelem nem feltétele az ünneplésnek, nekünk csupa vesztes forradalmunk, szabadságharcunk, háborúnk volt, ha azokat ünnepeljük, egy győztes várostromot miért nem?
Dobó Istvánról ugyanúgy vannak utcák elnevezve, mint Kossuthról vagy Petőfiről; azaz nem ugyanúgy, mert Kossuth és
Petőfi utca Magyarország mind a háromezer településén és Budapest valamennyi kerületében található, Dobóról kevesebbet
neveztek el, de elneveztek. Bornemissza Gergelyről nem neveztek el utcát, mert őt csak Gárdonyi találta ki, de Dobó István létezett, megvédte Eger várát és az ország szabadságát, és
neveztek el róla utcákat. De ünneplést nem kap. Miért nem?
Vagy miért nem emlékezünk meg Dózsa Györgyről? A Városliget mellett egy forgalmas főút van róla elnevezve, és nem
az az egyetlen. Ő nem az ország szabadságáért harcolt: a jobbágyok felkelését vezette a nemesek ellen, mai fogalmakkal a
szegények esélyegyenlőségéért küzdött. Ma megkapná a Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített zászlórendjét, a
pártok versengenének, hogy melyikük tudja soraiba csábítani
és indítani a miniszterelnökségért, mert nagyszerű esélyei volnának. Mármint ha túlélte volna, mint ahogy 1514-ben nem élte túl. De ünnepelni nem vagyunk hajlandók.

De nemcsak olyanok voltak a történelemben, akik fegyverrel
érték el azt, ami miatt emlékszünk rájuk (de nem emlékezünk
meg róluk). Hunyadi Mátyás például sokat hadakozott, de nem
ezért emlékszünk rá, hanem mint az igazságos királyra, aki
gondot viselt a szegény emberre, bőkezűen megjutalmazta a jókat és kegyetlen kínzások nélkül büntette a gonoszokat. Közvélemény-kutatással kideríthető, hogy Magyarország összes vezetője közül, I. Istvántól Gyurcsány Ferencig bezárólag, Hunyadi
Mátyás a legnépszerűbb. Róla is el van nevezgetve egypár dolog, de nem ünnepeljük se a születését, se a trónra léptét, se azt
a napot, amikor Budán volt kutyavásár (egyszer!), semmit nem
ünnepelünk. Mindenki ismeri a Mátyás-meséket, tudja, hogy a
királynak nagy volt az orra, de a legtöbben zavarba jönnek, ha
megkérdezik tőlük, hogy melyik században élt. Pedig tarthatnánk a tiszteletére egy ünnepet február 23-án, akkor van a születésnapja. Istvánhoz képest, akit viszont ünnepelünk, Mátyás
egy demokratikus gondolkodású, modern úriember volt, és tett
annyit, hogy ünnepelhetnénk.
Hát II. József? Róla körülbelül annyit tudunk, hogy halála
előtt egy tollvonással visszavonta rendeleteit, de mik voltak
azok a rendeletek? Erről ma már nem tudunk semmit. Szabad
vallásgyakorlás, a jobbágyok röghözkötöttségének megszüntetése, a halálbüntetés eltörlése, állami ügyvédek a parasztoknak,
csupa hipermodern gondolat az akkori világban, némelyik fél
évszázaddal később még ott volt a Landerer-nyomdában kiadott híres tizenkét pontban. Mert a nemesek ellenállása miatt
II. Józsefnek vissza kellett vonnia őket. De bevezette! Ő is egy
lehetne a sok hamvába hullt forradalmár közül, akikről megemlékezünk.
De nem. Mi kiválasztottunk hármat a sokaságból, és azokra
zúdítjuk minden zászlólobogtatásunkat.
Zászlovak nélkül nem is lehet ünnepelni, úgy fest a dolog.
Ezért aztán nem csoda, ha nem ünnepeljük Irinyi Jánost, holott
sokkal többször gyújtunk gyufát, mint amilyen gyakran a szabadságunkért harcolunk. Ha lehet ünnepelni Petőfi Sándort
azért, mert megpróbálta szabaddá tenni honfitársait, szerintem
lehetne ünnepelni Irinyit is azért, mert hordozható tüzet adott a
kezükbe. Balesetveszély nélkülit, mert robbanásveszélyes már

korábban is volt. Vagy lehetne ünnepelni Bíró László Józsefet,
a golyóstoll feltalálóját, akinek találmányát mindennap milliók
veszik a kezükbe, és nem pacsmagolják össze a kezüket tintával.
Vagy emlékszik még valaki egy Parks nevű úriemberre? Alexander Parks 1862-ben előállította az első műanyagot. Manapság a műanyag az egyik legfontosabb anyag, amiből tárgyakat
készítünk, millióféle van belőle, és az egésznek Parks parkezinje volt a kiindulópontja. Aki azt hiszi, hogy a műanyag nem érdekes, és rohanni akar tovább a lobogó zászlajával, az próbálja
elképzelni, hogy mindazok a tárgyak, amik most műanyagból
vannak és körülveszik őt, hagyományos anyagokból készülnek.
Mit szólna egy kőből faragott billentyűzethez?
Vagy miért ne ünnepelhetnénk azt az embert, aki feltalálta a
tolósúlyos gyorsmérleget? Hallatlanul megkönnyíti sok-sok
ember életét, akik árut mérnek a piacon vagy saját testsúlyukat
ráállós mérlegen (bár az ma már nem tolósúlyos, de nemrég
még az volt). Sajnos az illető neve nem ismeretes, csak az,
hogy ki vezette hazáját akkoriban: IV. Amenhotep, választott
nevén Ehnaton fáraó.
Persze rengeteg találmány teszi szebbé életünket. De lánglelkű hazafiból is sok volt. Miért pont ezeket ünnepeljük, és másokat miért nem? Csak. És miért úgy ünnepeljük őket, ahogyan? Csak. Mert nem tudunk jobbat kitalálni. Minden évben
elrituáljuk ugyanazt, most az ötvenedik évforduló miatt van
egy-két eredeti elem, de jövőre már ugyanolyan október 23-a
lesz, mint tavaly. Felvonulunk, tartunk egypár beszédet arról,
hogy 1956 mártírjai hogyan támogatják a mi pártunk aktuálpolitikai nézeteit és hogyan szórnak átkot a rivális párt aktuálpolitikai nézeteire, aztán hazamegyünk.
„Éljen a haza! Menjetek haza!” (A Dollárpapa című filmből.)

2006.10.30.

A magyarok Amerikában
Az emberben fölmerül, hogy vajon miért nem magyarul beszélnek Amerikában. Hát én tudom.
A magyarok is küldtek csapatot az Újvilágba, meg is érkeztek, el is érték a Vadnyugatot. Hanem az élen lovagló Kovács
egyszerre visszafordult.
– Ott vannak az indiánok – kiáltotta. – A dombtetőről figyelnek minket.
Tóth leugrott a lóról. – Sündisznóalakzatba! Puskákat ellenőrizni!
– Négyzet alakba kell állnunk – javította ki Horváth. – Sündisznóalakzatban felmorzsolnak minket.
Az indiánok közben leereszkedtek a domboldalon.
– De Horváth úr – mordult föl Takács –, ugye nem gondolja,
hogy ön fog irányítani minket, éppen ön, aki New Yorkban azt
mondta…
– Hagyjuk ezt most, uraim! – szólt rájuk Fehér. – Súlyos
helyzetünkben csak az összefogás segíthet! Csapatunkat a legrátermettebbnek kell vezetnie. Megmondom, mi a teendő…
Közben az indiánok megállították lovaikat és elővették íjaikat.
– Ön, Fehér úr? – képedt el Nagy. – Ilyen súlyos helyzetben,
amikor csak az összefogásban van remény, nem bízhatjuk önre
az életünket. De ideje cselekedni, az indiánok már felajzották
az íjakat. Harcolni kell! Mivel nem tudnak megegyezni, ideiglenesen átveszem a parancsnokságot.
– Még hogy ön?! – kiáltott fel Molnár. – Ön, akit otthon sikkasztással vádoltak?!
A törzsfőnök az idegen lovasokra mutatott, s azt mondta:
– Uff!

2006.12.20.

Bagaméri sértődik
A bagaméri polgármester nagyon meg van sértve, amiért a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke meg mert sértődni. Orvos Mihály ugyanis azt találta mondani Rézműves Józsefnek,
hogy „így szokás fehér emberek között”, aki zokon vette ezt. A
polgármester bocsánatot fog kérni, de amíg ő él, ezzel az emberrel nem tárgyal.
Elképzelem, milyen lehetett volna az a válasz, amit a polgármester elégedetten fogadott volna: „Hát kérem sépen, polgármester úr, hát mink nem vadzsunk fehér emberek, mink csak
barna emberek vadzsunk, alázsattal. Hát csak nem teccsik zsokon venni, ha nem tudunk a fehér ember sokása serint viselkedni?”
Akkor megnyugodott volna a gyarmattartó lelke, azt látta volna, hogy a világ annak rendje és módja szerint föl van osztva
fehérekre és barlanglakó bennszülöttekre.

2006.12.28.

Nyílt levél
az államkincstárnak
Kedves Kincstáram!
Mindenekelőtt fogadd újévi jókívánságaimat, és add át üdvözletemet kedves hiányodnak. Nem aggódom miatta: elég nagy,
hogy vigyázzon magára. Ezért nem fogom örömmel nézni, ha a
bőrömön próbálod lecsökkenteni.
A gázártámogatásra gondolok, amit ravasz trükkökkel próbálsz megspórolni tőlünk. Meg volt mondva, hogy december
11-éig mindenki megkapja a „csomagot”, ehhez képest 28-a

van, és még mindig nem jött meg. Vagy lehet, hogy terhes vagyok? Feleségem olvasói levelet küldött az újságnak, amire válaszul megkeresett minket egy kedves idős hölgy, és küldött egy
példányt a nyomtatványból. Így legalább kiderült, hogy nincs
rajta vízjel, amitől az ember gyanút foghatott és bemehetett a
minisztérium honlapjára. Hát persze hogy le lehet tölteni a
nyomtatványt Word formátumban, november 23-án kelt az oldal. De nem szóltál volna! Honnan tudnánk, hogy le lehet tölteni? Magyarország űrlapgyártó nagyhatalom, több tízezerféle
űrlapunk van, jelentős részüket úgy védelmezed mindenféle hamisítás ellen, mintha bocicsokit adnának értük a közértben.
Örülök, hogy ezt az űrlapot nem láttad el dongle-kulcsos másolásvédelemmel, de örömöm nem zavartalan. Azt már megszoktam, hogy unos-untalan tudni akarod az anyám nevét –
egyszer már a tiedet is jó lenne emlegetni –, meg hogy mikor és
hol találkoztam vele először, ezek állati fontos dolgok, hisz mi
van, ha ugyanazon a címen tizenhét Láng Attila Dávid él. Tudni kell azonosítani a polgárt. Egyszer jó lenne összeülni és
megbeszélni ezt a dolgot. Te tudod az anyám nevét. Én is tudom az anyám nevét. Azért kérdezed tőlem állandóan, hogy ellenőrizd, emlékszem-e még rá, vagy azért, nehogy valaki más
adja be a nevemben az igénylést? Minek tenné? Ha nem vagyok rá jogosult, akkor úgyse kapom meg, akárki adja be a nevemben.
De menjünk tovább: adóazonosító jel. Nálunk van a családban, akinek nincsen ilyen, nem tudjuk, hogy miért, de nem kapott. Mi nem éreztetjük ezt vele, úgy kezeljük, mintha ő is egész
ember lenne. Ha az ő nevén lenne a gázszámla, akkor most mit
lépnél? Közölnéd, hogy kibírod adóazonosító nélkül? Akkor
minek kéred egyáltalán?
Mert a gázóra gyári számával pontosan ez a helyzet. Kiballagtunk a mínusz egy fokos fagyba, ha megfáztunk, akkor téged
lecsuknak foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésért, és találtunk az órán háromféle számot. Fölhívtalak,
nem az ingyenes számodon, mert ott foglalt vagy, és megkérdeztem, hogy melyik közülük a gyári szám. Nem tudtad, de azt
mondtad, hogy az nem kell. Akkor minek kergettél ki a fagyba?
Akarsz ilyet játszani? Én közlöm veled tértivevényes levélben,
hogy százötven forint negyven fillérrel több adót vontál le tő-

lem, és térítsd vissza. Erre te mozgásba lendíted az egész gépezetedet, hetvenkét ügyintéző nyálazza végig az iratokat, tizenöt
számítógép egész nap csak velem foglalkozik, aztán lezseren
közlöm, hogy mégse vontál le többet. És ha most megvonod a
vállad, akkor képzeld el, hogy a sok packázáson az emberek bemorcolnak, és minden ezredik adófizető megcsinálja ezt veled.
Amúgy azt tervezem, hogy alkalmanként fizetést fogok tőled
kérni. Mert nálunk az a rendszer, hogy aki szolgáltat, az ellenértékre tarthat igényt. Itt van ez a szépséges táblázat, hogyaszongya „Igénylő és a vele együtt élő személyek adatai és jövedelme”, név, születés, havi jövedelem. Ha föllapoznád a lakcímnyilvántartást és az APEH adatbázisát, akkor ezek az adatok egyből meglennének. Azzal, hogy tőlem kérdezed ezeket,
munkát takarítasz meg, vagyis szolgáltatást veszel tőlem igénybe. Fizess!
Ilyenek a kérdések is, hogy hány fő él a házban, aki magasabb családi pótlékot kap, fogyatékos, egyedülállva gyereknevel vagy nagycsaládos. Ezeket te tudod ám! Ezek olyan kérdések, mint az iskolában, amikor a tanító néni azt kérdezi, hogy
mennyi hétszer nyolc, pedig ő is tudja.
Azt elismerem, hogy a gázszolgáltatónál az azonosítószámomat nem tudod, azt ő tudja meg én tudom, ámbár kérhetnéd tőle is, neki van alkalmazottja arra, hogy válaszolgasson a kérdéseidre, nekem meg nincs. De azt határozottan túlzásnak tartom, hogy háromféle számot követelsz ahhoz, hogy beazonosíts
engem a szolgáltatónál. Ebből egy a gázóráé, amiről már beszéltünk; most megint beszélünk. A gázártámogatási rendelet
alján nincsen ott a számítógép gyártási száma, amivel megszövegszerkesztetted. Kérlek, sürgősen pótold.
A fizetésem mellé költségtérítést is fogok tőled kérni. Vagy
bocsásd rendelkezésemre a kívánságaid kielégítéséhez szükséges eszközöket, vagy fizess azért, hogy a sajátjaimat használom. A szokásos mellékletekre gondolok, egyszer ideje lesz annak is utánanézni, vajon nem voltak-e jó összeköttetései egy
fénymásológép-gyárosnak, mert minden kérvényhez fénymásolatokat követelsz olyan dokumentumokról, amik neked vagy
másvalakinek (ezúttal a szolgáltatónak) is megvannak, és amúgy se fogod őket soha elolvasni.

Egyébként kösz a remek kalkulátort, ami van a honlapodon,
megmondja szépen, hogy az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az mennyi, de hogy mennyi lesz a gázártámogatás, azt
nem tudom meg. Rá is nyomtam az ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS
linkre, hátha el tudom mondani, mennyire vagyok elégedett.
Már rá is tettem az ujjamat a nulla billentyűjére, de csak egy
gomb jelent meg:

Megnyomtam, hátha a gomb visz a szavazóoldalra, de ugyanezt kaptam vissza. Szavazni tehát lehet, de alternatívák nincsenek. Ez a jövő? Belenéztem a szavazóoldal forráskódjába, hátha okosabb leszek, az áll ott, hogy PICS rating. Szerintem a
tied elég nagy lesz.
Maradok jövőre is őszinte híved – tehetek mást?

2006.12.29.

A különbejáratú politikus
Egy beszélgetés kapcsán megint elgondolkodtam a híres-nevezetes Gyurcsány-beszédről, miszerint, ugye, böszmeség volt
hazudni, de ezért a kurva országért tettük, basszameg. Elgondolkodtam rajta, és levontam egy-két tanulságot, amiket megosztok ugyan az olvasóval, de nem várom el, hogy egyetértsen
velem. Irigy alak vagyok, aki nem ad a véleményéből senkinek.
Arra jöttem rá, hogy én két alkalommal csalódtam Gyurcsányban. Először amikor bejelentette, hogy hazudott. Én egy

őszinte embert vártam, aki nem hazudik, momentán nem nagyon tudnám megmondani, hogy miért. Talán mert úgy viselkedett, mint aki különb a többinél, és adekvát lett volna számomra, hogy akkor legyen is különb csakugyan. Például ne hazudozzék. Ugyanakkor én azt is fölfogom, amiről a Fidesz
igyekezett nagyon gyorsan megfeledkezni: hogy nem Gyurcsány hazudott, nem is azt mondta, hogy én, Gyurcsány Ferenc
hazudtam; az MSZP hazudott. De erről, mondom, Orbánék
siettek megfeledkezni, nekik bűnbak kell, akit kikergethetnek a
pusztába a saját bűneikkel. Szóval fölfogom, hogy nem Gyurcsány hazudott, de ő is hazudott, és ennek nem örülök. Ugyanis
ezzel vett rá engemet, hogy megbízzam őt az országom kormányzásával, ami nem tréfadolog. (Ebből a szempontból nem
probléma, hogy Orbán még nagyobbakat hazudott, ráadásul kiállt az ország elé, és egy tizenkét éves szűzlány ártatlanságával
bejelentette, hogy ő még soha nem hazudott. Teheti: őt nem
bíztam meg a kormányzással.) Nem szeretem, ha hazudással
akarnak rávenni dolgokra. A telefonszolgáltató azt hazudta,
hogy vannak bizonyos szolgáltatásai, amik nekünk fontosak, és
többhavi működésképtelenség után csak a bírósággal való fenyegetőzés vette rá, hogy mégis üzembe helyezze a szolgáltatásokat. Ebből a szempontból Orbánnak is van félnivalója: akkor
sem szeretem, ha hazugsággal akarnak rávenni valamire, ha végül is nem megyek bele a dologba, mert átlátok a szitán. A közember ajtaján ilyenkor egyenruhások kopognak, mert ez szélhámosság. Orbán és Gyurcsány megússza az ilyesmit, ez pedig
nem tetszik.
Másodszor akkor csalódtam Gyurcsányban, amikor hagyta
rákényszeríteni magát a bocsánatkérésre. A hangnem miatt. Ha
volt valami abban a beszédben, ami nagyon is helyénvaló volt,
az a hangneme. Mert igenis basszameg, meg is mondom, hogy
miért.
Én, ugyebár, egy állampolgár vagyok, a nép egytízmilliomodnyi alkotórésze. Jogom van nyilatkozni arról, hogy mit
akar a nép; mindenki másnak is joga van, és bármelyikünk teszi, legalább egytízmilliomodnyi részében a nép csakugyan azt
akarja.
Nomármost. Én mint a Magyar Polgár megtestesülése úgy
gondolom, hogy el óhajtom dönteni, kinek adok megbízást az

ország vezetésére. E döntésben sok minden vezérel, sokféle
szempontot mérlegelek, amikor eldöntöm, hogy az aspiránsok
megfelelnek-e. Olyanokat igyekszem választani, akik hozzám
hasonlóak, mert akkor vélelmezhetem, hogy az én érdekemet
fogják képviselni.
Ez nem valami csodaszámba menő elgondolás, azt hiszem.
Druszám, az ilyen dolgokban tapasztaltabbnak mondott Amerikai Polgár rendszeresen WASP (White Anglo-Saxon Protestant) középkorú férfit választ országának vezetőjéül, akinek
szögletes álla van, mert az a meggyőződése, hogy az ilyen politikus képviseli legjobban az érdekeit.
Én is ilyen saját, különbejáratú politikust akarok, aki az én érdekeimet képviseli. Ennek eldöntésében segíthet, ha olyan,
mint én.
Valahol hallottam, hogy nem értik, miért került az ország erkölcsi válságba, amikor kiderült, hogy Gyurcsány hazudott. Én
pedig nem értem, hogy mit nem lehet ezen érteni. Mint mondtam, velem hasonszőrű politikus az óhajtásom, és lehet, hogy
mi tízmillióan sok mindenben különvéleményen vagyunk, de
egyben biztosan egyetértünk: mindenki hozzá hasonszőrű politikust akar. (Éppen azért vannak rivalizáló pártok, mert mi polgárok sokfélék vagyunk.) Van továbbá egy furcsa tulajdonságunk. Ha a többiek által óhajtott politikus jut kormányra, akkor
is azt várjuk tőle, hogy képviseljen minket. Ez logikus. Egy
kormányt négy évre választunk. Nem maradhatunk négy teljes
évre minden képviselet nélkül országos ügyekben, csak mert
mások favoritja jött be.
Amikor tehát a politikus tevékenységéről véleményt mondunk, akkor a saját értékrendünk, erkölcseink szerint ítéljük
meg. Ez nem valami falrengető különlegesség a fideszesek részéről. Iszlám országokban azonnali bukás vár arra a politikusra, akiről kiderül, hogy bort iszik, noha ezt még az én antialkoholista fejem se tartja olyan nagy bűnnek. De az iszlám
igen, és ott a túlnyomó többség eszerint ítél, függetlenül attól,
hogy milyen az adott politikus saját értékrendje.
Valaki azt mondta, nem érti, hogy függ össze a politikus az
erkölccsel, a politikusnak nem az a dolga, hogy erkölcsös legyen, a politika nem erkölcsi kategória. Mintha csak Salvor
Hardin kelt volna életre.

Márpedig ez súlyos tévedés. A politikusnak – egy ország kormányfejének leginkább – az embereket kell képviselnie, nem
pedig azok kórházprivatizációról vagy iraki misszióról vallott
véleményét. Az egész embereket mindenestül, azok erkölcsi világképével együtt. Minden politikusnak foglalkoznia kell erkölcsi kérdésekkel; vannak, akik egész politikai pályafutásukat
ezzel töltik. Az egyik legfontosabb kérdéscsoport a fiatalok
szexuális erkölcse: abortusz, gumióvszer, pornográfia, régebben a hosszú haj és és a rövid szoknya is ide tartozott. Az embereknek véleményük van ezekről a dolgokról, és azt várják a
politikustól, hogy képviselje a véleményüket. Az egyik azt,
hogy rendszabályozza meg végre ezeket a pimasz fiatalokat, a
másik azt, hogy szabadítsa végre föl szegény fiatalokat az öregek zsarnoksága alól.
Hát hogy az ördögbe ne esne erkölcsi válságba egy ország,
amikor azzal szembesül, hogy hazudóst választott meg legfőbb
vezetőjéül! Azt hiszem, nincs Magyarországon olyan, számottevő létszámú csoport, amely a hazugságot erkölcsös cselekedetnek tartja. Szembe kellett néznünk a ténnyel: megválasztottunk valakit, aki még négy évig vezetni fogja az országot, és
bevallotta, hogy hazudott. A Fidesznek minden alapja megvolt
rá, hogy megnyergelje a dolgot.
Csakhogy rögtön az első másodpercben elkövettek két óriási
hibát. Ha nem teszik, akkor esély lehetett volna rá, hogy most,
pár hónap elteltével a Fidesz legyen a legnépszerűbb párt az országban.
Az egyik hiba az volt, hogy előbb gondolkodni kellett volna,
aztán ordítani. Egy populista párt nem engedhetne meg magának akkora baklövést, amekkorát a Fidesz elkövetett, hogy az
emberek erkölcsi érzékének egyik részére alapozva hazudóst
kiabál, és tökéletesen megfeledkezik a másik részéről: hogy
ugyanez az erkölcsi érzék nagyra értékeli az őszinte beismerést
és a bűnbánatot. Mindent alárendeltek annak a vágyuknak,
hogy a maximumra állíthassák a hangerőt, és nem törődtek vele, hogy az emberek erkölcsi érzéke, amelynek nevében föllépnek, nem egészen úgy tekinti a dolgokat, ahogy ők szeretnék.
Ez még mélyebb erkölcsi válságba taszíthatta azokat, akik
érezték, hogy valami nincs rendben, de nem tudták maguknak

megfogalmazni, hogy micsoda. S a pártok egyike sem sietett
segítségükre az erkölcsi világkép tisztázásában.
A Fidesz második nagy hibája az volt, hogy az erkölcsösség
nevében kirobbantott botrányban erkölcstelen eszközökkel
operáltak. Mert bizony a vandalizmust, a rombolást és gyújtogatást az ő választóik se tudják beilleszteni erkölcsi értékrendjükbe. S a Fidesz ezt a hibát újabb hibával tetézte: hazudott.
Azt hazudta, hogy semmi köze azokhoz, akik az utcákon randalíroznak. Amikor ez az állítás tarthatatlanná vált, akkor régi
szokása szerint hagyta az egészet a fenébe, s figyelemelterelő
manőverezésbe menekült: elkezdett bizottságosdizni a rendőrök, később már csak Gergényi felelősségéről. Amitől persze
joggal érezték magukat cserbenhagyva azok az emberek, akik
addigra már jól beleélték magukat a forradalmi romantikába,
mindegyiknek egy kis Petőfi dobogott a szívében, ahogy vitte a
zászlovat, s most mi marad az egészből? Purparlé, hogy menesszék a rendőrkapitányt. A forradalomból mostanra annyi
maradt, hogy a Fidesz kivonulásokat rendez a parlamentben és
látványosan nem áll szóba a miniszterelnökkel, de ez már rég
nem érdekel senkit, a baloldaliak ahhoz se veszik a fáradságot,
hogy nevessenek rajtuk.
De térjünk vissza a hozzám hasonló politikusra, akit én, a
Magyar Polgár akarok magamnak. Persze hogy ne hazudjon, de
ha mégis megtette, akkor ismerje be és ígérje meg, hogy legközelebb jó gyerek lesz. S az én szememben Gyurcsány bizony
nőtt azáltal, hogy a beszéd nyilvánosságra hozatala után odaállt
az emberek elé és elmondta kerek perec, hogy mi merre hány
méter. (Nagy baj, hogy csak a blogjában.) Mert én is olyan vagyok, vagy szeretnék lenni, aki ha hibázik, akkor nem sumákol,
hanem bevallja emberül. Orbán rengeteget veszített, amikor kiállt az ország elé szűzlányos képpel és letagadta vétkeit. Ezt az
se hiszi el, aki konkrétan soha nem hallotta hazudni.
Mi a konklúzió? Csak annyi, hogy ebben a balhéban Gyurcsány begyűjtött egy-két fekete pontot, de pirosat is, Orbánnak
pedig csak a feketék sokasodnak az ellenőrzőjében. S a büntetés nem marad el. Orbán, aki a miniszterelnökségének megszűntét követő pillanattól teljesen kivonta magát a közéletből
mindaddig, amíg föl nem csillant a remény, hogy megint miniszterelnök lehet, néhány hét alatt a perifériára sodorta magát.

Lassan azt lehet mondani, hogy vannak parlamenti pártok, vannak parlamenten kívüliek, és van a Fidesz. Hivatalosan most
még benne van a parlamentben, de már maga sem tekinti úgy,
hogy neki ott a helye.

2007.01.05.

Gyógyszerelem
Az törpént most a napokban, hogy a főbácsik hirtelen észrevették, hogy az emberek, hát kérem szépen, mit művelnek, megeszik a gyógyszereket! Úgyhogy sürgős intézkedvényt foganatosítottak, és a polgár most megy a patikába bevásárolni. Némely naivak megkérdezik, hogy minek kell a gyógyszert kétszemenként árulni, hát hiszen senki nem őrzi ellen, hogy nem
eszi-e föl a polgár az egész évi készletet egyetlen vad habzsolásban.
Csacsiság, ez most már világos. Az utolsó receptmentes Algopyrineket a polgár egy darabig őrizni fogja, aztán egy vagyonért ad túl rajta az Algopyrin-feketepiacon.
Én már készülök páncélszekrényt venni. Hátha hozzájutok
egy olyan doboz Quarelinhez, amin fordítva nyomták a gyártás
dátumát!

2007.01.11.

Tiltsuk be az amerikai
zászlót
Olvasgatom az Index egyik vitáját, és elgondolkodom a hozzászólásokon.
Felmerült a kérdés, hogy az Árpád-sáv nyilaskereszt nélkül is
holocaustszimbólum-e, vagy csak azzal, a vehemens hozzászólók mindenféle irányba cincálják-forgatják a különféle jelképeket, meredek kijelentéseket tesznek (egyikük azt mondja: „Az
Árpád-sávos zászló legitim jelkép, mivel […] több, mint ezeréves múltra tekint vissza” – vagyis minden legitim jelkép, ami
ezer évnél öregebb, így például a horogkereszt is), megszámolják a sávokat és jelzik, hogy az USA zászlajában is pirosak
meg fehérek vannak, említik Imre királyt, aki Aragóniából hozta a sávokat, szóval az égvilágon mindennel foglalkoznak, ami
fontostalan. Fontos dolgokkal még véletlenül se.
Pedig fontos dolog lenne kimondani egyfajta általános szabályként, hogy a jelkép régebbi tartalma nem írhatja felül az újabbat – éppen fordítva. Ha ezt nem mondjuk ki, akkor nyugodtan
masírozhatok az utcán teljes náci szerelésben, minden eleméhez találhatok egy régebbi, teljesen ártatlan jelentést. A piros
alapon fehér korong éppen a fordítottja a modern Japán nemzeti zászlójának, ha tehát a csíkok számának megváltoztatása ártatlanná tesz egy egyébként fasiszta zászlót, akkor mondhatom,
hogy én csak fölcseréltem a japán zászló színeit; erre ráteszem
Ázsia sok ezer éves termékenységi jelképét, a horogkeresztet,
és megvan a „termékenységet kívánok Japánnak” jelentésű náci zászlóm. Hasonlóan át lehet értelmezni a teljes náci, sztálinista vagy bármilyen önkényuralmi szimbolikát, elővéve régebbi jelentéseket – mert minden politikai szimbólumnak van
régebbi jelentése, vagy van olyan szimbólum, amihez hasonlóvá tehető –, csak elegendő fantázia kell hozzá.

Fontos dolog lenne kimondani, hogy egy jelkép mindig azt jelenti, amit a jelképet látó emberek gondolnak. Ha a taxim hátsó
ablakába kiragasztok egy nagy F betűt, mindenki azt fogja hinni, hogy francia illetőségű az autó, és nyugodtan beleül az ülésre öntött fluorba – mert azt jelentette, csak nem vettem a fáradságot, hogy érthetően fejezzem ki magam. Ha Varsóban egy
politikai felvonuláson ott menetelek hazám, Indonézia zászlajával, amit még odahaza vettem a boltban, akkor barátságosan
vállon fognak veregetni, mert azt hiszik, hogy lengyel zászló.
Ha egy autón azt olvasom, hogy Ford, és az oldalára fordítom,
mert azt hiszem, hogy ezt jelenti, akkor a tulajdonos bokán fog
engem rúgni.
Ha jelképet használok, azt csak egyezményes módon célszerű
tennem. Ha nem egyezményes módon teszem, akkor félreértés
keletkezik, ami akár az életembe is kerülhet, ha a jelkép olyan,
hogy szenvedélyes reakciókat csal ki emberekből. Számos jelképnek azonban többféle jelentése is van (lengyel zászló–indonéz zászló, az ábécé betűiről nem is beszélve, amiknek egytől
egyig rengetegféle jelentése van), ezért ha úgy használok egy
jelképet, hogy nem teszem egyértelművé a jelentést, akkor bekövetkezik a félreértés.
Neonáci körökben például egyezményes jelkép a 88-as szám,
ugyanis az ábécé nyolcadik betűje a H, vagyis HH = Heil Hitler. Ha most egy neonáci felvonuláson én megjelenek egy 99
feliratú táblával, akkor lehet, hogy imádattal borulnak a nyakamba a neonácik is meg az ellentüntetők is, mert előbbiek úgy
értelmezik, hogy 9 = 8 + 1, vagyis „még Hitlernél is hitlerebb
vagyok”, utóbbiak pedig betűnek olvassák, II = Imádom Izraelt. Holott a tábla alján az áll kisebb betűkkel, hogy „Ft/kg a fehér búzakenyér, csak ezen a héten”. Még csak arra sincs tehát
szükség, hogy jelképet akarjak létrehozni – létrejön az magától, ha nem vigyázok. Tessék megnézni a Brian életét.
Fontos lenne kimondani, hogy a többjelentésű jelkép igazi jelentése az, amit a többség annak tart. Tessék a piros-fehér csíkos zászló néhány lehetséges értelmezése, amik eddig nem szerepeltek.
1. A kék téglalaptól és a csillagoktól megfosztott amerikai
zászló, jelentése: állítsuk vissza Amerikában az angol gyarmat-

uralmat. (A csíkok ugyanis a tizenhárom gyarmatot jelképezik,
amik annak idején kikiáltották függetlenségüket.)
2. A lengyel zászló megsokszorozása, jelentése: lengyel vendégmunkásokat akarunk!
3. A magyar zászló az alul levő zöld nélkül, megsokszorozva, jelentése: Magyarország mezőgazdaság nélkül is sokra viszi.
4. A zöld-fehér csíkos zászló optikai komplemense, jelentése: legyőzzük a Fradit!
5. A koncentrikus piros-fehér körökből álló céltábla kiegyenesítése, jelentése: le a céllövészettel!
6. Az Antwerpenhez tartozó Berchem városrész zászlaja, jelentése: berchemi diplomáciai küldöttség.
7. A piros a vér, a fehér a hit jelképe, jelentése: hiszünk a
véradás hasznosságában.
8. Ugyanezen az alapon: vérünket hitünkért!
9. Hasonlóképpen: hitünket vérünkért, azaz akár legszentebb
meggyőződésünket is megtagadjuk, ha megmenthetjük az irhánkat.
10. A piros a tűz, a fehér a jég jelképe, jelentése: forró és hideg váltakozása.
11. Ugyanezen az alapon: egyenlő arányú forróság és hideg,
vagyis szobahőmérséklet.
12. Hasonlóképpen: sarkvidéki naplemente.
Akkor mit is jelent a piros-fehér csíkos zászló valójában? Ha
nem jelentjük ki mint alapelvet, hogy a jelkép azt jelenti, amit a
többség lát benne, akkor ezek közül bármelyik lehet a piros-fehér csíkos zászló „valódi” jelentése.
Ezen a ponton én nem szeretném meghatározni, hogy a többség
mit tart a zászló jelentésének. Szerintem azt, hogy nyilasok vagyunk és meg akarunk ölni mindenkit, de ez az én magánvéleményem, nem pedig objektív igazság. Közvélemény-kutatással
kellene kideríteni.

2007.03.07.

Antipirin
A magyarok egyharmada semmiféle külföldit nem engedne ebbe az országba, még a pirézeket sem, akikkel pedig soha semmilyen konfliktusunk nem volt, még csak piréz bűnözők se érkeztek Magyarországra soha.
Érdemes ezzel kapcsolatban föleleveníteni e föld történelmét.
Első lakói a neandervölgyiek voltak, majd a neolitikumban a
délkelet-európai kultúrák szállásterületének része volt. A
bronzkorban a halomsíros és az urnamezős kultúra lakta, majd
megfordultak itt a kimmerek és a szkíták, és megérkeztek a
szlávok, akik azóta is folyamatosan itt élnek. 400 évvel Krisztus előtt a La Tène-kultúra hódította meg. Háromszáz évvel később a kimberek, a teutonok és ambronok haladtak át rajta, jókora vargabetűvel Dániából Franciaországba vezető útjukon.
Krisztus után 10-ben Augustus császár Pannonia néven római
provinciává tette a Dunántúlt. Diocletianus idején a Dunán innen szarmaták éltek, majd megjelentek a vandálok, pedig a tévészékház akkor még nem is létezett. A keleti gótok királyságának is távoli, külső része volt a vidék, míg végül megérkeztek a magyarok, egyébként az avarokkal együtt. Azaz dehogyis
végül, hiszen a frissen létrejött Magyar Királyság 1044-től
1046-ig német hűbérbirtok volt, s kétszáz évvel később tekintélyes méretű német lakta területek vannak a térképen. Egy időben a levantei kereskedőkből is sokkal többet lehetett látni,
mint manapság. A 15. században sok lengyel érkezhetett, szövetségesek voltunk. Aztán ugye jöttek a törökök, akiknek csak
egy töredéke volt ám török, tekintélyes részük mindenféle ázsiai népből származott. Később az osztrákok elkergették a törököket, nem épp jószívűségből, mert itt maradtak helyettük. Ők
mindenféle nyugat-európaiakat hoztak magukkal. Egyszer föllázadtunk ellenük, akkor némi oroszok jöttek, persze azok se
voltak mind oroszok, a hatalmas birodalom mindenféle népéből
származhattak. 1910 körül Magyarország lakosságának csak
54%-a volt magyar; az irredenta térképekre mindig hűségesen
berajzolt Horvát-Szlavónországban kevesebb, mint három szá-

zalék. A két világháborúban az égvilágon mindenféle ember
került az országba, egy részük itt is maradt. És a kunokról, a jászokról, a besenyőkről, a tatárokról, az arabokról, a zsidókról, a
vikingekről és az angolaiakról nem is szóltam.
Ennek a rengeteg sokféle embernek a leszármazottai vagyunk
mi, akik most elvitatjuk a bevándorlás jogát a pirézektől – éppen tőlük, akik az egészből ki voltak rekesztve. Soha egyetlen
piréz nem érkezett Magyarországra, még fölötte elhaladó repülőgépen sem ült, nem utazott magyar felségjelű óceánjárón,
nem szállt be külföldön magyar által vezetett gépkocsiba, miközben a világ minden más népének része lehetett ebben.
Nem juthatna valami végre a pirézeknek is?

2007.03.21.

A legéberebb magyar
Ki a legéberebb Magyarországon? A hangulat. Mert állandóan
keltik.

2007.03.25.

A nagy kérdés
Egy energetikai beszélgetést folytatunk, aminek során én megjegyzem: hol vették az első autósok a benzint? Hát a patikában!
Erre megszólal kicsi feleségem: „De akkor miért nem lehet a
benzinkútnál gyógyszert venni?”

2007.03.27.

Messze esett a fájától?
Apuka berontott a nyírbogdányi iskolába, többször leköpte és
megütötte az igazgatónőt, hogy végre megértsék az iskolában,
hogy az ő lánya nem olyan agresszív!
A lány biztos inkább az anyukára ütött. Talán apuka is.

2007.04.18.

Demagógiai gyorstalpaló
Mesélik – magam nem hallottam –, hogy Suchmann Tamás
kaddist szeretett volna mondatni a parlamentben jom hasoákor,
és most vérig van sértve, hogy nem lehetett.
Elgondolkodtam az ötleten, hogy is festene ez. Ott áll a parlamentben 385 ember a fején külön erre az alkalomra kölcsönzött
kipával (a háromszáznyolcvanhatodik Orbán, neki van saját kipája, sőt két imaszőnyege, egy szunnita és egy síita, valamint
kátája és kis sintó szentélye is), és latin betűkkel, magyar helyesírással fölvésett papirosból mondják a számukra halandzsa
jiszgadal vöjiszkadast, amit egy ceremónikamester irányításával már órákig gyakoroltak és mégis akadozva megy – minek?
Mire jó ez?
De nem, mondják, úgy volna tán a gondolat, hogy odajönne a
parlament teremburacsarnokába egy rabbi, egy kántor meg
Csupati, és ők mondanák. Jó. Akkor legalább szakszerű kaddisunk van. De esengem, minek? Ott áll 385 ember kölcsönzött
kipával meg Orbán, lehajtott fejjel hallgatják a rabbit, a kántort
meg Csupatit, közben a fele azon morfondírozik, hogy föl kéne
hívni azt a kis szöszit, kivenni egy szobát Józsinál, ő tartja a
száját, az asszony úgy tudja, hogy kampánykörút lesz – és ezek
alighanem a jobbak, mert némelyiknek, ne adj’ isten, az jár a
fejében, hogy már hova be nem szemtelenkednek ezek a (itt

jelzők vannak) zsidók, holocaustmegemlékezést tartani, azok
lehettek a szép idők, amikre most emlékeznek, akkor nem volt
ilyen nagy a mellényük. Aki azt állítja, hogy a parlamentben
így egy lélek se gondolkodik, az vagy hamvasan naiv, vagy
rosszabb. Akkor mit keresne a parlamentben egy ilyen „megemlékezés”? Abban a parlamentben, ahol a világ első modern
zsidótörvényét elfogadták? Ha már holocaustmegemlékezés és
parlament, akkor szerintem aznapra az egész parlamentet be
kellene húzni feketével, nem a gyász miatt, hanem hogy ne lássák.
Ez az egyik fele. A másik fele Suchmann Tamás. Ha jól sültem érte, akkor ő egy képviselő. Ismervén mai parlamenti képviselőinket, én azért azt tudni szeretném, de egészen nagyon bizonyosan, hogy ő mindig visel-e kalapot a fején. Ugye nem
fordul elő soha, de soha, hogy tréflit eszik – netán (Isten
ments!) malacot? (Isten ments!) Ugye szakálla van? Ugye hüpe
alatt esküdött, már ha nős, és rálépett egy pohárra?
Mert ha netán (Isten ments!) Suchmann Tamást nem lehet a
családi asztalnál találni minden péntek este, hogy elmondja a
löhádlik nér sel sáboszt, akkor én kénytelen leszek süvet ülni
Suchmann Tamás fölött, és megkérdezni, hogy ugyan mire föl
akar kaddist mondani a parlamentben. Akkor az emberben régi
emlékek nyomán fölbukik a kérdés: nem volt ez a Suchmann
azelőtt – Vadász?
De ez, unberufen, nem fordulhat elő. Egy parlamenti képviselőnek több esze van annál, semhogy okot adjon a polgároknak
visszaemlékezni, hogy egy éve valami pesti politikus, ej, milyen szóval is illette Deutsch-Für Tamást, itt van a nyelvemen…
Mindazonáltal, őszintén megmondom, tele van a tfilinem azzal,
hogy valahányszor egy politikárius mond valamit, az háromféle
lehet:
– szimbólumok elítélése;
– szimbólumok támogatása;
– egyes szimbólumok elítélése és helyettük mások támogatása.
Nem akarok drága pénzemen szegény kis trombitás szimbolista klapeceket tartani, akik arról vitatkoznak, hogy rőt karika

vagy piros kör. Nem érdekel már, hogy hány sáv volt a nyilasok zászlain, mert semmi jelentősége nincsen; ha holnap bebizonyosodna valamelyik oldal igaza, holnapután ugyanazok a
lengetők lengetnének tovább ugyanúgy, ugyanazzal a világképpel a fejükben, ugyanolyan zászlovakat. Nem érdekelnek többé
a zengzetes szólamok arról, hogy Gyurcsányt hogyan tette
nemkívánatos személlyé, hogy megsértett pár szimbólumot; de
nem érdekel az sem, ahogy Szili elítéli a csúnya dolgok szimbólumait.
Dolgozó politikusokat akarok. Olyanokat, akik az életem jobbá tételével foglalkoznak.
Ha már itt tartunk, ebbe a kategóriába tartozik Révész Máriusz
ötlete a gyerekek szavazójogáról. Nem szimbólumokkal foglalkozik, hanem változtatni akar valamin. És mielőtt magával az
ötlettel foglalkoznánk, el kell ismernünk, hogy ez legalább nem
zászlóanya meg öcsistadion meg szavazzpistikére. (Apropó,
már mióta szeretném tudni: végül is mi lett Pistikével és többfokozatú baráti körével a választások után?)
Ha magát az ötletet tanulmányozom, el kell ismernem, hogy
van benne ráció. Nem szeretem a nyers korhatárokat. Nem hiszek abban, hogy az embernek a tizennyolcadik születésnapján
hirtelen kinő az esze, és megérti az ország dolgait, amiket előző
nap még nem értett. Idáig tehát oké a dolog.
Amivel viszont bajom van, az az ötletgazda személye. Nem
úgy értve, hogy más pártbeli vagy éppen másik fideszes politikustól tetszett volna ugyanez az ötlet. Pontosan arról van szó,
hogy egy politikustól nem tetszik.
Engem mindig az izgat, hogy milyen meggondolás vezet egy
politikáriust, amikor javasol. Két dolgot mindig meg kell nézni:
hogyan szolgálja az ötlet az ország javát és hogyan a politikus
pártjának javát.
Az ország java. Hát nem nagyon látom. Persze ha a választójog döntéshozatali jog lenne, ha arról szavaznánk, hogy mi történjen az országban, akkor igen, akkor a gyerekek, a jövő emberei létfontosságúak lennének, csak azt kellene megoldani,
hogy megértsék a problémát és felelősen szavazzanak. De mi
arról szavazunk, hogy négy évre melyik hazug banda kapjon
hatalmat; jó gyerekek módjára úgy teszünk, mintha elhinnénk,

amit hirdetnek magukról, és jogosítványt adunk nekik, hogy
megtegyék, amit valójában akarnak. Ha dolgokról, ügyekről
szavaznánk ebben az országban, akkor a gyerekek szavazójoga
– ha megértenék az ügyeket – egy-két év alatt elsöpörné Révész Máriusz pártját, mert a gyerekek nem szeretik a tehetetlen,
szájjártató demagógokat, és kíméletlenül kiseprűzik azt, aki
nem tetszik nekik. Ez esetben sovány vigasz lenne a Fidesznek,
hogy a gyerekek az MSZP soraiban is rendet vágnának.
A Fidesz java? Hát igen, az már sarkosabb. Hány gyerek él az
országban, kétmillió? Ennyi új választó bevonása a játékba teljesen átrendezné a képet, akár az is megtörténhet, hogy pusztán
a gyerekszavazatokkal kormánypárttá avanzsál egy olyan csapat, amely a felnőttektől egy szem árva szavazatot nem kap. A
két nagy párt egyenként kevesebb szavazatot kapott bármelyik
választáson, mint a kétmilliós gyereklétszám.
Révész Máriusz természetesen arra számít, hogy a gyerekek
nem valamiféle eztán gründolandó Kölökpártra szavaznak
majd, hanem a Fideszre. Oka van bízni ebben. A Fidesznek
sem technikai, sem erkölcsi problémái nem lesznek, amikor
meg kell magyarázni, hogy a jó gyerek megeszi a spenótot,
szépen lefekszik az esti mese után, de mindenekelőtt és legelsősorban a Fideszre szavaz. Eddig sem tett mást. A Fidesz politikája legalább tíz éve – és egyre inkább – azoknak szól, akik
jogilag felnőttek ugyan, tehát szavazhatnak, de politikailag
gyerekek: nem értik, nem látják át a dolgokat, le lehet kenyerezni őket szép szólamokkal, stadionkeresztelővel, Kossuth téri
dzsemborival. Egyre kevésbé tudnak olyat mondani, ami az intelligens embereket melléjük állítaná; aki mégis köztük marad
intelligens ember létére, anyagi érdekből teszi. (Nem, nincs
olyan intelligens ember, aki azért áll a Fidesz mellé, mert a többi párt túl kicsi ahhoz, hogy tolmácsolja az ő nemzeti érzelmeit. Aki azt hiszi, hogy a Fideszt érdeklik a nemzeti érzelmek,
aki nem tudja, hogy bármikor szenvedélyes kommunistává változnának, ha ezzel látnának esélyt hatalomra kerülni, az minden, csak nem intelligens!)
A Fidesz, mint minden párt, hatalmat akar. Szemlátomást eldöntötték, hogy nem kísérleteznek többé a politikai látókörrel,
helyzetismerettel bíró emberek meggyőzésével, úgyse képesek

rá. Nekik azok kellenek, akik nem érik föl ésszel ezt az egészet.
Avégett, hogy ezek számaránya növekedjen a választók populációján belül, két dolgot lehet tenni:
– minél jobban elbutítani az embereket politikailag;
– nagy mennyiségű politikailag buta választót fabrikálni.
Az elsővel Orbánék folyamatosan próbálkoznak, tömegestül
ontják a tömény hülyeséget, abban reménykedve, hogy senki
nem lehet annyira értelmes politikailag, hogy legalább egy részüket el ne higgye. Mivel kaptak szavazatokat, ez valamenynyire igaz is. De miután őket csak a hatalom érdekli, abba pedig nem tudtak visszakapaszkodni, mégiscsak kudarcot vallott
a dolog.
A második módszert is kipróbálták már: fideszes szemszögből ezeregyéjszakabeli álom lehetett az ötmillió határon túli
szavazólap (kevesebb, azok se mind felnőttek, de nem tudok
konkrétabb számot), szépen beikszelve a déligyümölcs alatt.
Azt hiszem, semmi sértőt nem találhatnak a határon túli magyarok abban, hogy a Fidesz dedósnak nézte őket, hiszen a határon innenieket is annak nézi. Szemlátomást kész ténynek vették, hogy aki túlnan él a határon, az a Fideszre szavaz. Már
nyilván készen álltak a csinnák meg a dratták, hogy egyedül
mi, a Fidesz szereztük meg nektek a választójogot, csak ránk
szavazhattok – és hidegzuhanyként érte őket, hogy Magyarország jelenlegi választói nem óhajtottak szavazójoghoz juttatni
ötmillió külföldit, legyenek bármennyire magyarok. Nemcsak
azért, mert nem sikerült egy tételben legyártani ötmillió fideszes szavazatot, hanem azért is, mert az eset megmutatta, hogy
a polgárbutító programok se működnek a várt hatékonysággal.
Révész Máriusz most aziránt tapogatózik, nem lehetne-e kitermelni akkor csak kétmillió plusz szavazót, akár úgy, hogy
miattuk macikkal kell majd telerakni a plakátokat. Persze a határon túli magyarok jobbak lettek volna, a jobboldal olyan régóta és olyan erővel sulykolja, hogy ezek az emberek mind egy
szálig jobboldaliak, hogy talán már ők maguk is elhiszik magukról. Ötmillió szavazat külföldről igazi délicatesse lett volna
Orbánék számára, de ha ez nincs, akkor megelégednének a kétmillió gyerekszavazat sült oldalasával. Abból is biztos a hatalom!

Így aztán én mostantól számító, álnok politikusnak tartom a
gyerekjogokért síkra szálló Révész Máriuszt. Már juszt azért is.
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Korojn talán mégse supren?
Régebben digitalizált könyveimet rendezgetem, s elém került
Baghy nyelvkönyve. Ahogy lapozgattam, elgondolkodtam rajta, mi is a bajom nekem az eszperantóval.
Erről még nem esett szó a blogban, de talán baráti körömből
se mindenki tudja, röviden elmondom. Éppen húsz éve tanultam meg eszperantóul, egyszerű kiváltó okból: a születésnapomra megkaptam Szerdahelyi Esperanto 1 internacia című
tankönyvét, amiről persze csak jó sokára tudtam megállapítani,
hogy használhatatlan. Ugyanis nincs benne se szószedet, se egy
kukk az eszperantón kívül más nyelven. Az ötlet jó lenne, csakhogy a neves szerző egy helyütt ezt írja: „La tigro estas sovaĝa
besto. La zebro estas sovaĝa besto.” Mármost mi a tigro és a
zebro legfeltűnőbb közös vonása? Évek hosszú során át azt hittem, hogy sovaĝa csíkosat jelent. Szerdahelyi nagyon sokat
épített a tanuló indoeurópai nyelvekben való jártasságára – de
mi van, ha az nem elég? Én tizenhat éves koromban nem ismertem a francia sauvage vagy az amúgy is ritka angol savage
szót. Ha Szerdahelyi zebro helyett elefantót írt volna, bizonyára
rájövök, hogy vadállatokról van szó. Szóval lendületesen tanulni kezdtem a nyelvet, amiről amúgy is tudtam már ezt-azt,
beszereztem további könyveket, így például Szerdahelyi másik
könyvét, a Kevés szóval eszperantóult.
Engem már nem fognak kiátkozni a movadóból, szerintem a
nevemre se emlékeznek, nem is igen van miről – a másik fele,
hogy szeretek olyanokat mondani, amiktől kiátkoznak valahonnan. A movado meg eddig se hiányzott. Úgyhogy elmondom,
hogy ez a könyv se sokkal jobb. Szerdahelyi valami elképesztő
módszert alkalmaz. Bemutatja az ábécének azokat a betűit,
amik a magyarral azonos ejtésűek (bcdfghijklmnoprtuvz), és

végigdumál egy fejezetet kizárólag ezekkel. Bonvolu doni nur
unu porcion, bonvolu diri unu vorton, legyen szíves csak egy
adagot adni, legyen szíves egy szót mondani, ezek jutnak
eszembe, de bonyolultabb mondatszerkezetek is előfordulnak.
A második fejezetben avatja be az olvasót az a, e és s betű
misztériumába, s a szerencséseket, akik veszik ezt a hihetetlen
akadályt, a harmadik fejezet az ékezetes betűkkel is megismerteti. Csak ezt követően kezdi a tanítást ott, ahol el kell kezdeni,
az elején. Érteném ezt a dolgot, ha olyan nyelvről lenne szó,
mint a David Crystal említette !xũ, aminek 141 mássalhangzója
van, némelyik hat IPA-jelet igényel és azt se tudja az ember,
mihez hasonlítsa. (A kedvencem a glottalizált zöngétlen laterális affrikált velarizált és nazalizált palatális csettintő.)
Azért később lett jó nyelvkönyvem is, a Baghy-féle, aminél
jobb nyelvkönyvet nem láttam semmilyen nyelvhez, márpedig
rengeteg volt a kezemben.
A movadóban, az eszperantista mozgalmi berkekben valamikor valamennyire ismerhették a nevemet – az arcomat persze
nem –, mert többeket ismertem, de mozgalmi tevékenységem
soha nem volt. Fönt voltam egy-két mozgalmi listán, amiket
azonban jobbára untam, mert engem a nyelvészet érdekelt, őket
meg nem annyira. Aztán jó néhány évvel ezelőtt elegem lett az
eszperantisták állandó, kicsinyes civakodásából, leiratkoztam,
és innentől nincs kapcsolatom a mozgalommal, gyakorlatilag a
nyelvvel se. Egykori eszperantista ismerőseim, barátaim vagy
nem élnek már – akadt köztük igen idős ember –, vagy elfelejtettek, vagy más okokból nem akarnak tudni rólam. Mindegy;
amint rengetegszer leírtam már akkoriban, engem a nyelv érdekelt, nem a movado.
Visszatérve tehát, ahonnan elindultam, a Baghy-könyvben elibém került egyik kedvenc versem, a Korojn supren! Szeretem a
hangzását, a szinte kiejthetetlenül agyonhalmozott mássalhangzó-torlódásokkal, meg a képeket, amiket fölmutat. De most elgondolkodtam rajta. Először is jöjjön a vers.

Kalocsay Kálmán
Korojn supren!
Ho, kavaliroj de la Nova Sent’,
Ni ekbruligu flamojn en la koroj,
Flugu de kor’ al kor’ tra l’ homa gent’,
Flugu la flagre festaj fajrofloroj!
Ĝemas mizere, en malam’ dronante
Tuta homaro sub malbona sort’,
Brilu do por ĝi ĉie, lumdonante,
Koro flamanta, kiel gvida torĉ’!
Ho, kavaliroj de la Pentekost’,
Lukti ni devas en bataloj multaj!
Jen malamikoj: la anima frost’,
Blinda malam’ kaj miskomprenoj stultaj.
Veoj alarmas por batal’ benata,
Grandaj mizeroj vokas nin por arm’;
Jen la armiloj: la laboro frata,
Brakoj brakumaj kaj la kora varm’!
(Érdekes tapasztalat: a palmos magyar billentyűkiosztásommal majdhogynem gyorsabban lehet írni eszperantóul, mint
magyarul!)
Kalocsay meggyőződésem szerint a legnagyobb eszperantó
költő volt tutmonde, úgyhogy igazi fordításra csak ő vállalkozhatna – meg kell bocsátania, ha az olvasó kedvéért összetákolok valami tartalomismertetésre elegendő nyersfordítást.

Szíveket fel!
Ó, Új Érzés lovagjai,
gyújtsunk lángokat a szívekben,
repüljenek szívtől szívig az emberi nemen át,
repüljenek a lángolva ünneplő tűzvirágok!
Nyög nyomorultul, gyűlöletbe fúlva
az egész emberiség rossz sors alatt,
ragyogjon hát érte mindenütt, fényadón,
egy lángoló szív, vezető fáklyaként!
Ó, Pünkösd lovagjai,
sok csatában kell győznünk!
Íme ellenségeink: a lelki fagy,
a vak gyűlölet és az ostoba félreértések.
Jajszavak riasztanak az áldott harcra,
nagy nyomorúság hív minket fegyverbe:
íme fegyvereink: a testvéri munka,
ölelő karok és a szívmeleg!
Tudom, ritmusától, dallamától és rímjeitől megfosztva csak
egy halom hülyeség, de ez a legtöbb verssel így van.
Szóval elgondolkodtam ezen a korojn supren dolgon. Biztos?
Erre van nekünk szükségünk? Lángoló szívekre? Lángoló szívek a hölgymagazinban megjelenő romantikus regénysorozat
címe Wodehouse Hübele Sámueljében. Ott ez helyénvaló. Egy
mozgalomban – nevetséges. Ma már helyeselném az eszperantisták egykori döntését, amellyel a mozgalom jelképéül használt ötágú zöld csillagot lecserélték egy rögbilabdához hasonló
objektumra, ha nem lenne az a véleményem, hogy a zöld csillag sokkal jobban kifejezi őket. (Hogy pirosban a kommunizmust jelenti? Hát aztán! Fehérben ott díszeleg az amerikai
zászlón, sárgában az EU lobogóján, kékben és feketében több
más ország zászlain, kinek jut róluk eszébe a kommunizmus?)
Ma már helyeselném a változtatást azon az elven, amit akkor
mellékeltek hozzá: hogy a csillag egy olyasféle szektajelleget
fejezett ki, amivel nem akarnak azonosulni. Az most mindegy,
hogy a csillag ezt fejezte-e ki csakugyan; a szektajelleget hasz-

nos lenne eltörölni, és ha ehhez a csillagnak áldozatul kell esnie, nem bánom.
A bajom az, hogy nem látom a második lépést. Nem érzékelem, hogy az eszperantó továbblépett volna a lángoló szívű,
emberiségmentő lovagok tizenkilencedik századból ittfelejtett
képzetén. Nyilván mert nem látom a movadót, nem érzékelem,
hogy mi folyik benne. No de én azelőtt se láttam a movadót! A
könyveket láttam. A könyveket, amik ilyenekről zengtek –
részlet az eszperantó himnuszból –:
Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj,
Sed dissaltos la obstinaj baroj
Per la sankta amo disbatitaj.
Sur neŭtrala lingva fundamento
Komprenante unu la alian
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.
Erősen állnak évezredek falai
a megosztott népek között,
de szétrepülnek majd az akadályok,
amiket szétvert a szent szeretet.
Semleges nyelvi alapon
egymást megértve
a népek egyetértésben
egy nagy családi kört fognak alkotni.
Dissaltos, faros. Kijelentő mód, jövő idő. Ebben az 1890-es
években még akár lehetett is hinni, Zamenhof pontosan az az
ember volt, akit ilyen hit vezérelt évtizedes munkájára. De azóta sokat változott a világ, és aki azt mondja, hogy szerinte la
popoloj valaha is faros en konsento unu grandan rondon familian, méghozzá a neŭtrala lingva fundamento segítségével, az
nem tudja, hogy mit beszél. Különösképpen azért nem tudja,
mert bármelyik országban él, azt kell látnia, hogy az emberek
egymásnak esnek, ámbár nyelvi szempontból komprenante unu

la alian. Nyelvileg Orbán és Gyurcsány, Sarkozy és Royal, ír
protestáns és ír katolikus tökéletesen megérti egymást. Éppen
ez a baj. Ha egy tündér varázsolna valamit, amitől Gyurcsány
szanszkritul kezdene beszélni, Orbán pedig hettitául, s egyúttal
elfelejtenék, amire emlékeznek a másik korábbi szavaiból, akkor nem értenék többé, hogy a másik milyen hülyeségeket beszél, és minden ellenségeskedésnek vége szakadna – amíg a
nyomdából ki nem kerülnének a szanszkrit és hettita nyelvkönyvek.
Persze eszem ágában sincs azt mondani, hogy a nyelvi megértés ellenségeskedést szül, de még azt sem, hogy a nagyobb
nyelvi megosztottság segíthetne a világ bajain. Ez marhaság
lenne. De nem kisebb marhaság az, amit Zamenhof ebben a
hangulatos, de nagyon régen idejét múlt versben elképzel. Ez
márpedig nem lesz.
Ami nem lenne baj, de az eszperantó kultúra teljes egészében
ezen alapszik. Mint Carsac Hisseinek civilizációja, amely egy
sok ezer éve tett Ősi Ígéreten alapul. Ott ez működik, itt nem,
mert ez az ígéret nem több és nem más, mint egy romantika korabeli, szentimentális és jóindulattal telt emberbarát álma a neki szimpatikus jövőről. Az ígéret egy semleges világnyelv, amit
az egész világ, minden egyes ember beszélni fog; az már kinek-kinek saját vérmérsékletére van bízva, hogy a világnyelv
csak közvetítő lesz-e, avagy minden ember anyanyelve, és
hogy a világnyelv az eszperantó lesz-e vagy valamelyik másik.
Zamenhof nem mondta, hogy az eszperantónak kell lennie. De
ez mindegy is. A belátható jövőben az ígéret semelyik változata sem fog teljesülni.
De ha ezzel szembenéznénk, akkor baj lenne, mert akkor mire építjük a kultúránkat?
Ez kellemetlen probléma. A történelem tele van mozgalmakkal, kicsikkel és nagyokkal, amiknek remek téziseik voltak, de
mégis akadt bennük egy-két hiba. Ha nem voltak hajlandók
szembenézni velük, akkor ezek szép lassan felőrölték a mozgalmat. A legjobb példa a kommunista mozgalom, amelynek
kiinduló téziseiben sajnálatos módon akadt egypár súlyos hiba.
Bizonyára ki lehetett volna javítani őket, de a tételeket kanonizálták, a hibák puszta észrevétele is szentségtörésnek számított.
Így a hibák megmaradtak és megölték a mozgalmat.

Hát a movado? A movado jobb helyzetben van, mint a kommunizmus (vagy akár a kereszténység). Egyetlen igazi nagy hiba van, a téves ígéret az eszperantóról mint a világ nyelvéről.
Ezt kellene csak kiküszöbölni.
De – megismétlem – akkor mire építsük a kultúránkat? Mi
ösztönözne egyetlen embert is, hogy megtanuljon egy kicsike
nyelvet, amit elszórtan a világon talán egymillióan beszélnek –
hatezer ember közül egy –, és amitől nem várhatja, hogy egyszer az emberiség közös nyelve lesz?
A probléma valós: az emberek jókora hányada nem egészen
érti, mire való lenne megtanulni bármely más nyelvet az angolon kívül, és nem is teszi. (Nem tudhatják szegények, hogy angolul is jobban beszélnének, ha megtanulnának egy vagy több
más nyelvet, akkor is – sőt akkor elsősorban –, ha az angol az
anyanyelvük.) Aki pedig nem hiszi, hogy egyedül az angol érdemel figyelmet, az aszerint választ nyelvet, hogy hova köti a
munkája, rokonsága, bármi. Azért tanul szlovákul, mert üzlete
van Komáromban – ha a határ túloldaláról fidzsi vevők jönnének, fidzsiül tanulna. A nyelvet a földrajzi viszonyok szerint
választja ki. Ebben a helyzetben az eszperantó abszolút vesztes
pozícióból indul, az utolsó nyelv lesz, amit bárki megtanul. A
felsőoktatásban választható eszperantó nyelvvizsgát el lehet felejteni. Az emberek a lovárit választják, mert tévesen azt hiszik, hogy az ugyanolyan könnyű, mint az eszperantó (nem az,
de aki ez alapján választ, annak az eszperantó se lenne könynyű), és mert joggal azt hiszik, hogy a lovárinak hasznát vehetik (és vehetnék is, ha csakugyan megtanulnák és nem felejtenék el a vizsga utáni napon), az eszperantónak pedig nem (és
tényleg nem, mert eszükbe se jut, hogy keressenek egy eszperantó weboldalt, könyvet vagy pláne rádióadást). A diplomához
megkövetelt nyelvvizsga értelmetlensége azért nem szembeszökő, mert az embereken nem látszik, hogy értenek-e és használnak-e idegen nyelvet. Ha a diplomához sárkányrepülős képesítést kívánnának meg, akkor csak föl kéne nézni az égre és
megszámolni, hány diplomás használja a tudását valójában.
Hogy mire építsük akkor az eszperantó kultúrát? Nekem van
egy gondolatom, és el is mondom, abban a biztos tudatban,

hogy ha el is olvassa valaha egy eszperantista, úgyis fütyülni
fog rá, tehát nyugodtan beszélhetek.
Én azt mondom, hogy a nyelvre és az eddig felhalmozott irodalomra. A nyelvre azért, mert egy csodaszépen megszerkesztett, kristálytiszta logikájú műalkotás, és ha ezt elmondjuk az
embereknek, akkor lesznek, akiket érdekelni fog. Jelenleg nemigen tudnak a nyelv logikai értékeiről; egy nyelv és kész.
Az irodalomra pedig azért, mert van. Értékes, színes, állandóan fejlődő és változó irodalma van, és az emberek erről sem
tudnak. Meglepi őket a hír, hogy az eszperantónak van irodalma; találkoztam emberekkel, akik ennek hallatán kétkedve
megkérdezték: de teljes értékű, igazi irodalom az? El kell nekik
mondani, hogy igen.
Hogy ez kinek a feladata, szerintem egyértelmű: a movadóé.
Az eszperantó nyelvészeti és kulturális értékeit az eszperantisták ismerik, és közülük a movadanók azok, akik képesek valamit elterjeszteni. De nem a movadóban kell elvégezni. A nyelv
iránt épp csak érdeklődni kezdő emberke nem a töméntelen
szervezet valamelyikéhez látogat el, és nem is a sokféle rendezvény egyikét keresi meg. A nem movadanóknak a leghalványabb fogalmuk sincs arról, hogy mikor és hol van JER, IJS,
arról se, hogy ezek léteznek.
Az új szemléletet a nyelvkönyvekben kell érvényre juttatni.
Aki egy nyelvre kíváncsi, az először is vesz egy nyelvkönyvet
vagy keres egy online tanfolyamot. Minden egyéb csak később
következik, ha egyáltalán következik. Persze az se mindegy,
hogy az eszperantisták hogyan beszélnek a nyelvről, ha laikusok előtt szóba kerül. Ha azt mondjuk, hogy ez egy semleges
világnyelv, ami arra hivatott, hogy a népek közötti érintkezés
eszköze legyen, akkor abban a szempillantásban kész lesz az
ítélet: szegény bolond, megtanult egy ilyen összetákolt, kezdetleges segédnyelvet, és azt hiszi, hogy az egész világ ezt fogja
beszélni.
Az új nyelvkönyvekből el kell tüntetni az olyan képtelenségeket, amilyet Baghy is ír az előszóban: „Az élet élő valósággá
tette Zamenhof elgondolását, és az eszperantó ma már nem
mellőzhető kultúrtényező ott, ahol a dolgok rendje vagy az emberi törekvések a nemzeti nyelv határain túlmenő érintkezést

tesznek szükségessé.” Ez hülyeség. Dehogynem mellőzhető.
Akárhol megnézi az ember, hogyan érintkeznek a nemzeti
nyelvek határain túlmenően, mindig mindenhol kitűnően megvannak az eszperantó nélkül is.
Hogy mit mondjunk helyette?
„Milyen nyelvet akarsz tanulni? Amivel a világon mindenhol
boldogulsz? Válaszd az angolt. Aminek hatalmas irodalma
van? Válaszd az oroszt vagy a franciát. Amivel munkát kaphatsz külföldön? Válaszd a németet. Ami távoli, ismeretlen
kultúrával ismertet meg? Válassz egy ázsiai vagy afrikai nyelvet. De ha olyan nyelvet akarsz, ami rövid idő alatt megajándékoz azzal az élménnyel, hogy értesz egy idegen nyelven; ami
felér egy nagyszerű logikai játékkal; ami egy ismeretlen irodalomhoz nyitja meg a kaput – akkor válaszd az eszperantót.”
Ilyesmiket kell mondani. Én magyarázzam meg nektek movadanóknak, akik naponta használjátok a nyelvet, hogy mik az
előnyei? Tessék megkeresni őket, a valódi előnyöket és nem a
képzelteket. És azokat tenni a könyvekbe meg a népszerű ismertetésekbe, nem pedig lelkendezést, hogy testvér lészen minden ember, ha eszperantóul beszél.
Amint mondám, nem izgat, ha kiátkoznak a movadóból. Eddig
se voltam ott. Azt hiszem, a movado is áldozatul esett annak a
bajnak, hogy Józsi megsértette Jenőt, akinek János segít haragudni, Juli pedig gyűlöl mindent, ami Judittal kapcsolatos –
közben pedig már senki nem emlékszik arra, ami miatt eredetileg összejöttek. Talán ha új célok miatt újra lehetne kezdeni,
másra is figyelnének.

2007.05.29.

Ártatlan
„…a két orvos nem ártatlan, csak a bűnösségüket nem lehet bizonyítani.”

Erre a félmondatra kaptam föl a fejemet a klubhíradóban. Kérem szépen. Akinek a bűnösségét nem lehet bizonyítani, az ártatlan. Ez a szó, hogy ártatlan, pontosan ezt jelenti jogi értelemben.

2007.07.16.

Tiltsák be a cukrot!
Szükségünk lett volna némi kálium-permanganátra, köznapi
nevén hipermangánra. Receptünk is volt hozzá, ám a gyógyszertárak sorra azt felelték: nincs, nincs, nincs. Kiderült, hogy
betiltották, mert bombaalapanyagot lehet belőle csinálni.
Őszintén remélem, hogy aki betiltotta, az gyorsan intézkedik
és tilalom alá helyezi a cukrot is, az ugyanis a dinamit egyik
alapanyaga. És addig is lesz oly kedves és leperkálja nekünk a
különbözetet. A hipermangán ugyanis FoNo-beli készítmény,
így fillérekbe kerül. A helyette ajánlott különleges csodaszer
viszont majdnem kétezer forint, ráadásul egy napba telik, mire
megszerzik, még nem is hallottak róla.
S ezúton teszem közhírré, hogy a terroristák legyőztek minket,
kezdődhet a tivornya a búvóhelyeken. A legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgokhoz nem lehet hozzájutni, mert hátha bombát
csinálnak belőle. Természetesen a terroristák ezentúl is ugyanúgy elkészítik és felrobbantják a bombáikat, éppenséggel akár
hipermangánból is. Ők ezentúl is meg fogják tudni szerezni –
eddig is recept nélkül tették –, akkor is, ha senki más nem, és
aki azt állítja, hogy a terrorveszély ilyen tilalmakkal csökkenthető, az maga terrorista. Megfosztja az embereket dolgoktól,
amik kellenek nekik és megilletik őket. Ez csak egy árnyalattal
szelídebb, mint fölrobbantani őket.
Tetszenek még emlékezni a hatalom néhány ötletére a kódháborúban? Amikor betiltották az erős titkosító algoritmusokat,
merthogy úgymond terroristák is fölhasználhatják őket, akkor
némely világos fejű ember megmondta, hogy ezzel csak a jó-

akaratú polgárokat lehet korlátozni, a terroristák megszerzik
maguknak az erős titkosítást.
If hipermangán is outlawed, only outlaws will have hipermangán.

2007.08.10.

Okos tanarak
Okos igazgató bácsi visszautasította, hogy AIDS-felvilágosításra küldje tanarait, mert az ő gyerekei nem foglalkoznak a szexszel.
Sajnos nem mondták be, hol élnek és hányan vannak ezek a
súlyosan beteg gyerekek, akik az emberiség pusztulását is
okozhatnák, ha elszaporodnának. Szerencsére nem szaporodnak. „Az én családomban nem foglalkozunk a szexszel. Már a
nagyszüleim se csinálták.”

2007.08.13.

Quick Bölcsi 1.0
Hosszú évekig várakozni kell, hogy az ember gyereke bejusson
a bölcsibe, de nem jut be, me’ addigra óvodás lesz. A megoldást a jövő héten már pénzért árulom, addig íme a prebéta verzió.
– Halló, Bölcsi?
– Egen?
– Szeretném beíratni a gyerekemet.
– Jó. Hogy hívják a gyereket?
– Én Pétert vagy Andrást szeretnék, de még nem tudom, hogy
ki lesz a párom és milyen lesz az ízlése…

2007.08.25.

Sztrájktörőtanfolyam
Egy-két napos tanfolyamon képezik majd azokat, akik vezetik
a buszokat a sztrájkoló sofőrök helyett.
Az én időmben, amikor a politikusok még az emberek életével foglalkoztak (például ellene törtek), nem pedig azzal, hogy
egymásra fenekedjenek, szóval az én időmben az ilyesmit
sztrájktörésnek hívták és rendkívül rosszul tolerálták. Persze ez
ronda komcsi nyelvezet, de demokratikusul is el tudom mondani.
A sztrájk a szervezett munkavállalók demokratikus jogainak
egyik érvényesítési eszköze. Segítségével a munkavállalók rákényszeríthetik munkaadójukat, nemkülönben a kormányt,
hogy odafigyeljen a problémákra és nekilásson orvosolni azokat. Ha a munkaadó a sztrájk idejére más munkavállalókat
szervez be, akkor a probléma az ő szemszögéből meg van oldva, a vásárlókat kiszolgáltuk, a profit továbbra is befolyik, a
szervezett munkavállalók csináljanak, amit akarnak. Esetleg
persze csinálnak egy új sztrájkot, de már följegyeztük a helyettes munkavállalók telefonszámát, és tudjuk pótolni az alkalmazottakat. Esetleg akár végleg is, mert aki folyton sztrájkol, az
munkakerülő (a békávés vezéregér megmondta, hogy a sztrájk
idejére nem jár bér – milyen kár, hogy nem ő írja a törvényt),
aki pedig helyettesíti, az lojális és jó munkavállaló, tehát a
sztrájkolót kirúgjuk, a helyettest fölvesszük. Persze mint alkalmazottnak nem fogunk annyit fizetni neki, mint amikor beugrós volt, be kell érnie a rendes bérrel, ami miatt a másik sztrájkolt. Ő persze nem fog sztrájkolni, á, nem, dehogyis, szó sincsen róla. Ha ezt tenné, akkor behívnánk helyette beugrósnak
az eredeti sztrájkolót.
Amúgy szerintem nem rohangál ebben az országban tízmillió
ember buszvezetői jogosítvánnyal, azonfelül a buszsofőrök
nem gazdag emberek (ha azok lennének, nem sztrájkolnának a
bérük miatt). Tehát lesznek buszsofőrök, akiket elcsábít a
sztrájktörőknek fölajánlott rendkívüli pénz, és visszamennek

aznapra dolgozni. Ezt úgy hívják, hogy korrupció, komcsi
nyelven is, demokratikus nyelven is.

2007.10.14.

Főpap 451 °F
Szegény vatikáncsok meg vannak zuhanva, mert kiderült, hogy
monsignore Tommaso Stenico, Istennek püspökké kent szent
szolgája – meleg. Azaz nem meleg, Isten ments!, ő csak papként közeledett meleg férfiakhoz, igazából heteroszexuális, azazhogy semmilyen szexuális, mert nővel se dug, Isten ments!
Borzalmas. Bíborvörösek tömegei kerengenek fejvesztve a
megszentelt, ódon falak között, s mivel átkozódni bűn, Isten
bocsánatát kérik azoknak az eszefelejtetteknek, akik nem jöttek
rá, hogy a gaysignore fölismerését mélységes titokban kellett
volna tartani, abszolúte rettentő nagyon hallgatni róla, és miattuk most kiderült az egész. Mert nem az a baj, ha a püspök meleg. Az se baj, ha a püspök pedofil. Az a baj, ha kiderül!
Rettenetes. A klastromokban síró anyácák tömegei imádkoznak az Úrhoz, adná, hogy a világ beszopja a hazugságot, hogy
a monsignore igazából hideg. Mert hazudni bűn, de rosszul hazudni ráadásul még hiba is. Ámbár püspök, egyáltalán emberi
lény létünkre melegnek lenni akkora bűn, hogy arra a hazugság
már habnak is kevés. Aki ekkora bűnt követ el, az a minimum,
hogy hazud a kedvünkért.
Iszonyatos. A plébániákon és baziliszkákon papok tömegei
térdepelnek reszkető kézzel és kérik az Urat, adná, hogy őróluk
ne derüljön ki. Mihez kezdenek, ha nem lehetnek papok többé
– ők csak ehhez értenek –, ráadásul hőmérsékletük nyilvánosságra kerülvén kiveti őket az emberi társadalom? Ők azt hiszik,
hogy az emberiség olyan elutasító a homoszexualitással, mint a
Vatikán. Sajnos jól hiszik, de ők tették ilyenné.
Irtózatos. Félhomályos gyóntatófülkékben szerzetesek és papok tömegei bizonygatják gyóntatóapjuknak, hogy ők nem. Ők
teljesen abszolúte heterók, férfival hálni fertéztető borzalom,

ők ilyesmire gondolni se képesek. És tényleg nem: ők valóban
heterók. De azt se szabad! Mert aki heteró és férfi, az nőhöz
vonzódik. De a katolikus pap cöliba, nem vonzódhat senkihez.
Ha férfihoz vonzódik, akkor bűnös. Ha nőhöz vonzódik, akkor
is bűnös. Ha nem vonzódik senkihez, akkor is bűnös, a régi
időkben a papjelölteket vizsgálatnak vetették alá, hogy biológiailag férfiak-e, megvan-e az a részük, amire papi pályafutásuk
során soha nem lesz szükségük.
Vonzódni tehát tilos, de férfihoz tilosabb. Csak nőhöz szabad
nem vonzódni. Aki férfihoz nem vonzódik, az undorító szodomita. Csak a nőhöz nem vonzódást engedélyezik.
Én a magam részéről arra kérem az urat – nem, nem az Urat,
Ratzinger Benedek urat –, hogy gondolkodjon egy kicsit, mielőtt. Minden pap nem vonzódik valakihez. A többség a nőkhöz nem vonzódik, Stenico püspök történetesen a férfiakhoz
nem vonzódik, és sajnos vannak papok, akik gyerekekhez nem
vonzódnak. Akik vonzódtak, azokat már megbüntették, áthelyezték más körzetbe. Vagyis majdnem minden pap, mert ma
már – úgy tudom – nincs férfiassági vizsgálat, akadhat köztük
is, aki beteg és tényleg nem vonzódik senkihez. Az Úr úgy látta
jónak, hogy biológiai lényeknek teremt minket. (Végül is csak
egy napja volt rá, hogy kigondolja, addig folyton mással volt
elfoglalva.) Én arra kérem Ratzinger urat, vegye ezt figyelembe
és bocsásson meg Stenico úrnak. Meg A. plébános úrnak meg
B. testvérnek meg C. püspök úrnak meg D. bíboros úrnak meg
saját magának is. Mert valakikhez ő is nem vonzódik.
Erre a kis időre szerintem elég lenne megbocsátani. Aztán
majd jön egy modern kor, amikor a papok ugyanolyan lenéző
mosollyal gondolnak vissza a mai elmaradott papokra, amilyennel a mai kaotikus anyaszentegyház gondol boszorkányüldöző elődeire.

2007.10.14.

Zokogásban fogok kitörni
Keveset keresnek a minisztériumi osztályvezetők és szakállamtitkárok, ámbár igazából a szakállamnak nincs is titkára. Félmilliós fizetéssel nyelik az éhkoppot, miközben a versenyszférában másfélmilliót is megkereshetnének. Most emelni akarják
a fizetésüket.
Van alternatív javaslatom. Menjenek az osztályvezetők a…
versenyszférába. Keressék magukat betegre, én nem sajnálom
tőlük. De nemhogy az 530 ezret, még az 53 ezret is sajnálom
olyanoktól, akik valamikor a cucilizmus idején kezdték a bürokratapályát, és azóta bebetonozódva semmi egyébbel nem
foglalkoznak, mint kérelmeket utasítanak vissza. „Tisztelt minisztérium, a MDCLXVI törvény 999. bekezdése lehetetlen
helyzetbe hoz minket, tessék rajtunk segíteni!” „Kérelmét elutasítom a MDCLXVI törvény 999. bekezdése alapján.” „Drága minisztérium, nem kaphatunk teknősbéka-röptetési engedélyt, mert szőkék vagyunk, igazságtalanság!” „Kérelmét elutasítom, mert a CCCXXX törvény 666. bekezdésében felsorolt teknősbékaröptetésiengedély-jogosultak között a szőkék
nem szerepelnek.” „Aranyos minisztérium, jaj-jaj-jaj!” „Kérelmét elutasítom, mert a QQZZ törvény milliomodik bekezdése
alapján a jaj-jaj-jaj ügyében a minisztérium eljárásköri behatóságának folyományaképpen összeintézkedés megállapíthatóságának eredménye nem kivitelezhető.”
Menjenek a versenyszférába! Nyalják föl a másfélmilliós fizetést, amíg a cégvezetők rá nem jönnek, hogy ezek az emberek csak ártani tudnak, és ki nem rúgják őket, mert a versenyszférában nincs kecmec. Mi pedig majd elgondolkodunk rajta,
hogy ha ezek az emberek nem kellenek a versenyszférában, akkor miért kellenek a büroszférában – és ha nem kellenek a versenyszférában, akkor ugyan mit számít, hogy mennyit kaphatnának ott, amikor úgyse kaphatnak?
Igazságtalan vagyok? Akadnak közöttük abszolúte nagyon tök
rendes emberek, és én most ronda vagyok, amiért a rosszak mi-

att őket is bántom? Oké. Tessék nekem mutatni egy rendes
osztályvezetőt vagy bajszomtitkárt, aki segít a minisztériumhoz
fordulókon, és visszavonom villámaimat, még Lót osztályvezető feleségének ruhájából se lesz sótartó.

2007.10.15.

A duplamuki
A duplamuki különleges élőlény. Szemre olyan, mint akármelyik normális ember, kivéve hogy öltönyt és nyakörvet visel.
De nem mindenki duplamuki ám, akinek öltönye és nyakörve
van. A duplamuki látszólag olyan, mint akármelyik másik öltönyös. A különbséget csak egy másik duplamuki vagy a modern
telekommunikáció tudja fölfedezni. A duplamuki egyszerre két
helyen tud lenni.
Például Tótkomlósfalussy Aladár hüttyösi polgármester, országgyűlési képviselő meg tudja tartani beszédét a hüttyösi városházán a földesurak hattyászati jogának helyreállításáról, és
ugyanabban a percben beszédet tud mondani a parlamentben a
hüttyösiek által kezdeményezendő népszavazásról. Mert ő duplamuki.
Ezért nem érti, miért ne lehetne egyszerre polgármester és országgyűlési képviselő.

2007.10.18.

Bondrentés
Úgy hírlik, hogy 23-án zavargani és rendet bontani akarnak
szólásszabad honfitársaink. Bocsánat, tavargás lesz, most írták
ki a tévéhíradóban. Tojással és naranccsal akarják dobálni a politikusokat. Meg szeméttel, de ez utóbbit legalább értem.

Arra gondoltam, szózatot intézek hozzájuk.
Véreim! Magyarok! Dobálózásotok élelmiszerhiányhoz vezethet! Tavaly egy választási rendezvényen a Fidesznek már nem
telt narancsra, csak almát osztogathatott! Most pedig félő, hogy
ötven forint lesz a tojás!
Ne vásároljátok föl a tojást a magyar anyák elől, akik magyar
gyerekeiket akarják táplálni vele! Dobáljátok a politikusokat a
saját tojásaitokkal!

2007.11.05.

Emberáldozat
Éppen megtudtuk, hogy az otthonszülni kívánó nők hemzsegő
tömkelege évente mintegy kétszázötven főből áll. Viszont
mindössze hetvenezer főnyi szórványos minoritás küzd az ápolási díj anomáliáival.
Az otthonszüléssel naponta foglalkozik az összes tévéhíradó,
törvényt akarnak csinálni róla, az ápolási díjat meg le se.
Ennek az az oka, hogy meghalt egy baba. Amíg nem halt
meg, a kutyát nem érdekelte, hogy szül-e valaki otthon és ki az
a Geréb Ágnes. Ma már részletes félrevezetéseink vannak az
ügy összes részletéről.
A megoldás tehát egyszerű: elég egyetlen otthonápoltnak
meghalnia, és az ország föl fogja fedezni, hogy hirtelen támadt
egy másfél évtizede létező probléma.
Az áldozatjelöltek listáját az Otthonápolt Áldozatokat Állító
Alap címére lehet küldeni.

2007.11.05.

Me’ a biblija tilcsa ám
Megint meghalt egy jehova a vérátömlesztés megtagadása miatt. Éppenséggel egy kismama, ikerszülés után. Mert a biblia
tiltja a vér fogyasztását.
A kismama jelenleg ürdüngök kezén perzselődik a szurkos
üstben, mert a biblia tiltja az öngyilkosságot is, és ő azt követett el. Ráadásul ikreket szült, amit a biblia szintén tilt. Káin és
Ábel, Jákob és Ézsau szomorú példája világossá teszi, hogy a
seregek ura bűnös hajlamnak bélyegzi az ikerszülést.
De ez legyen a jehovák problémája – nem jutnak vele jehova.
Engem inkább az foglalkoztat, hogy miért kellett lecsukni dr.
Kevorkiant, amikor bármelyik orvos megteheti, hogy leöli betegét annak kívánságára.
– Mrs. Arkangyal, önnek vérátömlesztésre van szüksége,
másképp meghal.
– Én jehova vagyok, vallásom tiltja a véres bifszteket és az
átömlesztést.
– Akkor dögöljön meg.
– Hálásan köszönöm, doktor úr!
Avagy:
– Mrs. Diabolus, önt nem lehet meggyógyítani, és még évekbe telik, míg lassan kimúlik.
– Kérem, nyuvasszon ki gyorsan, doktor úr!
– Ahogy óhajtja.
Mi a különbség a két eset között? Szerintem semmi, a beteg a
másvilágra kívánkozott, az orvos pedig odaküldte. De az elsőért az orvos fölmagasztaltatik, a másodikért pedig lecsukják.
Hogy is van ez?

2007.11.09.

A politikusképződés
folyamata
Ez az írás képzeletbeli politikusokról szól, olyanokról, akik
akár elő is fordulhatnának a közéletben, ha okos törvényeink
és a választók józan akarata ki nem szűrné valamennyit. Ha az
olvasó az alábbiakban bármely létező politikusra ismer, az az
olvasó saját rosszindulatának műve, és azonnal monnyon le.
Él egy mugli Harponyacserpényben. Egy jelentéktelen alak,
akinek az ismerősei is kétszer köszönnek egy nap, mert nem
emlékeznek rá, hogy már látták. Tisztában van vele, hogy egy
senki, mindenkinek előre köszön és egészen rövid a farka.
Aztán egy nap valahogy úgy adódik, hogy ő lesz a csimmantás egyetlen felelőse Harponyacserpényben. Mindegy, hogy
miért, talán megbetegedett az előző és csak ő volt kéznél. Először meghökken, meg is riad a ránehezedő tehertől, aztán kihúzza magát.
– Nélkülem senki nem csimmanthat Harponyacserpényben –
mondja magának. – Fontos ember lettem, Valaki, akire szüksége van a közösségnek. Öntudattal és alázattal fogom viselni ezt
a megtisztelő megbízatást.
Valamivel peckesebben jár már az utcákon és egy-két milliméterrel hosszabb a farka. De ez csak egy ideig tart; fokozatosan bosszankodni kezd.
– Én vagyok az egyetlen, aki segíthet bárkinek, aki csimmantani akar Harponyacserpényben – dörmögi reggel, borotválkozás közben. – És mit kapok cserébe? Magasról tojnak a
fejemre. Tegnap is szembejött velem a polgármester, és meg se
ismert. Azért ennél talán többet érdemelnék. Keményebben fogok dolgozni, hogy megkapjam az elismerést, ami megillet.
Csakhamar újabb kinevezést kap: ő lesz Harponyacserpény új
hopárolója. Érdemeit ismerték el vele, de érdemei másnak is
vannak; mindegy, hogy miért éppen ő kapta a feladatot. Nem

mutatja elégedetlenségét, de borotválkozás közben elmagyarázza a tükörképének:
– Persze, nagyon megtisztelő feladat, hogy én hopárolok
egész Harponyacserpény számára, nem mondom. A pénz se jön
rosszul, szó se róla. De azért elég sokat letettem az asztalra a
csimmantással, szerintem magasabb pozíciót is kiérdemeltem
volna.
– Ugyan már – feleli a tükörképe. – Ne legyél telhetetlen! A
hopárolás nagyon fontos dolog, egy ilyen posztra nem tehetnek
akárkit. Azért választottak téged, mert bíznak benned, a hozzáértésedben, a kitartásodban, a tisztességedben.
– Igazad van – feleli. Kihúzza magát, és érzi, hogy egy-két
millimétert nőtt a farka. Még peckesebben jár az utcákon, és tudása maximumát nyújtja hopárolóként.
Csakhamar afférja támad a polgármester másodunokaöccsével, aki titkon úgy érzi, hogy a hopárolói megbízatás őt illette
volna. Elindít egy pletykát muglinkról, hogy a saját zsebébe is
kerül a hopárolás javadalmazásából. Kitör a botrány. Muglink
dúlva-fúlva lemond a tisztségéről, nem fogadja az emberek köszönését, hátracsapott fülekkel jár az utcán.
A vizsgálat azonban őt igazolja. A polgármester nyilvánosan
bocsánatot kér tőle, és megkéri, hogy térjen vissza állásába.
Muglink nemet mond, mert a színfalak mögött már megegyeztek, hogy a másodunokaöcs lesz az új hopároló, muglink pedig
Harponyacserpény főcsivatolója lesz.
A látszat kedvéért peckesebben jár az utcákon és érzékelteti
az emberekkel, hogy hosszabbodott valamicskét a farka, de belül sértve érzi magát. Persze előbb-utóbb szeretett volna csivatoló lenni, majd elnyerni a főcsivatolói megbízást, a hopárolás
semmi ehhez képest. De nem azért akarta elnyerni, hogy az
öcsike kedvére hopárolhasson. Még csimmantani se tud rendesen.
Mint főcsivatolót csakhamar felkérik, hogy működjön közre a
Berhőcével közösen alapítandó csivatoló szervezésében. Feledve sérelmeit, beleveti magát a munkába. A csivatoló csakhamar
létrejön és dolgozni kezd, de Berhőce főcsivatolója lesz az
igazgató. Sokkal idősebb, tapasztaltabb szakember, így muglink nem is kifogásolja a dolgot, különösen azért nem, mert kap
néhány hónap fizetett szabadságot, utána pedig felajánlanak ne-

ki egy állást a Mondsza megyei Csimmantó-hopároló és Csivatoló Intézetnél, rövid nevén Moncsicsinél. Méghozzá elég komoly állást. Muglink rövid idő alatt egész Mondsza megyét bejárja szolgálati ügyekben, fontos tanácskozásokon vesz részt,
egy egész centivel nő a farka, és megtanul nyakkendőt kötni.
Most már megválogatja, hogy kinek a köszönését fogadja Harponyacserpényben.
Csakhamar ellentéte támad egy kollégájával, aki magának
akarta volna muglink állását, ezért fúrni kezdi. Muglink éktelenül megdühödik, de nem mutatja. Keresi az alkalmat, hogy mikor tarthat be a kollégájának. Egyszer el is jön az alkalom: a
hopárolók ellenőrzésekor a kolléga elnéz egy apró szabálytalanságot, ami semmivel nem volt nagyobb, mint amiket a többiek is elnéznek. Muglink éktelen botrányt csap, a tisztesség
bajnokának szerepében a sárga földig lehordja a kollégát. A
botrány elkerülhetetlen. A kollégát kirúgják, és az egész intézet
muglink ellenségévé válik, ő viszont fensőbbséges arccal járkel a folyosókon.
Egy névnapi ünnepség után kicsit kapatosan megy haza, elesik és lehorzsolja a könyökét. Másnap bejelenti, hogy valamelyik kollégája tettleg bántalmazta, és felölti egy sárba tiport angyal arckifejezését. Már mindenki gyűlöli, de az eset eljut a
Lóvontatású Favágók Szövetségének fülébe is, akik ki akarják
törni a Moncsicsi igazgatójának nyakát. Politikai botrányt kavarnak az ügyből, az egekig magasztalva muglinkat, az igazság
elszánt védelmezőjét, aki bántalmazások sorozatát szenvedi el
harcos kiállásáért. Mondsza megye összes csimmantója, hopárolója és csivatolója heteken át muglink nevével káromkodik,
ha beveri a könyökét. Ő belép a Lófaszba és politikai vonalon
folytatja pályafutását. Két centit nő a farka, és már nem jár
gyalog, kizárólag szolgálati kocsin.
Már kicsinek érzi Mondsza megyét, főleg Harponyacserpényt, ahol mindenki utálja és mindenki igényt tartana a befolyására, de ő nem áll szóba senkivel. Kiszemeli a Csuhaj megyei titkárhelyettes pozícióját, és intrikálni kezd, hogy megkapja. Sikerül bemártania a jelenlegi helyettest, és úgy intéznie,
hogy őt, az igazság bajnokát helyezzék oda. Eladja harponyacserpényi házát és vesz egy lakótelepi lakást Nagycsuhajban.
Újabb centit nő a farka. Új beosztásához már sofőr is jár, akit

leereszkedően a keresztnevén szólít, de tőle megköveteli az
urazást. Valahol hallotta, hogy két lépcsővel magasabbat kell
mutatni.
Fölöttese, a titkár még mindig nem tiszteli benne a nagy embert. Ez csakhamar az idegeire kezd menni. Egy politikai botrányban sikerül úgy manővereznie, hogy a titkár vigye el a balhét, ő pedig a helyére kerüljön. Még nőni sem kezd a farka, és
máris magával rántja a botrány. Letartóztatják. Felháborodott
ordibálásba kezd, mindenért a titkárt és az elnökséget okolja.
Némelyik vádja telibe talál valakit az elnökségben, és gyorsan
úgy intézik, hogy megszüntessék az eljárást. De nem maradhat
Csuhaj megyében, áthelyezik Durutty megyébe és más vonalra
teszik.
Valamicskét nő a farka, elszenvedett sérelmeiért azonban kevésnek tartja a szolgálati lakást és a költségszámlát. Csakhamar
suttogni kezdenek arról, hogy ő többre lenne képes, és a pletyka a helyi elnökség fülébe jut. Nem sejtik, hogy ő indította útjára a pletykát. Beválasztják az országos küldöttgyűlésbe. Amikor a Lófasz fővárosi székházában a portás kitárja előtte az ajtót, egy egész centit nő a farka.
A küldöttgyűlésben összekülönbözik néhány befolyásos küldöttel, és úgy látja, hogy azok el akarják gáncsolni további pályafutását. Kettőt sikerül kigolyóznia, de a többiek összefognak
ellene. Mielőtt kicsúszna a lába alól a talaj, nagyszerű lépésre
szánja el magát: átlép a Magyar Ceruza Alap kötelékébe. Képzettségére és tapasztalatára való tekintettel egyből a Durutty
megyei Macera-elnökség tagja lesz. Egy centit nő a farka.
Csakhamar döbbenetes élményben lesz része: pályafutása során először anélkül léptetik elő, hogy valakit félretolt volna az
útjából. Az elnökhelyettes visszavonul, és sorsolással megválasztják a helyére. Két centit nő a farka.
A megyei elnök nagyon szilárdan be van ágyazva pozíciójába, semmi esélyt nem lát rá, hogy a helyére kerülhessen. Ahhoz
gyáva, hogy elrontsa az elnök kocsijában a féket vagy mérget
csöppentsen a kávéjába. Ezért nem az elnök ellen kezd intrikálni, hanem azért, hogy Pestre kerülhessen.
Csakhamar sikerrel jár, egy hely megüresedik az országos elnökségben, és neki ajánlják föl. Egy centit nő a farka, amikor

Pestre költözik egy lakótelepi lakásba és megkezdi munkáját a
fővárosi székházban.
Szeretné megválasztatni magát a Macera elnökének, de közben rájön, hogy nincs értelme, onnan nem vezet feljebb út.
Kapcsolatokat kezd építeni a Parlamentben Punnyadó Csapat
köreivel, és hamarosan belép a pártba. Mint egyszerű tag nem
sokat számít, de a befolyásos Macera elnökségi tagjaként jelentős ember. Csakhamar kinevezik Hukkle megyei elnöknek. Két
centit nő a farka, amikor elfoglalja posztját. Hukkle megyében
alig jár a kampányidőszakon kívül, országos elnökségi pályafutását építi. Amikor bekerül az országos elnökségbe, három centit nő a farka.
A Papucs egyik képviselője csakhamar botrányba keveredik
és lemond. Muglink méltóságteljes tartózkodással fogadja,
amikor felajánlják neki a posztot, mert hallotta, hogy így kell
viselkedni. De amikor képviselőként besétál a parlamentbe, három centit nő a farka.
A következő választásokon a Papucs belép a kormánykoalícióba, és delegálhat egy minisztert. Muglink vad harcot folytat
azért, hogy a csivatolásügyi tárcát kapják meg, mert akkor ő az
alkalmas szakember. Ezt sikerül elérnie, de a miniszteri posztot
mégsem ő kapja, hanem egy tapasztalt politikus, aki egyszerű
hopárolóként kezdte, és már sok éve van az elnökségben. Így
muglinknak csak két centit nő a farka, amikor elfoglalja a miniszterhelyettesi posztot. Azzal vigasztalja magát, hogy a „miniszterhelyettes úr” sokkal hosszabb és méltóságteljesebben
hangzik, mint a „miniszter úr”.
A parlamenti ciklus végére a miniszter elveszti a miniszterelnök bizalmát, többek között olyan szakmai hibák miatt, amikben muglinknak is benne van a keze. Mire azonban leváltja a
minisztert és muglinkat nevezi ki a helyére, akinek öt centit nő
ettől a farka, már jönnek is a választások. Muglink hetekig nem
eszik, jó darabot lead tekintélyesre nőtt pocakjából, várva,
hogy megmarad-e a kormány és az ő miniszteri pozíciója.
A kormánykoalíció elveszti a választásokat, de muglink a Papucs országos listáján mandátumot szerez. Villámgyorsan átlép
a kormánypártba és küzdeni kezd egy bársonyszékért. Sikerül
megszereznie a csompárügyi tárcát, ámbár a világon semmit
sem tud a csompárokról, de annak van a legkisebb jelentősége.

Amikor elfoglalja helyét az új kormányban, újabb öt centit nő a
farka.
Egy hónap múlva kirobban egy botrány a csompárok körül,
amiből ő szakképzetlenül semmit sem ért. A botrányt az a volt
kolléga kavarja, akit annak idején kirúgatott a Moncsicsitől; azóta kitanulta és magas szinten műveli a csompárságot.
Muglinkat kihajítják a kormányból és a parlamentből. Amikor kiabálni kezd, sürgősen nyugdíjba küldik.
Összegyűjtött vagyonkájából vesz egy házat egy csendes kis
faluban, Harponyacserpényben. Néha, nosztalgiából, csimmant
egy kicsit, és már egyáltalán nem érdekli, hogy mekkora a farka.

2007.11.20.

Mi a diszkrimináció?
– avagy a muglopirezológia
Úgy tűnik, hogy sokan, sokhelyütt nem értenek egyet velünk
abban, hogy egy-egy adott cselekvés diszkrimináció-e. Ha a
törvény mindig egyértelmű választ adna, akkor én itt le is tehetném a tollat, de a törvény sokszor még kétértelmű választ
sem ad.
Próbáljunk megfogalmazni egyet.
A következőkben egyfajta sajátos szaknyelvet fogok használni,
három szakkifejezéssel: mugli, piréz és kalapos. Konkrét példákban néha előveszek egy-egy valóságos embercsoportot, de
általában kerülöm ezek említését, és jó okom van rá. Persze
nem szeretném egy-egy csoport kihagyásával azt az érzetet kelteni, hogy őrájuk a leírtak nem vonatkoznak, de ezenfelül és elsősorban azt kívánom érzékeltetni, hogy a kategóriák nem véglegesek és kizárólagosak. Egy adott egyén lehet például roma,
de élete során számtalanszor kerül olyan helyzetbe, amikor
azért diszkriminálják vagy nem diszkriminálják, mert például

nő. Lehet, hogy egy vakot sokszor diszkriminálnak emiatt, de
megeshet, hogy egy-egy alkalommal azért, mert valakinek a rokona (vagy nem rokona).
Muglinak vagy piréznek lenni tehát nem állandó, élethosszig
tartó állapot, hanem az adott szituáció függvénye. Élete során
mindenki számtalanszor lehet mugli és rengetegszer piréz, sőt
nem ritkán kalapos is.
Piréz az, akit egy kalapos annak jelöl ki. A piréz a diszkrimináció elszenvedője. Mi a diszkrimináció? Ha valakit pirézzé
tesznek. Mi a piréz? Akit diszkriminálnak. A két fogalom egymást határozza meg, így nem könnyű feladat egy harmadik fogalommal meghatározni őket, de próbáljuk meg.
Piréz az, aki nem érezheti magát muglinak. Ez mindig az
adott szituációban érvényes. Más helyen, más időpontban a piréz visszaalakulhat muglivá, és más mugli – esetleg éppen az őt
diszkrimináló kalapos – válhat pirézzé.
Mugli az, aki nem piréz. A többséghez tartozó, „normális”
egyén. Hogy ki tartozik a többséghez? Akinek nincsen olyan
tulajdonsága, ami pirézzé tenné. Hogy mik azok a tulajdonságok, amik pirézzé tehetnek valakit? Azt mindig a kalapos dönti
el. Muglinak lenni tehát nem életbiztosítás. Lehet, hogy éveken
át mugliállapotban van valaki, aztán egyszer csak jön egy kalapos és pirézzé változtatja.
Muglinak lenni jó – piréznek lenni rossz. A mugli nem akar
piréz lenni, a piréz viszont nagyon szeretne mugli lenni. Elvegyülni a tömegben, olyan lenni, mint mindenki más. De nem
teheti. Kétféleképpen válhat valaki pirézzé: olyan tulajdonság
miatt, amin nem tud változtatni, ami egyszer s mindenkorra
személyének tartozékát képezi – vagy olyan miatt, ami az adott
szituáció véletlen következménye, de már bekövetkezett, már
nem lehet megváltoztatni, abban a szituációban ő már piréz.
Például záróra előtt egy perccel érkezett a boltba. Kötelesek kiszolgálni, meg is teszik, de utálatos alaknak tartják, és ezt érzékeltetik, esetleg meg is mondják. Legközelebb már nem lesz
piréz, még ugyanebben a boltban sem, mert nem emlékeznek rá
(hacsak nincs valami különleges ismertetőjele).

Kalapos az, aki dönthet arról, hogy valaki mugli legyen vagy
piréz. A kalap a hatalom jelképe. A kalapos hatalmat birtokol.
Honnan szerezte? Nem tudni.
Gyakori, hogy a kalapos azért kalapos, mert azon a helyen ő a
bennfentes, például ott dolgozik, és ő tud dolgokat, az odatévedő mugli pedig nem. Ez érthető, de az már nem, hogy emiatt a
kalapos miért érzi úgy, hogy joga van kalapossá válni és pirézzé tenni a muglit. Ha a bennfentes az odatévedő egyént nem teszi pirézzé, akkor is kalapos, hiszen hatalma van, de akkor nem
vacakolunk azzal, hogy megcsodáljuk a fején a kalapot.
A csavar ott van a dologban, hogy bárki bármikor válhat muglivá, pirézzé vagy kalapossá. Persze vannak emberek, akik
mintegy predesztinálva vannak a piréz vagy kalapos állapotra.
Egy Valaki, akinek nagy hatalma van, automatikusan kalapos
mindenhol, ahol tudnak a hatalmáról. Például egy polgármester
a saját településén kalapos. Ha fölutazik Pestre és bemegy a
minisztériumba, már legfeljebb mugli. Ha odatolakszik egy fogadásra, amit mondjuk egy nagykövet tiszteletére adnak, még
piréz is lehet belőle. Mert az ajtónálló esetleg olyan arccal olvassa a nevét és állását a meghívón, ami érzékelteti, hogy államtitkáron alul senkit nem látnak szívesen, de ha véletlenül kicsikart valahonnan egy meghívót, hát üsse kő, kivételesen bejöhet. A polgármester pedig döbbenten érzékeli, hogy piréz lett
belőle, pedig például azért kapta azt a meghívót, mert a nagykövet régi barátja.
Vannak viszont emberek, akik a piréz állapotra vannak predesztinálva. Például egy roma kamaszlány, aki egy kis faluban
egy koldusszegény családban él, leányanya és ráadásul siketnéma, nem sok eséllyel kerülhet olyan helyzetbe, ahol mugli lehet
belőle. Egy roma férfi, aki nagyvárosban él, jól szituált körülmények között, és nincs fogyatékossága, szintén gyakrabban
lesz piréz, mint mugli (hiszen roma), de mégis sokszor előfordulhat vele, hogy muglinak érzi magát. Mert csak ez az egy tulajdonsága van, ami gyakran teheti pirézzé, és ha olyanok között van, akik nem allergiásak erre a tulajdonságára, akkor nem
tesznek föl kalapot és meghagyják őt muglinak.

A törvényekkel ott van a baj, hogy tartalmaznak egy felsorolást, ami mintegy kizárólagos jelleggel közli azokat a tulajdonságokat, amik miatt valaki pirézzé változhat. Ami ebben a listában nincs benne, az nem lehet ok az egyén pirézzé változtatására, tehát ha valaki ilyen ok miatt lett piréz, nem szólhat semmit.
Itt saját példát tudok mondani: az OTP kalaposai diszkriminálnak, mert vékony a hangom, és az EBH elutasította a panaszomat, mert a vékony hang nem szerepel a törvény felsorolásában. Amikor emiatt bepereltem az EBH-t, nem mondhattam,
hogy a vékony hang adott szituációban ugyanolyan diszkriminációs alap lehet, mint homoszexuálisnak vagy kubai menekültnek lenni. Korunk jogtudománya ehhez még nem elég fejlett. Csak azt mondhattam, hogy a vékony hang a fogyatékos
állapot következménye, azaz a diszkrimináció valódi okát, mivel az nem szerepel a listában, vissza kellett vezetnem egy másodlagos okra, ami szerepel a listában.
Mai jogtudományunk még nem elveknél tart, csak listáknál.
Nem az a diszkrimináció, ha valaki megalázottan elkullog a kalapos dölyfös tekintete elől, hanem az, ha föl lehet mutatni,
hogy ennek kiváltó oka szerepelt a listában. S persze ha egy piréz olyasmiért lett piréz, ami nem szerepel a listában, akkor
újabb kalapos árnyát látja felködleni az őt diszkrimináló kalapos mögött: a misztikus, beazonosíthatatlan és megközelíthetetlen Jogalkotót, akiről azt sem tudni, hogy egy van belőle
vagy száz (de nyilván csak egy, hisz mindig egyes számban
emlegetik), hol található, mi a voltaképpeni beosztása a munkahelyén, hiszen a képviselők csak megszavazzák a törvényeket,
de nem ők „alkotják”.
A kalaposok több típusba csoportosíthatók. Egyik sem végleges, egyszer s mindenkorra meghatározott kategória, amiből
nincs kilépés. Adott szituációban egy-egy kalapos bármelyik típus jellemzőit fölveheti.
A Főnök és a Felség közös vonása, hogy nem saját személyükben diszkriminálnak. Csak kiadnak egy utasítást, ami egyébként teljesen ártalmatlan, de pirézzé változtat bizonyos muglikat, akik az utasítás által érintett területre tévednek. A két típus
között az a különbség, hogy amikor a probléma felmerül, akkor

a Főnököt oda lehet hívni, hogy intézkedjék, a Felséget viszont
nem. A Felséget a kívülálló mugli (és pláne piréz) elől az Alkalmazottak és Főnökök szervezete teljesen elrejti. A Felség
házon kívül van, nem fogad, ebédel és a másik vonalon beszél,
egyszerre, mint a kabaréjelenetben. Ha a céget vagy intézményt
beperelik, a Felség nem jelenik meg a tárgyalásokon, nem is
feltételezi senki, hogy meg fog jelenni. Egy Főnök inkább
megjelenik.
(A Jogalkotó a Felség speciális esete. Vele szemben mindenki piréz. A miniszterelnök vagy a köztársasági elnök sem tehet
semmit, ha a Jogalkotó úgy írta meg a törvényt, hogy amit szeretnének, azt nem lehet. Annyit tehetnek, hogy javasolják a törvény megváltoztatását, és akkor a Jogalkotó majd átírja, de ez
rengeteg időbe telik. Maga a Jogalkotó tökéletesen elérhetetlen
és felelősségrevonhatatlan. Bármilyen kárt okozzon egy törvény, a Jogalkotó nem felelős érte, ámbár ő írta. Belebukhat
több miniszter vagy akár egy egész kormány, a Jogalkotó marad.)
Az Alkalmazott az a kalapos, akivel a legtöbben a leggyakrabban találkoznak és akitől a legsúlyosabb megaláztatásokat
szenvedik el. Egyetlen indoka arra, amit tesz: ezt az utasítást
kapta, ez a szabály, ő nem tehet semmit. Az egyetlen lehetséges fegyver ellene: érintkezésbe lépni a Főnökkel. Csak a Főnök tárgyalóképes. (A cég vagy intézmény hierarchiáját persze
többek között azért találták ki, hogy a sok-sok Főnök között ne
lehessen megtalálni az illetékest.) Ha bebizonyosodik, hogy a
piréznek igaza van, akkor a Főnök bocsánatot kér és intézkedik, hogy a pirézt visszaminősítsék muglivá, de az Alkalmazott
nem felelős semmiért. Ő csak végrehajtotta az utasításokat, és
az új utasításokat is majd végrehajtja. Nem tehet róla, hogy az
utasítások azok voltak, amik.
A valóságról a Főnökök nem vesznek tudomást. A valóság
általában az, hogy az Alkalmazott jónak és hasznosnak érzi a
szabályokat, amik munkáját irányítják, és szívből utálja a renitens pirézt, aki szót emelt a szabályok ellen, ezzel őneki rengeteg munkát csinált, és egyáltalán, a piréz alázta meg őt, aki
csak a munkáját végzi. Évek telhetnek el, mire a piréz bebizonyítja igazát és a Főnök megváltoztatja a szabályokat, addigra

pedig az Alkalmazott utálata megszilárdul és végleges lesz. A
piréz pedig, akit a Főnök döntése visszahelyezett mugli állapotába, mégiscsak piréznek érzi magát, amikor belép az intézménybe és szembetalálja magát azzal a bizonyos Alkalmazottal, aki innentől kezdve mindig görbe szemmel néz rá, de nem
szól. A piréz pedig laposkúszásban halad el előtte, mert elég
egy rossz szó vagy gesztus, és elölről kezdődnek megpróbáltatásai.
Az Önkényeskedő az Alkalmazott speciális esete. A mugli
mint Alkalmazottal találkozik vele, de az Önkényeskedő hirtelen gondol valamit és a szabályokat felrúgva piréznek minősíti.
A rendes Alkalmazott a szabályok nevében diszkriminál, az
Önkényeskedő a szabályok ellen. Ezért ha a piréz bebizonyítja
igazát, akkor az Önkényeskedőt általában megbüntetik, míg a
rendes Alkalmazottat nem.
Az Akárki csak egy ember az utcán. A mugli semmilyen minőségében nem hivatott érintkezni vele, egyszerűen csak mind
a ketten mennek az utcán, és az Akárki egyszer csak fölfedezi,
hogy egy piréz jön vele szembe, mégpedig rendkívül utálatos
fajta, és ezt ki is fejezi.
Egyik példa erre barátom esete, aki állt a zebránál a piros
lámpa alatt, megállt egy autó, az autós kiugrott belőle, pofon
vágta barátomat, aztán visszaült a kocsijába és elhajtott. A példa azt is jól mutatja, hogy amikor úgy érezzük, hogy diszkrimináltak minket, azt a valóságos helyzettől teljesen függetlenül
érezzük. Lehet, hogy ez az autós fogadott a barátjával, hogy
amikor zebrához érnek, az ott álló első embert pofon fogja ütni.
Lehet, hogy ő maga határozott így, mert megcsalta a felesége
és le akarta vezetni az indulatait, úgy gondolva, inkább pofon
üt egy embert, semhogy az idegességtől remegve vezessen hazáig. Lehet, hogy kóros kisebbrendűségben szenved, és a pszichiátere tanácsolta neki, hogy üssön pofon egy vadidegent. Az
égvilágon minden elképzelhető, és mivel az autós elhajtott, mielőtt barátom magához térhetett volna döbbenetéből, a valódi
okot nem lehet már kideríteni.
Barátom pedig zsidó. Évtizedeket leélt egy olyan országban,
ahol néha atrocitás éri az embert azért, mert zsidó. Innentől

kezdve ő minden atrocitást úgy fog megélni, hogy zsidósága
miatt kapta, hacsak egyértelműen be nem bizonyosodik valami
más ok; vagy talán még akkor is.
Ha barátom elmeséli – márpedig elmesélte – az esetet másoknak, azok is ezt a következtetést fogják levonni, mert tudják,
hogy ebben az országban (is) gyakran ér atrocitás embereket
azért, mert zsidók. Más következtetés pedig nem adódik. Innentől pusztán az emberek mesélőkedvétől függ, hogy elterjede a híresztelés, hogy Magyarországon verik a zsidókat.
Mi tehát a diszkrimináció? Az, ha valaki – bármilyen minőségben – kalapot tesz a fejére és valakit pirézzé minősít. Függetlenül attól, hogy mire hivatkozik, milyen indok vezérli, és mi az
a tulajdonság, amiért pirézzé teszi az illetőt: ez diszkrimináció.
Nézzünk meg most néhány körülményt, amik miatt diszkriminációt szenvedhetnek emberek, és nem szerepelnek a törvényi
felsorolásban. Mindegyikre mondok példát is, és az olvasó legyen szíves átgondolni, vajon ezek a példák megtörténnek-e az
életben, vagy csak én találtam ki őket. Mert ha megtörténnek
az életben, akkor akár bekerülhetnének a törvényekbe is.
Akárcsak a törvénybeli, a törvényen kívüli piréztulajdonságokra is igaz, hogy nem kell az adott tulajdonsággal valóban
rendelkezni: elég, ha azt hiszik rólunk.
Kapcsolat valakivel. Piréz lehet valaki, ha rokoni, baráti, üzleti stb. kapcsolatban áll valakivel, avagy ha nem áll ilyen kapcsolatban az illető valakivel. Egy cégnél vagy hivatalban,
egészségügyi intézményben pedig még inkább, automatikusan
előnyre számíthat mindenki, aki a Főnökre, vagy még inkább a
Felségre hivatkozva érkezik. Rokona, barátja, pártfogoltja. Ő
tehát nem egyszerűen mugli, hanem főmugli. Különleges valaki. Aki az ő útját keresztezi, pirézzé válik. Például ha a profeszszor úr jóbarátja netán többágyas kórterembe kerül, akkor a
szobatársak jól teszik, ha a maximálisnál is nagyobb toleranciát
tanúsítanak vele szemben, különben megnézhetik magukat.
Kabaréjelenetekben gyakori alaphelyzet, hogy valakiről azt
hiszik, hogy valakinek a valakije, és ezért főmuglivá vagy éppen pirézzé nevezik ki. Aztán kiderül, hogy nem is úgy van, és

több-kevesebb viszontagsággal helyreáll mugli státusza (vagy
nem, esetleg éppen az ellenkező végletbe esik).
Hely és idő. Ok lehet a diszkriminációra, ha valaki rossz helyen rossz időben tartózkodik. Például egy zavargás alkalmával
ott van, ahol a rendőrök zavargónak hiszik, avagy éppen a zavargók gondolják civil ruhás rendőrnek. Updike 100%-jának
főhőse egész életpályáját egy ilyen félreértésnek köszönheti.
De a boltba közvetlenül záróra előtt érkező piréz is ide tartozik.
Ügyfélség. Sok Alkalmazott eleve piréznek tekint mindenkit,
aki azért megy oda, amire az intézmény való. Közismert, hogy
a kórházakban, rendelőintézetekben a szigorú hierarchia legalján a beteg van. Hivatalokban gyakori, hogy az ügyfelet kutyába se veszik, fölöslegesen várakoztatják, nyersen beszélnek vele, pusztán azért, mert ügyfél.
Extraság. Ha egy Alkalmazott nem diszkriminál az ügyfélség
miatt, akkor is megeshet, hogy pirézzé tesz minket azért, mert
különleges kívánságaink vannak. Ő keményen dolgozik, mindenki meg van elégedve vele, erre jön ez a piréz és azt kéri,
hogy szeletelje vékonyabbra a párizsit. Aki járóbeteg-rendelésen azzal az alázatos kívánsággal áll elő, hogy lennének kegyesek előbbre venni őt, mert ilyen és ilyen okból nagyon siet,
gyakorlatilag biztosította, hogy ő legyen aznap az utolsó. Mert
extra merészelt lenni, és az ilyet büntetik.
Minden kalaposban él két vélekedés közül legalább az egyik.
Első vélekedés: hogy a pirézek szándékosan veszik föl azt a tulajdonságot, ami őneki nem tetszik. Második vélekedés: hogy a
pirézek, miután ezt a tulajdonságot már viselik, szándékosan
kerülnek az útjába azért, hogy őt bosszantsák.
A kereszténység kétezer éven át azt tanította, hogy a homoszexualitás bűn, amit előre elhatározott szándékkal választanak
egyesek. Csak legújabban sikerült az orvostudománynak bebizonyítania, hogy a homoszexualitás ugyanolyan velünk születő
tulajdonság, mint a szemünk színe, de a kétezer éven át sulykolt tévedésen ez nem tud felülkerekedni. A homofób kalaposok meggyőződése, hogy a melegek direkt melegek, mert élvezik, hogy ilyen aljas gonoszok lehetnek.
Aki ettől a vélekedéstől nem szenved, általában a másodiktól
igen. Tudja, hogy az ember nem szándékosan lesz arab, hanem

annak születik, ezért így panaszkodik: „Minek jön ide ez a sok
(becsmérlő jelzők) arab, miért nem marad ott, ahova való?”
Számos romofób kielégítő megoldásnak tartaná, ha a cigányokat visszaküldenék Indiába. Természetesen tudja, hogy egyetlen roma sem él Európában, aki Indiában született volna (mert
az ilyen nem roma, hanem indiai), tehát nem lehetne őket viszszaküldeni, csak elküldeni, de itt belép egy újabb elv.
Minden piréz felelős az összes többi pirézért, aki ugyanazon tulajdonság miatt piréz. A muglik nem felelősek semmilyen más
mugliért, hacsak valamilyen jogi kapocs nincsen közöttük, a pirézek viszont felelnek egymásért. „Ha egy cigány lop, minden
cigány lop.” A mondás nagyon régen született meg és pontosan
ábrázolja a romofób kalaposok világképét. Ők valaha hallották
valakitől, aki hallotta valakitől, aki hallotta valakitől s így tovább, hogy ismeretlen cigány egyén lopott, ismeretlen helyen,
ismeretlen időpontban, ismeretlen egyéntől ismeretlen értékű,
ismeretlen tárgyat. (Nem így van? Ha az olvasó nem romofób,
akkor is hallotta a vélekedést, hogy a cigányok tolvajok. Tegye
föl magának a kérdést: megnevezett-e bárki bármikor egy bizonyos konkrét, ellenőrizhető esetet, ami miatt ez a vélekedés elterjedt? Természetesen olyan esetet, ami előbb történt, mint
ahogy ez a vélekedés elterjedt volna, mert egy vélekedést nem
lehet utólag történt esettel alátámasztani.)
Egy adott piréz csoporthoz tartozó egyén nem követhet el
bűnt önállóan (bűn az, amit egy konkrét kalapos annak tekint).
Mindig „a zsidók”, „az arabok”, „a cigányok” a hibásak (bármiben), egytől egyig, kivétel nélkül. Ha megszorítják a kalapost, hogy mondja meg, miképpen lehet hibás például egy
konkrétan leleplezett román kábítószercsempész bűnében a tőle
ötszáz kilométerre élő román újszülött, általában azt mondja,
hogy semmiben, de lehet, hogy azt: az is csak román. Esetleg
hogy abból is drogcsempész lesz, ha majd felnő. De ha elismeri, hogy semmiben, akkor sem változik semmi, „a románok”
drogcsempészek, avagy maffiózók, amiről éppen szó van.
Egyes kalaposok disztingválnak, a gyerekek nem felelősek,
csak a felnőttek, ha beletartoznak az adott piréz csoportba.
Esetleg elmésen leszűkítik a csoportot: valójában a romákat
gyűlölik, de például a nagyecsedi romákat nevezik meg olyan

népségnek, akikre pejoratív jelzőiket alkalmazzák. Holott a
konkrét eset csak két nagyecsedi romáról szól, nem az összesről.
Ez a kollektív bűnösségi elv teszi lehetővé, hogy romofób kalaposok „vissza” akarják küldeni a cigányokat Indiába. Mert ha
minden piréz felelős a csoportjába tartozó többi pirézért, akkor
a ma élő romák nyilvánvalóan felelősek azért, mert őseik ötszáz évvel ezelőtt bejöttek Indiából.
Itt még egy elvet fölmutathatunk: a szálka kontra gerenda elvét. Ha a romofób, cigányokat Indiába telepíteni kívánó kalaposnak mellesleg megemlítjük, hogy a minap hallottuk, hogy
egy szlovák (román, szerb, ukrán stb.) kalapos azt mondta,
hogy a magyarokat vissza kellene telepíteni Etelközbe, akkor
fel fog háborodni. Hogy ezt az a ronda piréz hogy merészelte.
Nem lenne kifizetődő, ha egy kalapost megpróbálnánk pirézzé
tenni, hogy görbe tükröt tartsunk elé és ráébresszük viselkedésére. Ehhez olyan kalaposnak kellene lennünk, akit magánál
nagyobb rangúnak ismer el. Egy piréznek erre semmi esélye,
de egy közönséges muglinak se sok. Ha az illető Alkalmazott,
akkor neki a világon semmi baja velünk, csak hát ugye a szabályok. Ha pedig Akárki, akkor szentül meg van győződve arról,
hogy az a helyes, amit ő a világról gondol, és a világ két csoportra osztható. Nem úgy, ahogy mi tettük ebben a kis tanulmányban, hanem két olyan csoportra, amikbe beleszületik az
ember és mindörökre ott is marad: „miránk” és „őrájuk”. „Mi”
mind muglik, sőt kalaposok vagyunk, „ők” pedig mind pirézek.
S amikor az ilyen öntudatos, kalapos Akárki hirtelen olyan
szituációban találja magát, ahol egyszeriben a legalja pirézzé
süllyesztik, akkor bizony nagyon-nagyon kiabál…
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Ronda, lopó vezetők
A klubhíradó szörnyülködve meséli, hogy a BKV vezetőinek
prémiummal együtt akár 45 millióra is fölmehet az éves jövedelme. A rohadék, mondja a híradó anélkül, hogy mondaná,
mennyi rengeteget kicsal az önök pénzibül.
Az ilyet úgy hívják, hogy kommunista. Mindenkire haragszik, akinek sok pénze van. Ha lopta, ha örökölte, ha lottón
nyerte, ha becsületes keresménye – mindegy. Hogy merészeli a
ronda disznó, fuj? Negyvenötmilliót keresni egy évben! (A havi másfélmillió nem hangzik olyan rettentően, még a prémiummal együtt negyvenöt tizenkettedrésze, a 3 millió 750 ezer sem.
Pedig mindenkinek a havi jövedelmét szoktuk számolni, de itt
egy elrettentően gigantikus, borzadálylagosan óriási összegre
volt szükség. A következő tudósításban várhatóan már az szerepel, hogy ezek a sipisták NÉGYSZÁZÖTVENMILLIÓT zsebelnek be. S mögötte zárójelben: évtizedenként.)
Csak teccik tunni, eztet a rendszert itten miköröttünk úgy híják, hogy piacgazdaság. Ízelítőnek kettő a jellemzői közül.
A vezetők sokat keresnek. Az áldott emlékű kommunizmusban a vezetők nem kerestek sokat, csak az egyéb jövedelmük
volt akkora, mint ide Lacháza, de arról volt szó, hogy az áldott
emlékű kommunizmus fuj és azt mink nem akarjuk.
A cégek az alkalmazottaikkal saját belátásuk szerint állapodnak meg. Az áldott emlékű kommunizmusban mindenkinek a
fizetése központilag volt meghatározva, de arról volt szó, hogy
az áldott emlékű kommunizmus fuj és azt mink nem akarjuk.
Szóval ha a BKV úgy állapodik meg a vezetőivel, hogy a havi alapfizu másfélmillió és a prémium egy kicsit több, akkor
így állapodik meg. A legsajátabb, privát belügye. Igen, tudom,
hogy a cég zsebébe az olvasó zsebéből kerül át a pénz, de abban a pillanatban, hogy az olvasó kiadta a kezéből azt a pénzt,
már abszolúte semmi köze hozzá, hogy mit csinálnak vele.
Aki pedig azt hiszi, hogy a jegy azért kerül tízszer annyiba,
mint amikor tizedennyibe került, mert a felsővezetők ekkora
pénzeket keresnek, az aránytévesztésben szenved. Tessék utá-

nanézni a weben a BKV éves bevételének és az évi negyvenötmilliót megszorozni azoknak a vezetőknek a becsült számával,
akik ennyit kapnak. Én egy gyors kereséssel másfélmilliárd
utast találtam évente, ha mindegyik csak száz forintot fizet, az
150 milliárd forint jegybevétel, vagyis az olvasónak tízezer forintot kell a BKV-nál hagynia ahhoz, hogy egy felsővezető egy
forintot kapjon. Sacc per kábé, persze.
De a klubhíradót ez nem érdekli. Őket csak a KURVA
NAGY SZÁM érdekli, és az, hogy a cég főnökeit átváltoztathassa békávé.

2008.01.23.

Kivéve a gyevi papot
Az istentől fölkenekedett szent kaotikus anyaszentegyház kijelentette, hogy ő márpedig szent misebort itat szent papjaival,
ámen, és ezért a szonda elszíneződhetik, és ha ezért elveszik a
szent jogosítványt, akkor sértve van a szent vallásgyakorlás,
ámen.
Az ember azt hinné, hogy csak meleg, egzotikus égövek alatt
vannak olyan országok, ahol egy százalék ortodox miatt nem
járhat szombaton a villamos vagy nem árusíthatnak alkoholt az
üzletekben, de nem. A szent misebor márpedig fölötte áll a törvényeknek, a nagy Manitu misebort parancsolt, akkor márpedig szent misebor leszen, ámen.
Bízom benne, hogy a kaotikus anyaszentegyház két cédulát
fog adni szent papjainak, ámen. Egy meg lett ígérve, arról,
hogy ő naponta miséztetik, ámen, és ezért állandóan az enyhe
illumináltság szent állapotában leledzik, ámen. (Azt hiszem,
már értem, miért beszélnek ennyi hülyeséget a kaotikus papok.
Ámen. A misebor az oka.) De én akarok egy másik cédulát is,
miszerint a szent misebor nem ütközik a fizika törvényeibe
sem, és az a szent kaotikus pap, aki bemiseborozott állapotban
szent autóját vezeti, ámen, biztosan nem fog balesetet okozni,
mert egyrészt hozzá van szokva szent szervezete, másrészt a

misebor amúgy sem árt, harmadrészt ha netán ártana (rossz évjárat, legyengült szent immunrendszer, akármi), akkor meg
úgyis ott repül a szent pap szent autója fölött őszentsége Gábriel arkangyal valamelyik szent kisinasa, és a megfelelő pillanatban visszatekeri a szent kormányt a menetirány szerinti jobb
oldalra, ámen. Még szent lábával is rátapos a szent fékpedálra,
ha szükséges, ámen.
Érdekes, hogy a prostestáns egyházak még eddig nem sivalkodtak, pedig ők is alaposan isszák a szent bort, csak nem miséhez, hanem az úrvacsora desszertjeként, csak hát havonta
egyszer is bőven elég, ha netán pont másnap kapja el őket a
rendőr. Este beúrvacsorázik, másnap reggel már nincs meg a
szent jogosítványa. Úrreggeli még rosszabb, akkor már aznap
odaveszhet. De ők eddig még csöndben vannak, és én tudom az
okát. Azt lehetne hinni, hogy vendéglátó-ipari módszerrel dolgoznak, küldi a vendég az extrát, a lányok francia márkát számolnak, de a zongorista teát kap – dehogyis. Bor az, csak a
prostestáns egyházak nem rémülnek meg attól az eshetőségtől,
hogy valaki netán nem zuhan hasra előttük és nem csókdossa a
szent cipőtalpjukat, ámen. Ők nem hiszik magukat minden létező fölött állónak, beérik a saját birkáikkal. No meg persze nem
is isznak annyit, mint a kaotikus papok, reggel is, este is, mindennap, ámen. Böf.
Érdekes amúgy, hogy milyen gyorsan reagált a kaotikus
anyaszentegyház, két hete hallani a jogsik bevonásáról, három
napja kezdik gyűjteni a jogsiakat, és máris itt a szent lenyilatkozás, ámen. Galileinek ötszáz évet kellett várnia arra, hogy rehabilitálja a kaotikus anyaszentegyház, na jó, egye fene, ámen.
Van egy javaslatom szent kaotikus papjaink számára. Azzal
elő se hozakodok, hogy járjanak biciklivel, mert az lesz a válasz, hogy honnan telne a szeeeegény kaotikus anyaszentegyháznak annyi rengeteg biciklire, amikor csak abból a pénzből
vehetnék, amit a szent Mercijeik eladásával koldulhatnának
össze. Más közlekedési eszközt se javasolhatok, ami tradicionális lehetne pedig a kaotikus anyaszentegyháznál, mert semmi
kedvem szamárszarral telehintett utakon közlekedni. Úgyhogy
más javaslatom van.
Tartsanak muszlim sofőröket, ámen.

2008.01.29.

Reform
Elgondolkodtam az egészségügyi reformon. Konkrétan a vizitdíjon, ami ellen valaha eléggé ágáltam, aztán megértettem a
vonalat és elfogadtam. Most viszont ketten vannak a ségeim.
Tessék szólni, ha tévedek, de nekem egyre inkább úgy tűnik,
hogy ez itten csak ellenőrzési szigorítmány. Én azt nevezném
reformnak, ha valamit, amit eddig emígy csináltunk, mostantól
amúgy fogunk csinálni, totál máshogy, mert úgy gondoljuk,
hogy akkor jobb lesz. De ez momentán úgy tűnik, hogy a régi
dolog tovább csinálása szigorúan ellenőrzött orvosokkal.
S ahogy gondolkodom, egyre inkább az az érzésem, hogy a
kormányok nem csinálnak reformokat. Kérném az ellenzéket
nem bólogatni lelkesen, amikor ők voltak kormányon, ők se
csináltak. Ha valamire rosszul emlékszem, majd biztos tetszenek szólni.
Eszembe jutott például egy reform, ami nemrégiben történt:
többé nincs ellenőrzés a Schengenen belüli határokon. Csakhogy ezt a reformot az unió csinálta, nem a kormány. Ha a kormány csinálta volna, akkor nagyjából sejtem, hogyan történt
volna.
December 20. Hatályba lép a határok eltörléséről szóló törvény. A mai naptól a Schengenen belüli határszakaszokon az
uniós állampolgárok minden ellenőrzés nélkül haladhatnak át.
December 22. Több határ menti városban megbénul a közlekedés, Hegyeshalomtól Mosonmagyaróvárig áll a sor. A kormány válságstábot hív össze, tanulmányozzák a helyzetet.
December 24. Hegyeshalomtól Győrig áll a sor. A kormány
bejelenti, hogy a probléma forrása a határok eltörlése, az új
rendszerre való átállás hosszabb időt vesz igénybe. A kialakult
helyzet rendezése érdekében mozgóárudákat és mobilvécéket
állítanak fel az autópályákon.
December 25. A Fidesz jóindulatúlag figyelmezteti a kormányt, hogy a mozgóárudákra és mobilvécékre közbeszerzési

pályázatot kellene kiírni. A kormány azonnal megígéri, hogy
kiírják a pályázatot.
December 26. Hegyeshalomtól Tatabányáig áll a sor. A kormány gyorsított eljárásban kiírja a közbeszerzési pályázatot,
már január közepén.
December 28. A Fidesz figyelmezteti a kormányt, hogy
mindmáig nem hozta nyilvánosságra a határátkelés módjáról
készített hatástanulmányt, amelyért kilencmillió forintot fizettek. Hegyeshalomtól Dunaharasztiig áll a sor, teljes hosszában
megtalálhatók a maszek mozgóárusok és mobilvécések, alapítványok nyújtanak segítséget a fagyoskodó autósoknak.
December 29. A kormány bejelenti, hogy szigorúbban fogják
ellenőrizni a Sor mentén tevékenykedő árusokat, akik közül sokan nem adóznak.
December 30. Hegyeshalomtól Gödöllőig áll a sor. A Fidesz
lemondásra szólítja fel a kormányt, mert képtelen megoldani a
helyzetet. A kormány figyelmezteti a Fideszt, hogy az Orbánkormány idejében egyetlen méter autópálya sem épült az országban, ami akár igaz is lehet, csak momentán senkit nem érdekel.
Január 1. Hegyeshalomtól Gyöngyösig áll a sor, de nem történik semmi, a hivatalok zárva, a politikusok otthon ünnepelnek.
Január 3. A kormány bejelenti, hogy nagyszabású razziákat
fognak tartani a Sor mentén, részint az illegális árusítás miatt,
részint pedig mert egyre több autós szökik át a Záhonytól Füzesabonyig tartó sorból a Hegyeshalomtól Mezőkövesdig tartó
sorba, vagyis az autópálya másik oldalára. Ezzel megsértik a
közlekedési szabályokat és feltartják a forgalmat.
Január 4. A Sorban Állók Ligája tájékoztatja a kormányt,
hogy Magyarország egyetlen autópályáján sincs közlekedés és
forgalom. A tévécsatornák bemutatnak egy helikopterről készült videót, amelyben egy autó Szihalomnál átmegy az autópálya másik oldalára. Ennek során kilencvenhét autónak kell
félreállnia egymás útjából, ami három óra hosszat tart. A SÁL
elnöke szerint ez nem forgalom.
Január 6. Hegyeshalomtól Polgárig áll a sor. Az Állami Autópálya-kezelő bejelenti, hogy bár az autópálya-matricát nem kilométerek, hanem napok szerint vásárolják, a rendkívüli helyzetre való tekintettel nem büntetik meg azokat az autósokat,

akik matricájuk lejárta után nyolc napon belül bizonyítják,
hogy a Sorban állás miatt nem tudták elérni úticéljukat és azt
más útvonalon sem lehetett elérni. A SÁL bepereli az autópálya-kezelőt.
Január 8. A kormány nem nyit vitát a SÁL-lal arról, hogy mi
minősül forgalomnak, mert a Kreszben ez világosan le van szögezve. Amikor autók haladnak az úton, az forgalom. A január
4-én készült felvételen világosan láthatók a mozgó gépjárművek. Egyúttal bejelentik, hogy már tizenötezer autóst bírságoltak meg a forgalom akadályozásáért és harmincnégyezer mozgóárust tiltottak ki az autópályákról.
Január 10. Hegyeshalomtól Záhonyig áll a sor. Bejelentik,
hogy mostantól Sországnak hívják magukat.
Január 12. A kormány bejelenti, hogy a mozgóáruda- és mobilvécé-közbeszerzési pályázat kiírása a megnövekedett adminisztrációs terhek miatt némi késedelmet szenved, de legkésőbb február végére megvalósul.
Január 14. Hegyeshalomtól Szvaljaváig áll a sor. A Fidesz figyelmezteti a kormányt, hogy a hatástanulmányt még mindig
nem hozta nyilvánosságra, és nem válaszolt a kérdésre, hogy az
azt készítő cégnek mi köze két MSZP-s képviselő érdekeltségeihez.
Január 15. Visszaéléseket fedeznek fel a SÁL elnökségében,
állítólag törvénytelenül utaltak pénzeket az Autópályán Fagyoskodók Támogatásáért Alapítvány, röviden AFTA számlájára. A kormány kérdőre vonja a Fideszt, hogy mi köze két fideszes képviselő üzleti érdekeltségeinek az AFTA-hoz.
Január 18. Ukrajna kilátásba helyezi, hogy a hágai nemzetközi bírósághoz fordul a magyar autósok miatt, akik Szkoléig állnak az autópályán és nem fizetnek díjat. Ausztria kilátásba helyezi, hogy kitiltja az autópályáról azokat a külföldi felségjelű
gépjárműveket, amik tíz kilométer per óránál lassabban haladnak, és már Amstettenig lefoglalják az utat.
Január 19. Magyar autósok tűnnek fel Mistelbach térségében,
akik állítólag Hegyeshalomnál jöttek át. Az osztrákok vizsgálatot indítanak.
Január 20. Az osztrák rendőrség bejelenti, hogy már kétszáznegyven magyar autós jött át a szlovák határon, akiket embercsempészek juttattak át Ungvárnál, és néhány óra múlva már

Pozsonynál voltak. A szlovák rendőrség a tiltott határátlépés
mellett gyorshajtásért is vizsgálatot indít.
Január 22. Huszonhét fős tömeg tüntet a Kossuth téren az autósok miatt, követelve, hogy Gyurcsány mondjon le. Már mindenki más kint rekedt az autópályákon.
Január 25. Az összes média leközli egy autós jelentését, aki
többször átkelt Hegyeshalomnál a határon, és megfigyelte,
hogy miért megy ilyen lassan a forgalom. A Határ Győző álnéven írt jelentést két órán belül átveszik a nyugati tévécsatornák
is.
Január 26. A kormány bejelenti, hogy visszavonják a határok
eltörléséről szóló törvényt.
Január 31. Az ország összes autópályáján teljes sebességgel
száguldanak az autók.
Február 1. A Fidesz bejelenti, hogy népszavazást kezdeményez, három kérdéssel a határok eltörlése ellen.
Február 2. Az MSZP népszavazást kezdeményez három kérdéssel a határok eltörlése mellett.
Március 20. A kormány kiírja a pályázatot.
2011. A SÁL korábbi elnökét szabadon bocsátják, miután az
ellene felhozott vádak alaptalannak bizonyultak.
Részlet Határ Győző jelentéséből
11 óra 20 perc. A határhoz érek, megjelenik egy határőr, tiszteleg és megkérdezi, hogy uniós állampolgár vagyok-e. Igennel
felelek.
11 óra 25 perc. Kitöltöttem az űrlapot, amelyen nyilatkoztam
arról, hogy uniós állampolgár vagyok.
11 óra 30 perc. Kitöltöttem egy másik űrlapot, amelyen nyilatkoztam arról, hogy nem sértem meg a vámszabályokat és
nem élek vissza a vámvizsgálat elmaradásával.
11 óra 35 perc. Az űrlapokat felküldik ellenőrzésre, a visszaélések elkerülése végett.
12 óra 10 perc. A központból megjön a válasz, hogy az űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Indulnék, de a
határőrök figyelmeztetnek, hogy még nem jött meg a Központot Ellenőrző Főellenőr (KEFE) jóváhagyása.

12 óra 25 perc. A KEFE jóváhagyja a központ jóváhagyását,
indulhatok.
12 óra 30 perc. Átértem az osztrák oldalra. A határőr tiszteleg
és a papírjaimat kéri. Közlöm, hogy uniós állampolgár vagyok.
Elkéri a magyar oldalon kapott űrlapokat.
12 óra 45 perc. Megfigyelek egy határőrt, amint az
űrlapjaimmal átballag a magyar oldalra.
13 óra 30 perc. Most látom visszajönni a határőrt az űrlapjaimmal. Vajon mit csinálhatott?
13 óra 50 perc. Visszakapom az űrlapjaimat. Van rajtuk hat
újabb pecsét. Indulnék, de figyelmeztetnek, hogy még meg kell
várni a Visszaélések Elkerülése Érdekében Végzett Utólagos
Ellenőrző Hivatal jóváhagyását.
14 óra 30 perc. Egy agyonhajszolt muki jön a kocsihoz és bekopog. Elhessegetem, de fölmutat egy igazolványt, kiderül,
hogy ő a Visszaélések Elkerülése Érdekében Végzett Utólagos
Ellenőrző Hivatal ellenőre. Föl kell tennie néhány kérdést.
15 óra. Az utolsó kérdést is megválaszoltam, indulnék, de
még ellenőrizni kell az ellenőrt.
15 óra 30 perc. Jön egy agyonhajszolt muki és feltesz néhány
kérdést az ellenőrömnek.
16 óra. Indulhatok.
16 óra 5 perc. Leállok ötszáz méterre a határ után és várakozom.
16 óra 10 perc. Elzúg mellettem egy ukrán rendszámú kocsi.
Őrá nem vonatkozik az új törvény, úgyhogy megúszta egy alapos vámvizsgálattal.

2008.02.01.

A paphiány az oka
Végre tudom, mi a baja a kaotikus egyháznak, ámen. A paphiány miatt kell faluról falura járniuk.
Azt is most tudtam meg, hogy miért nem esik szó arról, hogy
a hívek is beboroznak a misén, ha kaotikus hallású lennék, biz-

tos rég tudnám. A kaotikus hívők nem isznak a misén! Tudta az
olvasó? Én ebben a szent percben, ámen, értesültem a kaotikus
szentmise lefolyásának rendjéről. A pap két egymást derékszögben metsző vonalat vet a szent kehelyre, kiissza a bort, aztán így szól:
– Víz, keresztény testvéreim, víz, víz, ámen!

2008.02.01.

Allahpisztoly
Allahot kiabáltak és géppisztollyal támadtak az izraeli követségre Mauritániában.
Nekem jobban tetszett volna, ha Allahhal támadnak és géppisztolyt kiabálnak.

2008.03.11.

Még egy feddhetetlen
úriember
Az USA éppen föl van iszonyodva, mert Spitzer New York-i
kormányzó pénzért dugott prostikat. Most mindenki arról kiabál, hogy hány törvényt sértett meg, pedig ő volt a feddhetetlen
politikus, a becsület bajnoka, az igazság védelmezője, talán
csak az árvákat nem gyámolította.
Egyre inkább az az érzésem, hogy ha egy ilyen politikárius
feddhetetlen, a becsület bajnoka és az igazság védelmezője, akkor érdemes fölemelni egy kicsit a glóriáját, esetleg a szárnyak
tövénél is vakargatni egy csöppet. Mert ezekről eddig még
mindig kiderült, hogy korrumpok és lopók. Legalább száz akciófilmet láttam, ahol a ronda, gonosz fegyvereseket egy ilyen

igazságvédelmező politikárius irányította a háttérből. Ezek
amerikai akciófilmek voltak, csupa amerikai csinálta őket. Ők
csak tudják.

2008.03.16.

Csak 19-ig tudunk számolni
Arra jöttem rá, hogy mink magyar honfiak (és honcsajok) csak
tizenkilencig tudunk számolni. Tetszenek emlékezni? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz… vigyázat, innentől már nehezebb lesz… tizenegy, tizenkettő, tizenhárom,
tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, tizennyolc és legvégül, de
nem utolsósorban, tizenkilenc.
Már nem ismerjük a Huszt.
Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
Az a bibi, hogy ezt pont egy reformkori, abszolút nagyon magyar költő írta, akinek tökéletesen, hibátlanul honfiúi volt a
lánglelke és hazafiasak az erkölcsey. És tessék, mit ír? „Régi
kor árnya felé visszamerengni mit ér?” Gebasz, mi? A mi reformkori költőnk nem ilyen. A mi modern, rendszerváltás utáni
reformkori költőnk így ír:

Magyar honfi, ki utánunk jövél,
Bennünket, jó őseidet csodálj,
Rá se ránts a hitvány jelenkorra,
Soh’se bánd az atomenergiát,
A fontos az, hogy kokárdád kitűzzed,
Midőn szent múltunk ünnepe eljövend,
S a lobogót lengesd, bármilyen csíkosat,
Az a fő, hogy lengetve legyen,
Akkor látják, hogy te vagy a magyar,
Kívülről fújod a vértanúk nevét,
Merengj csak vissza régi kor felé,
Fütyülj a jövendőre, mi se akkor éltünk,
Semmit se tett érted az utókor,
Beszéljenek ők csak doktor Bubóról.
(Elnézést az olvasótól, ígérem, nem lesz gyakori, hogy kínzásoknak vetem alá.)
Szóval gebasz, hogy pont a refomkori költő, ráadásul pont az,
aki a Himnuszt is megírta, ilyeneket volt képes írni, hogy a jelenkort a jövővel kell öszvevetni, nem a múlttal. De mégis
hogy gondolta ezt kivitelezni? Mert azt lehet mondani, hogy
„ma már nem olyan a Boci csoki, mint húsz éve volt”, ami
szentigaz, akárki megmondhassa, aki evett akkoriban, de itt
ugye a jelenkort a múlttal vetettük öszve. A jövővel hogy vessük öszve? „Ma még nem olyan vacak a Boci csoki, mint húsz
év múlva lesz?” Ez is valószínű, de nincs olyan szilárd valóságalapja. Sokkal kézzelfoghatóbb a múlttal öszvevetni a jelent.
Persze értem én, hogy Tihamér bácsi inkább a múlttal veti öszve, mert akkor volt fiatal. Viszvagondol azokra az időkre, amikor még hoszvan tudott gyalogolni, a lovat is megülte, és megfordultak utána a jányok. Ezt megértem, még akkor is, ha Tihamér bácsi, teszem azt, a harmincas-negyvenes évek fordulóján volt fiatal, amely korra elég nehéz nosztalgiával viszvagondolni – de Tihamér bácsi se Horthyra gondol, hanem a fiatalságára.
No de ki volt, feleim, 1848 körül fiatal? Mármint aki ma még
él és viszva tud gondolni? Senki. Egy embert ismerek, aki élt

akkoriban, a dalai lámát, de ő se volt akkor fiatal, ő Buddha
idejében volt fiatal.
Mi mégis 1848 árnya felé merengünk, mert jobban hallgatunk
a rendszerváltás utáni reformkori költőre, mint Kölcseyre, aki
ott volt és tudta. De hát a rendszerváltás utáni reformkori költő
szebbeket írt. Ezt a hallhatatlan négysorost például:
Vigyázó szemetek Budára vessétek,
Az törökverőt, Hunyadit lessétek,
Lovaitok csapjátok ki a legelőre,
Forduljatok a múltba, seggel előre.

2008.03.16.

Honfiak és honcsajok
Az egyik listán írja valaki, hogy járta-keltében négy embert látott kokárdával vagy bármi icipici trikolorral máma, saját magát is beleszámítva. És rezignáltan levonja a következtetést,
hogy ilyenek vagyunk, a nemzeti ünnep (ő nagybetűvel írta, hibásan) másnapján már ledobáljuk a háromszíneket.
Igen, tényleg ilyenek vagyunk. Egymást bámuljuk a buszon:
ugye van rajta kokárda? Hát azon a kövér pasason miért nincsen? Hogy van pofája? A zannya istenit annak a csitrinek is,
azon sincsen kokárda! Micsoda alakok vannak!
És büszkén kidüllesztjük a mellünket, bezzeg azon van kokárda! Ekkora bazi nagy kokárda van rajta, nézzétek!
Mert nálunk ez számít, a kiplakátolt érzelmek. Aki nem plakátolja ki, annak nincs is. Nálunk soha nem lett volna jövője
egy olyan mozgalomnak, aminek tagjai lila alsógatyát hordanak, mert azt nem látja senki, nem lehet a többieken végigtekintve ellenőrizni, hogy mindenki szépen fölvette-e a lila alsógatyáját, az ilyen jelvény nem ér semmit.
Nekünk a Kivagyi Jelvények kellenek. A magyar honfi március 15-én előírásos szabású piros-fehér-zöld kokárdát tűz a
mejjire, mert ez nem olyan strapás, mint minden szembejövőt

megállítani és közölni vele, hogy őneki honfiúi hazaszeretet
hévlobog szívében, ráadásul ez nehéz is, miközben azon elmélkedik, hogy az a rohadék Kovács megint bement a főnökhöz
árulkodni, de csak egyszer kövessen el hibát a számlázásnál,
úgy kitöri a nyakát… A kokárdát reggel fölteszi, aztán egész
nap nincs rá gond, mindenki látja, hogy ő máma honfi, és nem
kell tényleg honfiként viselkednie. Elég a kokárda.
De már lassan az egynapi kokárda se elég, főhonfijainkat,
konkrétan a már levizsgázott Deutsch-Für Tamást már tegnapelőtt kokárdával láttam a híradóban, ez a jóember meg még
máma is ellenőrzi, hogy mindenkin ott van-e még mindig, és
micsoda pofátlanság, hogy nincsen. Amikor én még kissrác
voltam, huszonnégy óra hosszat viselték a kokárdát a honfiak
és a honcsajok, ma már, úgy látszik, hetvenkét óra a követelmény. Most hetvenkét óra hosszat kell kivagyinak lenni, és
362, szökőévben 363 napra rövidült le az az idő, amikor le se
szarjuk, hogy a másik lelkében lángolva lobognak-e a hős költő
szabadságszerető szívének vérző könnyei. (Elnézést, nagyobb
képzavart momentán nem tudtam alkotni.) Inkább hülyének
nézzük, aki olyankor is kirakja a kokárdát. Hé, Ödön, minek
mászkálsz kokárdával, nincs március tizenöt!
Mert nem az a cél, hogy az ember honlelkű lángkeble dobbanjon, hanem hogy eleget tegyen az össznépi kivagyiságnak.
Március közepén kokárdát a cicire és beállni a sorba!
És ha az olvasó úgy gondolja, hogy „de hát kokárdát kell kirakni, hiszen magyarok vagyunk” – magyarán egy kukkot sem
értett az egészből –, akkor fölteszek egy találós kérdést.
Milyen nemzetiségűek vagyunk június 29-én?

2008.03.18.

Riporter, miniszter
Baahé van, elvtársak. Veres János tegnap nekiment, nem ment
neki egy riporternek, aki csak ott állt, nekihátrált egy kameraállványnak. A miniszter szándékosan ellökte, nem is ért hozzá.

A riporter gonoszul belekötött a miniszterbe, csak vétlenül kikérte magának, hogy lökdösik. Ma bukósisakban és fényvisszaverő ruciban jelent meg a sajtótájékoztatón, ahol a miniszter
minősíthetetlenül viselkedett, a riporter viselkedett minősíthetetlenül. Végül mindketten hazugnak nevezték egymást.
Arra jöttem rá, hogy ha a riportert keresztezzük a miniszterrel, abból lesz a riposzter.

2008.03.21.

Nem kár a fogyaték
„A fogyatékosnak született gyermeknek esélye sincs arra, hogy
ép emberként élje életét. Így az ő esetükben a fogyaték nem
kár. Így nem jár kártérítés.”
Tetszenek érteni? Elég nehéz feladat, de ha az ember keményen harcol saját agya ellen, akkor van esélye, hogy felfogja a
bírósági döntést. A bíróság, amely egyébként legfelsőbb, azt
mondja, hogy az államnak kellene gondoskodnia a „sérültekről”.
Arról van szó, hogy ha a gyerek úgy születik fogyatékosan,
hogy az orvos felismerhette volna, hogy mi várható, akkor a
szülő követelhet kártérítést, a gyerek nem. Most már tudjuk,
miért. Mert esélye sincsen arra, hogy ép emberként élje életét,
tehát nem szenvedett kárt.
Analóg példák. Jön Bunkós Botond és egy hatalmas acéldurunggal palacsintává püföli a Legfelsőbb Bíróság bírájának autóját. A szakértő megállapítja, hogy az autó végérvényesen
tönkrement, többé nem használható. Így nem jár kártérítés,
mert a bírának esélye sincs, hogy még egyszer használhassa azt
az autót.
Jön Lángoló Gyufás és ízzé-porrá hamusztja a Legfelsőbb Bíróság bírájának házát. Az üszk alatt semmi használható nem
marad. Így nem jár kártérítés, mert a bírának esélye sincs, hogy
még egyszer beköltözhessen a házba.

Jön Szad István és addig veri a Legfelsőbb Bíróság bíráját,
amíg összes végtagjai hasznavehetetlenné válnak. Így nem jár
kártérítés, mert a bírának esélye sincs, hogy újra ép ember legyen.
Ez utóbbi a mi esetünk. Magyarországon demokrácia van,
ezért mindegy, hogy valaki egy undorító nyomorék vagy őexcellenciája a Legfelsőbb Bíhóság bíhája. Ha nincs már esélye
arra, hogy az elszenvedett kár helyrejöjjön, akkor így járt,
egész pontosan pórul.
Már csak az a kérdés, hogy mi van, ha van neki még esélye,
hogy ép ember legyen megint. Akkor, ugye, nem jár kártérítés,
hiszen a gyerek újra ép lesz, méltó régi nagy híréhez, csak ki
kell várni és hepik leszünk.
A következtetés: fogyatékosnak ebbéli mivoltáért kártérítés,
az összes körülményektől függetlenül, nem jár. A kártérítés egy
olyan intézmény, amit arra találtak ki, hogy ha az egyik politikus azt mondja a másiknak, hogy „elnézést, ön talán téved”,
akkor az bevasaljon rajta tízmilliót.

2008.04.06.

Beperelem Londont
Akadályok a Láng útjában, olvasom a tévéhíradóban. Londonban, Nyugat-Európában, a demokrácia fellegvárában. Akkor
hogy harcoljunk mi itt a Vadkeleten az akadálymentesítésért?
Egyébként a tüntetőknek teljesen igazuk van. El kellett volna
oltani az olimpiai lángot, akivel egyébként nem vállalom a rokonságot. Mert Kína báncsa Tibet, ami nem tűrhető, ezért el
kellett volna oltani a lángot. Akkor a tibetiek végre fellélegezhettek volna, de jó, kialudt az olimpiai láng!
Pillanatnyilag nem tudom, mely országok szándékoznak engedélyezni sportolóiknak, hogy kezet fogjanak a kínai hivatalnokokkal, melyek tiltják meg a mancsolást kerek perec és me-

lyek bízzák a sportolók lelkiismeretére. De bízom benne, hogy
mindenkiben felülkerekedik a jóérzés, és végül Senki Nem
Mancsol a Kínai Hivatalnokokkal. Csodálatos lesz. Ülnek a tibetiek hegyoldali házukban, nézik a tévét és lélegeznek fölfelé:
ó, mi szép, Senki Nem Mancsolt Miattunk a Kínai Hivatalnokokkal.
Én őszintén várom azt a napot, amikor a hasonló problémamegoldás végre begyűrűzik hozzánk is. Ugye, szakad a koalíció, mert Horn Picsa Gábor nem bírt magával a népszavazás
estéjén. Be kellene vezetni, hogy Senki Ne Mancsoljon Horn
Picsa Gáborral, és a koalíció máris milyen szép lesz, méltó régi
nagy híréhez. Vagy itt van, ugye, az egészségügy siralmas
helyzete. Vezessük be, hogy Senki Ne Mancsoljon a Mindenkori Egészségügyi Miniszterrel, és a betegek arca felvidul, a
nővérkék boldogan futkorásznak, az orvosok elégedett mosolylyal nyúlnak a nyelvlapocért.
Az akadálymentesítést is jó lenne végre megoldani. Vezessük
be, hogy Senki Ne Mancsoljon az Akadályos Közintézmények
Vezetőivel. Akkor boldogan toporgunk majd a lépcsövek tövein.

2008.04.17.

Nem ember, csak nő
Ha szülésre kényszerített nőkről hallunk, elmaradott vidékek
jutnak eszünkbe és a nőellenes iszlám törvényekre asszociálunk. Stimmel. Elmaradott vidéken, egy Hunguri nevű országban kényszerít szülésre egy nőt – a gödöllői bíróság!
Ja, hát prosti az illető, de ezért mióta büntet a magyar törvény
kényszerszüléssel? Különben se lehetne megbüntetni, mert
egyszer már megbüntették érte, harminc nap elzárással, és egy
bűnért két büntetést nem lehet adni. Persze a bíróság szerint az
abortusz egy elítélendő deviáns magatartás, de akkor se büntethető, mert nem követte el! Szerette volna. De az nem büntethe-

tő, ha valaki engedélyt kér valamire, amit aztán nem engednek
meg neki.
Aranyos a hír utolsó bekezdése (a kép alatt, amin a helyesírási hibával írt játszószoba olvasható). Az ombudsman meg az
igazságügy-miniszter meg a törvénymódosítás meg a szabálysértési törvény meg a legközelebbi módosítás. Nő? Gyerek?
Szülés? Kit érdekel? Majd pár év múlva, ha éppen ráérünk, beleírjuk a törvénybe, hogy ilyen esetekben olyatánképpen kerüljön rá a szabályozás, hogy amennyiben a magzatiterhesség
megszakításának végső határideje a harmincnapi elzárás folyamatának időtartamára esik, amennyiben az elzárás alanya hajléktalan prostituált, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum tíz százalékát nem haladja
meg, amennyiben a kérelmezőnek már legalább három tizennyolc éven aluli gyermeke van, amennyiben a bíró éppen nem
köhög, akkor engedély adható arra, hogy az alany folyamodhasson a terhességmegszakítási eljárás megindítására irányuló
eljárás megindítására vonatkozó engedély kiadására vonatkozó
eljárás engedélyeztetéséért.

2008.04.24.

A dirivel nem csinálják
Tanítanák a szexet a középiskolákban, de van igazgató, aki azt
mondta, hogy mit képzelnek, az ő gyerekei nem szexelnek.
Igen, ővele szerintem se. Úgy látszik, az ájtatos tiltások több
mint kétezer éve után most az ájtatos félrenézés több mint kétezer éve következik. „Á, a mi iskolánk tanítványai nem dugnak. Régebben dugtak, de kitettünk a folyosóra egy táblát a tízparancsolattal, és most már nem dugnak. Hogy honnan tudjuk?
Megkérdeztük őket, osztályfőnöki órán az összes osztályt felszólítottuk, hogy aki dugik, az tegye föl a kezét. Senki föl nem
tette egyetlen kezét se. Hát mit tetszenek képzelni a mi diákjainkról?”

Amúgy a tanpol főmuftik semmit se vethetnek az ilyen dirik
szemére. Ők már ott tartanak, hogy a szexet igenis oktatni
kell…ene, ha a diri urak esetleg hajlandónak mutatkoznak, de
csak középiskolában! Tizenöt éves kortól kezdve, elvileg, mert
nem volt megmondva, hogy nem az utolsó évfolyamban-e. Aki
bukott, az még később tanulgya. Akit nem vesznek föl a középiskolába, az meg minek akar szexet tanulni, az ilyennel majd az
apja vagy az anyja leül az esküvője napján és aszongya: „Nézd,
magzatom, az a helyzet, hogy a gyereket igazából nem a káposztás kertben találják. Láttad-e már a méhecskéket tavaszszal?”
A statisztika szerint a magyar gyerek jó eséllyel már az általános iskola folyamán dugik.

2008.05.19.

A gárda, a gá-ár-da
Érdekeseket olvasok a gárdaperről szóló cikkben. Támadt róla
pár gondolatom.
A Magyar Gárda tevékenysége félelmet válthat ki olyan idős,
vallásos zsidókban, akik már szörnyű időket éltek át, mondta a
tárgyaláson Egri Oszkár a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének jogi képviselője.
Én nem vagyok meggyőződve róla, hogy csak őbennük. Nem
kell átélni valamit ahhoz, hogy féljünk tőle. Szerintem mindenki, aki gondolkodni képes, fél attól, hogy rátámadnak és elhurcolják. Nem kell idősnek és vallásosnak lenni ahhoz, hogy valaki úgy érezze, hogy egy neonáci csoport hatalomra kerülése
esetén menekülnie kellene ebből az országból. Elég, ha valaki
zsidó. Vagy cigány. Esetleg homoszexuális, katolikus, baloldali, fogyatékos, külföldi, vagy aki bármiféle okból nem fér bele
a szép új világrendbe.

[…] Gaudi-Nagy Tamás, a Magyar Gárda Egyesület jogi képviselője. Szerinte az, hogy a Gárda tagjai milyen egyenruhát viselnek, ízlés dolga. Még ha ezek a szimbólumok egyes társadalmi csoportokban rossz érzést keltenek is, ezen az alapon
nem lehet egy szervezetet feloszlatni.
Világos. Akkor vegyük át ezt a gondolatmenetet. Ha létrejön
egy Üssétek Gaudi-Nagy Tamást Egyesület, amely azt tekinti
életcéljának, hogy bárhol, ahol meglátja, üsse őt, és összetartozásukat az egyesület nevével ellátott póló viselésével is hirdeti,
akkor ez feltehetően rossz érzést kelt Gaudi-Nagy Tamásban, a
családjában, a barátaiban és mellesleg mindenkiben, aki elítéli
az erőszakot. De ezen az alapon nem lehet ezt az egyesületet
feloszlatni.
Felhívom a figyelmet, hogy a példa egyáltalán nem sántít.
Mint köztudott, az árpádsávos zászló rengeteg emberben olyan
érzést kelt, mintha az „üssétek a zsidókat és a cigányokat” felirat lenne rajta olvasható.
[Dósa István, a gárda „országos főkapitánya”] Mint mondta,
az egyesülettel, valamint a Jobbikkal nincs közvetlen kapcsolatuk és ők nem párthadsereg.
Biztosan így van. Már csak azért is, mert ha párthadsereg lennének, nem kellene pereskedni a feloszlatásukról, mert létre se
jöttek volna. De nekem valamiért az az érzésem, hogy azért
kell külön egy egyesület (elnöke Vona Gábor), egy Jobbik (vezeti Vona Gábor) és egy gárda (főkapitánya Dósa István), hogy
el lehessen mondani, hogy ők nem azonosak. Gyakorlatilag az
történik, mintha egy fiktív számlákkal manipuláló vállalkozó
minden egyes fiktív számlához létrehozott volna egy teljesen
külön céget, némelyiknek ő lenne a tulajdonosa, másoknak
egy-egy barátja, és amikor lebukik, akkor azt mondaná, hogy
de kérem szépen, én csak ezt az egyet csináltam, amelyikkel a
kezemben elkaptak, az összes többit más-más cég követte el.
A gárda egy mozgalom, alulról jövő kezdeményezés, amelynek mintegy ezer tagja főként emailen tartja a kapcsolatot.
Dicséretes, hogy őskori eszmékhez modern technikát használnak. De úgy tűnik, hogy felvonulni nem emailen szoktak.

Dósa ugyanis azt válaszolta, hogy hivatásos katona múltja
miatt a tavalyi első gárdistaavatáson Usztics Mátyás kérte fel őt
a gárda vezetésére.
Ez rögtön világos képet teremtene, ha tudnánk, hogy Usztics
Mátyás kije a gárdának. De nem tudjuk. Viszont azt most már
tudjuk, hogy a gárdának, amely nem párthadsereg, jól jön, ha
az országos főkapitány olyasvalaki, aki hivatásos katona volt.
Tehát a „nem párthadsereg” azt jelenti, hogy hadsereg ugyan,
de nem párthadsereg.
Egyébként a megyei szervezők (kapitányok) találkozóján is
őt kérték fel arra, hogy egy évig szervezze a csapatot, vezetői
posztja így saját elmondása szerint a kapitányok bizalmán múlik. Furcsa ugyanakkor, hogy a megyei kapitányokat épp ő nevezi ki. „Ez egy hierarchikus szervezet sajátos szabályokkal",
mondta erre a gárda főkapitánya.
Jó, hogy ez utóbbit elmondta, mert enélkül azt hinnénk, hogy
itt sógor-koma-jóbarátság van. Én kinevezlek téged, te kinevezel engem. Mi kinevezzük őt, ő kinevez minket. Ha a főkapitány nem magyarázza meg ilyen világosan, akkor olyat találtam volna írni, hogy mint titkár kinevezem magamat elnökké,
és mint elnök kinevezem magamat titkárrá.
De hát így már minden világos. Őnáluk sajátosak a szabályok, ez mindent megmagyaráz.
Dósa hangsúlyozta azt is, hogy akcióikkal nem egy etnikumot
támadnak, hanem mindig konkrét jelenségekre mutatnak rá.
Viszont homály borul még a kérdésre, hogy mi történik, ha a
konkrét jelenségekre való rámutatás egy etnikum támadását
okozza. Avagy ellenkezőleg: mi történik, ha olyan konkrét jelenségek merülnek föl, amiknek semmi közük semmilyen etnikumhoz? Itt van például az a probléma, hogy a válást követően
sokan elhagyják a házastársuknak ítélt lakást, de más hely
nincs, ahova mehetnének, és így hajléktalan lesz belőlük. Ez a
probléma nem függ össze etnikummal, így ha a gárda szót
emelne ezzel kapcsolatban, akkor nem kellene megmagyarázni
a bizonyítványukat, akkor mindenki magától is látná, hogy nem
támadnak etnikumot. Milyen ötlet?

Itt Vona Gábor arról tájékoztatta a gárdistákat, hogy ez a politikai per nem az egyesület, hanem a magyarság ellen folyik.
Azt nem mondta meg, hogy ezt a következtetést miből vonta
le?
Egyébként ha Vona Gábor jelenti a magyarságot, akkor én
marslakóság szeretnék lenni.

2008.05.25.

Állovagok
Százezer forintért lovaggá ütött valaki egy csomó politikust, de
hamisan, mert igaziból nem lettek a Szent György lovagrend
tagjai.
Kidobott herdálás. Én ötvenezerért is ütném őket, hetvenötezerért pedig lovaggá! És nem hamisan, mert tényleg a Szent
Láng Attila Dávid lovagrend tagjai lennének.
Nem erről jut eszembe:
Megy az utcán a politikus, meglát egy feliratot. „Gumival
ezer forint, gumi nélkül, politikusoknak, ötszáz forint.” No, ez
igazán megéri, bemegy, vár. Végre jön valaki, megkérdezi:
– Hol a nő?
– Milyen nő?
– Ez nem bordély?
– Nem, ez bungee jumping.

2008.06.01.

Az Úrnak szent napja
Eisenstadtban vasárnap kihalt a sétálóutca, nálunk meg tele van
emberekkel. A KÁDNP (Keresztények, Ámen, Demokrata
Néppárt) azt szeretné, ha vasárnap nem dolgoznánk, ámen,
mert az az Úrnak az ő szent napja, ámen.
Ezt értem. De a sétálóutca hogy jön ide? Az kinek a munkahelye? (Utcán sétálással lehet pénzt keresni, csak erre pont a
sétálóutcák pont vasárnap napközben nem alkalmasak.)
Szerintem a KÁDNP a viktoriánus időket szeretné visszahozni. Akkor vasárnap csakis az illett, hogy kikeményített ruhában-öltönyben ültek otthon és unatkoztak az Úrnak szent nevében, ámen. Tehát a sétálóutcák is ki voltak halva.
Két baj van. Az egyik, hogy Viktória nevű magyar királynő
soha nem élt, az egy másik ország. A másik, hogy azóta feltalálták a biciklit és az autót. (Aki nem tudja, hogy ez hogy jön
ide, olvassa Parkinsont.)

2008.06.15.

Eredeti szerzet
Azt mondja Miklós apát bencés szerzetes, a salzburgi kolostori
sörfőzde igazgatója, hogy miért ne nézhetne ő is focit, hiszen
az emberi léthez a sport is hozzátartozik!
Milyen igaza van. Akkor beszéljünk más tevékenységről is.
Mi a véleménye a szent férfiúnak az emberi lét és a szex viszonyáról?

2008.06.28.

Rendőr vagyok, hajbókolj
Állítólag évek óta parkolnak rendőrök parkolócédulát helyettesítő rendőrjelvénnyel a civil autójuk szélvédője mögött, de
most majd meg lesznek büntetve.
Sok mindenen elgondolkodtam.
Először is tegyük fel, hogy a híresztelés igaz. Ugyanis a híresztelések igen gyakorta igazak szoktak lenni. És tegyük fel,
hogy a parkolási önhatóságnál nem idióták dolgoznak. Ugyanis
nem szoktak. Ha pedig ez így van, akkor a parkolási önhatóság
évek óta tudja, és nem tesz semmit.
Nomármost. Ha valakinek kárt okoznak, tud róla és nem tesz
semmit, akkor az illető a károkozásba belenyugszik. Nem bánja. Ha pedig nem bánja, akkor nincs kár. Nem történt semmi.
Joga van egy étterem tulajdonosának meghívni valakit egy
ebédre? Nyilván joga van. Hát akkor egy parkolásból élő cégnek is joga van meghívni valakit egy (vagy több) ingyen parkolásra.
Ha az olvasónak valami sántít az érvelésben, nem hibáztatom. Nekem is.
Ha viszont úgy tekintjük, hogy a parkolási önhatóságot kár
érte, akkor talán a kárt meg kellene téríteni. Ez így szokás egy
jogállamban. Ez feltehetően valahogy úgy nézne ki, hogy a
PÖH azt mondja: ales úr, ön öt éve tulajdonosa az autójának,
ezalatt végig ales volt, fizetni nem fizetett, hát akkor öt év szorozva ötvenkét hét szorozva heti öt munkanap szorozva nyolc
óra munkaidő szorozva parkolási díj szorozva büntető bírság
szorozva késedelmi kamat szorozva kamatos kamat az annyi,
mint hatvankilencmillió-nyolcszáztizenhétezer forint. Fizet
vagy perelünk?
Ugyanis a többi állampolgárral így szokták, és nálunk demokrácia van. A rendőr sem emberebb, mint bárki más.

Viszont ez a PÖH és az illető rendőrök magánügye. Van valami, ami már közügy.
A rendelet azt mondja, hogy a parkolásért fizetni kell. Ezzel a
rendelettel valószínűleg a polgárok túlnyomó része nem ért
egyet, de attól még sajnos létezik, és be kell tartani. Ámbár
senki nem örül neki.
A törvény pedig azt mondja, hogy mindenki egyenlő, és senkinek nem járnak előjogok. Ezzel valószínűleg a legtöbben
egyetértenek, legfeljebb azok nem, akiknek fixa ideájuk, hogy
nekik előjogok járnak. (Mert hehcegek vagy ghófok, mert papok, mert képviselők vagy mert rendőrök.)
A rendőrség szolgálati szabályzata (ami szintén egy törvény)
ezenfelül azt is mondja, hogy a rendőrök dolga a törvények betartatása. A polgárok nem azért tartják be a nekik nem tetsző
törvényeket is, mert jó kisfiúk és kislányok, hanem mert ellenkező esetben jön a rendőr és megbünteti őket.
Mármost ha a rendőrök csalnak, nem tartathatnak be törvényeket, mert meg fogják kérdezni tőlük, hogy már bocsánat,
mire föl kényszerít maga engem, amikor a rendőrök is csalnak.
Az a rendőr, aki bűnözik, az egész rendőrség munkáját, ezzel
az egész jogállam működését teszi lehetetlenné.
Semmi különöset nem látok abban, ha bármely polgárnak elege van a PÖH-ök packázásaiból, és egyszerűen nem vesz parkolójegyet. Ez tilalmas és büntetendő, de nem látok benne semmi különöset. A PÖH lesz szíves megkedveltetni magát az emberekkel, a pénzért szolgáltatást nyújtani, akkor majd nem lesznek ilyen problémái. Azzal viszont nem tudok egyetérteni,
hogy valaki a rendőrjelvényével demonstrálva vindikál magának jogot arra, hogy ne fizessen. Még mire fogja bejelenteni az
igényét a rendőrjelvényét felmutatva? Étteremben se fizet? A
benzint is ingyen óhajtja? Be kíván sétálni cégvezetők irodáiba
és dönteni óhajt a vállalat ügyeiről? Parancsolja netán eldönteni, hogy legyen-e vizitdíj? Hol a határ?
Még egy szó a parkolóőrökről is. Logikusnak tűnik, hogy
azért nem látták el az autókat mikuláscsomagokkal, mert az illető rendőrök értésükre adták, hogy ez esetben megtorlásra számíthatnak. Feltehető és logikus, hogy a megtorlás nem a PÖHöt, hanem a parkolóőrt sújtotta volna, aki kisember, és érthető,

ha nem vállalja a konfrontációt rendőrökkel. Ezt úgy hívják,
hogy megfélemlítés.
Az ilyen rendőr nem rendőr, hanem minizsarnok. Ezért a PÖH
hozzáállásától és az ügy anyagi oldalától függetlenül az ilyen
rendőrt meg kell fosztani nagyvonalúan használt jelvényétől,
bíróság elé kell állítani és börtönbe kell zárni.

2008.07.05.

Csaltrum
Csal a Centrum PÖH, állítja a volt főellenőr. Úgyhogy most
kemény vizsgálat következik, vagy nem.
Furcsa. Ha én lennék a Centrum PÖH, a seggemet a földhöz
verném örömömben, amiért szolgáltatás nélkül bevételhez juthatok, egyedüliként a piacgazdaság által uralt sok tízmillió
négyzetkilométernyi területen. (Mármint a parkolási önhatóságok mint kategória vannak egyedül, nem a Csaltrum.) A PÖHök előtt ez egyetlen emberkének sikerült, már ha igaz a legenda. Állítólag New Yorkban történt a gazdasági válság idején,
hogy egy emberke kibérelt valami helyet, lerakott egy íróasztalt és kitett egy táblát: Itt lehet az egy dollárokat befizetni. És
az emberek sorba álltak és fizettek. Senki nem kérdezte meg,
hogy miféle egy dollárokat. Mindenkitől átvette az egy dollárt
– többet nem fogadott el – és adott érte egy elismervényt. Aztán este fogta az összegyűjtött több ezer dollárt, és soha többé
nem hallottak róla.
Szóval ha én PÖH lennék, seggemet a földhöz verném örömömben, amiért megcsinálhatom ugyanazt, mint ez a fószer –
igaz, kicsit nagyobb rá a rezsim, de nem kell este lelépnem a
pénzzel, még buzdítanak, hogy csak csináljam.
Csalni? Minek?

2008.07.05.

Melegfelvonulás
Január 13. Csütörtök
Mr. Scruton elrendelte a Homokos Klub bezárását. Azt
mondta, hogy ő és az iskola kormányzata nem hagyhatják jóvá,
hogy a tornatermet „erkölcstelen célokra” használják. Nigel adta az ártatlant. Azt mondta: – De uram, a Homokos Klub olyan
diákoknak létesült, akik vidám, bohó, játékos keretek közt képzeletdús homokvárakat akarnak építeni a magasugróléc alatti
homokból az ebédszünetben. Mi ebben az erkölcstelen?
Mr. Scruton azt felelte: – Nigel, a „homokos” szó értelme
megváltozott az utóbbi években. Most egészen mást jelent.
– És mi az a más, igazgató úr? – kérdezte Nigel.
Scruton izzadni kezdett, a pipáját rágta, és nem válaszolt. Végül Nigel megkönyörült rajta, és azt mondta: – Bocsánat, uram,
látom már, hogy be kell szereznem egy újabb kiadású szótárt.
A LAttilaD.org Adrian Mole egyik naplóbejegyzésével demonstrál a melegek jelenleg zajló felvonulása mellett, vagy
még inkább az ellentüntetők ramazurizása ellen. Egy csomó
hülye álszent fasz, akik nem bírják elviselni, hogy valaki különbözzék tőlük.
A LAttilaD.org képviselői sajnos nem lehetnek jelen a felvonuláson, de egy barátunk ott van, és büszkék vagyunk rá. Arra
is, hogy ott van, meg arra is, hogy a barátunk. Sőt mi több, arra
is, hogy a „normális” melegek számát szaporítja, direkt azért
ment el, hogy többen legyenek, akik nem ugrálnak rózsaszín
tangában.
Az az igazság, hogy idegesítenek az álszent faszok. Talán
azért, mert én valódi szent fasz vagyok. Engem taszít, ha két
pasit csókolózni látok; ha dugni látok, az pláne taszít. Ráadásul
tériszonyom is van. Mindkét problémát megoldottam. Nem
mászom tornyokra és nem nézek melegpornót. Úgy gondolom,
hogy mindenkinek magánügye, hogy kivel csinál és mit, ha

senki senkit nem kényszerít, se arra, hogy csinálja, se arra,
hogy nézze.
De a szexelő pasiak nem taszítanak annyira, mint az álszent
faszok, akik szemforgatva ájtatolnak az Úr igéjéről, hogy a homóság fertéztető vétkelem, ámen, közben pedig a saját életük
egyéb vétkelmekkel van tele, távozz tőlem sántán. Bemegy a
templomba, elimádkozza, hogy bűnös vagyok én, uram, segíts,
hogy megjavuljak, ámen, aztán kilép a templomból, megbotlik
egy kőben és ordítani kezd, bassza meg a kurva isten azt a
faszt, aki iderakta ezt a kurva követ! (És nem mondja utána,
hogy ámen.) Az ilyen hazugságra épített életformák engem
jobban taszítanak, mint két fószer, akik annak születtek, aminek, és élni próbálják az életüket.
Ezért most tüntetőleg linkelünk egy meleg blogra, és csíkot
húzunk magunk után.

2008.07.07.

Buziiik, jézusmária, buziiiik!
A legújabb botránytörténet szerint a rendőrségi mentőség megtagadta a segítségnyújtást egy cukorbeteg asszonytól, és épp
csak le nem buzizták. Bár tulajdonképpen a „Mi azért vagyunk
itt, hogy a rendőrséget szolgáljuk, az ilyen embereket nem!” ripakodás, összevetve a rendőrség szolgálunk és védünk jelszavával és azzal a ténnyel, hogy a felvonulók mik voltak, némi logikus gondolkodással arra a következtetésre vezet, hogy a néni le
lett buzizva.

Ugye van az az elv, hogy szolgálunk és védünk, ami a rendőrökre vonatkozik, és van egy Hippokratész nevű fószerről elnevezett fogadalom, ami az egészségügyisekre – csak hát van
valami, ami ellentmond ezeknek. A felvonulók buziak voltak.
Mármost ugye tessék végiggondolni logikusan:
1. aki ott volt, az vagy rendőr, vagy ellentüntető, vagy buzi;
2. a rendőrök felismerhetők az egyenruhájukról, az ellentüntetők pedig a tiltatlan önkényuralmi jelképeikről, aki tehát se
ilyen, se olyan, az buzi;
3. ha orvosi ellátásban részesítjük a buziakat, akkor egyrészt
összebuzizzuk a gumikesztyűt, ami ki is lyukadhat és mink is
buziak leszünk;
4. másrészt még a végén életben maradnak és elözönlik a
világot, elvégre két buzi gyereke nyilván szintén buzi lesz;
5. ha pedig elözönlik a világot, akkor kihal az emberiség, hiszen két buzi nem tud gyereket csinálni!
Szörnyű sok mindenre kell figyelni, ha az ember rendőr, tetszenek látni. A világ sorsa tétethetik le fölkent kezeibe. Én mindazonáltal föl szeretnék tenni egy kérdést.
Tessék mondani, a CIB–326-os rendőrségi mentőautó személyzete kivel dugik?
Ők ugyanis megállapították, hogy az arra haladó járókelők kivel csinálják, és ennek függvényében részesítették vagy nem
részesítették őket elsősegélyben. Ha szolgálnak és védenek, akkor viszonossági alapon én is tudni szeretném, hogy a CIB–
326-os fődurvulnoka és három kollégája kivel, mikor, hol és
milyen pozitúrában dugik.
Hátha félrehajlik valamelyik, és elpusztul az emberiség.

2008.07.07.

Kussland
Ugye mindenki előre tudta, hogy mit fog mondani a köztársasági elnök a melegfelvonulás miatt kitörött rendbontásról?
Igen, azt mondta. Semmit. Minek is belénk a szövegelés?
(Egyáltalán nem erről jut eszembe, amikor Michael J. Fox
felelősségre vonja Michael Douglast, mert ő is egy állampolgár
és ebben az országban nemcsak joga, de kötelessége is felelősségre vonni az elnökét! De hát ezt ön is tudja, elnök úr…
Ja, bocsánat, az egy másik ország, akkor nem szóltam semmit. Én se.)

2008.07.14.

Vallásos érzületű emberek
Valaki valami tévécsatornán föliszonyodott, hogy a vallásos érzületű embereknek ilyen szörnyűségeket (melegfelvonulás)
kell elviselniük.
Elgondolkodtam, hogy vajon az én vallástalan érzületem mikor lesz beszédtéma. Engem például kimondottan zavar, hogy
szombaton és vasárnap nem lehet kapni semmit, nem lehet elmenni sehova, nem javítanak meg egy elromlott holmit, mert
ünnepelnek valamit, amit valójában nem ünnepelnek. Az egy
százaléknak az egy százaléka ünnepli. A többi régen fusizott
hétvégén, ma kimegy a kiskertbe. Az is eszembe jutott, hogy
ha mi annyira keresztény ország vagyunk, akkor ugyan mit ünneplünk szombaton, ami zsidó ünnep, ráadásul a szabad szombat a csúf kommunizmus alatt lett bevezetve, el kellett volna
törölni azonnal a rendszerváltáskor, akárcsak a téeszcséket.
Meg az is eszembe jutott, hogy aki ebben a fene nagy keresztény országban tényleg keresztény, az ugye nem dolgozik va-

sárnap. Akinek pedig a leginkább elhiszem, hogy ő keresztény,
az a pap. De esengek, hát a pap dolgozik vasárnap! Hát misét
mond meg urat vacsorázik meg celebrál! Neki az a munkája, és
ronda antibiblikusan nekiáll elvégezni a hetedik napon, holott
meg van írva, hogy szenteljétek meg a hetedik napot.
Elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen minek a keresztényeknek cipő. Mert ugye ha valaki szánt szándékkal belelép a
tüskébe, azt azért teszi, mert ki akarja lyukasztani a lábát. Úgy
tűnik, az úgynevezett keresztények ezt teszik. Az ő vallásos érzületüket borzasztóan és rettenetesen sérti, hogy a melegek felvonulnak (elvégre meg van írva, hogy… mi is van ezzel kapcsolatban megírva?), ezért odamegy megnézni a felvonulást,
hogy jóóóóóóól megsérüljön az ő vallásos érzülete. De akkor
miért hord cipőt? A talpára láthatóan nem annyira kényes, mint
a vallásos érzületére, és mégis vastag műanyagréteggel fedi. A
vallásos lelkületére bezzeg nem vigyáz, direkt odamegy, ahol
jól megsértik neki, és amíg az istentelen förtelmek vonulnak,
addig ő ott áll, rátapadva a kordonra, az orrocskáját laposra
nyomja a rendőrök sisaküvegén, és csak rongálja, rongálja a
vallásos érzületét. Persze az ő érzülete, a tüdejüket meg a szemüket is rontják sokan, kimennek a strandra egy merő UV-B
sugárzásba, csak aztán nem más a felelős, ha megbetegszenek.
Az a válasz, hogy minek mentél oda. Minek füstöltél, minek
néztél erős fénybe, minek ettél túl sok fagyit. A vallásos érzülettel ez valamiért nem megy, ő rongálja a saját érzületét, de én
vagyok a felelős.
Elgondolkodtam, hogy kik azok a vallásos érzületű emberek
voltaképpen. Mert én egyről se hallottam. Szerintem a tömegtájékoztatás napjainkban már igen fejlett, és a melegfelvonulás
amúgy is egy sajtó által felkapott esemény volt, tehát biztosan
beszámoltak volna róla, ha egy – csak egyetlenegy! – keresztény odamegy a felvonuló melegekhez és átad nekik egypár
bibliát. Hiszen meg van írva, hogy terjesszétek az evangéliumot! De azt se láttam, hogy a kordon mögött sorban ott térdepeltek volna Isten bárányai és csuhájukon vagy baseballsatyeszukon a kereszt jelével kérték volna az Urat, segítené a homokosság tévmocsarában kóválygó felebarátaikat, hogy megtalálják az igaz utat és üdvözüljenek, halleluja, ámen!

Lófaszt. A híres-nevezetes keresztények csak arra képesek,
hogy ájtatos képpel utálkozzanak és az ő nagy szent hitükre
mutogatva játsszák a sértődöttet, de arra már nem, hogy tegyenek is az ellen, ami állítólag annyira sérti őket. Pedig az övék a
legnagyobb hatalom! Isten szeretete és segítő keze!
Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, csak kérnetek kellene az Urat, és minden buzi heteróvá
lenne azon nyomban, halleluja! Ha akkora hitetek lenne, mint a
mustármag, csak kérnetek kellene az Urat, és nem történhetne
semmi ezen a földkerekségen, ami sérti az említett méretű hiteteket. Ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, akkor be
tudnátok bizonyítani, hogy van, és nem nézne rátok mindenki
ajkbiggyesztve: ez? Ez keresztény? Ugyan, csak az eszét játszsza.
Ja, a legszebbet majdnem elfelejtettem. Valami álkeresztény
azon iszonyodott föl, hogy az egyik felvonuló homokos olyan
mozdulatokat tett, amik prostitúcióra buzdították az embereket.
Ostoba, álszent tulok vagy, felebarátom, ámen. Először is
nemigen tudok elképzelni ilyen mozdulatokat, pedig nekem
elég jó a fantáziám. Másodszor pedig a prostitúció szerinted Istennek tetsző cselekedet. Mert ha nem annak tartanád, ha valóban elítélnéd a prostitúciót, akkor már régesrég megszűnt volna
az Úr egyetlen intésére! Hiszen erre kérted volna. Nem kérted?
Akkor mit ágálsz? Kérted, de az Úr nem teljesítette? Akkor
nincsen akkorka hited se, mint a mustármag! Akkor ugyanolyan hitetlen vagy, mint az a homokos, csak ő legalább őszinte!
Egyébként olyan mozdulatokat nagyon könnyen el tudok
képzelni, amik keresztényi életre, imádkozásra, az Úr követésére buzdítanak. Lehet keresztet vetni, lehet összetett tenyerekkel
állni, lehet térdre ereszkedni, vagy akár lehet a megfeszített
Krisztus testtartását bemutatni. Senki nem teszi. A papok is
csakúgy járnak az utcán, mint akárki más. Akkor meg mit jár a
szád, álszent? Tegyél mozdulatokat te is, tegyenek hívő testvéreid, ha léteznek; ti állítólag rengeteg sokan vagytok, óriási
reklámot tudnátok csapni hiteteknek.
Mert én jelenleg csak az ellenreklámot látom.

2008.07.21.

Ezért utálom a sportot
Ha élettársi kapcsolatban élsz, a törvény szerint tíz év együttélés vagy egy közös gyerek után ugyanolyan jogaid vannak,
mint egy férjnek vagy feleségnek – kivéve, ha egyikőtök sportoló. Akkor is ugyanaz a törvény, de sebaj, csinálunk egyedi
kormányrendeletet.
Ezért utálom a sportot. Mert egy kiváltságos kasztot ültetnek
a fejünkre. Most éppen kitalálták, hogy a napokban meghalt
Kolonics özvegy menyasszonyának életjáradékot akarnak adni.
Két sportoló találta ki, és bizonyos országos vezetők, úgymint
miniszter és miniszterelnök, lelkesen támogatják. Tegnap láttam egy szenátort, aki lendületesen beállt közvetíteni arab terroristák és az amerikai kormány közé, mert nem volt neki háborús múltja és kell a militarista népszerűség. Hát erre emlékeztet az ilyen miniszter és miniszterelnök. Kéne már csinálni
valamit, amitől jó népszerűek leszünk. Adjunk mindenkinek
sört és virslit? Á, túl sokba kerül. Adjunk inkább járadékot a
meghalt úszó menyasszonyának, hogy híjják, Kovacsics? Jó,
adjunk, óccsóér megvan és állati népszerűek leszünk tüle.
(Jobboldaliak ne örüljenek, a baloldaliaknál ez még mindig
inkább kivétel, mint szabály, a jobbos kormányoknál meg általános.)
Ezért utálom én a sportot. Mert ha azt mondja a törvény,
hogy tizennyolc éves koromban szavazhatok, és a szavazás
másnapján töltöm be a tizennyolcat, akkor szavazni márpedig
nem. Ha azt mondja a törvény, hogy a gyógykezelésemet nem
támogatja a tébé, és egymillióba kerül, én pedig leteszem az
asztalra az alapítványoktól és közakadozásból összejött 999
ezer 995 forintot, akkor nincs finanszírozva a gyógykezelésem
és dögöljek meg.
Hacsak nem vagyok sportoló, vagy sportoló rokona, vagy
sportolónak nem rokona, de ismerőse, vagy valaki, akit sportolóval össze lehet hozni. Akkor csinálnak egy egyedi kormányrendeletet, hogyaszongya kilencvenkilenc per kétezernyolc rendelet Kutymorgó Jeromos gyógykezelésének támogatásáról, el-

ső paragrafus, a kormány Kutymorgó Jeromos butykapöhéndi
lakos, anyja neve Csámcsogi Abaújné született Spacc Kisztihand Delikátesz, gyógykezelését öt forinttal támogatja, második paragrafus, a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, aláírás miniszterelnök es ká. Akkor megvan az egymillió és mehetek levetetni a szemölcsömet.
Hogy egyik szavamat a másikba ne szemölcsem, utálom a
sportot. Most olvastam a Szinuhét, ott valahogy korhűbb volt,
hogy mindenfelé volt egy-egy isten, akinek áldozatot mutattak
be, még közemberből, sőt rabszolgából is lehetett isten, ha odáig fölverekedte magát. Ma annyi a különbség, hogy nem kell
fölkenetni magunkat fáraónak, elég belépni egy sportegyesületbe és néhány komolyabb győzelmet learatni, máris félistenek
leszünk, egészek sose, de nem nagy a különbség. Ha valami
bajunk van, legfeljebb csinálnak egy rendeletet a kedvünkért.
Most persze jönnek majd fújolni, hogy én irigylem az özvegy
menyasszonytól a járadékot. Ad egy nem irigylem, ad kettő és
ha irigylem, akkor mi van? Nem, én a rendeletet irigylem tőle.
Mert én nem kapok. Mi mentünk alázatosan instállani a kegyelmes miniszter asszonyhoz, tenné-e, hogy valami információmorzsát csöppent minékünk, hogyan lehessék megszerezni egy
méregdrága autót, mert enélkül nem tudunk itthonról kimozdulni. Visszaírt Forgó Betonné, hogy nem tud autóvásárlásra
több millió forintot adni. Pénzt a rosseb nem kért, és pláne nem
Betonnétól.
Özvegy Menyasszony viszont nemhogy pénzt: még rendeletet is kap. Ő egy Jelentős Valaki, akinek a kedvéért megcsinálnak egy külön rendeletet. Mert a pasija megnyert valami olimpiát, és aztán pechjére meghalt. Sajnálom, hogy ez történt vele,
de nekem is meghalt már egy-két családtagom, közelebbiek,
mint egy vőlegény, és nem lett belőlem rendelet. No igen,
olimpiát nem nyert egyikük se.
Úgyhogy végrehajtjuk a felsőbb utasítást: döglünk meg.

2008.07.21.

Apropó sportutálat
Csak az előző cikkről jutott eszembe, hogy tulajdonképpen
nem lenne muszáj nekem utálni a sportot. Legalábbis a miatt az
ok miatt, amiről az előző cikk szól, nem kellene. Kolonics
menyasszonya megkaphatná a járadékát anélkül, hogy énnekem bármi bajom lenne vele.
Elképzeltem egy intézményt, ami a kormányhoz tartozna, és
azzal foglalkozna, hogy problémákat oldjon meg. Azazhogy
maga a kormány is ezzel foglalkozik, de másképpen.
Jön a Kiss család, ahol apu iszik, anyu dolgozik látástól mikulásig, gyerekekre nem vigyáz senki. A kormány megoldása:
hoz egy rendeletet, ami 15%-ról 8%-ra fogja csökkenteni az
ilyen családok arányát. És fütyül a Kiss családra. Az én intézményem megoldása: aput fülön fogja és elvonókúrára küldi,
anyunak másik állást kerít, ahol kevesebb munkával kapja meg
ugyanazt a pénzt, a gyerekeknek pedig szakértő felügyeletet
szerez. És fütyül a 15%-ra!
Jön a Nagy család, ahol az ikrek súlyos betegek, Pestre kell
hordani őket gyógykezelésre, de az útiköltség naponta húszezer
forint, a kezelés naponta tízezer forint szorozva az ikrek számával hetvenezer forint, egyéb költség tízezer forint (csak hogy
kijöjjön a száz). A kormány megoldása: hoz egy rendeletet,
ami az ilyen problémával küszködő tizennégyezer-harmincöt
család támogatását 4%-kal emeli. És fütyül Nagyékra. Az én
intézményem megoldása: megoldja a Nagy ikrek kezelésének
finanszírozását, és fütyül a többi tizennégyezer-harmincnégyre.
Majd azok is jönnek, ha segítségre van szükségük.
Azt látom, hogy senki nem foglalkozik konkrét személyek
konkrét problémáival. Amikor az egy darab konkrét Postabank
volt bajban, a kormány szaladt és segített neki. Amikor az egy
darab konkrét Posta Péter van bajban, a kormány felől meggebedhet. Igen, tudom, hogy a Postabank első ránézésre nagyobbnak látszik – az az egy kétségtelen, hogy ha összeomlik a Pos-

tabank, azt többen és jobban megérzik, mint ha Posta Péter omlik össze. De akkor is Posta Péter a nagyobb. Mert belőle tízmillió van, a Postabankból meg csak egy. Ha Magyarország
összes bankja elpusztul, akkor a tízmillió Péter csinál új bankokat. Ha a tízmillió Péter pusztul el, akkor a bankok üresen álló
házak lesznek, ahol kóbor macskák buliznak.
Erre persze logikus válasz, hogy ha a kormány nem ad konkrét segítséget, attól még az emberek nem fognak meghalni, pláne nem mind a tízmillió. Szerintem ez a válasz nemcsak logi-,
hanem cinikus is, mert azt jelenti, hogy mit érdekel minket a
polgárok sorsa, van belőlük elég; aki bajban van, úgyse fizet
annyi adót, mint elvárnánk, hadd nyuvadjon. Úgyhogy én ezt a
választ nem kérem.
Jobban örülnék annak a válasznak, hogy „hát igen, nem lehet
mindent törvényekkel megoldani, néha azonnali és konkrét segítség kell, csinálunk erre egy intézményt”. A neve tőlem lehet
Segítség a Polgárok Konkrét Létéhez, röviden Segpokol is, az a
lényeg, hogy aki bajban van és a törvények által kapható segítséget már kimerítette (vagy olyan nem is volt), az mehessen
oda és segítsenek neki. Érdemben. Ettől még lehet csinálni a
polgár problémájára törvényt is, csak addig is, amíg azt a törvényt megírják és megszavazzák, a polgárnak boldogulnia kell,
arról nem is beszélve, hogy ha a probléma részben jogi természetű, akkor a változtatás „a folyamatban levő ügyeket nem
érinti”.
És akkor éntőlem kaphat járadékot Kolonics özvegy
menyasszonya, mit bánom én. Nem az enyémből kapja, és akkor én is mehetek segítségért a Segpokolhoz. Mert jelenleg ő
kap, én meg vihetem a seggemet a pokolba.

2008.07.30.

Öljük meg a Vöröskereszt
Ha természetbeni támogatást adunk a Vöröskeresztnek, akkor
áfát kell fizetnünk, év eleje óta ugyanis ezt írja elő a törvény.
Európai uniós előírás. Lassan eljutunk oda, hogy ezek a szavak: „európai uniós előírás”, éppen olyan utálatot keltenek az
emberben, mint régen a „pártdirektíva”.
Szerintem ha egypár uniós képviselő marhaságot gondol, az
nem jelenti, hogy félmilliárd embernek lucernát kell ennie. Én
úgy érzem, hogy az uniós képviselő is csakolyan ember, mint a
belföldi képviselő vagy a piaci kofa. Ő is gondolhat marhaságot. Lehet, hogy jószándék vezeti (persze hogy lehet, a világon
minden lehetséges, beszámoltak már rukmadarakról, yetikről és
jószándékú politikusokról is), csak ha az ő jószándékával kikövezett út végén egy vasvillás szarvtulajdonos vár minket, akkor
sokra mentünk a politikus jószándékával.
Nem tudom, hogy Dánországban vagy Németiában az emberek mit szólnak az ötlethez, hogy ha segíteni akarnak valakinek, akkor fizetniük kell érte. Készséggel elhiszem akár azt is,
hogy ha Giovanni fuldoklik a vízben, és Günther kimenti, aztán
Giovanni kér száz eurót az életmentésért, akkor Günther még
meg is köszöni, hogy fizethetett.
Még azt is elhiszem, ha mondják, hogy a karitatív szervezetek akkor is életben maradnak, ha a polgároknak a nekik adott
támogatás után jattot kell fizetni az államnak. Sőt azt is elhiszem, hogy a polgárok csakugyan be fogják fizetni a jattot, és
nem lesz feketetámogatás, nem lesznek éjszakai találkozók vöröskeresztesek és támogatóik között, ahol hallatlan összegek
cserélnek gazdát, amíg egyszer csak ki nem gyulladnak a reflektorok és le nem tartóztatja őket az áfakommandó.
Elhiszek én mindent. Egyetlen dolgot nem hiszek el. Hogy
ugyanazon a bolygón élünk.

2008.08.30.

Róming
Én ezt nem értem. Az EU megparancsolta a mobilszolgáltatóknak, hogy csökkentsék a rómingdíjakat. Miért? Mire föl?
Ugye az, hogy valakit mobilon fölhívni külföldön kurva drága, nem szempont, mert az EU nem közjóléti intézmény, hanem kapitalista államszövetség. Az, hogy a túl drága szolgáltatást nem veszik igénybe és így nem keletkezik bevétel, szintén
nem szempont, mert ez nem az EU baja, hanem a mobilszolgáltatók baja. Az, hogy ezáltal a szegényebb néprétegek behozhatatlan hátrányba kerülnek és humanitárius katasztrófa fenyeget,
szintén nem szempont, mert egyrészt a szociális kérdéseket az
EU központilag nem szabályozza, másrészt frászkarikát fenyeget humanitárius katasztrófa.
A fő bajom az, hogy magát a rómingdíjat nem értem. Ha fölhívok valakit belföldön, fizetem a telefondíjat; ha külföldön hívom föl, fizetem a rómingdíjat is. Miért? Ha kenyeret veszek
külföldön, nem fizetek kenyeringdíjat, ha a helyi polgárnak kilencvenhárom centbe kerül egy kiló kenyér, akkor nekem is.
Rómingdíjat miért fizetek? Csak? Akkor értem, hogy az EUnak se tetszik, csak akkor ne arra tessék fölszólítani a szolgáltatókat, hogy három lépésben csökkentsék a díjat, hanem hogy
töröljék el és kész. Mármint ha az EU fogyasztóijog-védelmi
intézményként is föl kíván lépni.
Ha viszont a rómingdíj mögött valódi többletszolgáltatás áll,
a telefoncégnek munka és költség az, hogy a fölhívott polgár
után rohanjon külföldre, hipp-hopp kiépítse ott az átjátszótornyokat és kézbesítse a hívást, akkor mi a probléma? Többletszolgáltatást vettünk igénybe, többletpénzt kell érte fizetni.
Szóval nekem ez egy kicsit zavaros. De biztos bennem van a
hiba.

2008.09.02.

Kegyet gyakorol a cég
Egyetlen félmondat ragadta meg figyelmemet ebben az Indexcikkben: „aki ingyentaxival utazik, ne dirigáljon”. Ezt mondta
a betegszállító cég egyik vezetője a reklamálónak, és kinyomta
a telefont.
Szeretném a holnapi Indexben már azt olvasni, hogy a cég
bocsánatot kér volt alkalmazottjának viselkedése miatt, de úgyse fogom. Az ilyen cégek általában osztják vezetőik véleményét, ingyentaxinak tekintik magukat, és úgy veszik, hogy ők
kegyet gyakorolnak, amikor méltóztatnak elszállítani a polgárt.
Ez általános mindenütt, ahol nem az fizet, aki a szolgáltatást
igénybe veszi. A GYSGY is állandóan kegyet gyakorol, amikor
méltóztatik foglalkozni kegyeskedni a polgár problémájával,
azt tehát nem kívánhatjuk, hogy ráadásul még értsen is hozzá.
Frankó üzlet ilyen cégnek lenni. A polgár nem dirigálhat,
mert nem ő fizet. A tébé se dirigálhat, mert ő nincs a helyszínen, nem értesül semmiről, és különben is, mit érdekli a tébét a
beteg ember problémája? A tébé nem arra való, hogy segítsen,
hanem hogy beszedje és szétossza a pénzt. Ilyen cégnek senki
nem dirigál, azt csinál, amit akar.
Föltéve persze, hogy az összes űrlap szabályszerűen kitöltésre, aláírásra, lepecsételésre, borítékba helyezésre és határidőre
történő postázásra kerül. Három példányban!

2008.09.04.

Dögkeselyű
Egy nagyon hasznos madár, aki fontos szerepet tölt be a köztisztaságban. Nem szépségkirálynő, de nem is ezért szeretjük.
Ő jut eszembe, amikor a tévéhíradóban első, tehát legfontosabb hírként arról számolnak be, hogy még egy ezüstérmje le-

het Magyarországnak, mert két belorusz olimpiárius valószínűleg doppingolt, de még mindig nincs hír a vizsgálatról, még
mindig nincs hír a vizsgálatról.
„Olyan jó lenne, ha végre kiderülne már, hogy doppingolt
mind a kettő, és jóóóóól elkoboznák tőlük az ezüstérmet, aztán
a mi emberünknek adnák. Végre! Végre!”
Én ezt hallom ki ezekből a riportokból. Köröznek a két belorusz pofa hüledező teteme fölött, és várják, hogy mikor csaphatnak le a megárvult érmekre. Sportolók, ugyebár, annak
drukkolnának, hogy „jaj, nehogy doppingoltanak légyen, micsoda szörnyűség lenne, ha az derülne ki, hogy az olimpián
csalással szereztek érmet, jaj”. Frászfenét. Ezek nem ellenfelet
látnak a másik ország sportolójában, hanem ellenséget. Ha nem
sikerült legyőzni a porondon, a szabályok szerint, akkor jó lesz
az utólag is, csak győzhessük jóóóól le és legyen a mi emberünk a jani!
Mert abból lesz a jó sok pénz.

2008.09.17.

Sulibüfé
A gyerökök nem veszik eléggé a hiperszuper jajdeegészséges
készítményeket, pedig a csoki és a kóla már kikerült a büfékből.
Megsúgom: azért, mert amazok nem ízlenek nekik. A célszerű védekezési módszer az, hogy parancshatalmilag vezényelve
megtiltjuk mindazon készítmények fogyasztását, amik nem
egészségesek. Fogyasztani ezután is fogják őket, sőt felvirágzik
a feketepiac, viszont elmondhatjuk, hogy mink intézkedtünk
ám!

2008.10.09.

jíd-htussoK,
avagy Kossuth-díj vissza
Úgy döntöttek bölcs vezetőink, hogy a Kossuth-díj visszavehető, ha valaki méltatlanná válik rá. Rögtön eszembe jutottak az
ötvenes évek, amikor a rendszerellenes megmozdulásokat az
értelmiségiek, művészek vezették, de nem erről van szó. Ha
például egy kutatóról kiderül, hogy meghamisította a kutatási
eredményeit, vagy ha valaki szándékos bűncselekményt követ
el, akkor kell visszaadni.
Erről meg Efrájim Kishon egyik karcolata jut eszembe, amikor a lelkes fiatalok végül elhatározzák, hogy törvényes keretek közé öntik világmegváltó tevékenységüket, és elmennek
egy ügyvédhez bejegyeztetni magukat. Az ügyvéd föltesz néhány kérdést, hogy mi legyen, ha valaki visszaél a szervezet jövedelmeivel, amire csak kacagnak, de aztán jönnek sorban a
kérdések, mi lesz, ha valaki ámokot fut vagy ilyesmi, és amikor
eljönnek az ügyvédtől, már gyanakvó pillantásokkal méregetik
egymást.
Elképzelem a Hírneves Művészt, aki ez után a döntés után
kapja meg a Kossuth-díjat, és amikor átveszi, ott véli látni a
gyanakvást a közjogi méltóságok arcán. „Aztán vigyázni ám”,
olvassa a köztársasági elnök tekintetéből, „mert liliomtiprás, lefutott ámok vagy pozitív doppingteszt esetén ezt visszaveszszük!” „Most megkapod”, véli látni a miniszterelnök arcán, „de
csak halljam meg, hogy zsebeket metszesz a villamoson vagy
guargumit rágcsálsz munka közben, rögtön ugrik a díjad!”

2008.10.15.

Mentoros lehelet
Cigányellenes szövegelésen kaptak rajta roma gyerekek beilleszkedését segítő mentortanárokat. A beilleszkedést segítő
programot országosan is példaértékűnek tartják.
Isten nyugosztalja. Ha lenne roma gyerekem, hiába vágják ki
visszakézből a kontaminálódott pedagógusokat, akkor is kivenném ebből a programból. Aki orkoknak meg tücsköknek nevezi
a gondjaira bízott gyerekeket, annak a lehelete is fertőz, a munkatársait egyenként kell megvizsgálni GM-számlálóval. (A lélekbe beépült fasizmusrészecskéket kimutató Göbbels–Mengele-számláló.)
Azon gondolkodom, hogy némely országokban a pedofil bűnözők fényképét és adatait kiteszik a netre. Lehet, hogy a fasiszta pedagógusokkal is ezt kellene tenni. Nehogy valamelyik
iskola tudatlanságból fölvegye őket.

2008.11.02.

Dorina
Szentesen súlyos sérülésekkel született egy kislány, aki a zárójelentés szerint makkegészséges és fiú. A kórház életvezetési
tanácsokat akar adni a szülőknek.
Elképzeltem a történet jogi részét.
A kórházat beperelik, de ők ragaszkodnak álláspontjukhoz,
hogy egészséges fiú született, hiszen papír van róla. A szülők
fel tudnak mutatni ellenkező értelmű iratokat, ám a kórház bebizonyítja, hogy mindenről a szülésznő tehet, akit azóta már kirúgtak. A bíróság igazat ad nekik és kártérítésre kötelezi a szülőket.
A fellebbviteli bíróságon a szakértői vizsgálat kimutatja,
hogy a kórház nem részesítette szakszerű oktatásban a szülész-

nőt afelől, hogy miképpen kell a sérültet az egészségestől, illetve a kisfiút a kislánytól megkülönböztetni. A kórház nem tudja
felmutatni azt a jegyzőkönyvet, amiben a szülésznőt megkérdezik, látta-e már a méhecskéket tavasszal, ezért elmarasztalják
őket. A kártérítés összegét a kórház vitatja, szerintük tízezer forint túl sok, elvégre ők csak jót akartak, a valóságnál szebb dolgokat írtak a zárójelentésbe, hogy föl ne zaklassák a szülőket.
A felülvizsgálati eljárásban a kórház álláspontját elutasítják,
mondván, hogy a szomorú valóságot tapintatosan is le lehet írni, például az „önnek csak kislánya született, de ne csüggedjen,
ettől még miniszter is lehet” szavakkal, és kötelezik őket a kártérítés kifizetésére. A kórház bepereli a szülőket hitelrontásért,
mondván, az általuk gerjesztett sajtóhisztéria folytán senki nem
jön majd hozzájuk szülni.
A bíróság helyt ad a panasznak és kötelezi a szülőket a szülészet tízévi bevételének kifizetésére.
A fellebbviteli eljárásban a szülők bemutatnak kismamákat,
akik azóta szültek vagy készülnek szülni a helyszínen. A kórház által felkért szakértő kimutatja, hogy ezek csupa olyan kismamák, akik nem hallottak a sajtóbotrányról, illetve olyanok,
akik hallottak róla, és előre megfontolt szándékkal választották
ezt a kórházat, hogy nem kívánt magzatuknak ártsanak, illetve
gyermekük nemét megváltoztassák.
A szülők váratlan húzással kimutatják, hogy a szülészet ráfizetéses. A vád összeomlik.
A kórház ekkor büntető feljelentést tesz a szülők ellen. Azzal
vádolja őket, hogy a tőlük hiánytalanul átvett, egészséges kisfiút haszonszerzési céllal beteg kislánnyá alakították. A szülők
becsületsértési pert indítanak a kórház ellen, mondván, hogy
csak hülye hiheti, hogy a kórháztól valaha pénzt lehet látni, a
vád tehát megkérdőjelezi elmeállapotukat. A vád bólint, az eljárást felfüggesztik addig, amíg az átalakítási perben ítélet születik.
A szakértő bebizonyítja, hogy Dorina mindig nőnemű volt. A
kórház felkér egy másik szakértőt, aki lefényképezi Dorinát
nadrágban, hogy kétségeket támasszon.
A következő tárgyalás előtt a kórház visszavonja a vádat és
elismeri vétkességét a becsületsértésben. Erre utasítja a kórház

ügyvédeit az új igazgató, Dorina, aki időközben felnőtt és orvos lett.
Egy év múlva egészséges kisfiút szül az általa igazgatott kórházban. A zárójelentésbe sérült kislányt írnak…
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Cigányok
Egy beszélgetés kapcsán elgondolkodtam kicsit a cigányokról,
és feltűnt, mennyire nem beszélünk arról a nagy igazságtalanságról, amit a történelem elkövetett velük szemben.
Az állítás, amivel vitába szálltam, nagyjából így hangzott:
„Azért valamennyire a cigányok is tehetnek arról, ahogyan élnek. Mostanra megváltozhattak volna.”
Nos, szerintem nem, éspedig azért nem, mert nem létezik
„mostanra”. Persze ha ilyenkor megkérdezi az ember, hogy mikortól kezdve, akkor az a válasz, hogy az Európában töltött ötszáz év alatt. És ez a válasz teljesen logikusnak is hangzik.
Csak hát nem az.
Az első megállapítás, amit muszáj leszögeznünk, bármennyire
nem tetszik: történelem nem létezik. Amikor az ember megszületik, például Mezőtúron, akkor természetesnek veszi, hogy az
emberek Mezőtúron élnek, a mező túrásával foglalkoznak, magyarul beszélnek és mondjuk reformátusok. Mert az ő szüleire
ez a leírás illik. A kisgyerekben föl se merül a gondolat, hogy
máshol is lehet élni, másképp is lehet élni, más nyelven beszélő, más vallású emberek is létezhetnek. Ha megtudja, hogy a
nagyapja még katolikus volt, meglepődik. Ha megtudja, hogy a
nagyanyja úgy vándorolt be Sajóbábonyból, még jobban meglepődik. Számára az a természetes, hogy az emberek mezőtúri
reformátusok.
A későbbiekben az ember sorsa kétféleképpen alakulhat.
Van, aki tudomást szerez arról, hogy van történelem, hogy ősei

valahonnan máshonnét vándoroltak oda, esetleg más nyelven
beszéltek, más volt a kultúrájuk – és van, aki nem. Ez utóbbiak
alkotják a többséget. Fehér Klára mesél arról az öregasszonyról, aki Róma és a tenger között lakott egy kis kunyhóban, ott
élte le az egész életét, és még nem látta se Rómát, se a tengert,
nem tudott írni és olvasni, és fogalma se volt róla, hogy az
anyanyelvén írták a világ legszebb költeményeit. Ők a többség.
A világon 785 millió írástudatlan felnőtt él, és meg merem kockáztatni, hogy még legalább ugyanennyien vannak, akik nem
számítanak írástudatlannak, de anyanyelvük ábécéjén túl nem
tudnak semmit.
Történelem pedig csak akkor létezik, ha elolvassuk a történelemkönyvet. Persze, akad egy-egy történelmi film a tévében,
amit vagy megnéznek, vagy nem, de éppenséggel a legszegényebbeknek általában tévéjük sincs (egy találomra kiválasztott
harmadik világbeli országban, Zimbabwében minden harmincadik embernek van tévéje), és a filmekből vajmi keveset lehet
megtudni a valódi történelemről. Aztán meg azok amúgy is a
római birodalommal meg Trója ostromával foglalkoznak. A cigány történelemről tudtommal még nem készült film.
De honnan is ismerhetnék a történelmüket a tanulatlan cigányok, amikor a tanultak se ismerik, se a cigányok, se a másmilyenek? A cigány történelem elmerült a feledésben.
A tudomány kimutat népeket a mai Gudzsarát, Rádzsasztán,
Pandzsáb, Harjana és Uttar Prades államokban, amelyek rokoníthatók az európai cigányokkal. Ennyit tudunk. A részleteket
már nem tudjuk. Maguk a cigányok Alsó-Indiából származtatják magukat, népmeséikben rendre visszatér ez a hely, de arról
nem szólnak a mesék, hogy pontosan hol volt Alsó-India és milyen volt ott őseik élete. A hagyomány azt mondja, hogy őket
elűzték onnan. Hogy kik, mikor és miért, nem tudjuk. Tudunk
például Mahmud ghaznai szultánról, aki jelentős népességeket
telepített erőszakkal a Gangesz vidékéről Khoraszánba, és lehet, hogy ezektől származnak a cigányok. Ha igen, akkor fölmerül egymillió kérdés – ha nem, akkor másik egymillió kérdés merül fel.
De mindezek a dolgok csak történelmi távlatban nyernek értelmet, történelem pedig nem létezik. Amikor az ember ott van

és megéli, akkor az nem történelem, hanem a mindennapi élet.
S ha nem létezik történelem, akkor természetesen népek sem
léteznek. Én életemben nem hallottam Győr legtöbb lakosáról,
tehát ha nem tudok róla, hogy együtt éltük meg a rendszerváltást és együtt gyászoltuk Tolnay Klárit, akkor meglepődöm a
híren, hogy bármi közöm lenne hozzájuk. Márpedig egy hírközlés nélküli világban ez nem is lehet másként.
Vegyünk tehát egy gyereket, aki a falu szélén él a szüleivel
egy sátorban. Hol és mikor? Honnan tudhatná? Akkor és ott!
Mi nem tudjuk, mert a cigány történelem homályba merült, ő
pedig nem tudja, mert nincs mihez viszonyítania. A legműveltebb ógörögök is azt hitték, hogy a világ közepe Hellász, konkrétan a delphoi jósda. Ez a gyerek még csak nem is művelt, és
mivel újságok nem léteznek, térképnek hírét se hallották, ráadásul a falu letelepedett lakosai nemigen állnak szóba a családjával, semmiféle híre nem lehet a körülötte levő világról.
Talán a falu nevét se tudja, mert a család vándorol, ez a sokadik falu, ahol éppen megfordulnak. Talán tudja a falu nevét, a
folyó nevét, a birodalom nevét, amiben mindezek vannak. Talán az évszámot is tudja. De ha tudná is közölni velünk mindezeket, történész kellene hozzá, hogy le tudja fordítani mai időszámításunkra, mai neveinkre. (Analóg példa: ha beszélhetnénk
egy mongollal, aki a tizenharmadik században élt a Volga-parti
Szaraj városában, hiába nevezné meg az országot, amelyben
egész életét leélte. Mi Arany Hordának hívjuk, de ez a név akkor még nem létezett. Nem tudjuk, lakói hogy hívták.)
Adjunk a gyerekünknek nevet is: nevezzük Bobónak. Technikai okokból. Ugyanis fogalmunk sincs, milyen nevek léteztek
akkor és ott, csak azt tudjuk, hogy se Lakatos Rudolf nem lehetett, se Mohandász Karamcsand Gandhi. Ezeket a neveket más
korokban, más népeknél használták. Be kell érnünk egy fonetikailag semleges, bárhol használható névvel.
Él tehát Bobó akkor és ott, csatangol a réten, és időnként a
családja továbbvándorol. Akkor egy másik réten csatangol.
Persze az is feltételezés, hogy a család nomád életet élt – lehet,
hogy nem is így volt. Könnyű rámondani, hogy a cigányok nomád életet éltek Alsó-Indiában, ha nomád módon érkeztek Európába (hát letelepedve igazán nem vándorolhattak ide) és ta-

láltak népeket a feltételezett őshazájuk környékén, akik ma nomád életmódot folytatnak.
Talán egyszer történik valami, amitől Bobó családja már nem
kedve szerint vándorol, hanem kényszer hatására. Talán nem.
De Bobó ebből semmit se fog fel, mert a szülei nem avatják be
a gyereket az ügyeikbe. Egyébként sincsenek „ügyeik”. Csak
annyi van, hogy valakik fenyegetőleg azt mondták, hogy jobb
lesz továbbállni, vagy még fenyegetőbbleg azt, hogy induljanak egy adott vidék felé. Bobó nem tudja és mi se tudjuk.
Talán volt egy állam, amit Bobó a hazájának nevezhetett. De
lehet, hogy mindig is számkivetettek voltak. Bobó nem tudja és
mi se tudjuk. Ha volt ilyen állam, azt biztosan kényszer hatására hagyták el, és nagy sírás-rívás lehetett, amikor elmentek.
Biztos nem a határon, határok akkoriban még nem voltak. Határok híján az az érzés sem létezhetett, hogy egy vadidegen helyen még „otthon” van az ember, hiszen az is még az ő hazája.
Ha tehát volt sírás-rívás, akkor a falu határában, amikor már ismeretlen helyre értek. Ez esetben persze minden család máshol
sírt-rítt.
Lehet, hogy valamilyen szekérféle járművel mentek, de lehet,
hogy a szekér csak Európában, évszázadokkal később lett
olyan fontos közlekedési eszközük, ami aztán jelképpé emelkedhetett. Valószínű, hogy mindig szegények voltak, így járműre se nagyon telt. Talán hátas állatra még csak-csak, talán
arra se.
Hogy merre mentek, azt Bobó se tudta és mi se tudjuk. A térképet nézve persze meg lehet tippelni, és meg is tippelték, de
csak a 13. századtól kezdve. Hogy mikor indultak el őshazájukból, nem tudjuk. Hogy a 13. század előtt merre jártak, nem tudjuk. „Haj, romale, kathar tumen aven, le carenca, baxtale dromenca?” – kérdezi a nemzetközi cigány himnusz, és igaza van.
„Hej, cigányok, honnan jöttök, mely országból, milyen utakról?” Nem tudjuk, pedig ezt még talán a cigánygyűlölők is szeretnék tudni.
Bobótól sem kaphatunk felvilágosítást, mert mire felnőtt, már
nem emlékezett rá, hogy merről jött, és a szülei se tudták neki
megmondani. Amarról, mutatták, és ez volt minden. Az ember
nem tudhat tájékozódni, ha semmiféle térképe nincsen, még
olyan se, amit maga rajzol magának. Így nem csodálhatjuk,

hogy Bobó, Bobó fia egy másik helyet tartott szülőhelyének,
pedig nem ott született, csak éppen azon a vidéken jártak, amikor már elég nagy volt hozzá, hogy a szülőföld gondolata fölmerülhessen benne. Az ő fia, Bobó viszont az egész életét egyazon vidéken élte le, ami talán akkora lehetett, mint egy mai
magyar megye, talán még kisebb. Kellett hogy legyenek időszakok, amikor nemigen vándoroltak, hiszen ha folyamatosan
haladtak volna egyetlen irányba, akkor néhány év alatt Európába érnek. Márpedig a vándorlás legalább két, de talán hét évszázadon át is eltartott. Alighanem időnként más irányba kanyarodtak, hiszen nem volt úticéljuk, és nem is tudtak tájékozódni.
Ugorgyunk. Egy napon Bobó megérkezett Európába. Erről ő
nem tudott a világon semmit, ugyanolyan hely volt, mint akármelyik másik. Nem volt kiírva, hogy EURÓPA, nem lengett a
határon az Európai Unió lobogója. Nem is volt Unió, meg nem
volt még határ se. Valószínűleg ugyanúgy a Török Birodalom
területén haladtak tovább, épp csak valami hajós átvitte őket
egy vízen, amiről csak mi tudjuk, hogy a Boszporusz lehetett
vagy a Dardanellák.
S itt érte a cigányokat az első nagy igazságtalanság, amiről
biztosan tudunk. Ha csakugyan elűzték őket, az is nagy igazságtalanság volt, de ezt nem vehetjük biztosra, és mondhatni,
népek elűzése megszokott dolog a történelemben. A cigányokat
Európában érő igazságtalanság már elég rendkívüli.
Kötelezték őket, hogy váljanak ugyanolyanná, mint a többségi népesség, de egyúttal megtiltották nekik, hogy ugyanolyanná váljanak. Nem hiszem, hogy ezt Bobó értette volna, de
hiába kérdezte a szüleit, mert azok sem értették. Megtiltották
nekik a vándorlást, a hagyományos mesterségeik folytatását, és
kényszerítették őket, hogy letelepedjenek. Mint minden rendes
ember, mondták bizonyára. Ugyanakkor viszont kiűzték őket
számos városból, faluból, mindenféle településről. Bobó szülei
pedig joggal kérdezhették volna, ha lett volna kitől: jó, telepedjünk le, de hol?
De nem volt kitől, mert mindig csak olyanokkal találkoztak,
akik vakon érvényt szereztek a szabályoknak. Lándzsás kato-

nák nem jó vitapartnerek. Bobó tehát letelepedett a szüleivel
egy falu szélén, anélkül hogy tudta volna, miért teszi.
Ugorgyunk megint néhány évszázadot. Bobót most Gazsinak
hívják, de semmi más nem változott. Gazsi is akkor és ott él.
Persze az össznépi minimális műveltség emelkedett annyit időközben, hogy Gazsi egész biztosan meg tudja nevezni a lakóhelyét – de nem biztos, hogy ezer év múlva egy történész sokat
tudna kezdeni azzal, hogy nyíregyházi péró, Magyarország.
Más dolgokról is megmondhatjuk, hogy Gazsi tudja-e vagy
sem.
Tudja, hogy ő cigány, ez pedig Magyarország, nem pedig Cigányország. És tudja, hogy ez mivel jár: ő egy lenézett, megvetett kisebbségi. Nem tudja, hogy ez miért van így. Ezzel az erővel akár lehetne máshogyan is. Tudja, hogy ő miért más, mint a
többség: mert a szülei is mások. De nem tudja, hogy miért mások. Ha a szüleit kérdezi, azok népmesékkel tudnak csak válaszolni. (Ha a szülei művelt emberek volnának, Gazsi nem volna alkalmas illusztrációm tárgyául.)
Nem tudja, hogyan élnek a nem cigányok. Ahol ő lakik, egy
sincsen, vagy ha akad is, az is ugyanúgy él, mint a cigányok. A
városban Gazsi ritkán jár, és nem jut be ottaniak lakásaiba.
Nincs is ott dolga meg nem is engednék be. Egy jöttment cigánygyereket? Kizárt dolog.
Nem tudja, hogy mit tanítanak azokban az iskolákban, ahova
ő még nem járt, és azt sem tudja, hogy az ott megszerezhető tudás mire jó. (Elnézést a kitérőért, de ez utóbbit néha én se nagyon tudom.) Nem tudja, mi értelme iskolába járni. Viszont
tudja, hogy mi minden értelmes dolgot csinálhatna helyette.
Pont úgy, mint a többi gyerek. Csakhogy ha a többi gyerek kerül iskolát, akkor a szülei fülön fogják. Gazsit nem fogják fülön, mert apu és anyu pontosan ugyanúgy kerülte az iskolát, hiszen őket se fogták fülön: nagyapa és nagyanya ugyanúgy kerülte az iskolát.
A tanulatlanság öröklődik. Nem genetikailag. Az a szülő, aki
csak egy-két osztályon tudott átbukdácsolni, általában nem képes rászorítani gyerekét a tanulásra, mert ő maga sem látja annak értelmét. (A második világháború után tömegével lettek tanult emberek, akiknek tanulatlanok voltak a szülei, de azok a
szülők szerettek volna tanulni, csak nem volt rá módjuk.) A ci-

gányok évszázadokon át ki voltak rekesztve szinte mindenhonnan, ahol bármiféle, a többségiek számára elfogadható műveltséget lehetett volna szerezni. Persze hogy nem látják a tanulás
előnyeit. Előbb látniuk kellene maguk közül való embereket,
akik a tanulás segítségével sokra vitték. Itt két fontos pont a
látniuk és a sokra. Látni a tévében Farkas Flóriánt nem ér semmit. Az nem igazi. Akkor látok valakit, ha ott áll előttem és beszélni tudok vele. És ki mondta, hogy Gazsi értékrendje szerint
Farkas Flórián sokra vitte? Még az enyém szerint se, ő csak
egy politikus.
De térjünk vissza arra, hogy Gazsi mit tud. Tudja, hogy kosz
van körülötte és rendetlenség. Hisz nem vak. De nem tudja,
hogy ezt meg lehetne változtatni. Nem gondolja, hogy értelme
lenne. Egy csomó pénzbe és munkába kerülne, és ugyan minek? Mi lenne attól jobb?
A szegénység piszkos. Ez egy axióma, amit el kell fogadni.
Tisztának lenni pénzbe kerül, és aki nem tudja megfizetni, az
nem lesz tiszta. Ha sorba állítjuk a családokat vagyoni helyzet
szerint, és elindulunk a leggazdagabbaktól, akkor azt fogjuk
látni, hogy a luxuscikkek után eltűnnek a fontos, de nélkülözhető dolgok, aztán a fontos, nem annyira nélkülözhető dolgok,
utána a tiszta ruha és a tisztálkodószerek, végül az állandó hajlék, és legeslegvégül az ennivaló. Mert mosakodás nélkül lehet
élni, evés nélkül nem. Régi szokás bolygónkon, hogy a lenézett
embert piszkosnak nevezzük. És lehet, hogy tényleg piszkos is,
de nem azért nézzük le. Olyat már biztosan hallott az olvasó,
hogy „te piszkos cigány”, de olyat aligha, hogy „te piszkos autószerelő”. Pedig egy autószerelő, aki éppen kibújt egy olajos,
sáros autó alól, valószínűleg jóval koszosabb, mint az a cigány,
aki régen nem mosakodott, de nem nyúlt semmi koszos dologhoz. Ha nem lenne cigány, föl se tűnne, hogy híján van a tisztaságnak, csak a származása miatt szúr szemet.
Nem a cigányok piszkosak tehát, hanem a szegények. Akármilyen eredetűek. Kétségtelen, hogy ha az ember bemegy egy
utcába, ahol csupa cigány él, és koszt meg szétszórt szemetet
lát, akkor nehéz megmondani, hogy a származásuk okozza
vagy az anyagi helyzetük. Egyformán cigányok és egyformán
szegények mind. De ha nem az előítélet vezet minket, hanem a
józan ész, akkor nem fogunk tévedni.

Térjünk megint vissza Gazsihoz, aki éppen fölcseperedik a huszonegyedik századi Magyarországon, és megéli a következő
nagy igazságtalanságot. Azt mondják róla, hogy csavargó, tolvaj, piszkos. Könnyen bebizonyíthatná az ellenkezőjét: munkába áll, akkor nem lesz kénytelen lopni, nem fog csavarogni és
lesz pénze tisztán tartani személyét és otthonát.
De nem kap munkát, éppen azért, mert cigány! Lumé cárá
misunyáscsé, gondolja Gazsi a beás himnusz szavaival: képmutató lett a világ. És jól mondja a himnusz, hogy lett, mintha a
világ csak mostanában, hirtelenjében vált volna képmutatóvá:
hiszen történelem nem létezik, és Gazsinak fogalma sincs róla,
hogy őseivel pontosan ugyanez az igazságtalanság történt évszázadokkal ezelőtt, amikor letelepedésre kötelezték őket, de
nem engedték letelepedni. Ő most él, tehát azt érzékeli, hogy a
világ most lett képmutató. És ha száz év múlva a világ ugyanilyen képmutató lesz, az akkori Gazsi is úgy fogja érezni, hogy
a világ akkor lett képmutató. (Bár persze nem biztos, hogy a
magyar szöveget író Varga Gusztávnak, a Kalyi Jag vezetőjének ez volt a szándéka ezzel a sorral.)
Iskolába járás, tisztaság, rendes munka, jó magaviselet, jó
családi élet – ezek a társadalom elvárásai Gazsival és a családjával szemben. Valaha magam is elhittem, hogy azért nem tudnak megfelelni mindezeknek, mert egy nomád népnek más az
értékrendje. Hülyeség. Nincs is olyan, hogy nép, csak Gazsi
van meg Rudi meg Lali. Azért nem tudnak megfelelni nekik,
mert nem kapják meg hozzá az alapvető eszközöket!
Azzal kezdődik, hogy nyomortanyákon születnek. Azzal
folytatódik, hogy vagy kiközösítik őket az iskolában, vagy magát az iskolájukat közösítik ki („cigány iskolák”, ahová a gádzsók nem hajlandók járatni a gyerekeiket). Aztán nem mehetnek felsőbb iskolákba, mert nincs rá pénzük, de nincs motivációjuk sem, hisz úgyse kapnának munkát (és beszéltük azt is,
hogy a tanulatlanság öröklődik). Aztán persze tényleg nem
kapnak munkát, egyrészt mert iskolázatlanul mások se kapnak,
másrészt ők ráadásul még cigányok is. Ha mégis kapnak, az se
szól hosszú időre, és a legjobb esetben útépítés, vagonrakodás,
egyéb trógermunka. Ez egy megszakíthatatlannak tűnő kör. A
tanulatlan ember csak keveset kereshet, tehát nem tudja iskoláztatni a gyerekeit, tehát azok is tanulatlanok lesznek, és min-

den kezdődik elölről. Jelen esetben azzal súlyosbítva, hogy a
cigány ráadásul még akkor is nehezebben kap munkát, ha sikerül jobb végzettséget szereznie, mert cigány.
Mi marad? A bűnözés. És megtaláljuk pontosan azokat a tolvaj cigányokat, akikről beszéltünk, csak nem vesszük észre,
hogy mi hoztuk létre őket becsületes cigányokból! Azzal, hogy
már előre tolvajnak neveztük őket, tehát nem adtunk nekik
munkát, merthogy lopni fognak, tehát kénytelenek csakugyan
lopni. Még nem hallottam arról, hogy jól menő fogorvost letartóztattak volna színesfémlopásért. Színes fémet az lop, akinek
nincs más megélhetése.
Persze, tudom, cigány maffiózók, több kiló arannyal a nyakukban. De tessék már legalább az elvárásokat világosan megfogalmazni. Gazsi bűnöző lett, mert nem hagytunk más kiutat.
Ha kisstílű színesfémtolvaj, akkor az a baj, hogy micsoda kis
nyomoronc, aki ellopja a temetőből a bronzszobrot. Ha ügyesebben csinálja és fölverekszi magát igazi gengszterré, akkor
meg az a baj. Döntsük végre el, hogy legyen-e rajta sapka vagy
se.
Mert ha viszont létezik történelem, akkor Gazsi joggal mondhatja, hogy az ő ősei már igazán nagyon sokat vállaltak a mi
kedvünkért.
Egy népet négy dolog tesz néppé: a neve, a nyelve, a vallása
és a szokásai.
A nevüket feladták. Nem tudjuk, hogyan nevezték magukat
az őshazában. A cigány szó a görög atsziganosz átvétele, ami
kitaszítottat jelent. A roma szó a rom többes száma, ami embert, férfit jelent (a kárpáti cigány nyelvben, akárcsak rokon
nyelveiben, az angolban, németben, franciában stb., nincs külön szó az emberre és a férfira), és lehet, hogy ez volt valaha a
nép neve is, de nem biztos. Az angol Gypsy az Egyptian becézett alakja, mert azt hitték, hogy Egyiptomból jöttek. Persze ettől még maradhattak volna nép, hiszen például a zsidók is feladták a nevüket (eredeti nevük ivrí, azaz héber, de Magyarországon zsidónak, Franciaországban juifnek, angol nyelvterületen Jewishnak stb. hívják magukat).
A nyelvüket is feladták. A cigányok egy része Európában
szerzett nyelven beszél, például a beások, akik tulajdonképpen

középkori román nyelven beszélnek. Mások egyáltalán semmilyen „cigány” nyelven sem beszélnek, csak a többség nyelvén,
például magyarul. Ez már mindenképpen a nemzeti öntudat felbomlását eredményezte. A zsidók is addig voltak népnek tekinthetők, amíg mindegyikük tudott valami olyan nyelven, ami
a többségtől megkülönböztette őket (héberül, jiddisül, ladinóul
stb.). Amióta a többség nem tud, azóta a zsidók „valamilyen
egyéb csoport”, nem nép. Hát a cigányok se.
A vallásukat is feladták. Nem tudjuk, milyen vallásúak lehettek annak idején, amikor elindultak az őshazából, de nyilván
nem keresztények. Azon a tájon a kereszténységet akkor még
nem ismerték. Talán a hinduizmust követték, talán valamilyen
egyéb vallást. Ma a többség vallásán vannak, keresztények
vagy muszlimok. A vallás feladása önmagában nem szüntet
meg egy népet – hiszen sokkal több nép van a világon, mint
vallás –, de ha egy csoportot már semmi más nem különböztet
meg, akkor is élhet még vallási közösségként.
A szokásaikat is feladták. Lehet mondani, hogy a család és a
rokoni kötelékek nagy tisztelete még megmaradt, de ki tudja,
hogy ezt a szokást az őshazából hozták-e? Lehet, hogy éppen a
vándorlás alatt alakult ki, mert idegenek között csak a rokonokra számíthattak. Márpedig ha egy csoportot már a közös szokások sem kötnek össze, akkor semmi.
Már mindent feladtak, ami összekötötte őket. A bőrszínüket
sajnos nem tudják feladni, bár valószínűleg attól szabadulnának
a legszívesebben. A többi nem látszik és nem stigmatizál. De
nekünk semmi sem elég. Újabb és újabb követelésekkel állunk
elő, amiknek ők nem tudnak eleget tenni, éppen azért, mert mi
lehetetlenné tesszük.
*
Hogy akkor mi a megoldás? Ez a dologban a szomorú. Nincs
megoldás! Csak csigalassú társadalmi folyamatokat tudunk befolyásolni, nem vagyunk képesek egy sokmilliós népet mesterségesen fölemelni. Hiába költenénk rájuk akárhány millió eurót, csak gazdagabbak lennének, de nem lenne meg hozzá a
hátterük. Olyan újgazdag lenne mind, mint a cigányok és a nem
cigányok között is megtalálható sportkocsis fazonok a menő

rucijaikban, akik malacul esznek és félrerúgják az útjukból a
nyugdíjas nénit. Jómódúnak lenni nem annyiból áll, hogy sok
pénzt keresünk. Azt használni is tudni kell.
Maradnak a csigalassú folyamatok. Csak sajnos ezek nem segítenek azokon az embereken, akik ma élnek, és már rég nem
fognak élni, amikor a folyamatok célhoz érnek. Ezt nagyon tudom, mert rajtunk fogyatékosokon is ilyen folyamatok által
próbál segíteni a társadalom. Ugyanis ezeknek a folyamatoknak megvan az az előnyük, hogy ezek a legolcsóbbak és a legkényelmesebbek. Mármint a többség számára, aki a legszívesebben nem csinál semmit a kisebbségért, legfeljebb félretolja
az útjából.
És meg van sértve, amikor a kisebbségi azt dudorássza:
Megátkoztál, meg is vertél,
Örök csavargóvá tettél…

2008.11.09.

A véletlen nácik
Ők maguk találták ki a jelképeiket, mondja a „nemzeti őrsereg”
„kapitánya”. A szlovák rendőrök tiltott önkényuralmi jelképnek nevezik, pedig az még sose sehol nem szerepelt, hogy lehetne tiltott az ilyen.
Érdekes, hogy kizárólag nácisták találnak ki ilyen „új” jelképeket. Tiltott önkényuralmi jelkép a horogkereszt? Gond egy
szál se. Kitaláljuk helyette a farkasangyalt, piros alapon fehér
körbe rajzoljuk feketével, éppen eléggé hasonlít ahhoz, hogy
mindenki csatlakozhasson hozzánk, aki nácinak érzi magát, de
éppen eléggé különbözik ahhoz, hogy a bíróság előtt konokul
rázhassuk a fejünket. Betiltják a farkasangyalt? Kitaláljuk helyette a keresztkört, piros alapon fehér körbe rajzoljuk feketével, éppen eléggé hasonlít és éppen eléggé különbözik.
A náci fantázia kimeríthetetlen, amikor ugyanazoknak a jelképeknek az apró variálgatásáról van szó. Jelentősebb változtatásra persze nem képesek, mert a nácizmus alapvető követelménye a fantáziátlanság. Tessék egy kis gyűjtemény gyűlölkö-

dészeti szimbólumokból. Megtaláljuk köztük azt a roppant eredeti jelképet is, amit a nemzeti őrök serege talált ki abszolút
magától. Othala rúnának hívják. Annyit változtattak rajta, hogy
az alját odamásolták a tetejéhez, hogy két X legyen, azaz kereszt (ami fasisztáknál a kirekesztést jelképezi, „dögöljön meg
mindenki, aki nem olyan áldott, aranyos, szelíd keresztény,
mint mink vagyunk”), és zölddel rajzolták, hogy az árpádsávos
karszalagon úgy nézzen ki, mint a nyilas karszalag.
Szóval nem nácik ám! Csak van egypár véletlen egybeesés,
amiről nem tehetnek. Véletlenül pont egy irredenta, hipernacionalista tüntetés végett utaztak Szlovákiába. Véletlenül pont „hiszek Magyarország feltámadásában” van a nemzetiszínű koszorújukra írva. Véletlenül pont katonai egyenruhában vannak, véletlenül pont olyanban, amin véletlenül pont volt egy csomó
jelkép, ami véletlenül pont hasonlított fasiszta jelképekre. Véletlenül pont karszalagot viselnek, amit Magyarországon mindenki a nácikkal azonosít, akármilyen színű is. Véletlenül pont
piros-fehér csíkos a karszalagjuk, amit aztán pláne a nácikkal,
közelebbről a nyilasokkal azonosítanak. Véletlenül pont van
rajta egy fehér körben elhelyezett zöld jelvény, akárcsak a nyilasokén. Véletlenül pont olyan jelvény van rajta, ami nagyon
hasonlít a fasiszta körökben tisztelt othala rúnára.
Véletlenek tömegének lettek áldozatai ezek a szegény polgárok, amitől aztán nácinak nézték őket. És tetszik tudni, mi az
igazán tragikus? Hogy sose fordul elő, hogy valakit ilyen véletlenek folytán polgári demokratának, kommunistának, liberálisnak, ágostai evangélikusnak, buddhistának, bélyeggyűjtőnek
vagy hálókocsi-kalauznak nézzenek. Mindig csak nácinak néznek embereket ilyen tragikus véletlenek alapján. Mindig csak
fasiszta jelképek szoktak véletlenül pont így összegyűlni emberek ruházatán, zászlóin, koszorúin, jelszavaiban, viselkedésében.
Szörnyen tragikus.

2008.11.10.

Nácizmus a rovásukon
Fölhívták a figyelmemet, hogy nem néztem utána a tegnapi
cikkben othala rúnának nevezett jelnek. Teljesen igaz. Szánombánom bűnömet: az a rovásírásos H betű. Nyilván az őseink által nemzetünkre hagyományozott Hungary szó kezdőbetűje.
Felvilágosítómat nem tudom megkérdezni, mert nem vállalta
az emailcímét. (A Postahivatalnak* nem áll hatalmában ellenőrizni, hogy az ott megadott cím létezik-e.)
Szóval borzasztó, ami szegényekkel történik. Állandóan nácinak nézik őket, még a rovásírásos H betűt is képesek fasiszta
jelképnek hinni. Sovány vigasz a bajban, hogy ilyen tévedések
másokkal is előfordulnak. Itt vannak például ezek a szegény
katonák, akik azt hiszik, hogy sikerült felszámolniuk egy csapat nácit, és efölötti örömükben a tőlük zsákmányolt zászlóval
fényképezkednek. Pedig dehogy voltak azok nácik, szerencsétlenek. Kínai tathagata buddhisták voltak a kommunista irányzatból, ezért használtak vörös zászlót, rajta egy ősi jósjellel,
amit egyenesen Buddha mellkasáról másoltak le. A piros alapon a fehér kör a japán zászló fordítottja, és azt jelképezi: „Mi
ugyan nem vagyunk japánok, de kínai kommunista tathagata
buddhisták vagyunk!”

2008.11.25.

A Szent Frizsider
Egy fórumon belefutottam egy közlésbe, amely abból a tényből
indult ki, hogy a világon élnek homokosok és leszbikusok, és
ezzel nem is vacakolva azzal foglalkozott, hogy ők is fogyasztók és bevételi forrást jelenthetnek. A következő pillanatban ott
*

A cikk írásának idején a LAttilaD.orgon létezett egyik oldal, amivel levelet lehetett nekem írni. (Szivárvány)

termett egy jóember, és kijelentette, hogy de viszont ám azonban ők bűnben élnek, mert Allah megmondta. Azt, hogy Allah,
nem így írta, hanem rövidítéseket rakogatott utána; ahogy van
Coca-Cola™, ugyanúgy van Allah(swt). Szubhanáhu wa ta’alá.
Szóval Allah (a Vezető) megmondta, hogy ezek a buziak bűnben élnek, és innentől kezdve Allah (az Igazságos) üzenetének
értelmében tilos ilyesmieket művelni, mert írva vagyon az Indzsilben meg a Tawratban meg a Záburban, amiket adott nekünk Allah (a Bíró). Dicsértessék mindezek végett Allah (alMadzsíd, a Legdicsőségesebb Dicsőséges, akinek hatalma tökéletes), amiért megszabadított minket a melegektől, szallalláhu ‘alajhe waszallam, ámen.
Aztán Juszuf másnap reggel fölkel és a melegek ott smaciznak az utcán. Logikus lenne a gondolat, hogy Allah (az Őrző)
elsöpörhette volna őket szent Kezének (al-Ghafúr, a Megbocsátó) egyetlen mozdulatával, és ha nem tette, akkor oka volt rá. Ő
asz-Szabúr, a Türelmes, Juszufnak viszont ez nem jó. Ő allahabb akar lenni Allahnál (a Tökéletesnél), és ha Allah (a Király) nem bünteti meg őket, akkor majd megbünteti őket Juszuf
(a Cipőfelsőrész-készítő). Ő lesz Juszuf ath-Thalládzsa al-Muqaddisza, a Szent Frizsider. Hát még mindig melegek vagytok?
Majd jövök és lehűtelek benneteket!
És bárhol feltűnik egy meleg, vagy akár csak utalás reá, azonnal ugrik Juszuf, a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a
Próféta (szallalláhu ‘alajhi waszallam). Rohan és megmagyarázza, hogy mi áll az Indzsilben meg a Tawratban meg a Záburban. Aztán csak áll, hóna alatt a szent Könyvekkel, és néz a
tovaballagó melegek után. Hát még mindig nem értik? Ez
BŰŰŰŰŰŰŰŰŰN! De azok csak vállat vonnak és elmennek.
Néha egy-egy begurul és beveri Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta – szallalláhu ‘alajhi waszallam)
orrát, szöges ellentétben azzal, hogy mit mond Allah (al-Máni‘,
a Megelőző) az ő szent Orrának (al-’Awwal, az Első) sérthetetlenségéről, hiszen az Ő (mármint Allah, az Örök) küldetésében
jár. De Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a
Próféta – szallalláhu ‘alajhi waszallam –, kinek Allah, a Dicsőséges növessze hosszúra szakállát) nem érti, hogy ez azért van,
mert Allah (az Élő) nagyjából fütyül rá, hogy a melegek melegek-e, illetve hogy hallgatnak-e Juszufra (a Csődbement Cipő-

felsőrész-készítőre, a Szent Frizsiderre, a Prófétára, kinek ő se
növeszti hosszúra szakállát, szallalláhu ‘alajhi waszallam). Allah (a Türelmes) ugyanis elfogad mindent, ami idelent történik,
akár benne van az Indzsilben, a Tawratban és a Záburban, akár
nem. Csak Juszuf (a Türelmetlen) nem fogadja el, ami történik,
mert ő allahabb Allahnál (a Védelmezőnél).
S megy tovább Juszuf ath-Thalládzsa al-Muqaddisza, a Szent
Frizsider, a Türelmetlen, a Tönkrement Cipőfelsőrész-készítő,
a Próféta, kinek részben Allah (thul-Dzsaláli wal-Ikram, a Fenség és Nagylelkűség Ura) növesztette hosszúra szakállát, részben viszont az, hogy nincs ideje borotválkozni, szallalláhu ‘alajhi waszallam. Megy, vonszolja maga után kilométer hosszú
címeit, és halálosan unja már ezt az egészet, de hűségesen felkutat minden egyes buzit és leszbikust, és megmagyarázza nekik, mi áll az Indzsilben, a Tawratban és a Záburban. Mert ezt
parancsolta magának Allah (al-Muntaqim, a Bosszúálló) helyett.
La ilaha illa al-Láh, Muhammadun raszúlu l-Láh: egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája. De hogy kevesebb legyen a
munkájuk, a háziipar nagy számban gyárt pótprófétákat.

2008.11.26.

A Konzervatív Enciklopédia
Elgondolkodtam egy kicsit a konzervatívokról, és leírtam néhány gondolatot. Nem hízelgőek. Ha az olvasó konzervatív, akkor azt tanácsolom, hogy ne olvassa tovább, mert morcos lesz
tőle, és mellesleg ezzel pont nekem ad igazat.
*

Folytathatjuk? Szóval, kedves liberális olvasóm, én tulajdonképpen csodálom a konzervatív embert, amiért ezt a lehetetlen
világnézetet képes komolyan végigcsinálni. Reggel fölkelve is
konzervatív, este lefekve is konzervatív. És sose merül föl benne, hogy ez így nem működhet.

I.
De először lássuk a konzervatív ember néhány jellemvonását.
A konzervatív ember lusta. Beleszületik vagy felnőtt fejjel belehull egy világnézetbe, amit mások találtak ki helyette, és
nincs energiája kitalálni helyette a sajátját. Jó neki az előregyártott. Van egy-két rég halott nagyság, például Mózes, Jézus,
Mohamed vagy Lenin, akik megmondták, hogy mit kell gondolni, és innentől a konzervatív ember ezt gondolja. (Igen, Lenin is. Csak addig lehet valaki forradalmár, amíg változtat a
dolgokon. Ha a változtatás már megtörtént és annak végrehajtója retteg minden további változástól, akkor konzervatív. Napjaink két ismert konzervatív vezetője Fidel Éljen a Forradalom
Castro és Kim Éljen a Forradalom Dzsong Il. Mostanra fő tevékenységük az, hogy uralmukat konzerválják.)
A konzervatív ember akaratos és durva. Az ő világnézete az
egyedül helyes, és mindenkinek ezt kell követnie. Az ő véleménye – vagyis az a vélemény, amiről neki megmondták, hogy
gondolni kell – a Tévedhetetlen Igazság, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy ezt a Tévedhetetlen Igazságot mindenkitől megvédelmezze. Konzervatív országokban a bíróságok főleg arra szolgálnak, hogy az állam által hirdetett Tévedhetetlen Igazságot védelmezzék, és aki ellene
szól, annak befogják a száját. Régebben máglyára küldték, később már beérték a gulággal. A konzervatív ember nem gondolja úgy, hogy ha egyszer az ő Igazsága annyira Tévedhetetlen, akkor tökmindegy, hogy Mari néni mit mond. Egy mindenható lényt, aki egyetlen szavával eltörölhetné egész naprendszerünket, vérig lehet sérteni azzal, ha egy porszemnyi emberecske a megfelelő helyen és időben nem veszi le vagy nem teszi föl a kalapját. S mivel a mindenható lény oda se figyel és
nem sújt le villámaival, helyette is vérig sértődik a konzervatív,
aki direkt mindig figyel az ilyesmire.
Itt álljunk meg egy pillanatra, mielőtt félreértés keletkezik.
Én is leveszem a baseballsapkámat, ha a temetőben szembejön
a menet, és nem rakom vissza, amíg el nem mennek. Ha a zsinagógának nem lennének embermagas lépcsei, bementem volna körülnézni, mert a szegedi nagyon szép és híres – és akkor
viszont fönt hagytam volna a sapkámat, ámbár épületbe belép-

ve le szoktam venni. Egyszerűen azért, mert vannak emberek,
akik adott szituációban érzékenyek mások fejfedőire, és – ámbár semmi közük hozzá, hogy rajtam vagy akár Nyuszikán vane sapka vagy nincsen – nem áll szándékomban megbántani másokat, ha nem muszáj. Ha vagyok valahol és felhangzik a Himnusz, akkor sajnálatomra nem fogok tudni felállni, akár megbántódik ettől valaki, akár nem, ezt kár is forszírozni. De a sapkámat le tudom venni, illetve fent tudom hagyni, tehát megteszem, ha ezzel megelőzhetem, hogy megbántsak valakit.
A konzervatív ember jelképorientált. Ha már a sapkánál tartunk, zsidó férfi nem tehet meg két méternél többet fejfedő nélkül, mert mindig fölötte van a mennyei gondviselés. A konzervatívtalan ember persze elgondolkodik: „miért, kalap nélkül
nincs fölötted a mennyei gondviselés?”, avagy „nem mindegy a
mennyei gondviselésnek, hogy van-e rajtad kalap?” A konzervatív ember nem gondolkodik a jelképeken. Bármi máson inkább. Ha gondolkodik róluk, akkor arról, hogy megfelelően
vannak-e elhelyezve, és nincsenek-e kitéve a megszentségtelenítés veszélyének. Régen az életével fizethetett, aki nem kezelte a jelképeket megfelelő tisztelettel; ma általában csak undor
és megvetés tárgyává teszi magát. A konzervatív ember azon
sem gondolkodik, hogy ha egyszer az a jelkép azt a Tévedhetetlen Igazságot jelképezi, akkor mit számít neki, hogy esetleg
Pistike nem a megfelelő tisztelettel közelít hozzá.
Persze léteznek forradalmi jelképek is, de csak ideig-óráig.
Amikor a kommunisták kitalálták a vörös csillagot, ami az öt
kontinenst jelképezte, a vér és a szabadság színében, akkor az
egy forradalmi jelkép volt. Amikor kötelezően ki kellett tenni
mindenhová, akkor már konzervatív jelkép volt: a fennálló hatalom megtartásának jelképe, a hatalom konzerválásának érdekében alkalmazott terror jelképe. Ha forradalmi jelkép maradt
volna, sose tiltották volna be.
A konzervatív ember isteníti a jelképeket. Nem véletlen az
sem, hogy a magyar jobboldalnak töméntelen jelképe van: az
árpádsávos zászló, a turulmadár, Nagy-Magyarország térképe,
a rovásírás betűi, mindez ízlés szerint fűszerezve állami jelképekkel – piros-fehér-zöld zászló, állami címer, a Himnusz – és
vallási jelképekkel, főleg a kereszttel és a kettős kereszttel. A
narancssárga szín, illetve a stilizált narancs nem tartozik ide, az

a Fidesz mint párt jelképe, és – némely rossz emlékű pártjelvényekkel ellentétben – ez idáig nem vonult be a hívek által istenítendő jelképek közé. Ugyanakkor a magyar baloldalnak ma
gyakorlatilag nincsenek jelképei. A vörös és a világoskék szín,
illetve a szegfű – újabban a piros kocka – és a szabad madár
ugyanúgy pártjelvények, mint a narancs, és ezeket sem istenítik
a pártok hívei. Valamirevaló jobboldali website nem lehet meg
jelképáruda nélkül, van matrica, hűtőmágnes, póló, baseballsatyesz, amit csak akar a konzervatív fogyasztó. A konzervatívtalanoknak egészen egyszerűen nincsen igényük jelképekre.
A konzervatív ember kényszeresen hirdeti, hogy ő konzervatív, és hogy pontosan hogyan konzervatív. Ez általában dühítő,
például amikor egy csomó ember összegyűlik valamilyen békés, esetleg nem is politikai cél miatt, és odaplántálja magát néhány alak árpádsávos zászlovakkal. Néha tragikus, például
amikor a dühöngő nácizmus közepette a legtöbb öreg zsidó
mániákusan ragaszkodott hagyományos megjelenéséhez és ünnepeihez. Máskor viszont éppen nevetséges, mint például aki
teleragasztja a kocsiját Nagy-Magyarország térképvázlataival,
mert az autónak muszáj hirdetnie, hogy a gazdája irredenta. A
konzervatívtalan ember fütyül rá, hogy tudják-e róla, milyen a
világnézete. Ha kérdezik, megmondja; ha nem kérdezik, nem
mondja meg. A konzervatív nem bírja ki, hogy ne hirdesse
úton-útfélen. Konzervatív ruhát hord: zsinóros mentét, kaftánt
vagy galabiját, amilyet a kultúrája előír. Vagy teleaggatja magát, a kocsiját, a házát, mindenét jelképekkel, amik a hovatartozását hirdetik. Vannak országok, ahol bizonyos ünnepeken
mindenhol kirakják a nemzeti zászlót. De csak a konzervatívok
várják sóváran, hogy eljöjjön az ideje; a többiek csak automatikusan kitűzik a zászlót és fütyülnek az egészre.
A konzervatív ember konformizál. Említettem a sapkát, most
meg a zászlót, amit a többiek is kiraknak, mert úgy érzik, hogy
muszáj. Még a végén megverik őket konzervatív szomszédaik.
Amikor a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet és hetven évre
fogságba hurcolták a zsidókat, ez utóbbiak még semmit se tudtak a „szenteld meg a hetedik napot” szent parancsolatjáról. A
babiloniaktól vették át a hetven év alatt, mert nehéz lett volna
nem alkalmazkodni a konzervatív többséghez és dolgozni
szombaton, hogy aztán odajöjjön egy babiloni és megverje

vagy eladja rabszolgának, nem tudom, milyen retorzióra lehetett számítani. A konzervatív babiloniak hozzákonformizálták
az éppen akkor alkalmazkodóképesebb zsidókat ehhez a szokáshoz. Ma a konzervatív zsidók konformizálják hozzá a szokáshoz a konzervatívtalanokat: Tel-Avivban szombaton nem
járnak a villamosok.
Az ellenvéleményre a konzervatív ember kíméletlenül és kérlelhetetlenül lesújt, mert a Tévedhetetlen Igazság nem tűri,
hogy bárki mást gondoljon. Ha hatalma van hozzá, akárhány
ártatlant is megbüntet, nehogy egy bűnös kicsússzon a keze
alól. Gondolhatunk a boszorkányüldözésre vagy a sztálini terrorra, de mondok szelídebbet. Amikor Moldova György olyan
könyvet írt Che Guevaráról, aminek olyan volt a hangvétele,
mintha Che egy ember lett volna, nem pedig egy félisten, akkor
a kubai kormány halálra sértődött, és gyakorlatilag egész Magyarországgal nem volt hajlandó szóba állni, amíg az eretnek
Moldova nem küldött nekik egy írást, amiben kijelenti, hogy
Che Guevarát nagy forradalmárnak tartja. Akkor Fidelék megnyugodtak és kegyesen elfogadták a segélyszállítmányokat. A
konzervatív ember, és pláne a konzervatív kormányzat ugyanis
nem gondolja úgy, hogy mit érdekli őt, mit írogat egy író a világ túlsó végén, valami érthetetlen nyelven. Nem gondolja,
hogy ettől panteonjának alakjai ugyanolyan fényben ragyoghatnak. Szent meggyőződése, hogy ha egy eretnek vélemény elhangzott, azt meg kell semmisíteni, különben folt esik a panteon ragyogásán, és hova lesz akkor a világ. Ez nagy teher a számára, mert azt okozza, hogy mindenkinek minden megnyilatkozására maximálisan oda kell figyelnie – egyes konzervatív
kormányzatok csakugyan ezt tették és teszik, kíméletlen cenzúrával hallgattatnak el minden véleményt, ami nem a Tévedhetetlen Igazságot támasztja alá, és mindent teleraknak álruhás
detektívekkel, besúgókkal, hogy a legapróbb ellenszegülés is
felderíthető és büntethető legyen.
A konzervatív ember személyes sértésnek veszi, ha mások
nem az ő véleményén vannak. Ha nem tud büntetni, akkor konformizál: a többiek vagy átveszik az ő véleményét, vagy csak
ráhagyják és úgy tesznek, mintha. Ha egy házon árpádsávos lobogó leng, senki nem fog becsöngetni és felelősségre vonni a
tulajdonost, hogy miért használ nyilas jelképeket. Az emberek

szó nélkül továbbmennek, egyrészt mert nem lesznek hülyék
megveretni magukat, másrészt mert nincs rá okuk. A konzervatívoknak tetszik, a liberálisok meg fütyülnek rá, hogy ki milyen
lobogót lenget. Hát nem mindegy?
A legerősebben konformizáló konzervativizmus a vallási;
nem véletlen, hogy a világban ma mindössze néhány vallás
van, s azok túlnyomórészt közösségekben vannak, amelyek némelyike sok millió embert számláló, földrajzilag folyamatos
földterületeken él. Ez elsősorban azokra a vallásokra igaz, amelyeket bizonyos helyeken és időszakokban kötelező volt követni, különben megölték az embert. Hát persze hogy megkeresztelkedtek, miután látták, mi történt Koppánnyal!
A konzervatív ember mindazonáltal tud hazug is lenni. Ilyenkor a világnak és önmagának egyszerre hazudik. Kérkedik azzal, hogy ő konzervatív, de letagadja, hogy hogyan konzervatív. Ő csak „nemzeti érzelmű”, mondja magáról a fasiszta, és
döbbenten hallgatja a magyarázatot. Nem igaz, mondja, mert
az egy sokkal ősibb jelkép. A gondolatvilágát kizárólagosan
uralják a jelképek, ezért valószínűleg őszintén hiszi is, hogy ha
az ő jelképe más, akkor ő maga is más. Nem érti, hogy nem a
jelkép a fontos, hanem az, amit jelképez. (Ugyanezért csak egy
konzervatívot bosszantanak igazán az árpádsávok. A liberális
belátja, hogy azok zászlóval, zászló nélkül egyformán fasiszták.) A konzervatív ember tehát önmagát is becsapja. Ha pechjére olyan világnézetet kapott készen, amit a többség elítél –
például a nácizmust –, akkor átkereszteli hungarizmusra vagy
Arany Hajnalra. (Görög neonáci szervezet.) Nyilvánvaló, hogy
a náci nem hülye. Pontosan felméri, hogy a világ elítéli őt, de
megváltozni se nem képes, se nem hajlandó, ezért megpróbál
álruhát ölteni. Megváltoztatja a jelképeit, de – mint nemrég
írtam – csak ugyanazokat a jelképeket tudja variálgatni, csak
apró változtatásokat képes csinálni. Már csak azért is, mert három dolgot szeretne egyszerre: kibújni a világ ítélete (és sokszor a bíróság ítélete) alól azzal, hogy megváltoztatja a jelképeit; különbözni a többi náci szervezettől ugyanezzel; de rá is
akar találni elvbarátaira azáltal, hogy megőrzi a jelképek alapvető náci jellegét. Nem érti, hogy ezáltal a világ pontosan értesülni fog róla, hogy ő továbbra is náci. Szentül hiszi, hogy ha
világoskék alapra pirossal rajzolja a horogkeresztet, akkor ő tö-

kéletesen álcázta magát a többség elől, és csak a többi náci fogja felismerni.
Ilyen álcázásra persze csak a szélsőséges konzervatívnak van
szüksége – aki bizonyos szempontból nem is valódi konzervatív, sőt akár forradalmárnak is tekinthető, hiszen változást akar;
de erről majd később –, a köznapi konzervatív büszkén hirdetheti, hogy az. Kifejezett tiszteletet kap érte cserébe. Ha egy színész bíborosi köntösben kimegy az utcára, mert mondjuk elfelejtett pénzt dobni a parkolóautomatába, jó esélye van rá, hogy
begyűjt egypár térdhajtást és kézcsókot arra járó katolikusoktól. Még akkor is, ha színészként ismert az arca, mert előbb a
jelképeket fogják megnézni.
Mai világunkban szerencsére már a konzervatívtalan is hirdetheti magáról, hogy az. Lilára festi a haját és taréjba fésüli,
karikát fűz az orrába, kitetoválja magát. Ez a nonkonformizmus, vagyis a konzervativizmus tagadása. Fő jelképe a bevett
jelképek elutasítása. Sok nonkonformista akár azt is vállalja,
hogy a többiek csúnyának tartják, csak ne tartsák egyformának.
A nonkonformizmus és a liberalizmus egyaránt tagadja a
konzervativizmust, de nem egyformán. A nonkonformista külsőségekben, a liberális elvekben. A liberálisnak az a fontos,
hogy a konzervatív elvekkel vitatkozhasson, és ezenközben
nem zavarja, hogy ugyanúgy van öltözve, mint a legtöbb konzervatív. A nonkonformista sem fogadja el a konzervatív elveket, de a külsőségeket sem, és nem ritkán annyira leköti, hogy
külsőségekben mássá tegye magát, hogy nem jut ideje az elvekkel vitatkozni.
A konzervatív ember a látszat embere. Azt szereti, ha vasárnap reggel mindenki szépen felöltözve ott ül a templomban és
ájtatos képpel hallgatja a szentbeszédet. Hogy a látszat mögött
mi van, afölött előkelően magasra tartott orral elnéz. A látszat
mögött, mint tudjuk, az szokott lenni, hogy a gyülekezet tagjainak egy része a paráznaság bűnét tervezgeti mise utánra, kivéve azokat, akik mise előttre iktatták be. A gyerekek halálra unják magukat ezen a sok sületlenségen, és a fele megfogadja
magában, hogy a gyerekeit soha nem engedi templomnak még
a közelébe se, a másik fele viszont szadista és azt fogadja meg,
hogy ő is elhozza a gyerekeit, ha ő szenvedett, szenvedjenek
azok is. A nagyobb fiúk egy részének meztelen nőket ábrázoló

képek vannak a zsebében; a másik, bölcsebb részük otthon
hagyta ezeket. A pap pedig nem szólhat semmit, még ha tud is
minderről, hiszen neki is van szeretője. (A történelem három
pápát jegyzett föl, akik szex közben haltak meg, az egyik ráadásul fiúval csinálta – sejthetjük, hogy a többi pusztán csak
nem halt bele.)
Mindezekről a konzervatív ember is tud, hiszen se nem hülye,
se nem vak. De ő a látszat embere. Ha vasárnap délelőtt mindenki ünneplőben ül a templomban, akkor a világ szép és jó.
Más konzervatívok számára akkor volt a világ szép és jó, ha a
megfelelő pillanatban mindenki talpra ugrott és vastapsban tört
ki, ütemesen skandálva Rákosi nevét. Ma már tudjuk, hogy ha
egy ilyen gyűlésen ezren voltak jelen, abból kétezer gyűlölte
Rákosit és valójában ellene dolgozott – de a jelenlevő konzervatívok boldogan látták, hogy mindenki a kívánalmaknak megfelelő látszatmagatartást tanúsítja, minden gyönyörű tehát.
II.
A konzervatív embert nagyjából már kiveséztük. Térjünk rá a
konzervatív csoportra.
A konzervatívtalan ember általában nem tömörül csoportba.
Nincs rá szüksége, hacsak nem valamilyen cél érdekében vagy
a társaság kedvéért. (A forradalmár például csoportba tömörül,
elvégre egyedül mégse csinálhat forradalmat – az más kérdés,
ha utólag kiderül, hogy egyedül csinálta és minden dicsőség az
övé.)
A konzervatív ember viszont a csoportokon keresztül határozza meg a világot. A többi embert, önmagát, mindenkit. Úgy
látja a világot, mint csoportok halmazát. Minden ember valamilyen csoportba tartozik. A csoportok néha átfedhetik egymást.
Az indiai szomszéd gyereke beletartozik ugyan az alacsonyrendű népek csoportjába, de a gyerekek csoportjába is beletartozik, ezért jogot formálhat némi plusz kedvességre, amire a szülei nem. (A legtöbb nem szélsőséges konzervatív nagyon jóindulatú tud lenni a lenézett csoportok tagjaival – persze leereszkedő módon jóindulatú.)
A csoportok egy részét természetes biológiai eredet határozza
meg: férfiak–nők, felnőttek–gyerekek. A legtöbb konzervatív-

nál ezeket a csoportokat áthághatatlan falak választják el egymástól. A gyerekek majd felnőnek ugyan, de amíg gyerekek,
addig hallgass a nevük, csak a felnőttek után vagy másik asztalnál ehetnek, minden felnőttnek automatikusan engedelmeskedniük kell, s még egy sereg rendszabály van. A konzervatívtalan se tartja a gyerekeket egyformának a felnőttekkel, de értelmetlen megszorításokat nem gyárt. Meghallgatja a véleményüket, néha még tanul is belőle, természetesen egy asztalnál
eszik velük, és ami a konzervatívot hihetetlenül idegesíti: nem
gondolja úgy, hogy a gyerekek automatikusan engedelmességgel tartoznak minden felnőttnek csak azért, mert az felnőtt, ők
meg gyerekek. A konzervatív rádörög a szomszéd zajongó gyerekeire, és méltatlankodik, amiért azok nem tisztelik őt, a liberális szomszéd pedig – konformistán nem kérdezve meg, hogy
ugyan mi tisztelni való van magán, szomszéd – közli, hogy
egyrészt azért gyerekek, hogy zajongjanak, másrészt ha túllépik a mértéket, akkor majd ő rászól a sajátjára, a harmadik
szomszédéra ő sem.
Ha már a gyerekekről esik szó, érdemes egy pillanatra megállni itt. A gyerekek a konzervativizmus és a liberalizmus érdekes keverékének születnek. Minden gyerek automatikusan elfogadja a szülei világnézetét, bármi legyen is az, tehát konzervatív, egy készen kapott világnézetet követ. Ugyanakkor viszont
van egy szokásuk, amit felnőtt konzervatív soha nem engedne
meg magának: kérdeznek. A konzervatív ember retteg a kérdésektől, amikre nem tud és nem is akar válaszolni. Az ő világnézetét kinyilatkoztatták, ott kérdéseknek nincs helye. Mármint
azt persze meg szabad kérdezni, hogy hívták Dávid király apját
vagy hogyan kell eredményesen leleplezni a pártba furakodó
ellenforradalmárokat – de az olyan kérdések tilalmasak, hogy
teremthet-e Isten akkora követ, amit ő se tud felemelni, vagy
hogy hova lett a zsír, a liszt meg a Kohn. A gyerekek mindkét
fajta kérdést hajlamosak feltenni, és kizárólag azért úszhatják
meg egy erőteljes szidással, nehezebb kérdés esetén veréssel,
mert hát gyerekek még szegények, nem tudhatják, hogy ilyen
kérdéseket tilos feltenni. Azért van a nadrágszíj, hogy megtanítsa nekik.
A férfiak és nők közötti áthághatatlan választófal a konzervatívok nagy szomorúsága. Egyre kevesebb marad belőle. Már

csak némi sovány vigasz marad a férfiak felsőbbrendűségének
makacs hirdetői számára (persze mindet férfi szülte): a nők általában alacsonyabb fizetést kapnak ugyanazért a munkáért, és
a vezető állásokba nehezebben jutnak be. De ezek a különbségek is egyre jobban csökkennek.
Röviden megemlítenék egy csoportképző szempontot, ami logika szerint harmadik lenne: a foglalkozást. Ez ma már kevésbé
érdekli a konzervatívokat. Régen áthághatatlan falakat emelt az
emberek közé, hiszen mindenkinek a ruháján látni lehetett,
hogy micsoda, tetszés szerint lehetett korlátokat szabni.
A legfontosabb, ahol a konzervatívok kedvükre kiélhetik magukat, a „mesterséges biológiai csoportok”. A bőrszín és a
nemzetiség. Biológiai, mert az ember kétségkívül ázsiainak
vagy norvégnak születik, viszont mesterséges, mert mint csoportképző szempont egyáltalán nem azonos a természetes biológiai eredettel. Emlékszünk Isaurára, aki fehér létére rabszolga
volt, mert feketének számított.
Minden konzervatív ilyen csoportokra osztja az emberiséget.
Van a Mi és vannak az Ők. Az Ők is több kategória, mert vannak a Velünk Nem Azonos, De Jó Származásúak, vannak a Kevésbé Jó Származásúak és vannak az alacsonyrendűek. Például
a náciknál a dánok „ugyanolyan árják” voltak, csak persze nem
németek; alacsonyabb rendűek voltak a franciák, még alacsonyabb rendűek a szlávok, és legalul a zsidók és a cigányok. A
modern kulturált konzervatív inkább bőrszín szerint kategorizál, fehérek, feketék, ázsiaiak, de azért a fehéreken belül a zsidók mégse egészen kommilfók. Van persze olyan is, akinek a
világon semmi baja nincsen a zsidókkal, csak kimondottan a cigányokat utasítja el.
A konzervatív embernek létfontosságú, hogy legyenek alacsonyrendű csoportok. Nem tudja önmagát önmagával meghatározni, kellenek emberek, akiknél feljebb helyezheti magát.
Úgy tűnik, hogy az is nagyon fontos, hogy ezekből többféle legyen. Az amerikai angolszász konzervatívok például nem érték
be azzal, hogy csak a feketék legyenek alacsonyabbrendűek. A
zsidók valamiért nem kínálkoztak jó alanynak, az indiánokat
kiirtották – de kellett még valaki, ezért kitalálták a „hispanic”
nevű, közepesen alacsonyrendű „fajt”, akiket még le lehet nézni.

A konzervatív ember számára hasznos a csoportelv, mert segít eligazodnia a világban. Ha valaki állít valamit, nagyon
könnyen el tudja dönteni, hogy higgyen-e neki: csak megnézi,
hogy az illető milyen származású. Ha ellenszenves csoportba
tartozik, nincs igaza. Éppen ezért a konzervatív mindig olyan
szempontokat választ, amiket ránézéssel meg tud állapítani. Az
rögtön látszik valakiről, hogy fehér-e vagy fekete, és az amerikai angolszász konzervatívok a „hispanic”-ok felismerésében is
nagy gyakorlatra tettek szert. A nácik természetesen ránézésre
„felismerik” a zsidókat. Ha pedig hatalmuk van hozzá, akkor
megjelölnek mindenkit, hogy ne legyen félreértés, és ne csalhasson senki, ha netán valamelyik más kasztba tartozó ősére
ütött.
A jelképek is sokat segítenek. A konzervatív a választásokon
is könnyen eldönti, kire szavazzon: arra, aki felmutatja az általa
tisztelt jelképeket.
A konzervatív ember a világot összefonódó érdekcsoportok,
véd- és dacszövetségek hálózataként érzékeli. A nácik mindmáig nemzetközi cionista lobbiról sikoltoznak, egyfajta zsidó
klikkről, amely behálózza a világot, és élvezettel mesélik, hogy
minden egyes tettük (kezdve a zászlólobogtatással) beleütközik
valamilyen zsidó hatalmasságok érdekeibe, és mindenhol utánuk nyúlnak, hogy elgáncsolják őket. Ez kellemesebb, mint a
saját kudarcukként megélni, hogy nem sikerül nekik semmi. A
konzervatív ember nem tud meglenni bűnbakképzés nélkül,
bűnbak pedig bárki lehet, kivéve Istent és őt magát – de elsősorban az alacsonyrendű csoportok tagjai. Ő maga ugyanis
semmiképpen nem lehet hibás (bármiben), hiszen ő a Tévedhetetlen Igazságot követi. A saját csoportjának tagjai természetesen szintén a Tévedhetetlen Igazságot követik, tehát ők se lehetnek hibásak. A többi csoport tagjai azok, éspedig minél alacsonyabbrendűek, annál inkább.
A konzervatív ember világképébe nem fér bele, hogy a bűnbak csak egyetlen ember legyen. Számára emberek nem is léteznek, csak csoportok. „Ha egy cigány lop, minden cigány
lop.” Mindenkit a csoportjával azonosít. Ha lát egy arab fagylaltost, nem azt mondja: „ott megy egy fagylaltos”, hanem azt:
„ott megy egy arab”. Az agyába beleül ez a szó, hogy arab,
arab, AAARAAAB, és onnantól semmi mást nem érzékel. Az-

az persze a saját csoportjának tagjai Mr. Wilson, Mr. Johnson
és Mr. Hobson, de az arab nem Juszuf, Ibrahim vagy Szaíd.
Még ha ismeri személyesen az illetőt és tudja a nevét, akkor
sem. Némelyik konzervatív annyira fel van gőgülve, hogy a
legalacsonyabbrendű csoportok tagjainak nem is hajlandó megjegyezni a nevét.
A konzervatívok saját maguk természetesen pontosan olyan
véd- és dacszövetséget formálnak, amilyennel az ellenszenves
csoportokat vádolják. (A családi összetartás más kategória.) A
csoportjukon belül bizonyos mértékben, az azon belül kialakított elit csoporton belül pedig erősebben. Például egy bostoni
bankár jóindulatára (nem feltétlenül anyagi segítségére) bizonyos korlátozott mértékben minden fehér amerikai keresztény
számíthat, de elsősorban természetesen annak a pénzügyi körnek a tagjai, ahova számítja magát. Nem csoda, ha ugyanezzel
vádolnak meg mindenki mást. A furcsa az, hogy ami náluk
erény, az másnál bűn.
De a konzervatív ember így működik. Ha ő dolgozik, akkor
nem szorul másokra, a saját verejtékével keresi meg a kenyerét.
Ha egy fekete dolgozik, akkor elveszi a kenyeret a fehérek elől.
Ha neki nincs munkája, akkor egy szerencsétlen ember, avagy
a zsidó világ-összeesküvés áldozata, azok szipkázzák el az állásokat. Ha egy feketének nincs munkája, akkor élősködik a társadalmon, a dolgozó emberek vérét szívja. Ha hasonszőrű társa
bűnt követ el és börtönbe kerül, akkor megtévedt a szerencsétlen, meggondolatlan cselekedetre ragadtatta magát, a körülmények kényszerítették rá. Ha egy cigány kerül börtönbe: hát persze, ezek tolvajok mind. Akkor is, ha kiderül, hogy a cigány ártatlan volt.
A csoport szerinti megítélés sztereotípiái részét képezik a
konzervatív ember Tévedhetetlen Igazságának, ennélfogva
megváltoztathatatlanok és véglegesek. Ha felmutatunk embereket az általa lenézett csoportból, akik az általa helyesnek tartott
életmódot folytatják, kész a válasz: persze, ezek között is akad
rendes életű, de hát ez nem változtat semmin. Ha felmutatunk
gyerekeket, akik nem vádolhatók semmivel, akkor jön a válasz:
ő csak a felnőttekről beszélt, de ezek se lesznek különbek, ha
felnőnek.

Ha pedig sarokba szorítjuk, akkor köpönyeget fordít. De a
zsidó nem azt jelenti ám – mondja. Amikor ő azt mondja, hogy
zsidó, akkor csakis és kizárólag a nemzetközi bankvilág zsidó
vezetőire gondol, akik hatalmas pénzeket kaszálnak az ő véréből-verítékéből. Ha bebizonyítjuk, hogy a nemzetközi bankvilág vezetői között alig akad zsidó, akkor kitalál valami mást. A
zsidó igazából egy eszmei fogalom – ihelli hirtelen –, olyan
embert jelent, aki ilyen és ilyen kártékony életmódot folytat, de
hogy milyen származású, az igazából teljesen mindegy! És boldogan hátradől, hogy most teljesen jóra hozta magát.
A szélsőséges konzervatívban kényszeres késztetés él, hogy a
többségnek bebizonyítsa, hogy ő nem az, ami. Amikor bűncselekménnyel vádolják és be kell bizonyítania, hogy nem követte
el – az igazából nem horogkereszt volt, hanem két egymást keresztező Z betű, tisztelt bíróság, tehát én nem viseltem tiltott
önkényuralmi jelképet –, akkor érthető, hogy magyarázkodik.
Egyébként nem érthető, ha a konzervatívtalan szemszögéből
nézzük, csak akkor, ha a sajátjából.
A konzervatív ember szavakkal alkot és rombol. Ha vallásos,
és általában az, akkor van egy egész világa, ami kizárólag szavakból áll. Retteg attól, hogy szavakkal kárt tehetnek benne, és
úgy érzi, hogy ha Mari néni azt mondja, hogy Jézusnak hátha
barna volt a haja, akkor ettől az ő szavakból álló világa össze
fog omlani. Képes embereket szavakkal megsemmisíteni. Ha
valaki a felsőbbrendű csoportokból úgy viselkedik, hogy kivívja nemtetszését, akkor lezsidózza vagy lebuzizza, és elégedetten hátradől a fotelban, nézve, ahogy az illető megsemmisül erkölcsileg.
Hát persze hogy ha náci, akkor be akarja bizonyítani, hogy ő
nem náci! Hiszen ha emberek zsidóvá vagy buzivá változhatnak attól, hogy annak nevezik őket, akkor nácivá is. Ő pedig
nem akar náci lenni. Azok ronda, undorító férgek a történelemből, akikre ő nem akar hasonlítani, akkor se, ha azok is üldözték a zsidókat és nekik is a horogkereszt volt a kedvenc jelvényük. Nagyon sok tőrőlmetszett, valódi náci csakugyan nem hiszi, hogy ő ugyanolyan lenne, mint a hitleri birodalombeliek, és
görcsösen ragaszkodik azokhoz az apró különbségekhez, amiket ő fontosnak tart.

A szavakkal alkotás és rombolás folyamatához hozzátartoznak a gúnynevek. A szélsőséges konzervatív imád gúnyneveket
aggatni az ellenszenves csoportokra, személyekre, fogalmakra.
A baloldali koalíció pártjait Maszopnak és Szadesznek csúfolja, a holocaustot hollókosztnak írja, és boldogan tapsikol, amiért megsemmisítette ezeket a fogalmakat. Mert a névnek bűvereje van, és ha kicseréljük egy másik névre, akkor a pozitív
bűverő negatívvá változik. Aztán csak ül szomorúan és nézi,
hogy ezek a dolgok még mindig léteznek. Pedig ő szakszerűen
varázsolt!
III.
A konzervatív ember állandó harcban áll az idővel. Ő a jelenkori állapotot szeretné konzerválni, de a jelen a következő pillanatban már múlt, s ez történelmi léptékben is igaz. A konzervatív ember fél a változástól, tehát fél a fejlődéstől is, és a fejlődést általában romlásként éli meg. Ennek szükségképpen így
kell lennie, hiszen ő a Tévedhetetlen Igazságot követi, és a Tévedhetetlen Igazság a történelemben egy adott szituációt alakított ki. Annak megváltoztatása a Tévedhetetlen Igazság tagadása lenne.
A történelmi szituációk azonban a konzervatív ember vágyai,
sokszor erőfeszítései dacára mégiscsak megváltoznak, de a
konzervatív ember világképe, Tévedhetetlen Igazsága a régebbihez igazodik. Ezáltal a konzervatív ember restauratív emberré változik, olyanná, aki egy már elmúlt történelmi szituációt
szeretne visszaállítani. Ilyenek a magyar irredenták, akik a
Trianon előtti Magyarország visszaállításáról álmodoznak.
(Számukra nincs értelme annak a kérdésnek, hogy miért éppen
az akkorit, miért nem például a török hódoltság korabelit, amikor csak a mai Magyarország északi széle és Szlovákia egyes
területei tartoztak Magyarországhoz; a többi török kézen volt.
Ők kiválasztották a Trianon előtti Magyarországot mint Tévedhetetlen Igazságot, és innentől kérdéseknek nincs helye.) De
ilyenek azok a kommunisták is, akik Nagy-Magyarország helyett Lenin-képeket és munkásököl-vasököl plakátokat aggatnak szobájuk falára, és arról álmodoznak, hogy az elnyomott
munkásság majd megint felkel és kezébe ragadja sorsának irá-

nyítását. (Ami éppenséggel be is következhet akár, csak az akkor is egy másik történelmi szituáció lenne, nem a korábbi; Lenin neve valószínűleg föl se merülne az új forradalmárok között.)
Felmerülhet persze a kérdés, nem lehet-e valaki konzervatív
anélkül, hogy restauratív lenne. A válasz az, hogy de igen, egy
történelmi szemszögből rövid időszakon belül akár lehetne is,
csak ez nem szokott bekövetkezni. A konzervatív világnézet
ugyanis leginkább öröklődéssel terjed, a konzervatív szülők a
gyerekeiket is konzervatívnak nevelik, aztán azok az ő gyerekeiket, s így tovább – a világnézet megmarad, a történelem viszont közben továbblép. Nem véletlen, hogy a régmúltban a
konzervatív világnézet évszázadokon, évezredeken át nem került ellentétbe a történelem fejlődésével, ahogy az sem véletlen,
hogy a huszadik században már igen. Mostanra lett olyan gyors
a változások üteme, hogy a szülőktől örökölt konzervatív világnézettel a gyerekek felnövekedve már nem tudnak mit kezdeni.
Persze ha egy valódi konzervatív elolvassa mindazt, amit itt
leírtam (ámbár megkértem, hogy ne tegye, és nagyon nehéz lehet úgy olvasni, hogy közben az ember folyamatosan csóválja a
fejét), akkor rögtön előáll azzal, hogy de hát ők értékeket akarnak konzerválni, nem struktúrát. Csak hát ez ugyanaz, mint a
jelképek apró módosítgatása, úgy teszünk, mintha ezáltal megváltozna minden, pedig dehogy. Az értékeket nem lehet önmagukban konzerválni. Azok vagy konzerválódnak maguktól – és
akkor semmilyen erőfeszítésre nincsen szükség –, vagy eltűnnek az őket létrehozó struktúra eltűnésekor.
Így például a család a konzervatívok egyik fő védendő értékének számít – holott a család intézménye az emberiség hajnala óta változatlanul fennáll, a világ összes kultúrájában, akár
védik, akár nem. Könnyű olyasmit védeni, ami nem szorul védelemre. Másfelől viszont kétségtelen, hogy a család intézményének bizonyos vonatkozásai megváltoztak, megszűntek. A
régi nagycsalád felbomlott, ma csak a szülők és a gyerekek
számítanak családnak, s amikor utóbbiak felnőnek, elhagyják a
szüleiket és máshol kezdenek saját életet. Ez akkor is így van,
ha a konzervatív (restauratív) ember fogcsikorgatva kapaszkodik a nagycsalád emlékébe. De ezt a legtöbben már nem teszik,
elfogadták a nukleáris családmodellt – de akkor legyen az a Té-

vedhetetlen Igazság. Szerető szülők és szófogadó gyermekek
szép, boldog közössége. S ennek az eszménynek a védelmében
fogcsikorgató küzdelembe kezd azok ellen a dolgok ellen, amik
ellene mondanak ennek és látszanak – a meleg párkapcsolat,
pláne gyerekvállalás ellen, a csonka családok ellen, vagyis
mindazon jelenségek ellen, amik a társadalmi fejlődés normális
menetéhez tartoznak. Ugyanakkor viszont elfelejt küzdeni azok
ellen a dolgok ellen, amik nem tartoznak a társadalmi fejlődés
normális menetéhez, viszont nem látszanak, legfőként a családon belüli erőszak ellen. Hiszen elmondottuk, hogy a konzervatív ember a látszat embere, csak az ellen küzd, ami látszik.
Az olvasó bizonyára föltette magában a kérdést, hogy ha egyszer a forradalmár csoportok – például a neonácik és a kommunisták – a változásért küzdenek, akkor miért konzervatívok
mégis. Azért, mert konzervatív és konzervatívtalan között ott
húzom meg a választóvonalat, hogy a konzervatív nem a saját
agyával gondolkodik. Egy készen kapott ideológiai rendszert
használ, amin semmit sem változtat, semmit sem tesz hozzá
vagy vesz el belőle, mert az a Tévedhetetlen, ennélfogva Változtathatatlan Igazság. Természetesen voltak forradalmárok,
akik a saját ideológiájukat képviselték. Most ezeket tudom felsorolni: Ehnaton, Mózes, Buddha, Jézus, Marx, Engels és Hitler. Ők saját maguk dolgozták ki az ideológiát, tehát nem egy
készen kapottat vettek át. De már a híveik készen átvették az
ideológiát, ők megmondták, hogy mit kell hinni, és a hívek azt
hitték.
Che Guevara kétségkívül forradalmár volt, ha ezen olyan embert értünk, aki változtatni akar egy ország sorsán. Elment egy
országba, nekilátott változtatni az ország sorsán – egészen biztos vagyok benne, hogy jó szándékból tette, az emberek életén
akart javítani –, aztán továbbment a következő országba. Tehette, mindenütt értettek spanyolul. Forradalmár volt, ha ezen
olyan embert értünk, aki fegyverrel szembeszegül egy konzervatív hatalommal – az illető hatalmak kétségkívül konzervatívok voltak. De ha azt tekintjük, hogy dolgozott-e ki Che Guevara új ideológiát, akkor azt kell látnunk, hogy nem: átvett
egyet készen.
Persze ezzel együtt is mondhatjuk, hogy Che Guevara nem
volt konzervatív, mert nem egy létező struktúrát akart konzer-

válni, hanem egy újat bevezetni. Az, hogy az a struktúra a világ
más részein már használatban volt, nem változtat azon, hogy az
ő működésének területén nem, sőt korábban sem, tehát nem is a
régit akarta visszaállítani. De csak egy világunk és egy (globális) társadalmunk van, és nehezen tudnék csatlakozni egy olyan
véleményhez, miszerint egy egyesült államokbeli neonáci csoport forradalmár lenne pusztán azért, mert az USA-ban még sose volt fasiszta rendszer – miközben egy magyar neonáci csoportot nem tekintünk forradalmárnak pusztán azért, mert nálunk már volt, és így lehet mondani, hogy az akkorit akarják
visszaállítani, tehát restauratívok. Ez értelmetlen okoskodás és
nem vezet sehová. Legfeljebb az ó- és középkorban lett volna
értelme, amikor a világ egy adott részén élőknek fogalmuk se
lehetett arról, hogy a világ más részein milyen struktúrákat próbáltak már ki és milyen eredménnyel – így ha mondjuk a babiloniak feltalálják a kommunizmust, attól az inka kommunisták
még tarthatták volna magukat abszolút forradalmárnak, hiszen
soha nem hallottak Babilonról. De az akkori világban ilyen forradalmak kizárólag vallási téren történtek.
Visszatérve Che Guevarához: amint látható, sokszor probléma lehet, hogy egy adott egyént konzervatívnak vagy forradalmárnak tekintsünk-e. Úgy tűnik, ez fogyatékossága definíciómnak, mely szerint konzervatív az, aki készen átvett ideológiát
vall magáénak. A problémát azzal lehet feloldani, hogy kész
ténynek fogadjuk el: mindenkiben vannak konzervatív vonások, a legveszekedettebb nonkonformistában is, a legradikálisabb forradalmárban is. Sokszor nem is kevés.
Mert vegyünk egy nonkonformistát, aki lila tarajjal mászkál,
tagad mindent, ami a körülötte levő társadalomban a konzervativizmus – vagyis a maradiság, a tespedés – jele, és boldog,
amiért teljesen szakított ezzel a társadalommal. De enni neki is
kell! A legtöbb ilyen nonkonformista nem lop, hanem konformista módon megveszi az ennivalót pénzért, olyan pénzért,
amit valamilyen konformista technikával szerzett: megdolgozott érte vagy kért a szüleitől. Nonkonformistasága, tehát konzervatívtalansága csak odáig terjed, amíg baja nem lesz a rendőrséggel, ott megáll és visszakozik. Ráadásul nincsenek olyan
törekvései, amikkel az egész társadalmat nonkonformistává
tenné. Ez föl sem merül benne, és ha valaki javasolná, hogy

mindenki járjon lila tarajjal, akkor megrettenne: csupa lila tarajú ember között őbenne már nem lenne semmi különleges.
Nonkonformista csak úgy tud lenni valaki, ha van körülötte egy
konformista társadalom, amiből kiríhat. A nonkonformistának
szüksége van egy ilyen társadalom létezésére, tehát öntudatlanul is annak változatlan fennmaradását kell kívánnia – azaz
konzervatív.
Avagy vegyünk egy forradalmárt, aki egy teljesen új rendszert akar meghonosítani, tehát nem egy régit vett át, ő találta
ki. Csakhogy az a rendszer is tele lenne a régiből megtartott, tehát konzervatív dolgokkal. Az emberek ott is reggel fölkelnek,
megreggeliznek és elmennek dolgozni, pont mint öregapáik – a
nonkonformista szemében ez kimondottan konzervatív dolog, ő
sose tenne ilyet, a forradalmár pedig általában helyesnek tartja.
A szovjethatalom bevezetésének pillanatában kétségkívül roppant újszerű, radikális változtatás volt, de soha nem gondoltak
olyasmit, hogy például az államapparátust bürokrácia nélkül
kellene üzemeltetni.
Életünk tele van konzervatív módon a múltból megtartott dolgokkal, és ezek többsége egyáltalán nem rossz. Valamennyire
mindenki konzervatív.
IV.
De ha mindenki konzervatív, akkor kit nevezek én konzervatívnak? Nos, azt az embert, akinek a világképe az. Az embert
meghatározza, hogy vallásos-e és milyen vallású, hogy miképpen gondolkodik az anyagi javak felosztásáról, hogy milyen elvek szerint kívánná kormányozni a társadalmat, irányítani a tömegek életét. Akit ezeken a területeken az vezérel, hogy a
fennálló rendszer minden körülmények között változatlan maradjon, az konzervatív. Aki minden változást a rossz jeleként
fogad, és a közel- vagy régmúltról ábrándozik, amikor még
minden olyan szép és jó és „tiszta” volt, az konzervatív. Aki elmegy mások mondandója mellett csak azért, mert őneki mást
tanítottak, és nem hajlandó fontolóra venni, hogy hátha azoknak van igazuk, az konzervatív. Aki kiválasztott magának egy
Tévedhetetlen Igazságot, és tűzön-vízen át azt követi, az konzervatív.

A konzervativizmus nem jó, mert a történelem senki kedvéért
nem áll meg, és a konzervatív ember előbb-utóbb azon veszi
észre magát (vagy, ami rosszabb és gyakoribb, észre se veszi
magát), hogy makacsul hajtogat valamit, amin túllépett az idő.
A konzervativizmust általában az öregekkel kapcsoljuk össze,
legfőképpen mert világunk ma már olyan gyorsan változik,
hogy mire egy nemzedék megöregszik, többszörösen elavulnak
azok a dolgok, amik gyerekkorukban még újak voltak. A konzervativizmus nem jó az öregeknek, mert elszigeteli őket a fiataloktól, kikapcsolja őket az élet keringéséből, és számtalan
probléma forrásává válik. (A nemzedéki konfliktusokhoz már a
hatvanas években se kellett megöregedni, elég volt, ha a szülő
a háború előtt született, a gyereke meg utána.) A konzervativizmus nem jó a fiataloknak se, mert elszigeteli tőlük az öregeket,
akikkel ezáltal nem marad közös témájuk, és csak jelentős szellemi erőfeszítéssel tudják elviselni a nagypapa meg a nagymama maradiságát, idegenekét pedig végképp nem. Az erre fordított szellemi erőfeszítés pedig energiát von el attól, ami a dolguk lenne: hogy tovább pörgessék a történelem kerekét.
De attól, hogy a konzervativizmus nem jó, még megmarad.
Az ember nehezen változtat a belekódolt programon. Rendkívüli szellemi erőfeszítés kell ahhoz, hogy valaki elfogadja,
hogy amit addig Tévedhetetlen Igazságnak tekintett, ekként
hirdetett és védelmezett, az nem igaz. Tudom, mert megtettem.
Én is egy Tévedhetetlen Igazság légkörében nőttem fel, tiszteltem a jelképeket (a vörös csillag és a sarló-kalapács voltak
azok), s alig hogy felcseperedtem, szembesítettek vele, hogy az
egész egy hazugság. Évekbe telt, mire elfogadtam, és újabb
évekbe, hogy kialakítsam a magam világképét – mert amit kínáltak helyette, az legfeljebb tetszetősebb volt, de nem tűnt
jobbnak.
Erre az erőfeszítésre a legtöbb ember nem képes és nem hajlandó. Nem is gondolja, hogy szükséges lenne, hiszen van egy
Tévedhetetlen Igazság, ő annak a tudója, és az minden kérdésére választ ad. A konzervatív azért marad konzervatív, mert
konzervatív.
S attól, hogy a konzervativizmus nem jó, a radikalizmus még
nem feltétlenül lesz jó. A történelem kereke megállás nélkül forog, de ez nem jelenti azt, hogy aki változtatni akar a dolgokon,

az mindig gyorsítja a történelem kerekét. Lehet, hogy éppen az
ellenkező irányba próbálja forgatni, miközben a fennálló helyzethez képest akár joggal tekinti magát radikálisnak. Ilyenek
például a neonácik, akik egy csendes polgári társadalomban
kétségkívül roppant radikálisak, de amit akarnak, az már túlhaladott és a mai világban működésképtelen – ahogy telik az idő,
egyre inkább az. A radikalizmus másik nagy baja, hogy mindig
ideiglenes. Van egy nagyon újszerű, nagyon forradalmi, nagyon radikális változtatás, amit feltétlenül meg kell csinálni,
hogy az emberiségnek jobb legyen – aztán ha ez sikerül, akkor
a radikális változtató hirtelen megtorpan és nem változtat tovább. Pedig a történelem kereke, amire esetleg korábban hivatkozott, még mindig forog. A radikális forradalmár ilyenkor általában átcsap konzervatívba és többé csak az elért helyzet
megtartása érdekli – főleg ha ez a helyzet őt hatalomhoz juttatta.
Egyetlen igazi radikális van, aki mindig, minden körülmények között változtat, és mindig a fejlődés irányába: a történelem. Csak persze megesik, hogy a változás sebessége a mi léptékünkkel nézve kibírhatatlanul lassú. De egyre csak gyorsul.
És vígasztald meg, ha vigasz
a gyermeknek, hogy így igaz.
Talán dünnyögj egy új mesét,
fasiszta kommunizmusét –
mivelhogy rend kell a világba,
a rend pedig arravaló,
hogy ne legyen a gyerek hiába
s ne legyen szabad, ami jó.
S ha száját tátja a gyerek
és fölnéz rád, vagy pityereg –
ne dőlj be néki, el ne hidd,
hogy elkábítják elveid!
Nézz a furfangos csecsemőre:
bömböl, hogy szánassa magát,
de míg mosolyog az emlőre,
növeszti körmét és fogát.

2008.12.26.

Nincsen fasza, öljük meg
Ez a tálib ideológia összefoglalása. Én nem is tudok mit hozzátenni. Legfeljebb hangot adhatok reményeimnek, hogy Sah
Durran minél előbb fölveszi a Szét Durran nevet.

2009.01.23.

Felmentés Hitlernek
Ami a különféle neonáci szervezeteknek hatvan éven át nem sikerült, azt Izrael Állam néhány hét alatt elérte: netes fórumokon a holocaustról szóló könyvek eltávolítását követelik, mert
„a zsidók is holocaustot visznek véghez”.
Tényleg föl kéne már találni az időgépet. Akkor beleültethetnénk az ezt hirdető emberkéket és visszaküldhetnénk őket
1945-be, az előző holocaust utáni napokra, hogy a táborokból
éppen kiszabadult embereknek elmagyarázhassák, bánatra semmi ok, az egész holocaust nem érdekes, hatvanhárom-négy év
múlva pont ugyanezt fogják csinálni a zsidók is. Vajon mit válaszolnának? Körülbelül sejtem.
Biztosan lennének, akik aztán beülnének az időgépbe és eljönnének 2009-be megmondani Barakéknak, hogy kösszépen.
Például Otto Frank is eljöhetne, ő egy ismert ember volt, és
alighanem tizenkilencedik századi neveltetéséből fakadó udvariassággal elküldené Barakékat a pokolba. Ők akkoriban úgy
gondolták, hogy a nácik az ellenség, ők vették el a családját, az
eredeti és a kényszerűségből választott hazáját, többje nem is
volt – de ha a zsidók is ellenség, akkor kik az övéi?
Mert aki utólag legalizálja a rémtetteket – az ellenség. Mégpedig mindenkié.
Szeretnék itt pontosan fogalmazni. Minden háború, minden
népirtás, minden rabszolgatartó társadalom, minden tömeges

aljasság legalizálja az összes többit, legyenek azok a múltban
vagy a jövőben, a világnak ugyanazon a részén vagy a másik
végén. Sztálinnak nem volt jogalapja elítélni Napóleont, Dzsingisz kánnak nem volt jogalapja elítélni Ehud Barakot. Egyik
kutya, másik eb, történelem pedig csak egy van. Persze lehet itt
a számokra hivatkozni, hogy Gázában eddig csak ötezer-háromszáz ember sebesült meg (érdemes elolvasni az angol és a
magyar Wikipédia-cikket is a konfliktusról), a nácik pedig csak
a zsidók közül hatmilliót öltek meg, ugye, de annak, akit megölnek vagy akinek a családtagját ölik meg, ezek a statisztikai
adatok teljesen érdektelenek.
Ha már olvasgatunk, érdekes dolgokat mondtak a különféle
országok kormányai: a Wikipédia a nemzetközi reakciókat is
bemutatja. Megszívlelendőnek tartom Phandu Skelemani külügyminiszter szavait: „Botswana álláspontja az, hogy nincs
szükségünk háborúra. A háború soha nem oldott meg semmit.
A háborúval az a baj, hogy ártatlan öregeket, nőket és gyerekeket sújt, nem pedig azokat, akik kezdeményezték. Ha az embereknek szájuk és agyuk van, de mégis harcolnak, akkor nagyon
szegényes a gondolkodásuk. Se Izrael, se Gáza nem szűnik
meg attól, ha leülnek tárgyalni háború helyett.” Sir Gerald
Kaufman brit munkáspárti képviselő, akinek a nácik ölték meg
a nagyanyját, kijelentette, hogy a nagyanyja nem azért halt
meg, hogy fedezze a palesztin nagymamákat gyilkoló izraeliek
tetteit. „A jelenlegi izraeli kormány kegyetlenül és cinikusan
felhasználja a holocaust miatt a nem zsidókban folyamatosan
meglevő bűntudatot ahhoz, hogy igazolja palesztinok elleni
gyilkosságait.”
Szóval minden ilyen aljasság legalizálja az összes többit. Aljasságot elkövetni nemcsak azért nem szabad, mert aljasság,
hanem mert ezzel aláírjuk az összes többi aljasság erkölcsi bizonyítványát. De vannak aljasságok, amik ennél rosszabbak.
A szichemi vérengzést zsidók követték el, de még a bibliai
időkben, és az antiszemiták nemigen merítenek belőle muníciót. A varsói felkelésben zsidók vettek részt, de olyan viszonyok
között, hogy az antiszemiták inkább mélyen hallgatnak róla. Izrael Állam megalakulásakor és a későbbi háborúkban is eldördült jó pár fegyver, de akkor is olyan volt a helyzet, amiből az
antiszemiták nemigen profitálnak.

A palesztinokkal való konfliktus más, és egyre másabb lesz.
Az teljesen világos, hogy a palesztinoknak nem kellett volna
elmenekülniük otthonaikból, csak a saját vezetőiknek fontosabb volt a gyűlölködés fenntartása, mint a népük jóléte. De kit
érdekel ez ma, hatvan évvel később? A palesztinok gyengék
maradtak, Izrael pedig megerősödött. Ma már Izrael a Góliát, a
palesztinok pedig a kicsi Dávidok. (Lehet, hogy ez nem pontosan így van, de a világ így érzi!)
Igen, teljesen igazuk van azoknak a kormányoknak, amelyek
azért kaptak kék színt a térképen, mert azt mondták, Izraelnek
joga van megvédeni polgárainak biztonságát. Persze hogy joga
van. Csak hát a palesztinok is azt állítják, hogy ők csak védekeznek. Ez így szokott lenni. Igen, az is teljesen igaz, hogy az
iszlám államokon kívül alig van pár kormány, amelyik csak a
Hamászt ítélte el. A térképen pirossal jelölt országok vagy iszlám államok, amelyek jórészt úgy gondolják, hogy egy muszlimok és nem muszlimok közötti konfliktusban automatikusan a
muszlimoknak van igazuk, vagy olyan államok, amik Sir Geralddal értenek egyet.
A többség zöld. Azt mondják, hogy tessék ezt azonnal abbahagyni és tárgyalni.
Én még zöldebb vagyok. Én azt mondom, hogy nem elég tárgyalni: ki kell békülni. Méghozzá sürgősen. Az embereket nem
érdekli, hogy mit mondanak a jól öltözött politikusok udvarias
mosollyal, miközben egymás torkának elvágásáról álmodoznak. Az emberek nyugalomban akarnak élni. Most.

2009.01.26.

Pisilő, jogilag
Szörnyűséges bűncselekmény volt a kilencéves kislány megerőszakolása, viszont nem történt meg. Ezt tudtuk meg a mai
híradóból. Annyi történt, hogy megmutatták egymásnak a pisilőjüket, tehát biológiailag nem történt nemi közösülés, de ez
jogilag erőszak, mert a kislány még nincs tizennégy éves.

Akkor egy-két apróság.
1. Most megtudtuk, hogy nemileg közösülni lehet biológiailag és másképpen is. A nemi közösülésről eddig csak a hetedikes biológiakönyvben olvashattunk egy olyan szöveget, aminek szerzője rettegett a gyóntatóatyjától és vigyázott, nehogy
valamit megtudhasson a gyerek – most viszont föl kell venni a
dolgot más tantárgyak anyagába is. Hogy melyikébe, az nem
derült ki.
2. Ebből következően teherbe esni, gyereket szülni és szoptatni se csak biológiailag lehet. Hogy még hogyan, azt persze
nem tudjuk.
3. Ha Jucika (tizenhárom éves és tizenegy hónapos, festi az
arcát, bagózik, iszik, baszik és kerüli az iskolát) tisztába teszi
Petikét (három hónapos, tejet iszik), az jogilag erőszak, mert a
kislány még nincs tizennégy éves.
4. Fiúk ellen nemi erőszakot elkövetni nem lehet.
5. Van erőszak jogilag és nem jogilag. Ha a szomszédomat
fejbe buhhantom egy baseballütővel, az erőszak. Fizikailag. Ha
feljelent, akkor jogilag is. Ha feljelent, pedig nem is buhhantottam fejbe baseballütővel, az erőszak jogilag, de nem fizikailag.
Énellenem. Ez teljesen logikus. De akkor miért tűnik nekem
mégis zagyvaságnak, amit a híradóban beszélnek?!
Mindazonáltal van egy olyan gyanda sanúm, hogy az történt,
amit a helyhatározó mondott: hogy megmutatták egymásnak a
pisilőjüket. Ez, mint tudjuk, jogilag erőszak, de nem bünthethető, mert a tettesek még nincsenek tizennégy évesek. Hogy a tettesek kicsodák, azt nem lehet tudni. Mert ugye lehet valaki tettes úgy is, hogy mutat meg úgy is, hogy néz. Ha a fiú is mutat
meg a lány is mutat, és mind a kettő néz is, akkor mind a kettő
tettes. De ha mindenki tettes, ki az áldozat? Ha ellopok tőled
száz forintot, te meg ellopsz tőlem száz forintot, akkor hol itt a
kár?
Szóval nem büntethető, mert tizennégy ők még nincsenek.
Viszont ha már volnának, az szörnyű lenne. Jogilag. Úgyhogy
én szükségesnek tartom a rendőrségi és jogi szakértők átvilágítását avégett, hogy biztosan tudhassuk, nem esnek-e cinkosság
bűnébe. Ilyen ügyben csak az láthat tisztán, aki tizennegyedik
évének betöltése óta nem látta és nem mutatta senkinek a pisi-

lőjét. Aki igen, az szörnyűséges erőszaktevő, esetleg egyúttal
áldozat is, és börtönben lenne a helye, ahol mentálisan rehabilitálják, és nem vizsgálódhat ilyen dolgokban.
Ez volt az alternatív magyarázat, mert mai világunkban a
normális magyarázatot esetleg nem értenék meg. Túl egyszerű.
Úgy szól, hogy a kisfiúk és a kislányok a köztük levő különbségeket előbb-utóbb elkezdik fölfedezni és megvizsgálni, ez része a normális emberi fejlődésüknek. És aki ebből nekiáll rendőrségi-bírósági ügyet csinálni, az rongálja a gyerekek lelkivilágát és szexuális fejlődését, és fejbe kell buhhantani egy baseballütővel.
Csak még nem tudom, hogy biológiailag vagy jogilag-e.

2009.02.11.

Nincs megkülönböztetés
Az új terv szerint a bejegyzett élettársi kapcsolatot csak a melegek választhatják majd. Mert nálunk nincsen szexuális megkülönböztetés, tetszik tudni.
– Akarunk lenni élettársak bejegyezve.
– Buzik maguk?
– Persze.
– Tudják ezt igazolni valamivel?
– Hogyne, a Bulizó Budapesti Buzik, röviden Bububu tagjai
vagyunk.
– Az nem számít, egy szervezetbe bárki beléphet, nálunk
nincs szexuális megkülönböztetés.

2009.02.12.

A tökély csúcsa
A Madarász nem hibázott, amikor agyhártyagyuszit diagnosztizáltak egy négyéves kislánynál, akinek akkor már tízcentis
agydaganata volt.
Érdekes. Mindig jön egy fehér köpenyes vezéregér a kórházból és közli, hogy ők nem hibáztak. De az mintha még nem fordult volna elő, hogy a félrediagnózist vagy mellékezelést bejelentő tévériportban megjelenik a fehér köpenyes vezéregér is,
és bólint. Igen, mi voltunk. Elcsesztük. A kollégánk akkora bazi nagy tévedést hozott össze, mint ide Lacháza. Értetlenül állunk az eset előtt.
Szóval ilyen nincs. A kórházak nem hibáznak és kész. Szerintem az egészségügy átmenetileg tudna nélkülözni egypárat
ezekből a tökéletes emberekből, akik néhány hetes váltásokban
rendbe hoznák az ország vezetését, a pénzügyet, a rendőrséget,
a postát, szóval minden fontos intézményt, ahol gondok vannak. Esetleg tanfolyamokat tarthatnának az ottani vezetőknek,
hogyan kell ilyen tökéllyel dolgozni. Azok továbbtanítanák a
beosztottaikat, és mindenki tökéletesen dolgozna.
Magyarország lehetne a tökély csúcsa. Ehelyett mi van? Tökéletes orvosaink ellátják az aznapra eső betegeket és hazamennek.
2009.02.15.

Szavaz a nép
Kívánja-e Ön, hogy Isteni Gondviselőnk, Hugo Chávez legyen
az elnök mostantól mindörökké, vagy inkább akar egy bazi
nagy orrost a rohadék pofájába?!
Erről népszavaznak a demokratikus Venezuela polgárai,
ugyanis éppen eszébe jutott valakinek, hogy kezdeményezzen
egy ilyen népszavazást. Egy Hugo Chávez nevű hapsinak, lakik
elnöki palota, foglalkozására nézve elnök. Mindörökké, ámen.

2009.02.20.

Megoperálják a sportolót
Barta Nórának hívják és műket tud ugrani. De ez tökmindegy,
nem a személy számít, hanem a jelenség. Van egy fiatal nő,
akinek fáj a háta, és a miniszter beavatkozik, hogy ne kelljen
szegénynek két és fél évet várnia a műtétre. Merthogy tönkretenné a karrierjét.
Én egy fiatal pasi vagyok, akinek csak öt hónapot kellett várnia a műtétre – aminek ma van az évfordulója –, és semmilyen
miniszter nem avatkozott be az érdekemben. Pedig nekem is
tönkretehette volna a betegség a karrieremet, mert olyan részem volt beteg, ami egy írónak nagyon fontos. Vártam, hogy
majd jön a miniszter és szól, de nem. Ült és malmozott az ujjaival, fütyülve az én karrieremre. Szerintem nem szép dolog.
És van még egypár fiatal nő meg pasi, akik várnak műtétekre.
Meg egypár középkorú meg egypár öreg. És az összes miniszter malmozik az ujjaival. Szerintem ez se szép dolog.
Disclaimer. Ha most az olvasó arra érez ingerenciát, hogy lecsesszen engemet, mert rosszat akarok Barta Nórának, akkor
arra kérem, hogy írjon egy dörgedelmes levelet, amiben elmond engem mindennek, aztán dobja a kukába. Örömet szerez
vele. Én sose akarok rosszat senkinek, csak nagyon idegesítenek a fejünkre ültetett arisztokraták, akik Roppantul Fontosak,
akik miatt félre lehet dobni a rendes játékszabályokat, akik elsétálhatnak a hosszú sorok mellett és elsőként léphetnek be
bárhová. De ez nem akadályoz meg abban, hogy gyógyulást kívánjak ennek a hölgynek, aki nem tehet róla, hogy kivételeznek
a csoporttal, amibe tartozik.

2009.02.24.

Most már nyugodt vagyok
Kicsit aggódtam, hogy hátha hibázott az az orvos, aki megállapította, hogy a Tatárszentgyörgyön meggyilkolt apa és fia füstmérgezés áldozata lett, de most már tudom, hogy nincsen semmi baj. Az orvos nem hibázott, a világ szép és süt a nap. Kátai
Dénes, az örkényi orvosi ügyelet vezetője megmondta, hogy az
orvos szakszerűen járt el. Én, ugye, nem vagyok orvos. Csak az
én laikus tévképzetem, hogy a füstmérgezésnek nem lehet tünete öt golyó ütötte lyuk az áldozat testén.
Közben mesélik az esetet, hogy a háziorvos nem ment ki a postán összeesett emberhez, mert szerinte a már értesített mentők
előbb érnének oda, mint ő gyalogszerrel, úttalan utakon, hóban-fagyban, tűző napsütésben a rendelő és a posta közötti több
mint tizenkilenc, sőt majdnem huszonegy méteres vándorúton.
Elemózsia és sátor nélkül!
De nyugodt vagyok. Ki fog derülni, hogy ő se hibázott. Ennek ez az elintézési módja. Ha két hét múlva jön egy pöcsétös
levél a mentőktől, hogyaszongya doktor úr, állítólag valaki két
hete fekszik a posta padlóján, nyilatkozzék, hogy észlelte-e, akkor a doki döbbenten nézett volna maga elé: „Hát nem értesítették a mentőket? Hát én tisztára abba voltam, hogy szóltak
nekik. Azonnal utánajárok ennek!” Azzal fölkel és kilép az irodából, de nem tud átmenni a várótermen, mert minden zsúfolva
van már alig vonagló betegekkel, akikről azt hitte, hogy nincsenek ott.

2009.03.09.

Családjogként nem
Azt mondja a Fidesz, ejtsd KDNP képviselője, hogy ha polgárjogként szerepelne az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata, az más lenne, de családjogként nem tudják támogatni.
Akkor van egy ötletem. Mutassuk föl polgárjogként az élettársi kapcsolatot, és Balog Zoltánnak kelljen gyorsan kitalálnia,
hogy akkor miért nem tudja támogatni. Mert valamiért muszáj
nem támogatni. Merthogy mi KDNP, ejtsd Fidesz vagyunk, és
keresztrefeszítény alapokon állunk. Márpedig meg van írva a
Türelmetlenség könyvében: „Az férfival ne kefélj úgy, ahogy
asszonnyal kefélnek vala: mert undorlatos vala ez az Úr szemében, aki heteroszexuális pasi vala.”
És folytatódik a ti szenvedjetek, mert én hiszek valamiben története.

2009.03.14.

Láng Júlia Dávid
Szépen vagyunk öltözve, csillog a hajunk.
Gondolhatod, erre most is adunk.
A város felett éppen Júlia lebeg,
ámuldozunk és mint annyi mindent, ezt sem értjük!
Nincs semmi baj, nem is kérdezősködünk.
Ha lebeg, hát lebeg, nagy dolog, mi is jövünk.
Hátrébb megyünk, innen nekifuthatunk,
próbálkozunk, vajon éppen nekünk mért ne menne?
Júlia nem volt erős vagy több minálunk.
Júlia nem volt se jó, se szép.
Most Júlia nem akar a földön járni,
fölszállt inkább a fejünk fölé!

Próbálkozunk, kézzel-lábbal csapkodunk.
Úgy verdesünk, hogy már jobban nem tudunk.
A város felett még mindig Júlia lebeg,
szép könnyedén, ahogy szombat délben szállni illik!
Júlia nem volt erős vagy több minálunk.
Júlia nem volt se jó, se szép.
Most Júlia nem akar a földön járni,
fölszállt inkább a fejünk fölé!
Nem megy, tudom, de ha már szállni nem lehet,
megmozgatunk itt lent minden követ.
Célozgatunk, egyszer még eltalálhatunk.
Júlia kedves, jobb lesz önmagadtól földet érni!
Júlia nem volt erős vagy több minálunk.
Júlia nem volt se jó, se szép.
Most Júlia nem akar a földön járni,
fölszállt inkább a fejünk fölé!
Julie wollt nicht zu dir wie sagen,
Julie wollt nicht so bald heim,
Julie würdest herzlich nach Hafen
Julie Spitze sollen Nacht!

Most éppen arról jutott eszembe ez a szám, hogy rátaláltunk
egy régi kacatos fiókban, de amúgy néha eszembe jut, amikor
énekelgetik nekünk. Szokták, bár nem tudnak róla, hogy ezt teszik – és még kevésbé, hogy hiába. Sose találnak el. Már Athos
is megmondta, hogy a polgár rosszul céloz, és őt se találták el.
Mindig szerettem Júlia lenni. Az ember fölszáll a többiek feje
fölé, és ott jól érzi magát. Tök egyszerű. És lehet nézni, amint a
többiek odalentről fölbámulnak, egymásnak mutogatnak, csodálkoznak. Aztán hátrébb mennek, innen nekifuthatnak, próbálkoznak, vajon éppen nekik mért ne menne, óóó…
Én nem vagyok erős vagy több őnáluk, én nem vagyok se jó,
se szép. Azazhogy több csak annyival vagyok náluk, hogy én
fölszálltam, ők meg csak próbálkoznak, kézzel-lábbal csapkodnak. Úgy verdesnek, hogy már jobban nem tudnak. Én meg
csak lebegek a város fölött, szép könnyedén, ahogy szombat
délben szállni illik, óóó…

Aztán persze rájönnek, hogy nem megy, de ha már szállni
nem lehet, megmozgatnak ott lent minden követ. Célozgatnak,
s azt hiszik, egyszer még eltalálhatnak. Szerintük jobb lenne
önmagamtól földet érni, óóó…
Annyiszor félreértelmezték már ezt a dalt, hogy csoda. Pedig
kristálytiszta és világos. Ez talán az utolsó ismert magyar politikai dal. (Éles István Mikola-paródiája és az MSZP választási
dalocskája hamar feledésbe merült.) Nekem persze főként azért
ilyen világos, mert Júlia szoktam lenni.
Nem, a lebegés nem kábítószermámort jelent. Tetszik emlékezni, mit kérdeztek a fensőbbséges öregek, amikor már nem
lehetett megakadályozni egy Illés-koncertet: „De ugye nem
fognak vadulni?” És mit feleltek? „Nem. Zenélni fogunk.”
Húsz év múlva az ő generációjuk nézett fensőbbségesen a Napoleon Boulevard-ra, és lehet tippelni, hogy lesz tovább. Szóval attól, hogy valaki később született, még nem drogos, ahogy
tizenhat évvel korábban a Ringasd el magad se azt jelentette,
hogy drogozz be.
A lebegés azt se jelenti, hogy Júlia lenéz mindenkit, ezért jogos felháborodásukban megdobálják. Persze Júliának megvan a
véleménye azokról odalent, de nem ezért dobálják, hanem mert
neki sikerült valami, ami nekik nem. Ezt jelenti a lebegés. „A
földön járni” egy képes kifejezés, tessék beírni a gugliba. Én
beírtam, első találatnak kaptam egy egyéves cikket arról, hogy
Lajtai Kati a földön jár, de a lelkében romantikus. Hát Júlia
meg nem jár a földön, vagyis álmokat kerget. Csakhogy szemlátomást el is éri őket, és ez az, ami a többieket felbőszíti. Aki
szokatlan dologgal próbálkozik és hiába, az szánalmas. Aki sikeresen, az dühítő. Miért pont neki sikerült? Talán ő több minálunk?
No, hát ilyen Júlia szoktunk mi is lenni. Például amikor megelégeltük, hogy állandóan csuklóztatnak a bankomnál, és szót
emeltünk. Mit kaptunk azoktól, akiket ugyanígy csuklóztatnak,
legfeljebb nem a hangjuk miatt? Köveket. Ezek nem jelennek
meg itt a LAttilaD.orgon, mert a bizonyos színvonal alatti hozzászólásokat kimoderálom, de azért a kövek jönni szoktak. Per-

sze nem gond, mert Athos megmondta, hogy a polgár rosszul
céloz: úgyse találnak el. S tényleg nem.
A legtöbb követ persze a mozgiktól kapjuk, akik rettegnek attól, hogy egy közülük valónak sikerülhet valami, és ha az egyik
csak egy centivel följebb emelkedik, már ordítoznak és dobálóznak. Aztán amikor látják, hogy a kövek félútról visszaesnek
a fejükre, már csak annyi telik tőlük, hogy értelmetlenségeket
hablatyolnak összevissza.
Nekem ezt jelenti a dal végén a német nyelvű halandzsa.

2009.03.16.

Kamatyolunk
Azt mondják, hogy a bankok csak indokkal emelhessenek kamatyot. Negyven nappal előtte be kelljen jelenteni, és az ügyfél
díjmentesen mondhassa föl a szerződését.
Ez nagyszerű segítség a bankok adósainak. Eddig ugye mi
volt? Havi törlesztőrészlet eddig tízezer forint, mostantól százezer forint, a muki nem tud fizetni, elárverezik a házát. Most
viszont?
„Tisztelt ügyfelünk, negyven nap múlva fölemeljük a kamatyát, mert különben nem lesz elég hasznunk. Ez a törvényben
meghatározott indoklásnak minősül. Bank.”
„Tisztelt bank, díjmentesen fölmondom a szerződést. Muki.”
„Tisztelt ügyfelünk, a díjmentes fölmondást tudomásul vettük. Lesz szíves nyolc napon belül befizetni hátralékos tartozását (egymillió forint), az ügyintézési költséget (százezer forint)
és a megemeltkamaty-kompenzátyiós kiegészítést (ötszázezer
forint). Különben elárverezzük a házát. Bank.”
Most már nagyon meg vagyok nyugodva. És ráadásul azt is
szóba hozták már a haza bölcsei, hogy ez ne csak azokra vonatkozzék, akik júliustól kötnek szerződést, hanem az adósokra is.
Ha tovább bölcselkednek, esetleg azt is kitalálják, hogy ne csak
az ezután alapítandó bankok ezután születendő adósai által fel-

vett, ezután nyomtatandó bankjegyekre vonatkozzanak. És akkor már tényleg mindenki védve lesz, ilyen remek hatékonyan!

2009.03.20.

Bevallanánk
Ha szabálytalanságot találtunk volna, azt bevallanánk, mondja
Bakonyi Ágnes az APEH-től, de most nem találtunk, minden
törvényszerűen történt.
Igaza van. A törvények nem tiltják, hogy valaki visszaéljen
az emberek hiszékenységével, szánalmat keltsen maga iránt, s
ezzel anyagi előnyre tegyen szert. Úgy értem, tiltani tiltják,
csak nem az APEH ellenőrének, aki törvények fölött álló félisten, de lehet, hogy 75%-os isten.
Az történt, hogy Mármarosiék boltocskájába bement egy nő
egy gyerekkabáttal, hogy javítsák meg neki, mert a gyerek fázik, és Mármarosi úr megjavította neki, ámbár nem ilyesmivel
foglalkozik, aztán jelképesen elkért százötven forintot. És nem
adott róla nyugtát. A nő elment, visszajött az APEH-es gestapóval, adóellenőr vagyok, megállj, te rohadék, segíteni merészeltél nekem?!
Érdekes, lassan három éve már írtunk ilyesmiről, azóta nem
szólt erről a fáma, lehetett volna hinni, hogy Göringet azóta kirúgták az APEH-től és ilyen módszereket már nem alkalmaznak.
Kíváncsi lennék, tényleg van-e gyereke a gestapós asszonyságnak, és ha igen, akkor kapott-e legalább egy szelet adózott
csokit, amiért rá való hivatkozással tönkre lehetett tenni egy
vállalkozást, ami mostanáig adófizető volt.

2009.03.21.

Megoldás
Állítólag (az ellenzék szerint) Magyarországot az unió többi államánál súlyosabban érinti a válság.
Könnyen javíthatunk a helyzetünkön egy hellyel. Vetessük
föl Izlandot az unióba.

2009.03.31.

Sok kicsi sokra megy
Bajnai Gordon egy forint havi fizetésért lenne, ha lenne miniszterelnök. Érdekes ötlet. Mint gesztus nem sokat ér, a Fidesz így
is kiüvölti a fejét a két füle közül, viszont rengeteg problémát
okoz.
Merthogy nem lehet kifizetni, jelentem alássan. Hacsak viszsza nem állítják az egyforintosokat, de ahhoz a miniszterelnöknek nincsen sok szava, ilyesmiben az MNB dönt, ha jól tudom.
A legkisebb kifizethető összeg most öt forint, vagyis Bajnai öthavi fizetése. Ezt lehet előre vagy utólag, öthavonként fizetni,
de így valaki öt hónapig használja másvalaki pénzét, az után
már kamatot kell fizetni. A jegybanki alapkamat most 9,5%, tehát öt hónap múlva Bajnai forintja már közel húsz fillérrel
(egész pontosan 19 egész 79 253 százezred fillérrel) többet ér.
De még fillérek sincsenek forgalomban, nemhogy töredék fillérek. Százezred filléres érméket is ki kellene bocsátani ahhoz,
hogy a nemzet ezt a pénzt kifizethesse, illetve ha előre kifizette, akkor Bajnai a túlélvezett pénzt visszafizethesse. Aránylag
csekély vigasz, hogy ha abból indulunk ki, hogy a nemzet ezeket a címleteket kizárólag Bajnai Gordon fizetésének folyósítására fogja felhasználni, akkor ki lehet bocsátani speciális 1933
százezred filléres érméket, amelyekből 41 darab éppen kiteszi a
szükséges töredék fillérek értékét.

De van kiút. A LAttilaD.org gazdaságtudományi főosztályának statisztikusai fáradságot nem kímélve kidolgozták a megoldást, ami szinte tökéletesen kiküszöböli a kamat problémáját.
Bajnait minden öthónapos időszak közepén kell kifizetni, mind
az öt hónapra egyszerre. Ez esetben a miniszterelnök két és fél
hónapig nem kap fizetést, vagyis fizetésével és annak kamatával is tartozik neki az állam. Ekkor azonban többet kap kézhez:
öthavi fizetését, aminek második feléért a következő két és fél
hónapban dolgozik meg, a kamatokat pedig jóváírjuk abból,
hogy a második két és fél hónapban Bajnai fog tartozni a nemzetnek a már megkapott, de még le nem dolgozott pénz kamataival.
De mint mondottuk, a megoldás csak szinte tökéletes. Mert
hogyan számolunk el, ha az MSZP vastagnyakúiban megint
feltámadó irigység nem pont két öthónapos időszak között rúgatja ki Bajnai Gordont?

2009.04.03.

Ingyenes Óvszerek Pártja
Giuseppe Cirillo óvszereket osztogat Rómában, mert a pápa
aszonta, hogy az óvszer nem segít az AIDS elleni küzdelemben.
Szerintem a pápa is monnyon le. Ekkora hülyeség azért még
egy paptól is túlzás. Azt még csak-csak elhiszem, hogy fönt
mosolyognak a kisangyalok és lent röhög az ördög, de hogy az
összes orvos téved, amikor azt mondja, hogy a vírus nem megy
körösztül a gumin, az kiveri a biztosítékot. Egyébként a pápa,
mint tudjuk, még soha életében nem dugott, tehát óvszert se
használt, azt se tudja, hogy néz ki, mire föl mond róla marhaságokat?
Persze ámen meg minden.

2009.04.08.

Cazzo!
Ez olaszul van és nem fordítom le. Silvio Hé, Obama! Berlusconi éppen azt javasolta a l’aquilai földrengés károsultjainak,
hogy tekintsék hétvégi kempingezésnek.
A l’aquilaiak, sőt általában az olaszok feltehetően most azon
töprengenek, hogy lehetett ezt a világba ordító baromállatot
megválasztani elnöknek, és sokan alighanem kérik az Urat,
ugyan toszná már széjjel az elnöki palotát és Berlusconi privát
házát, sőt házait, akkor talán neki is lenne kedve kempingezni.
Esetleg a romok alatt pusztulhatna egypár családtagja, az pláne
klassz lehet. De hát ez van, az emberek rosszindulatúak, képesek csúnyákat kívánni a jó államelnöknek, aki igazán csak felvidítani szerette volna őket.
Talán jobban vette volna ki magát a dolog, ha az elnök nem
pont szerdán kíván kellemes hétvégét.

2009.04.14.

Meghalt Jézus Krisztus
Most a hétvégén, alig kétezer éve. Amiről nem tudom pontosan, hogy a keresztényeknek szomorú dolog-e, mert hisz megölték a Megváltójukat, viszont ünneplik az évfordulóját és egyáltalán nem szomorúak. Bonyolult. Azt viszont tudom, hogy
nekem szomorú dolog a húsvét, akárcsak a karácsony, a március idusa meg az október óbere. Mert megáll az élet. Ez volt a
második húsvét (nem közvetlenül egymás után), hogy a falat
kapartam fogfájtomban, a fogorvos pedig zárva, mert kétezer
éve meghalt egy próféta. Van klinika, de rohadt messze és csak
minimális személyzettel.
Én nem értem, hogy ha kétezer éve meghalt a próféta vagy
ötven éve föllángolt a forradalom, akkor miért kell a betegek-

nek most jobban szenvedni, miért kell most éhezni annak, akinek pénze van, de kifogyott az ennivalója, szóval mindezt miért. Persze, tudom, az orvos is meg akarja ünnepelni a húsvétot,
de az orvosok eddig is arról ismerszettek meg, hogy ők azok,
akiknek sosincsen ünnepük; és különben is, némely buszok is
járnak az ünnepen, az erőművek áramot termelnek az ünnepen,
az elítélteket ünnepen is őrzik. Tömegével dolgoznak emberek
az ünnepen. Miért nem lehet a maradékot is megszervezni?
Mert ha a vasútnak mennie kell, akkor a közértnek is mennie
kell, s ha már itt tartunk, a fogorvosi szerszámnak is mennie
kell.
Ettől még lehet ünnepelni! Ahol olyan nagyüzem van, hogy
egyáltalán nem állnak le, ott kidekorálják a munkahelyüket az
ünnepre, lásd a Vészhelyzet karácsonykor, hálaadáskor, Bálintnapkor játszódó részeit. El tudom képzelni, hogy az az ember,
aki végigdolgozza a munkanapot, de közben nyuszifüles sapkát
visel, az húsvétibbnak érzi a napját, mintha reggel körberohan
egy flaska kölnivel, aztán hazamegy öt flaska másvalamivel és
lezuttyan a tévé elé.

2009.04.29.

Büntetésvégrehajtás
Értesültem, hogy Orbán Viktor szerint ez az ország egy börtön.
Azt javaslom, helyezzük a Fidesz elnökét szabadlábra.

2009.04.29.

Csorna, de tud is
Csornán felvonulnak a ballagók, de fizetniük kell érte. A közútkezelő kétezer-nyolcszáz forintos úthasználati díjat követel.

Merthogy őnekik négyzetméterenkénti díjat kell fizettetni, ha
nem közlekedésre használják az utat.
Érdemes lenne belekötni abba, hogy vajon hogyan számolták
ki a négyzetmétert, és mi van akkor, ha az á ponttól bé pontig
kiszámolt négyzetméterek bizonyos hányadára egyetlen felvonuló se lép rá, lehet-e ilyenkor visszatérítést követelni, esetleg
perelni. Avagy hogy a kátyús négyzetméter a simával azonos
díjszabás alá esik-e. Esetleg kell-e többletdíjat fizetni annak,
aki rálép a terelővonalra, ahol ugye a közútkezelőnek többletbefektetése volt (festék). De engem más zavar.
Az Auschwitz-szindrómát veszem észre a közútkezelő magyarázkodásában. Merthogy, aszongya, ők méltányosságot nem
tudnak gyakorolni, mert a jogszabály végrehajtásának folyamatba tétele során ők kötelezettséggel bírnak avégett, hogy a
szabályrendeletben előírt összegeket mindenkitől beszedni el
nem mulasztani ne késlekedjenek.
Minálunk ez a magyarázat mindenre. Sajnáljuk, de ez az előírás. Mi emberileg tökéletesen megértjük az ön problémáját, de
ez az előírás. Szabályrendeleti előírmány tilalmazza. Roppantul
sajnáljuk, és most mars ki! A következőt!

2009.04.29.

Képviselői költségtérítés
Elbeszélgettünk arról az asszonyságról, aki népszavazást kezdeményezett avégett, hogy a képviselőknek muszáj legyen
számlával igazolni a költségeiket – nevét nem tudom mondani,
bocsánat, de magyar az internetszolgáltatóm, net nélkül tudatlan vagyok.
Az a helyzet, hogy irigylem a lelkesedését. Én nem tudnék
ennyi energiát feccölni ilyen reménytelen ügybe. Merthogy
rengeteg munka eredményeként (első buktató) esetleg lesz népszavazás, esetleg nem lesz, ez valamennyire még őrajta is múlik – de az már egyáltalán nem őrajta múlik, hogy a népszavazás hogyan dönt. Második buktató. De ha a népszavazás igent

mond, akkor mi van? Garancia van arra, hogy a Fidesz-kormány három évig nem változtathatja meg a népszavazással létrehozott törvényt. Három év, sokra megyünk vele. Három év
múlva majd gondoskodnak róla, hogy később ne legyen ilyen
törvény, már ha van ennek jelentősége.
De nem lesz neki. Gyanítom, hogy amikor a hölgy meghirdette népszavazását, akkor a vezető elvtársak kiadták csatlovasaiknak az ukázt, hogy oldják meg a problémát. Mármint ha a
népszavazás sikerrel jár. Régen, primitív korokban megbundázták volna a népszavazást, hogy ne járjon sikerrel, de ma már
sokkal fejlettebb módszerek vannak.
Az alkotmány ezzel kezdődik: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.” Három szó, amik bármit jelenthetnek. Független – igen, tényleg nem gyarmat, de nem
független a gazdasági válságtól, a nemzetközi politikai és miegyébségi helyzettől, egy csomó mindentől nem független. Demokratikus – ezt Hofi már értelmezte, fölfelé mutatva: nekik
demokrati…
A lényeg a jogállam. Ezt érti félre mindenki. Azt hisszük, a
jogállam azt jelenti, hogy vannak jogaink, és ezeket az állam
tiszteletben tartja. Frászkarika. A jogállam azt jelenti, hogy az
államot jogászok kormányozzák. Jogász módra. Mármost a jogászoknak van egy varázsigéjük, amivel bármit bármivé át tudnak változtatni – hozzájuk képest Rodolfo bácsi kismiska. Ez a
varázsige a minősül.
Ha például az a törvényhatósági szabályelőírás, hogy a kutyák (a rendeleti szabályozás szerint ebek) után ebadót kell fizetni, évente száz forintot, és Hatalmassy elvtársnak van két
kutyája, akkor nem fog évente kétszáz forintot fizetni. Még mit
nem! Kedves komája, Poten-Táth elvtárs elintézi, hogy bizonyos ebek házi farkasoknak minősüljenek, amelyek után nem
kell házifarkasadót fizetni. Hatalmassy elvtárs állatai véletlenül
pont ebbe a kategóriába fognak tartozni.
Így működik a költségtérítés is. A nép megszavazza, hogy a
költségtérítéseket számláztatni kell? Nem gond. Eleinte persze
a képviselők megoldják a hagyományos módon, hisz egy Jelentős Valakinek nem gond kiállíttatni egy számlát valótlan öszszegről. Mindenki vár tőle valamit, kapni akar valamit, vagy
legalábbis nem akarja elkaszáltatni magát.

Aztán jön a jogállami megoldás, hogy a képviselőknek egyszerűbb legyen a dolga. A varázsige: minősül. Mindig népszerű
intézkedés, ha az agyonfizetett hatalmasságoktól elvesznek valamicske pénzt – hát majd elveszik a költségtérítéseket. Nem
lehet többé finanszírozni, ennyi pénzt nem engedhet meg magának az állam, és különben is, micsoda dolog, hogy a képviselők hatalmas költségtérítéseket kapnak, a polgárnak meg az állam is felkopik, úgyhogy ezt megszüntetjük, nincs többé, éljen
a demokrácia!
Persze hát a képviselőktől nem lehet elvárni, hogy a saját
pénzükből finanszírozzanak mindenféle költséget, ami a munkájuk miatt előáll, ezért az állam hozzájárulást fizet nekik a
költségeikhez. Ez a hozzájárulás több lesz, mint az eredeti költségtérítés volt, de már nem minősül költségtérítésnek, tehát
nem vonatkozik rá a megnépszavazott törvény!

2009.05.21.

Vagyonadó
A LAttilaD.org jelenleg betegség miatt zárva (mármint olvasóinkat a szerver tárt karokkal fogadja, csak új cikkek nem remélhetők), de muszáj megjegyeznem, ha már a vagyonadót emlegették a klubhíradóban, hogy nem értem. Mármint a klubhíradót értem, magyarul van, én a vagyonadót nem értem.
Van énnekem egy értékes vagyontárgyam, mondjuk egy kacsalábon forgó házam, a tetején ötkilós gyémánt szélkakassal.
Amikor megvettem, akkor természetesen kifizettem az áfát, az
illetéket meg amit kellett. Most csak van, hasznot nem hajt, hiszen ha hajtana, akkor az után jövedelemadót fizetnék. És egyszerre csak kijön a parancs, hogy fizessek (teszem azt) évi
százezer forint vagyonadót.
Miért?
Miért kellene fizetni azért, mert van egy saját tulajdonom?
Megvettem vagy megörököltem, mindegy, törvényesen a tulajdonomba került, ér, amennyit ér, hasznom nincsen belőle, költ-

ségem feltehetően van rá, de ha nincsen is – miért fizessek a
saját tulajdonom után? Hogy az államnak pénze legyen? Igen,
ez a cél, de mi a jogalap?
A kacsaláb és egy doboz gyufa között jogilag az égvilágon
semmi különbség nincsen. Mindkettő egyszerű, közönséges
magántulajdon. Az értékük jócskán különbözik, de ez minden.
A doboz gyufa után miért nem kell adót fizetni? Nem a megvételekor, az az áfa, azt megfizetjük. A birtoklásáért. Kovács
Ubul puruttyafalvi lakos birtokol, teszem azt, százhetvenkét
vagyontárgyat, amelyek összértéke nyolcszázhetvenkétezer-tizenhárom forint (ugyanis lakása nincs, albérletben él), akkor
miért nem fizettetnek vele évi egytized százalékot, azaz 872 forintot? Mert ez a szegényeket sújtaná? Ugyan, kérem, ki lehet
tűzni egy alsó limitet, sávosítani lehet, bármit lehet. Aki nagyon szegény, például vagyontárgyainak száma kevesebb tíznél, összértékük kétezer forintnál (hajléktalan), annak a vagyonadója lehetne évi öt forint, a legkisebb kifizethető összeg.
Ezt is igazságossá lehetne tenni, legalább annyira, mint a többi
adót.
Én abban látom a különbséget, hogy az ingatlanok lajstromba
vannak véve, és egyszerűen végigböngészve a nagy könyveket
megállapítható, hogy kinek milyen ingatlana van, az mit ér, és
már mehet is a levélke, hogy tessenek fizetni.
No de feleim szümtükkel, ha a ház után fizetünk, mert lajstromba van véve (az autó után eddig is fizettünk, mert lajstromba van véve), akkor minden után lehet fizetni, ami lajstromba
van véve!
Egy átlagos magyar nőnek például, a CIA World Factbook
szerint, van egy egész harmincöt század gyereke. Lajstromba
vannak véve! Lehetne rájuk gyerekadót kivetni. Minden gyerek
után évente adott összeg, ikrek után kedvezmény, fogyatékos
gyerek után plusz adó, mert leterheli az államot a rohadék, viszont ha a gyereknek van fizetőképes apja, akkor vele feleződik
az összeg, csak nulla egész hatszázhetvenöt ezred gyerek után
kell fizetni. Viszont gyermeküket egyedül nevelő szülők kedvezményt kaphatnak. (Egyébként gyerekadó tényleg volt Magyarországon, a Fidesz-kormány vetette ki, úgy csinálták, hogy
elvettek egyhavi családi pótlékot.)

Avagy egy átlagos polgárnak van 0,5 házastársa. (Tudnillik
vagy van neki – 0 db –, vagy nincs – 1 db –, a kettőt átlagolva
kijön 0,5 db.) Lajstromba vannak véve! Lehet utánuk feleségvagy férjadót fizetni. Ráadásul a házasságkötésnél volt két tanú, azok is lajstromba vannak véve, lehet utánuk tanúadót fizetni, de a tanúk is fizethetnek, hiszen lajstromba vannak véve.
Lehetne peradót fizetni. Ha beperelek valakit, mindketten
lajstromba leszünk véve, ki lehet vetni az adót. Ha őrizetbe
vesz a rendőrség, lajstromba leszek véve, lehet cellaadót fizetni. Ha kórházba kerülök, lesz kórlapom, lehet kóradót fizetni.
Ha fogorvoshoz megyek, nyilvántartásba veszik a TAJ-számomat és fizethetek fogadót.
Ja, hogy akkor az emberek nem fognak házasodni, gyereket
szülni, nem mennek kórházba és nem tartóztattatják le magukat? Elképzelhető. Mint ahogy az is, hogy eladják a házaikat
hetvenhét résztulajdonosnak, akik egyenként csak limit alatti
tulajdonrészt birtokolnak, tehát nem kell fizetniük, aztán agyba-főbe perelik egymást az állam költségén.
Mert élelmes nép a magyar.

2009.06.10.

Morvai Kukkina
Már sok mindent elmondtak Morvai leveléről, amit egy amerikai magyar zsidónak írt – de van egy probléma, amiről mintha
nem esett volna szó.
Én egy pasi vagyok. A bevett szokások szerint nemegyszer
megesett, hogy láttam más pasikat vetkőzni, például uszodában, kórházban, ilyesmi helyeken. Némelyiket ismertem személyesen és tudtam róluk, hogy zsidók-e vagy sem (ámbár nekem nincs ösztönös képességem a „szagáhól” fölismerni az alsóbbrendű fajt, mint Morvainak). Láttam a farkincájukat és
megállapíthattam, hogy metélt vagy nudli. Mindkét fajtából
akadt a zsidók között is.
Szóval én ezt tudom. De Morvai honnan tudja?

Azt írta, hogy a magukat büszke magyar zsidónak titulálók
aprócska metélt farkincájukkal játszadozzanak az ő gyalázása
helyett. Tehát nem Barát Gábor farkincájáról van szó, hanem
egy csoportról, azokról, akik magukat büszke magyar zsidónak
nevezik. Ilyenből több tucat, több száz lehet. Honnan tudja
Morvai, hogy ezeknek metélt-e a farkincájuk és mekkora?
Értetlenül állok Morvai jólértesültsége előtt. Ha orvos lenne,
netán kórházi nővérke, érteném, nekik természetes, hogy naponta több száz farkincát látnak. De jogász! Legalábbis jogi pályáról züllött azzá, ami most. A munkája folytán nem láthatott
farkincákat. Akkor hol látott? Férjes asszony, többgyermekes
családanya, akiről el se tudom képzelni, hogy orozva szeretőt
tart, ráadásul nem is egyet, még ráadásulabb büszke magyar
zsidót! Még a gondolat is fajgyalázó, távozz tőlem sántán!
Marad az egyetlen lehetőség: dr. Morvai Krisztina szabadidejében kukkolni jár. Feltehetően az MTK és az SZDSZ-székház
uszodájában görnyed a kulcslyuk fölé, és precíz jogászként
statisztikát készít a látott farkincák méretéről és metéltségéről.
De mit szól mindehhez Baló György?

2009.06.15.

Szebb jövőt,
avagy a nyelvi reform
Tarlós István szebb jövőt kívánt egy tüntetésen, aztán amikor a
fejére olvasták, hogy ez egy nyilas köszönés, természetesen
azonnal följebb állt neki, hogy úgy látszik, a szép és a jövő szavakat törölni kell a magyar nyelvből, és utána fog nézni, nem
használták-e a nyilasok túl gyakran a „jó napot” köszönést.
Szóval megint nácista fideszest avatunk, pedig még meg se
száradt az elektron az előzőn. Arra gondoltam, hogy ki kellene
tekerni Tarlós István nyakát. Hogyan? Van itt valami probléma? Talán bizony ki kellene törölni a magyar nyelvből a „ki”, a

„kellene”, a „tekerni” és a „nyakát” szavakat, netán Tarlós István nevét?
Innentől írhatok egy könyvet arról, hogy hogyan kellene a fideszeseket mind egy szálig leölni, és a törvény szerint engem
(remélhetőleg) bíróság elé állítanak – de ekkor jön a Tarlós-elv.
Tisztelt bíróság, a könyv összes szava megtalálható a szótárakban, talán bizony be akarják őket tiltani?
Sőt innentől tehetek horogkeresztet is a könyv címlapjára,
vagy akár vörös csillagot is (Tarlós valószínűleg ez utóbbit jobban zokon venné), ámbár mindkettő tiltott önkényuralmi jelkép, de hát kérem szépen, tisztelt bíróság, a horogkereszt hat
egyenes vonalból áll, talán bizony be akarják tiltani az egyenes
vonalat? A vörös csillag egy piros ötszöget körbevevő öt piros
háromszögből áll, talán bizony be akarják tiltani az ötszöget és
a háromszöget? És a pirosat?
Szóval bármit szét lehet szedni apró darabokra, és máris föl
lehet mutatni, hogy azok az apró darabok önmagukban nem jelentenek semmi rosszat, semmi baj nincsen velük, csak azok a
rohadt, gázkamrába való zsidók szemétkednek már megint velünk… elnézést, tisztelt bíróság, „rohadt, gázkamrába való zsidók” az áll hogyaszongya 4 db A betű, 2 db Á betű, 1 db B betű, 2 db D betű, 1 db G betű, 1 db H betű, 1 db I betű, 2 db K
betű, 1 db L betű, 1 db M betű, 1 db O betű, 2 db Ó betű, 2 db
R betű, 1 db T betű, 1 db V betű, 1 db Z betű és egy db Zs betű,
továbbá 3 db szóköz és egy vessző. A tisztelt bíróság ezek közül melyikben lát kivetnivalót? Kívánságukra azonnal törlöm a
szövegből, amelyiket illetlennek találják.
Ja, elfelejtettem említeni, hogy Tarlós azt is megjegyezte, hogy
nem tudta, hogy ez egy nyilas köszönés. Hát itt tartunk, kérem.
Magyarországon él legalább egy olyan ember, aki hatvanegy
éves fejjel, háromgyermekes apaként és háromszoros nagyapaként, két diplomával, tartalékos őrnagyi rangban, hosszú polgármesteri múlttal, számtalan kitüntetés birtokosaként – műveletlen, ostoba ember. Mert persze hogy nem kell, nem is lehet
mindent tudni, de micsoda vegyész lenne az, aki nem tudja, mi
lesz hidrogén és oxigén elegyéből, ha meggyújtják? Hát egy
politikusnak meg a történelmet kell tudni. Az neki munkaesz-

köz, és aki nem ismeri a saját munkaeszközeit, az műveletlen,
sőt ostoba, hiszen azt hiszi, hogy tud dolgozni, pedig nem.
Szerencsére a net megkímél minket attól, hogy a „szegény
buta Tarlós” imázsa ködöljön fel lelki szemeink előtt. 2006 augusztusában Tarlós beszédet mondott a Dohány utcai zsinagóga előtt, kegyelettel emlékezett meg a „zsidó testvérekről”, szóval hallott valamit harangozni a történelemről – és a jelenlevők
a szemére vetették, hogy a Jobbik is támogatja, mit keres a zsinagóga előtt.
Tehát állítólag lenne egy Tarlósunk, akit három éve még támogatott a Jobbik, és nincsenek ismeretei a nyilasokról. Megkérdeztem egy öreg székelyt, azt mondta:
– Ilyen állat nincs es.

2009.06.22.

Havibaj az ovibaj
Öt-hat éves gyerekek menstruálnak, de nem toxinos gabona
miatt. Az élelmiszer-ellenőrök a legcáfolabban szigorolják,
hogy a gombatoxin okozta volna.
Úgyhogy most várni kell. A szokásos forgatókönyv ilyenkor
a következő:
1. Nem! Ilyet a toxin nem okoz, és nincs is benne toxin! Szó
sincs róla!
2. Hát igen, a toxin tényleg okoz ilyet, de ez mindegy, mert
nincs benne toxin! Szó sincs róla!
3. No igen, a toxin benne volt a gabonában, és tényleg ilyet
okoz, de a gyerekek nem ettől betegedtek meg! Nem, nem! Szó
sincs róla!
4. Ezt az elődömtől kellene megkérdezni.

2009.06.22.

Szállóige
„Illetéktelenek parttalan vitatkozása, az nem demokrácia. Az
hülyeség.”
Nyugodjon meg az olvasó. A Gábor–Juli Stúdió áthelyezéséről van szó, s az idézetet Gábor Gábor mondta. Az „illetéktelenek” a stúdió alkalmazottai, akiknek nincsen döntési joguk. Ha
bárki bármi másra gondol, forduljon cáfolatért Gábor Gáborhoz.

2009.06.29.

Képzelt interjú a Fidesszel
A Fidesz nem szavazta meg a holokauszt tagadásáról szóló alkotmánymódosítást. A LAttilaD.org képzelt riportere képzelt
interjút készített a Fidesz képzelt képviselőjével, akinek igazságszérumot adtunk. A költségek miatt azonban csak fél adag
szérumot kaphatott, ezért a titkos gondolatait a nyilvánosakkal
vegyesen mondja ki.
– Önök tagadják a holokauszt megtörténtét?
– Nem, ilyesmi eszünkbe se jut. Akkor se tagadnánk, ha megtörtént volna. Akarom mondani, nem tagadjuk.
– És helyeslik a gyűlöletbeszédet?
– Már hogy helyeselnénk? Ostoba gondolat, csak egy magához hasonló rohadéknak juthat eszébe, magukat le kellene gyilkolni mind egy szálig. Akarom mondani, nem helyeseljük.
– Akkor miért szavaztak az indítvány ellen?
– Roppant egyszerű. Korábban a mi módosító indítványainkat szavazták le, hát most mi is leszavazzuk az ő indítványaikat. Úgy kell a rohadt komenista szemétládáknak. Akarom
mondani, így tiltakozunk.
– De így a parlament nem tud csinálni semmit.

– Persze hogy nem. Mi leszavazunk mindent, amit ezek a rohadt komenista kedves barátaink a baloldalról indítványoznak.
– De a javaslatok egy része esetleg jó.
– Kizárt dolog, hiszen baloldali indítványok nem lehetnek
jók. A mieinknél persze jobbak, hiszen nekünk még programunk sincs, ez a hülye Viktor nem csinált. Akarom mondani, a
baloldali javaslatok csak pusztulásba viszik a nemzetet.
– És ha valamelyik mégis jó?
– Akkor azt azért szavazzuk le, mert ők meg a mi indítványunkat szavazták le.
– Ez tehát bosszú?
– Dehogyis bosszú, hova gondol? Pusztulnia kell annak a komenista rohadéknak, aki bele mer kötni a mi szépséges törvényjavaslatainkba. Akarom mondani, nem, dehogy bosszú,
csak tiltakozás.
– Mi a megoldása ennek a helyzetnek?
– Nagyon egyszerű. A következő választásokon ez a csodálatos, bátor nemzet végre minket bíz meg a kormányalakítással.
Muszáj végre rávenni ezt a rohadék csürhét, hogy ránk szavazzon, még az a rengeteg szemétláda zsidó meg cigány is, szavazzanak ránk, aztán dögöljenek meg. Akarom mondani, a magyar hazafiak tömegei végre ránk fognak szavazni.
– És akkor mi lesz?
– Nem az lesz a kérdés, hogy van-e fideszes többség, hanem
hogy mekkora. A törvényjavaslatainkat a többség megszavazza, és nem lesz mi ellen tiltakoznunk. Akkor nem is fogunk ellentmondani a baloldali rohadékok törvényjavaslatainak, boszszúból. Akarom mondani, tiltakozásként.
– Tehát azok is törvénnyé válnak?
– Hogy a frászba válnának, ha egyszer balról jönnek, maga
ütődött állat? Azokat a köztársasági elnök visszaküldi megfontolásra.
– És ha már megfontolták?
– Újra visszaküldi. Hogy lehet ezt nem érteni? Mondja, nem
cigány maga? Akarom mondani, egyetért a roma kisebbség felzárkóztatásának programjával?
– Még egy pillanatig várjunk a roma kisebbség témájával. Ha
önök kerülnek kormányra, nem kell tiltakozniuk a baloldali tör-

vényjavaslatok ellen, amint mondta. Mi a helyzet a holokauszt
tagadásának és a gyűlöletbeszédnek a kérdésével?
– Benyújtunk egy törvényjavaslatot, amiben büntetni rendeljük a holokauszt tagadását és a gyűlöletbeszédet. Ez lesz az
első ilyen törvényjavaslat a Magyar Köztársaság történelmében.
– Miben fog különbözni a most leszavazott javaslattól?
– Semmiben, mi nem tudunk sajátot írni, ezt fogjuk ellopni.
Akarom mondani, átvesszük a baloldali indítvány szellemiségét.
– Ha átveszik a szellemiségét, akkor miért lesz ez az első
ilyen javaslat a köztársaság történelmében?
– Magának idegen a farkincája, ha még ezt sem érti. Az előző
javaslat a baloldali buziktól jött, az nem javaslat, hanem szemét. Törvényjavaslat az, amin rajta van Isten áldása. Akarom
mondani, a mi javaslatunkat prominens személyiségek fogják
aláírni és benyújtani.
– Mint például?
– Orbán Viktor miniszterelnök.
– Ez egy, mondana még egyet?
– Orbán Viktor mellett mindenki fogja be a pofáját és örüljön, hogy gárdista testvéreink nem rúgják valagon. Akarom
mondani, ez egy kis ország, minek nekünk két prominens személyiség?
– Azért a köztársasági elnök is valaki, nemde?
– Persze, Sólyom László nagyszerű hazafi, nem holmi rohadt
etnikum. Akarom mondani, igaz magyar ember.
– De nemsokára lejár a megbízatása.
– Természetesen, és az utódjául az általunk vezetett parlament meg is fogja választani Orbán Viktort.
– Ő akkor miniszterelnök lesz.
– Hát aztán? Számos országban a két pozíciót ugyanaz az
ember tölti be, mi a rosseb ütött magába, hogy a legelemibb
dolgokat sem érti? Nem volt magának nigger a dédapja? Akarom mondani, mit szól a kitűnő Obama elnök úr megválasztásához?
– Egy pillanatra még tegyük félre Obama megválasztását. Sokan mondják, hogy a Fidesz a szélsőjobb felé kacsingat. Ha

önök kerülnek kormányra, nem lesz Magyarországon szélsőjobbos diktatúra?
– Nem, semmiképpen. Még a gondolat is nevetséges, csak
buzik, cigányok, zsidók meg más alsóbbrendűek hisznek ilyen
hülyeségekben. Demokratikus kormányzás lesz, a tiszta magyar fajú, felsőbbrendű emberek demokráciája. Akarom mondani, a magyar emberek demokráciában akarnak élni, amihez
joguk van. Mondja, van még abból a finom igazságszérumból?
– Miért kérdezi?
– Mert a titkos gondolatomat már elmondtam, a még titkosabbat viszont csak nagyobb adagtól tudom.
– Kérem, parancsoljon. Majd a jövő havi keretből kigazdálkodjuk.
– Köszönöm. Szóval ha kormányra kerülünk, néhány szélsőjobbos kaphat egypár kirakatpozíciót, hogy a gárdista meg
morvaista csürhe megnyugodjon, de nem őrültünk meg, hogy
ilyen kezelhetetlen embereknek hatalmat adjunk a kezébe. Masírozzanak meg hőbörögjenek, arra jók, szavazókat hoznak nekünk. De fontos helyekre csak olyanokat ültetünk, akik feltétlenül hisznek Orbán Viktorban és az ő Istentől adományozott vezetői képességeiben. A gárdisták Vonában meg Morvaiban
hisznek, Nagy-Magyarországról meg más hülyeségekről ábrándoznak és látványosan utálják a zsidókat meg a cigányokat. Ez
nekünk csak arra jó, hogy szavazókat hozzon, amúgy az egész
marhaságot leszarjuk.
– Tehát Orbán Viktor az egyetlen személy, aki alkalmas a
magyarság vezetésére?
– Persze! Vik-tor, Vik-tor, Vik-tor!
– Hm… mondja, nem inna még egy korty igazságszérumot?
– Kérem, nagyon szívesen. Tudja, Orbán Viktor az egyetlen
alkalmas jelölt ahhoz, hogy megnyerjük a választásokat. Aztán
szépen félreállítjuk. Nagyon tele van a hócipőnk a nagyképű
szövegével, de a pofája szavazókat hoz, egyelőre szükségünk
van rá.
– Ha félreállítják, ki lesz az utóda?
– Az egyetlen igazi vezető, aki alkalmas a miniszterelnöki és
köztársasági elnöki pozícióra, az ország egészének összefogására. Vagyis én.

– De mi abban állapodtunk meg, hogy az ön neve titokban
marad ebben a riportban. Így az olvasók nem tudják meg, ki
lesz Orbán utódja.
– No és? Kit érdekelnek a maga olvasói? Tanulja meg, hogy
a politikában két dolog számít: én és a hatalom.
– Ön hogyan fog kormányozni, ha hatalomra kerül?
– Mit tudom én. Kit érdekel? Nem az számít, hogyan kormányozok, hanem az, hogy enyém a hatalom. Nem szégyellem
bevallani, hogy ezt nagy elődömtől és példaképemtől tanultam.
– Horthy, Szálasi, Rákosi?
– Frászkarikát. Orbán.

2009.07.17.

Működésben
a szlovák nyelvtörvény
Turista (a hegyről hozzák véresen, alig átsütve) Jaj, jaj!
Orvos (szlovákul) Jó napot, mi a panasza?
Turista (magyarul) Jaj, jaj!
Orvos (szlovákul) Egy kicsit részletesebben, ha lehetne.
Turista (szlovákul) Nem ért. Mászik hegy. Leesik. Jaj, jaj!
Orvos Értem. Ön ugyebár turista. Van Szlovákiában érvényes betegbiztosítása?
Turista Nem ért. Nincs tolmács?
Orvos Nincs, a nyelvtörvény életbe lépésekor az összes tolmács elvesztette munkáját és kivándorolt. Én egyébként kitűnően beszélek magyarul.
Turista (magyarul) Akkor beszéljen magyarul! Jaj, jaj!
Orvos (szlovákul) Nem lehet. A városban csak 19,5 százalék
magyar él.
Turista Kit érdekel?! Nem velük beszél, hanem velem!
Orvos Ez a törvény. Ha magyarul beszélnénk, az ötezer euróba kerülne.
Turista (kifizeti az ötezer eurót)

Orvos (magyarul) Rendben, akkor ez meg is volna. Tehát mi
a panasza?
Turista (elmondja magyarul)
Orvos (magyarul) Értem. Vetkőzzön le derékig.
Turista (megteszi)
Orvos (szlovákul) Sóhajtson.
Turista Nem értem, mondja magyarul.
Orvos Az előbb már beszéltünk magyarul.
Turista (fizet ötezer eurót)
Orvos (magyarul) Köszönöm. Sóhajtson.
Turista (nagyon nagyokat sóhajt)
Orvos (szlovákul) Igen, hát itt van egy kis zörej. Köhögjön.
Turista (kiköhög ötezer eurót)
Orvos (elismétli magyarul)
(Félórával később. Turista el, Hivatalnok be.)
Hivatalnok Jó estét, doktor úr, milyen napja volt?
Orvos Köszönöm, átlagos. Volt néhány kisebbségi beteg. Két
német, három magyar és egy ruszin. Tessék a pénz.
Hivatalnok (megszámol hatszázezer eurót) Látom, sokat beszéltek.
Orvos Muszáj volt, pontosan tudnom kell, hogy milyen a beteg állapota, és orvosi tanácsokat is kellett adnom.
Hivatalnok Nagyszerű. Hogy halad az új nyelvtanfolyammal?
Orvos (svédül) Már egész jól beszélek.
Hivatalnok Remek. Tessék a nyugta. Holnap jövök.
Orvos Szólhatna a központban, hogy elfogyott a nyelvlapoc.
Hivatalnok Szólhatok, de nem hiszem, hogy lenne rá keret.
Viszlát! (El.)

2009.08.09.

Szex, Allah irgalmazzon tőle
A hívő muszlim szex nélkül keletkezik. Ez márpedig így áll a
Tawratban meg a Záburban, ebben kételkedni bűn, insallah.
Azért mondom, mert Abdul-Rahmán al-Hazza, a szaúdi kultúrminisztérium szóvivője (Allah világossága fényeskedjék neki)
bejelentette, hogy letartóztatták a bűnös életű, romlott Mázen
Abdul-Dzsavádot (Allah világossága szóba se jöhet), aki szexuális életet élt, ráadásul ezt ki is mondta.
Bűn és fertelem ez, felebarátaim, insallah. Némely hitetlen
gyauroknak, akik muszlimnak tettetik magukat, állítólag a ruhájuk alatt fütyijük vagy puncijuk van (Allah őrizzen tőle),
amit ráadásul (ki sem merem mondani, Allah segíts) használni
merészelnek!
Biszmillah. Borzalom, hogy milyen világban élünk, a hidzsra
1430. évében, biszmilláhi-rrahmáni-rrahím, emberek még mindig élnek ilyen fertéztető bűnedelemben. Holott benne van a
Koránban, hogy muszlimnak ilyen testrészei nincsenek, és különben is csak hurikkal csinálja. Hogy hol van benne a Koránban? Mindjárt, mindjárt… most nem találom, de majd kiadunk
egy olyan változatot, insallah. A Szahíh Bukhari világosan
megmondja, hogy a feleségeik hurik lesznek, és modern muszlimnak nincs több felesége, csak egy. Majd a paradicsomban
hetvenkét szüzet kap, ott áll a Szunánban, addig tessék nyugton
maradni, biszmillah.
Köszönöm a figyelmet, a sajtótájékoztatónak vége. Hú. Állati
klassz dolog ez a szex, isteni jó botrányokat lehet belőle csinálni, és mienk a publicity. Nekik jut a népharag, mi meg jókat
dugunk a hátsó szobában.
Ki az isten hagyta bekapcsolva a mikrofont?!

2009.08.22.

A Civil Gárda
Jó hír náci polgártársainknak: szabad új, legújabb és vadonatúj
magyar gárdát alakítani. Szabad katonai jellegű rendezvényeket tartani náci egyenruhában, csak egy egész picit másképpen
kell csinálni.
Szentendrén a gárdistákat békén hagyták a rendőrök, mert
nem masíroztak. Sétáltak. Azt pedig szabad. Úgyhogy csak föl
kell találni a sétáló masírozást. Minden egyes gárdatag azt
mondogatja, hogy bal-jobb, bal-jobb, és ennek ütemére lépdel,
de mindenki más-más ritmusban. Ez nem masírozás, mert masírozni csak egyszerre lépve lehet.
Ha viszont katonai alakzatban állnak föl, akkor megsértik a
törvényt. Tehát nem szabad katonai alakzatban állni. Katonai
alakzat az, amikor egymástól egyenlő távolságban állnak a katonák, és ugyanabba az irányba néznek. Tehát nem szabad
egyenlő távolságban állni. Ha például az első katona Koppány,
tőle egy méterre áll Turul, tőle egy méter tíz centire áll Botond,
tőle egy méter húszra Gyeücsa, tőle egy méter tízre Taknyos és
onnan egy méterre Huba, akkor ez nem egyenletes távolság, és
azt se lehet mondani, hogy csak egy-két katona nem tart távolságot, mert mindegyik így áll.
Ráadásul nem is egy irányba néznek, mert Ond északra,
Kond öt fokkal jobbra, Töhötöm még öt fokkal jobbra, és így
tovább, akkor ez nem egyenletes katonai alakzat.
A tökéletes civil hatás érdekében az is célszerű, ha nem állnak vigyázzba. Kese függőleges testtartásban, karjait mereven
a teste mellett, de lelógatott fejjel. Torontál vigyázzálláshoz hasonló fejtartással, de bal karját könyékben behajlítva. Buda a
jobb karját hajlítja be. Ompoly kifordítja a jobb lábát. Szóval
mindegyik egy kicsit másképpen.
És a legcélszerűbb, ha ezt az elhelyezkedést nem is egyszerre,
„viii-gyázz” vezényszóra veszik fel, mert még megvádolják
őket katonaisággal. A vezényszó az lesz, hogy „figyeljetek,
srááá-cok!”, és amikor ez elhangzik, akkor mindenki elszámol

addig, ahányadik hónapban született, és akkor lép a helyére és
veszi fel a megfelelő testtartást.
Természetesen semmiképp se szabad katonai ruhát viselni.
Egyforma fekete csizma, fekete nadrág, fekete zubbony, fekete
lélek és fekete sapka, ez rendben van, de ettől még nem lesz
egy csoport katonai. Könnyedén civillé változtathatók, csak
annyit kell tenni, hogy mindegyikük ruháján elhelyezünk egy
színes foltot, más-más méretűt, színűt és alakút, más-más helyre. Egy kék pötty a háton, egy világoskék négyzet a bokán, egy
lila folt a térden, és máris teljesen civil a társaság.
Más célokra is civil vezényszavak kellenek. Balra át, jobbra
át helyett „nézzetek baaal-ra!”, „nézzetek jooo-bbra!”, ezek
nem katonaiak. Ráadásul a katonákat évtizedek óta nem szabad
tegezni, ha tehát tegezzük egymást, akkor csak civilek lehetünk.
Ez a sok hülye demokrata pedig csak bámul majd, amikor
előkapjuk a fegyvereinket, mindenki egy kicsit más mozdulattal, mindenki egy kicsit másmilyen fegyvert, és agyonlövöldözzük őket, mindenki egy kicsit másképpen. Akkor majd jajgathatnak, hogy hátha mégis katonaszerűek voltunk.

2009.08.27.

Orbán Viktor építészmérnök
Orbán azt mondta, hogy újjá akarja építeni Magyarországot, a
magyarok kilencvenháromezer négyzetméteres… négyzetkilométeres házát.
Azon gondolkodtam, ki mondhatta neki, hogy az ország le
van rombolva. Aztán rájöttem: olvasta a hírlapokban. 1945-ös
hírlapokban. Alighanem volt belőlük egy köteggel a felcsúti focipálya öltözőjében.
Mert az igazán nem lenne felemelő gondolat, ha úgy akarná
újjáépíteni, hogy előbb lerombolja ő.

2009.09.04.

A nemzet rántottája
Egyik piros-fehér lelkületű olvasónk rövidke hozzászólásban
eljutott Orbán Viktor építészmérnökségétől odáig, hogy nekem
ott a helyem a melegfelvonuláson. A hozzászólást persze nem
ezért moderáltam ki, a megjegyzéssel viszont teljesen egyetértek. Persze hogy ott a helyem, ott is leszek, bár technikai okokból csak lelkileg. Tavaly is csatlakoztunk.
Idén viszont már fölteszem a kérdést: és az olvasó ott lesz?
Ha technikailag nem tud, legalább lelkileg?
Feltételezem és elvárom, hogy igen. De most azokról szólnék, akiktől elemi követelmény, munkaköri kötelesség lenne,
hogy támogatásukról biztosítsák a melegfelvonulást. Elvárnám,
hogy megjelenjenek ilyesféle sajtóközlemények: „Üdvözlet a
felvonuló melegeknek, és átok mindazokra, akik bántani akarják a szólásszabadságára büszke Magyarország hű gyermekeit
abban, hogy identitásukat kifejezzék. Én sajnos nem lehetek
ott, de aznap szivárványszínű kitűzőt fogok viselni.” És az aláírás: Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Dávid Ibolya, Gyurcsány,
Bajnai, Demszky, mindenszky. Mert aki a magyar polgár szavazatára ácsingózik, attól alapkövetelmény, hogy a magyar
polgár lelkületével plakatírt megegyezzen. A magyar polgáréval, nem pedig a száz tojásdobáló idiótáéval.
Úgyhogy a LAttilaD.org ott lesz a melegfelvonuláson, ha
csak távolból is, és visszük magunkkal azokat a hölgyeket és
urakat, akik eme listán szerepelnek. Velünk tart a köztársasági
elnök, az Alkotmánybíróság tagjai, a polgármesterek és önkormányzati képviselők, a köztársaság bírái mint a népakarat letéteményesei, és viszünk magunkkal még pár millió magyart.
Mert ha a melegeket bántják, akkor mi is melegek vagyunk:
akkor az egész ország szivárványszínű.
Akkor dobáljanak, ha mernek. Amíg kisebbségnek látszanak,
könnyű kikezdeni velük. De nem azok: ők a többség vagyunk.
Úgyhogy el is kapdossuk a tojásokat, és megsütjük belőlük a
nemzet rántottáját. Én viszek borsot és pirospaprikát, mert úgy
szeretem.

2009.09.05.

Az egészséges családmodell
Gaal Gergely ifjúsági kereszténydemokrata vezető tiltakozik a
melegfelvonulás ellen, mert meg kell védelmezni az egészséges
családmodellt.
Én nem tudom, miért, de ezek az emberek mindig védelmezésnek nevezik, amikor rátámadnak másokra. A szlovák kormány csak a szlovákokat védelmezi azzal, hogy a magyarokat
lehetetlen helyzetbe hozza és megsérti az európai normákat. A
„fajvédelem” szót se én találtam ki: azt jelenti, hogy az általam
fajnak kinevezett népcsoport védelméről papolva lemészárolom a többi népcsoportot. Nem tehetek róla, de nekem ez jut
eszembe Gaal védelmezéséről.
Csupán két dolgot nem mondott el Gaal Gergely, avagy legyünk jóhiszeműek: lehet, hogy elmondta, csak nem került be a
híradóba.
1. Miért kell megvédelmezni az egészséges családmodellt?
Én nem látom, hogy a melegfelvonulás ártana neki. A csak-

ugyan egészséges családban élő gyermek látja a melegfelvonulást a híradóban, és megkérdezi, hogy anyu, azok ott miért vonulnak? Mert melegek, kisfiam. Az mi az? Anyu elmondja,
mert egészséges családban a mentál is higiénikus, és nem rettenkednek őskori babonáktól, hogy a gyerek majd mindent vadul kipróbál csak azért, mert hallott róla. És akkor miért kell
vonulni? – kérdi Lacika, miután megtudta, hogy a melegek micsodák. Azért, Lacika, feleli anyu, mert vannak ostoba emberek, akik egészségtelen családmodellben nevelkedtek és rettegnek mindentől, ami tőlük különbözik. Ezért állandóan keresztbe tesznek a melegeknek, arra kényszerítik őket, hogy rejtőzködve éljenek, és ők most megmutatják, hogy nem félnek tőlük, bátor emberek. Akkor ez klassz dolog, vonja le a következtetést Lacika, és továbbra is az osztálytársnőjébe szerelmes,
nem a padtárs Robikába.
2. Hogyan kell megvédelmezni az egészséges családmodellt?
Feltéve, bár meg nem engedve, hogy ha Celldömölkön Jenő
Ubullal él, akkor Sárbogárdon Lacika családmodellje egészségtelen lesz ettől – mi a teendő? Mert egyelőre csak azt látom,
hogy tönkreteszik az én rendőrautómat, ellene szegülnek azoknak a rendőröknek, akik az én rendemet fenntartani mentek
oda, és óbégatnak, hogy hülye buzik, hülye buzik. Emlékszem
a tavalyi felvonulásról arra az egészséges családmodellű heteróra, aki pontosan ezt ordította, karján a kétéves gyerekkel. Ez
az egészséges családmodell megvédelmezésének módja? Egy
módszert ismerek, a középkorban úgy védelmezték az egészséges családmodellt, hogy amikor valakit éppen gyengéden kerékbe törtek, akkor az iskolásgyerekeket állították az első sorba, hogy tanuljanak a dologból és ők is olyan jó magaviseletű,
rendes, becsületes őrültek legyenek, mint a szüleik. Egyébként
ők voltak a mi őseink.
És a bónuszkérdés: biztos, hogy minden családmodell egészséges, ha heteró? Azért kérdezem, mert megfigyeltem egy újfajta családmodell terjedését, ami kétségkívül heteró, mert az
egyik résztvevő hímnemű, a másik feminin, viszont szerintem
nem egészséges – ámbár várom erről Gaal Gergely véleményét
is. Három nevet mondok. Elisabeth Fritzl, Natascha Kampusch,
Jaycee Lee Dugard.

2009.09.05.

Tiszaeszlár, molnároszkár
A gyűlölködő ember sose éri be azzal, hogy gyűlölködik. Pedig
nagyon egyszerű volna. „Én gyűlölöm a cigányokat. Okom
nincs rá, de minek is? Gyűlölöm őket és kész.” Ezt is lehetne
mondani, és vitathatatlan lenne. Azon nincs mit vitatkozni, ha
valakinek van egy érzelme. De ilyen sosincsen, a gyűlölködő
ember mindig okkal gyűlölködik. Csinál hozzá okot. Ez elég
könnyű dolog, mert rengeteg gyűlölködő tudja használni
ugyanazt az okot, akár más-más csoportok gyűlölésére is. Az
okokat tovább is lehet örökíteni, némelyik kétezer éve kitart –
de azért sosem árt, ha gyártunk újakat.
Az egyik ősrégi gyűlölködési ok az, hogy a gyűlöletesek
bántják a mi védtelen szeretteinket. Ennek legabszurdabb formája a „krisztusgyilkosok”, amikor a huszadik századi „keresztény” polgár az első században elhunyt Jézus Krisztus megölésével vádolja huszadik századi zsidó polgártársát, és szentül
benne van az ő igazában, hogy az az ember saját születése előtt
kétezer évvel megölte Jézust.
Azazhogy helyesbítek: mostanáig ez volt a legabszurdabb
formája. A tiszaeszlári vérvád esztelenségét messze überoló
molnároszkári vérvád születésének lehettünk tanúi két napja.
Szeretném hinni, hogy ez a csúcspont a nácizmus találékonyságában, de a történelemkönyv kételkedésre ad okot: bármenynyire találékony egy náci, a következő náci még találékonyabb
lesz.
A tiszaeszlári vérvádnak megvolt a maga őrült és gonosz logikája. A ronda zsidók megölték a közülünk való, istenfélő keresztény Solymosi Esztert. Hányan? Legfeljebb féltucatnyian,
de ezért gyűlölni kell a világon élő összes zsidót, azokat is,
akik életükben nem is hallottak Solymosi Eszterről. A molnároszkári vérvád viszont fordított logikát használ. A ronda cigányok bántalmazzák a saját gyerekeiket. Nem, nem a mi gyerekeinket. A sajátjaikat, akik éppen úgy cigányok, mint ők!
Ez egyedülálló a gyűlölködés történetében. Gyűlölünk egy
népet, és hogy bánthassuk őket, azt hozzuk fel indokul, hogy

ők is bántják egymást. Aki cigány gyerekeknek árt, azt gyűlölni és bántani kell, mondják, és indulnak ártani a cigány gyerekek szüleinek.
Mert a molnároszkáriak vérvádja másra nem alkalmas, csak a
pogromhangulat további szítására. A huszonegyedik század
korszerű politikusának persze nem gőzölög a feje, higgadtan
megmagyarázza, hogy ő ezt már hónapokkal ezelőtt mondta,
mintha ez bármit számítana – mostanra került ki a híre a náci
szubkultúrából. Éppen ettől a higgadt fejétől veszélyes.
Az edelényiek aláírásgyűjtésbe kezdtek molnároszkár lemondatására, ámbár ha a rendőrség betartatná a törvényeket, akkor
erre nem lenne szükség – a börtönből nem lehet polgármesterkedni. A parlament honlapján az áll, hogy képviselő és polgármester, ma is.
Szeretném hinni, hogy a jövő héten már nem lesz az. De egyelőre attól tartok, sokan azt se értik, miért kellene lemondania.
Ez lehet egyszerű butaság – de általában inkább a vakhit. Aki a
cigányokról rosszat mond, annak csak igaza lehet.
Nos, nincs neki.

2009.09.16.

A lesőnáci
Egy meleg benzinkutas megölte korábbi szexpartnerét. A hírrel
magával nincs mit foglalkozni, a linket viszont elküldte nekem
egy lesőnáci polgártársunk, ezzel alkalmat adott rá, hogy gombostűhegyre tűzzem.
A Vízipók-csodapók sorozatból megtudhattuk, miből él a hangyaleső, ez a gonosz, csúf rovar, aki tölcsért ás a homokba, és a
belecsúszó védtelen hangyácskákat vad kacajjal megeszi. Nagyobb változata majdnem megette Égenjáró Lukácsékat a Tatuinon. Roppant gonosz, csúf lény, és a speciális kiadásban már
csápjai is vannak.
Hát a lesőnáci nem ilyen.

A lesőnáci nem vacakol tölcsérásással, nincs rá szüksége. Az
egész világ tölcsér neki. És ha egy hangya beletéved a tölcsérbe, akkor az összes többi hangyát megeszi!
H. Róbert például hangya lett azáltal, hogy egy undorító, mocsok gyilkos, aki baltával verte szét egy másik ember fejét, de
ez hagyján. Buzi. És ezáltal arra ingerli a lesőnácit, hogy az
összes többi melegből hangyát csináljon és fölfalja őket. Nem,
nem az összes többi gyilkost, ámbár a társadalom szemében H.
legfontosabb tulajdonsága az, hogy gyilkos. Nem is a benzinkutasokat, ámbár ez H. egy másik ismert tulajdonsága, ami szerepelt a cikkben, még a címében is. Se a harmincöt éveseket, az
újpestieket, a férfiakat vagy azokat, akik autót kapnak kölcsön.
Nem. Ha H. Róbert gyilkos, az összes buzi gyilkos. Ha K. Gazsi gyilkos, minden cigány gyilkos. Ha W. Mordeháj gyilkos,
az összes zsidó gyilkos. Ha viszont Magyar János gyilkos, akkor az összes magyar nem gyilkos, de nem ám! A lesőnáci nem
esz meg mindenfajta hangyát. Válogatós, finnyás fajzat, az
egyiket kényeskedve félretolja, a másikon jóízűen elcsemcseg.
A lesőnáci élete java részét azzal tölti, hogy vár és reménykedik. Mindennap kinyitja a lapokat és megnézi a tévéhíradót.
Olyan klassz lenne, ha egy szabolcsi cigányt meggyanúsítanának biciklilopással, és akkor szét lehetne kurjongatni a világba,
hogy ötmillió biciklitolvaj él Szabolcsban, akik világuralomra
törnek és azonnal hadat kell üzenni Ukrajnának. Tudniillik Ukrajna határos ám Szabolcs megyével, úgy ám, érted már, HOL
VAN AZ ÖSSZEFÜGGÉS?
A lesőnáci nagy örömére majdnem mindennap van valamilyen bűnügyi hír a lapokban. Ha nincs, az se baj. Egy szolnoki
posta vett egy új levélvágó kést – nosza, kinevezzük bűnügynek. Közbeszerzés nélkül vették, fegyvernek látszó tárgy és ráadásul a posta melletti trafikos unokaöccsének cigány a barátnője, ÉRTED MÁR AZ ÖSSZEFÜGGÉST?
Ugyanis a lesőnáci egyúttal összeesküvés-náci is. Muszáj annak lennie. Ha egy buzi öl, az nem történhet önmagában. Az
összes buzi öl. Testületileg, egyetlen központi akaratnak engedelmeskedő, rosszakaratú kártékonyok, akik Magyarország
ezerhatszáztizenöt pontján egyszerre mozdulnak meg és emelik
karjukat gyilkos baltaütésre. Óraműpontossággal működő, tökéletes gépezet, ami persze külföldről kapja a parancsokat.

Hogy honnan? A Ronda Főgonosztól, aki Észak-Norvégiában
ül egy kis faházban és a markát dörzsöli.
Az olvasó nem jött rá az összefüggésre? Pedig nagyon egyszerű. Az igaz ősi szittyapárthus magyar vér tisztasága van oszlóban ezektől az átokverte szodomitáktól. És Norvégia fővárosa is oszlóban van! Hát itt az összefüggés!

2009.09.16.

Tejút hatszázmillió forintért
Derék spanyol gazdák tartálykocsiakból locsoltak ki hárommillió liter tejet, tiltakozásiból.
Tetszik tudni, én automatikusan egyetértek mindenkivel, aki
azért tiltakozik, mert rosszul megy az élete, üzlete, akármije.
Biztosan úgy van. Mindenkinek szar, miért pont őneki ne lenne.
De amikor használható élelmiszert pocsékolnak, pláne ilyen
mennyiségben, akkor egyrészt fölmerül bennem a gondolat,
hogy ha van mit pocsékolni, akkor olyan szarul mégse mehet.
Másrészt pedig ingerenciám támad, hogy odaállítsak egy-két
szegény családban növekvő, farkaséhes gyereket, akik csorgó
nyállal nézik, ahogy a bácsik kiöntik a sok szép tejet. A gyakorlatban persze ez kínzás lenne a gyerekeknek, de a bácsik arcát szívesen megnézném. És ha azt a kifejezést látnám az arcukon, amire számítok, akkor reménykednék benne, hogy minél
előbb tönkremennek.

2009.09.30.

Zsidó ne szavaljon
magyar verset
Ezzel őrjöngött föl egy szegedi cukrászdában egy fajmagyar,
amikor Székhelyi József elszavalta Faludy György egyik balladáját. Bizonyára élethossziglan tartó küldetést teljesít, amikor
védi az árja nemzetet a galíciai csürhétől: rendszeresen felhörren, hogy zsidó ne legyen kalauz magyar buszon, zsidó ne töltsön benzint magyar kocsiba, zsidó ne takarítson magyar utcát.
Egy baj van az árja nemzet fajának tisztaságával. Zsidó volt
Faludy György is.

2009.10.20.

Indítson Ön is
szavazatgyárat!
A Fidesz kettősállampolgárság-javaslata megijesztette a többi
pártot. Amint látható, elvek nincsenek. Az a fő szempont, hogy
mi hoz választókat.
Sikerült titokban rögzítenünk két politikus érvelését.
– Öregem, a Fidesz kettős állampolgárságot akar.
– Anyjukba! Mi nem fogjuk megszavazni, szélsőjobboldali
baromság.
– Hülye vagy? Gondolkoggyá má, vazze! Kit érdekel, hogy
baromság-e, ha a népnek tetszik?
– Akkor se szavazhatunk mellette, ilyen eszmét nem támogathatunk!
– Anyádba! Ki vagy rúgva a pártból, vazze! Nincs eszme, választók vannak! Amit a választók akarnak, azt akarod te is, vágod má? Ötmillió faszi él külföldön, ennyi szavazatot még az

életben nem láttál egy oldalon. Arra fognak szavazni, aki elviszi nekik az állampolgárságot, vazze! Fogod?
– Aha, jó, veszem már. De ha kirúgsz a pártból, viszem a körzetem szavazóit.
– Lófaszt vagy kirúgva a pártból, vazze, csak üjjé a seggeden
és szavazze. De ha ki mered nyitni a pofád a kettős állampolgárság ellen, kicsinállak.
– Úgyse szavazhat senki, akinek nincs magyarországi lakcíme.
– Te nem vagy ép, tudom már, miért lettél politikus. A szabályokat mi csináljuk, a Gordon, a Viktor, az Ibolya meg mi többiek, vazze. Majd jövőre lesz egy javaslat, hogy aki állampolgár, szavazhasson. Már meg van írva. A következő választásokon már Oradon kampányolsz és két pofára zabálod a puliszkát.
– Aradon, nem Oradon.
– A lófaszt nem érdekli, hogy híjják, csak szavazzanak ránk,
vazze!

2009.11.03.

A világuralom álma
„A választások után törölve lesztek”, üzente a Vona Gábor nevét bitorló egyik twitterező a Vona Gábor nevét bitorló többi
twitterezőnek.
Itt tartunk. Világuralom. Ha Vona lesz a miniszterelnök, akkor a gárdisták repülőre ülnek és meg sem állnak San Franciscóig, ahol letartóztatják Jack Dorseyt és a Twitter többi vezetőjét, amiért megengedték, hogy más twitterezők bitorolják Vona
nevét. Merthogy ugye más személy nevében félrevezető céllal
twitterezni eddig is tilos volt, ha ez annyira zavaró, akkor a párt
írhat a Twitternek, hogy Vona az egy pártelnök, aki nem twitterezik, tizenheten imperszonálják, tessék őket kizárni. Ehhez
nem kellenek választások, pláne nem megnyert választások. A
Twitter szó nélkül törölné a hamis Vona Gáborokat, no de mi-

csoda dolog lenne, hogy ők töröljék? Majd mi! Mi vagyunk a
tökös magyar legények, akik kézbe veszik a világ sorsát. Itt van
például a Jerusalem Post cikke, amiben az áll, hogy a kritikusok szerint a párt rasszista és antiszemita. A választások után
majd a gárdisták repülőre ülnek és meg sem állnak Jeruzsálemig, ahol kivallatják a Post szerkesztőségét, hogy kik azok a
kritikusok és hogy merték ők kinyomtatni ezeket a szavakat.
Mindenhova elmennek a tökös magyar legények és rendet
tesznek a világban. Keményen rendre fognak utasítani mindenkit, aki megsérti az Uralkodó Eszmét, legyen az egy japán földműves vagy a maláj szultán.
De nem tudok szabadulni annak az észak-karolinai kislánynak
a kérdésétől, akivel tizenéve találkoztam a neten. Megkérdezte,
hová valósi vagyok. Mondtam, Magyarországra. Azt kérdezte:
„Az hol van?”
Megmondtam neki. Most már tudja.

2009.11.14.

A viselkedési roma
Ki a cigány Magyarországon? – kérdezte a klubhíradó riportere
Szabó László jászalsószentgyörgyi benzinkutastól, mert „benzinkutamat bezárom a roma, cigány kisebbség elől” feliratot ragasztott ki. A válasz: aki úgy viselkedik.
Párszor már megállapítottam, hogy a fasiszták találékonysága
kimeríthetetlen, de újra meg újra ámulatra késztetnek. Szabó
László feltalálta a viselkedési roma fogalmát. Nem az a cigány,
akinek a papája meg a mamája cigány volt. Nem az a cigány,
akinek ősei sok évszázaddal ezelőtt Alsó-Indiából származtak
el. Nem az a cigány, akinek a bőre barnább, mint az enyém, de
világosabb, mint Barack Obamáé. Nem az a cigány, aki lovári
vagy beás nyelven beszél, vagy az ősei még beszéltek.
Az a cigány, aki úgy viselkedik. Nem fizet a tankolásért, lop
a közértben, almát csór a zöldségesstandon. Közben lehet,

hogy hófehér bőre van, szőke haja és valamennyi őse svéd volt.
Attól ő még cigány – ha lop. Azt még nem tudom, hogy micsoda Kolompár Gazsi, aki soha nem lopott, viszont barna a bőre,
nagy bajusza van, folyékonyan beszél lováriul és kedvenc szavajárása a dikh mán, mert Szabó László éppen megfosztotta őt
az identitásától. Se roma, se cigány nem lehet, hiszen azok lopnak, most mondta meg Szabó László, Népek és Nemzetek
Meghatározója, Egyetemes Származástani Orákulum.

Ha valakiben kérdés támadna, hogy Szabó László miért fasiszta, akkor közlöm, hogy ez a kérdés csak fasisztákban merül
fel. Mindenki másnak nyilvánvaló. A Jászalsószentgyörgyi
Proklamációban világosan ott áll, hogy a Cigányok Ostora nem
azonnal rohant kiragasztani jeles művét, hanem előbb elment a
cigány önkormányzathoz meg az ombudsmanhoz. A rendőrséghez is persze, de ezekhez is, mert vagy úgy gondolta, hogy a
cigányok egy szervezett testület, akiknek a vezetőihez kell fordulni, azok majd utasítják az alárendeltjeiket és kész (lásd zsidó világ-összeesküvés), vagy úgy, hogy a cigányok kis hülye
engedelmes gyerekecskék, akiknek a képviselőik meg az ombudsman majd kihirdetik a szószékről az Igét, és ők szaladnak
végrehajtani, kis butuskák. (Lásd „mit keresnének kis hülye néger gyerekek az iskolában, meg sem értik a tananyagot”.)

Szabó László anticigányügyi főelőadóból a régi fasiszta beidegződés beszél. Automatikusan az egész csoportot felelőssé
teszi a lopásokért, és automatikusan fasiszta módon választja ki
a csoportot. Lehet, hogy a tolvajok egyszersmind huszonévesek, férfiak és barna hajúak voltak, de ezek csak az én szememben egyenértékű tulajdonságok azzal, hogy valaki cigány. Az ő
szemében bárki lehet huszonéves, bárki lehet férfi és bárki lehet barna hajú, de cigány és nem cigány között ég és föld a különbség.
A régi fasiszta beidegződés mellé viszont modern, eurokonform technikákat alkalmaz. Igazi huszonegyedik századi náci,
ha az ilyen hatalomra jutna, akkor nem gázkamrával szerencsétlenkedne, hanem hozna egy határozatot, hogy minden cigány ki van irtva, a tetejére ráírná, hogy TÁJÉKOZTATÁS, és
nem lennének többé cigányok. Ő egyenesen a romák képviselőihez fordul, és megejtő helyesírási és nyelvtani hibákkal tarkított kiáltványával továbbra is kéri őket a deviáns tevékenység
megállításában. Mert egy korrekt ember, aki szabályok által
irányított világban él, és tudja, hogy mindenben van rendszer.
Az ő dühöngésében is van rendszer, és most éppen ő is csinált
egy szabályt.
A Benzinkutas Manifesztum végén jön a slusszpoén. Mindössze öt tolvaj volt, akik miatt Szabó László egy több százezres
népcsoportot alsóbbrendűnek minősített és kizárt abból az egy
dologból, amiből hatalma volt kizárni. Nem mintha száznál ez
megengedhető lenne, de csupán öten voltak, még a rendszámukat is felsorolja.
Csodálatos történeteket lehet ebből kerekíteni. Én kimondottan
indítványoznám a felsorolt rendszámok tulajdonosának, hogy
ügyvéd társaságában jelenjenek meg Szabó László színe előtt,
szabályszerűen rendezzék a tartozásukat, aztán az ügyvéd mutassa fel a Benzinkutak Istenének az adatvédelmi törvényt és
szólítsa fel, hogy haladéktalanul tüntesse el az ügyfelének személyes adatát képező rendszámot a nyilvánosság szeme elől.
És ha erre Szabó László fog egy filctollat és megindul a falragasz felé, akkor figyelmeztetni kell, hogy a Kiáltvány a Benzintelen Romákért fönt van a neten, weboldalak ezrein jelenhet
meg bármikor, amiért Szabó László a felelős, egyértelműen

megállapíthatóan, tízmillió forint kártérítést követelnek, találkoznak a bíróságon.
Ezt persze csak öt ember tudja megtenni, annak az öt rendszámnak a tulajdonosa. Azt viszont bármely cigány vagy (a hagyományos, nem Szabó László-i vélekedés szerint) annak látszó ember meg tudja tenni, hogy szépen odahajt a benzinkútra
és megtankol. Azazhogy megpróbálja. Amikor pedig a kutasok
megakadályozzák ebben, akkor a kocsiból hirtelen kiugrik egy
ügyvéd és egy jogvédő szervezet igazolványt lobogtató munkatársa, és felszólítják, hogy bizonyítsa be, hogy Kovács úr fizetés nélkül távozott volna, ha engedik tankolni. Kovács úr felmutatja a gondosan magával hozott készpénzt, mert ő még arra
is gondolt, hogy hátha nem lehet kártyával fizetni. Plusz felmutat egypár papírt, amikből kiderül, hogy büntetlen előéletű, abszolút feddhetetlen ember, vagyonőrként vagy ellenőrként dolgozik, a munkahelyén milliós értékekért felelős. Bejelentik,
hogy diszkriminációs pert indítanak és tízmillió forint kártérítést követelnek, találkoznak a bíróságon. Ha a netizenek egy
kicsit kreatívak, akkor megeshet, hogy többen is ellátogatnak
Szabó Lászlóhoz ez ügyben, anélkül hogy tudnának egymásról.
De a legszörnyűbb tettet olyasvalaki tudja elkövetni, aki egyáltalán nem látszik cigánynak. Törvénysértő dologra persze
nem buzdítok senkit, de csodálatos lenne látni, ahogy Szabó
László egész lelkivilágát, a világról kialakított képét, a rosszindulatú és a becsületes fajokról vallott rosenbergi eszméit porrá
zúzza az a két méter magas, kék szemű, szőke fiatalember, aki
fekete ruhában, kocsiján utálom a cigányokat feliratú matricával érkezik, aztán fizetés nélkül távozik.

2009.11.23.

Az alkotmány mellett
elaludni nem lehet
Sólyomék valami zagyvalékot beszélnek az alkotmánybíróság
huszadik születésnapja kapcsán. Az alkotmánybíróságnak gratula, egyrészt a születésnaphoz, másrészt a szerencséhez, amiért megszabadult Sólyomtól. A nemzetnek is lehetne ilyen szerencséje. Én ezzel az alkotmánybíróság huszadik születésnapján tartott beszédemet befejeztem.
Sólyom és Orbán többet és értelmetlenebbül beszélt. Ha az
olvasó nem haragszik, én nem követtem figyelemmel Orbán
két hete tartott beszédét (de ha haragszik az olvasó, akkor se),
mindenesetre azt mondta, hogy az alkotmányon nincs mit tisztelni. Ha akkor értesülök róla, hogy mit mondott, rábólintottam
volna. Igen, az alkotmányon tényleg nincs mit tisztelni. Abban
a részében már nem értettünk volna egyet, hogy a lengyel alkotmányon viszont van, illetve ha a magyar alkotmány olyan
lenne, mint a lengyel, akkor lenne rajta mit tisztelni. Orbán el
tud képzelni olyan alkotmányokat, amiket tisztelni lehet, én
nem. Ez köztünk a különbség.
Tisztelni lehet Jézust vagy Mohamedet, nagy tudású, művelt
embereket, lehet tisztelni nemes eszméket. Én elég sok embert
tisztelek különböző okokból. De törvényeket eddig még nem
tudtam tisztelni, az alkotmány pedig egy törvény. Persze megpróbálhatnám, Orbán kedvéért igazán szívesen, csak nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Az alkotmány persze megvan a neten, most megkerestem és kinyitottam. Próbálom kinyilvánítani
előtte tiszteletemet, de eddig még csak az jött ki, hogy hajbókolok a monitor előtt és áhítatosan meredek a Complex jogi
adatbank emblémára, és ha nem szent rituálét folytatnék, lehet, hogy kissé röhejesnek találnám magamat.
Persze ez se gond, mert hát Orbán éppen azt mondta, hogy a
jelenlegi alkotmányban nincsen semmi, amit az ember tisztelhetne, csak hát én regényíró vagyok, remek fantáziával megáldott ember, és képes vagyok hajbókolni olyan monitor előtt,

ami egy imaginárius, tisztelhető küllemű alkotmány képzetét
hordozza, egy olyanét, amelynek nagy fehér szakálla van,
bölcs, megértő tekintettel néz le rám, és azt mondja: „ – no, az
idézőjelet kinyitottam, de hogy mit is mond nekem az alkotmány, azt bizony nem tudom. Mégse elég jó a képzelőtehetségem. Úgyhogy becsukom ” az idézőjelet, nehogy innentől az
egész cikk idézőjelben álljon. Szóval én el tudok képzelni egy
ilyen tiszteletreméltó alkotmányt, annak ellenére, hogy alkotmányjogi képzésem első leckéjét Csiriptől vettem, aki hároméves volt, amikor nagy pompával megünnepelték az alkotmány
huszadik születésnapját – szent ég, utánaszámolt az olvasó,
hogy Csirip is már negyvenhárom éves? még a végén Micimackó is felnő –, és ő megkérdezte, hogy hány éves az Alkot
Mány. Húsz, felelte Zubi. Még csak diák!
Persze Iszlai Zoltán, akiről ebben a pillanatban tudtam meg,
hogy szegedi, elmagyarázta Csiripnek, hogy az alkotmány nem
ember, de én abban nőttem fel, hogy az nem alkotmány, hanem
Alkot Mány, és még csak diák.
Ott tartottunk, hogy Orbán szerint az alkotmány olyasvalami,
amit tisztelni lehet, csak hát a mienk nem ilyen. Erre persze értelmes ember úgy reagálna, ahogy én, vállat vonva, istenkém,
nagyobb hülyeséget is mondtak már a haza viharos történelmében, és szegény levitézlett miniszterelnököt bizonyára megzavarta az a szó, hogy törvénytisztelő, pedig ez nem azt jelenti,
hogy valaki tiszteletteljesen, lelki kalapját levéve gondol a törvényre, hanem azt, hogy betartja. Az angol ezt a law-abiding
szóval fejezi ki, ahol law a törvény, abide pedig lakik, eltűr,
elvisel, marad, megmarad, tartózkodik, a Sztaki-szótár szerint.
Az angolok nem mondják, hogy az ember tisztelné a törvényt,
csak annyit, hogy megmarad annak előírásai között. Olaszul
uomo d’ordine, a rend embere.
De Sólyom nem így reagál, az emberben óhatatlanul felrémlik a mondás… ej, nem is merem mondani ilyen közéleti nagyságokról, csak linkelek Latabár Kálmán 1942-ben forgatott remek filmjére. Sólyom igenis felveszi a kesztyűt, ő kiáll az alkotmány védelmében. Egyszer már az én védelmemben is kiállhatna, ugyanis ő korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt
és ebben a tisztében az alkotmányt védte, ez kétségtelen, jelenleg viszont a köztársaság elnöke, és ebből a köz is én vagyok

meg a társaság is. Most engem kellene védenie, és legfeljebb a
szabadidejében, ha van neki, az alkotmányt.
Sólyom szerint az alkotmány szilárd és adott, amit én nem
nagyon tudok hova tenni. A billentyűzet, amin e sorokat írom,
szintén szilárd és adott. A pohár víz, amibe lefekvéskor majd
belekortyolok, szintén adott, de nem szilárd. Zavarna, ha szilárd lenne. Darvas Iván viszont nem volt adott, csak Szilárd,
amíg huszonegy évesen föl nem vette az Ivánt művésznévnek.
Azért tette, hogy megkülönböztesse magát Darvas Szilárdtól,
akinél végül sokkal híresebb lett – a humorista Szilárd is volt
és adott is, elismert és közismert művész. Az alkotmány tehát
Sólyom László szerint olyan, mint az Énmellettem elaludni
nem lehet szövegírója.
Rendben van. Olvassuk tovább, hátha jutunk vele valamire.
Az alkotmány fenntartása óriási felelősség, mondja a köztársasági elnök. Ő nyolc évig vezette az alkotmány védelmére hivatott testületet, elsőként e poszton és sokkal tovább, mint azóta
bárki más, ő csak tudja. Azt hiszem, ezt megértem. Ha Sólyom
alkotmánybíráskodásának nyolc éve alatt az alkotmány hirtelen
porrá omlik össze, akkor hiába nem tehet róla, őt bizony előveszik. Hát így vigyázott rá, elnök úr? Csak ugye ő most már nem
alkotmánybíró, a felelősség mások vállát nyomja, élükön Paczolay Péterrel, a jelenlegi elnökkel. Akkor miért beszél erről
Sólyom, akinek analóg következtetéssel most a köztársaság
fenntartásának felelősségét kellene viselnie? Mert nekem nem
úgy tűnik, hogy ezt tenné, ha valamit tesz a köztársaságért, akkor az az, hogy engedi átalakulni anarchiává. Ha Magyarország
mégsem követi a szomáliai modellt, az nem Sólyom érdeme.
A jogi műveltséget értem. Sólyom azonban érzelmi műveltséget is szükségesnek tart az alkotmány fenntartásának felelősségének viseléséért. (Sajnálom, ennél szebb mondatszerkezettel
nem tudom mondani, ehhez Arany János kellene, hogy ezt a
mondatot rendbehozza. Ő nagyon szépen tudott magyarul, be is
került a periódusos rendszerbe, 79-es szám alatt.) Én, attól tartok, nemcsak jogilag vagyok műveletlen, hanem egyéb téren is,
nevezetesen fogalmam sincs, mi az az érzelmi műveltség. A
jellemmel függ össze, ezt tudtam meg Kovács Andrásné óvodai
programokról szóló tanulmányából, de az alkotmányt nem említette. Szörnyű, hogy én mi mindenből kimaradtam, csak mert

nem jártam óvodába, már ott tanítják azokat a képességeket,
amik az alkotmány fenntartásához kellenek, és nekem nincsenek meg. Én maximum lementem CD-re a jogszabály szövegét,
és amíg az olvasható, addig az alkotmány e példánya fenn van
tartva, gondolom én, kis naiv. Mert nem jártam óvodába.
Orbán viszont valószínűleg nemhogy óvodába, hanem rajzszakkörre is járt, mert remekül felrajzolta az Első Tisztelhető
Magyar Alkotmány, a TMA–1 képét. Kell bele egy invokációszerű bevezetés, olyan, mint a lengyel alkotmányban. Mármost
én elolvastam a lengyel alkotmány bevezetését, és szerintem
megoldható. A szöveget lefordítjuk magyarra, Lengyelországot
behelyettesítjük Magyarországgal, és máris mehet. Nincs benne
semmi, ami ne lenne bárki számára vállalható. Még az évszám
is maradhat, mi is 1989-ben szereztük vissza szuverenitásunkat.
Nekem csak az a bajom, hogy mi van, ha Orbánnál ez a javaslat egy folyamat része csupán. Mármint nem annak a folyamatnak, ami súlyosbodás esetén azzal végződhet, hogy az embert a családja szép csendben elhelyezi egy drága intézetben,
ahol nem látogatható, hanem azé a folyamaté, amikor először
egy jelképet veszünk át máshonnan, aztán egy másikat, aztán ki
tudja. Ugyanis akadnak e hazában, akik egy ideje lengyel zászlókkal mászkálnak tömegmegmozdulásokon, én azt hittem róluk, hogy sokindonézek, de könnyen lehet, hogy valójában soklengyelek.
A másik bajom, ami ennél szilárdabb és adottabb talajon áll,
az, hogy ez a két úriember, akiket mi tettünk azzá, amik, azon
vitatkozik, hogy szilárd-e az alkotmány vagy kell hozzá egy invokáció. A jövő héten esetleg szóba kerül, hogy kell-e az alkotmány margójára egy levett kalap, merthogy ugye tisztelni kell,
vagy inkább legyen téglafal, mert azt Orbán szebben tud rajzolni, és a szilárdságot jelképezi.
Attól tartok, a téglafalat kell választaniuk. A levett kalap nekünk kell, hogy amíg ők ezzel foglalkoznak, mi kitehessük magunk elé a kalapot, a járda szélére.

2009.12.08.

Előre a lenézésért
Az egyik probléma, amivel Afrika országainak meg kell küzdeniük, az, hogy más kontinenseken még mindig él a vélekedés,
hogy földrészüket majmok és banánfák népesítik be, és a problémáikat leginkább esőtánccal és varázslással oldják meg.
Hát az ugandai kormány tesz róla, hogy ez a vélemény minél
tovább megmaradjon. A törvényhozás előtt van egy törvény,
ami száműzetéssel vagy börtönnel kívánja büntetni a homoszexualitást. Emberjogi szervezetek attól tartanak, hogy a hatóságok le fogják gyilkolni a melegeket.
Uganda a világ egyik legszegényebb országa. Lakosságának
72%-a koldusszegény, naponta öt dollárt se keres meg. Az ország földje számtalan természeti kincset rejt, amiket képtelenek
kiaknázni. Kínkeservesen fizetik dollármilliárdos adósságukat.
Százezer lakosra nyolc orvos esik. Az AIDS nagy szerencséjükre kevésbé pusztít, mint több környékbeli országban.
Biztosan az a legfontosabb, hogy a homoszexuális bűn fertéztető iszonyalmától megszabaduljanak. Más gondja nincs is Museveni kormányának. Én azért reménykedem benne, hogy legközelebb hoznak egy okos rendeletet a szegénység ellen is. Például száműzik az országból a szegényeket is, és egy se lesz.

2009.12.08.

Vers Szepessy Zsoltról
…és ragaszkodik a véleményéhez konokon
és polgármester Monokon
és fájón.

2009.12.16.

Önbíráskodás, rasszizmus,
kegyetlenség
Ez az egyik alcím abból az Index-cikkből, ami régi kedvenceimről, a scambaiterekről szól. Az Index cikkírója mintha nem
szeretné őket annyira, én pedig nem értem, hogy miért.
Különösen ennek a címnek a három állítását nem értem. A
legkevésbé a rasszizmust. Én igazán ki vagyok hegyezve a
rasszista megnyilvánulásokra, de az, hogy fényképeken feketék
pózolnak megalázó feliratokkal, egyenértékű azzal, mintha azt
állítanánk, hogy a magyar rendőrség rasszista, amikor a sajtóban közzéteszi egy körözött bűnöző arcát, mutatva, hogy az bűnöző, és az illető szemlátomást cigány. Hát tehet a rendőrség
arról, hogy X. Y. betörő állampolgár történetesen cigány?
Aki úgy véd egy üldözött kisebbséget, hogy elvitatja a többségtől a jogot, hogy fellépjen a kisebbség bűnöző tagjai ellen,
az rasszista. Nem a többség kárára! A kisebbség kárára. A raszszizmus mindig azt állítja, hogy a megvetett csoport tagjai nem
emberek vagy nem teljes értékű emberek. Ha letagadjuk, hogy
egy üldözött népcsoport tagjai között is vannak bűnözők, azzal
azt állítjuk, hogy a népcsoport képtelen a bűnözésre, vagyis
nem teljes értékű emberekből áll. Mert az ember attól ember,
hogy vannak negatív tulajdonságai is. Aki azt állítja, hogy még
soha nem fordult meg a fejében, hogy adott helyzetben megszegje a törvényt, az hazudik vagy betegesen beszűkült a gondolkodása. A „tisztességes ember” olyan embert jelent, aki tudja, hogy adott helyzetben milyen törvényszegést követhetne el,
és nem teszi meg, mert tudja, hogy nem szabad.
A scambaiterek nagyon sajnálják, amiért ezek az emberek
pont feketék, de nem tudnak mit tenni. Ha feketék, hát feketék.
Tessék elolvasni a scambaiting (de használjuk az Index fordítását: csalószívatás) etikai önmeghatározását, ennek kilencedik
pontja pontosan a rasszizmus vádjával foglalkozik. Rövid öszszefoglalása:

Azokat a csalókat szívatjuk, akik megkeresnek minket. Amikor ez megtörténik, nem tudjuk, hogy a csaló milyen származású, és nem is érdekel minket. Az egyetlen, ami számít, amikor a
csalószívatás áldozatát kiválasztjuk, az, hogy az illető csaló.
Amikor információt adnak kilétükről, valószínűleg hazudnak.
Ez a foglalkozásuk. Ha képet küldenek magukról, általában a
netről begyűjtött képet használnak, ami nem őket ábrázolja.
Nem tudjuk, hogy magukhoz hasonló származásút választanake.
Igen, a bemutatott trófeákon nigériaiak vagy magukat nigériaiként feltüntető emberek vannak. Ötperces kereséssel megállapítható, hogy rengeteg nigériai csaló van. De senki nem állítja,
hogy minden csaló nigériai vagy minden nigériai csaló lenne.
A legtöbb nigériai törvénytisztelő, és mélységesen undorodik a
csalók által az országról kialakított képtől. Osztozunk ebben.
Fehér csalók is vannak, főként a párkereső csalók között sok
az (állítólagos) orosz nő. Az ő valódi származásukat sem ismerjük, és nem is érdekel minket.
A 419eater.com tagjai és látogatói között sok a nigériai, és
senki nem találta rasszistának a site hangvételét. Egyikük sokáig moderátor is volt.
A rasszista megnyilatkozásokat, felhasználóneveket kimoderáljuk. Még azért is kitiltás jár, ha valaki tagja egy rasszista
site-nak.
A kegyetlenség vádját is furcsának találom. Tessék elgondolni a cikkben vázolt szituációt. A két csaló kap egy levelet Harold Longrod atyától, aki felkéri őket, hogy keresztelkedjenek
meg a Kenyér, Tej és Méz Egyházának rituáléjával, erre ők kimennek a tengerpartra és Hosszúpöcs atyától sok ezer kilométerre, teljesen egyedül elvégeznek, pontosabban úgy csinálnak,
mintha elvégeznének egy szertartást, és közben jókat röhögnek,
hogy átverik a szentatyát. Aztán csinálnak egy hamis tetkót a
karjukra, és amikor a szentatya brahiból rájuk dörög, hogy az
hamis, akkor csinálnak egy másik hamis tetkót, és igazán nagyon sajnálják. A kereszteléshez pénzt kérnek, mert a töviskoszorú drága, de van pénzük digitális fényképeket csinálni és elküldeni a neten. Tessék mondani, hol itt a kegyetlenség?
Ezek az emberek primitív, ostoba játékot játszottak egy pappal, saját szabad akaratukból. Rajtavesztettek, mert nem is volt

pap és ő játszott primitív, ostoba játékot velük. Innen nézve
egyiknek sincs mit a másik szemére vetni. De nem innen kell
nézni, mert a csalók eredeti szándéka az volt, hogy egy ostoba
mesével pénzhez jussanak, mindegy, hogy kitől, mindegy,
hogy hogyan. Sok-sok pénzhez. A szívató eredeti szándéka az
volt, ami történt: hogy elvegye a kedvüket a további csalástól,
vagy ha azt nem lehet, hát megkeseredjen a szájukban az íze.
És itt elérünk az önbíráskodáshoz. Igen, ez valószínűleg tényleg önbíráskodás. De kit érdekel? Az Index-cikk is elmondja,
hogy működnek a nigériai csalások és mekkora károkat okoznak. Ha valaki másvalakinek szántszándékkal kárt okoz, az bűnöző. A társadalom létérdeke, hogy a bűnözőket megbüntesse
és ezzel a bűnözést legalábbis veszélyessé, nehézzé tegye. Erre
a célra a társadalom rendőrséget és bíróságot üzemeltet. Ha a
rendőrség és a bíróság megfelelőképpen tenné a dolgát, akkor
az egész történet itt véget is érne, jön a scammer, csal, elkapják, elítélik, jön a következő scammer, azt is, és így tovább.
De Kuhm Belcher tiszteletes történetesen nyolc hónapig levelezett a csalóval. Ugye nem tetszik azt hinni, hogy a csaló ez
idő alatt senkit nem vert át? Dehogyis. A programja ezalatt is
küldözgette a palifogó leveleket, és ha választ kapott hiszékeny
emberektől, azokat ezalatt is vidáman kifosztotta. És nem kapták el. Pedig a levelek tartalmától függetlenül spammelést is elkövetett, ami önmagában effektív károkozás, és számos ország
törvénykezése bünteti.
Ha a társadalom azt észleli, hogy a rendőrség és a bíróság
nem elég hatékony eszköze a bűnüldözésnek, akkor automatikusan kifejlődnek azok a civil szervezetek, amik a feladat egy
részét átveszik tőlük. Ha a rendőrség minden lopott autót megtalálna, akkor nem léteznének olyan szervezetek, amik lopott
autókat keresnek. Ha a pedofilok elleni törvényi védekezés
elég hatékony lenne, akkor nem léteznének pedofilokat felkutató alapítványok.
Ezek azonban nem önbíráskodnak, ahogy a scambaiterek
sem, éspedig azért, mert nem büntetnek. Visszaszerzik az autót,
rendőrkézre adják a pedofilt vagy csak elveszik a kedvét a további gyerekmolesztálástól azzal, hogy közzéteszik, hol él és
hogy néz ki. A scambaiter még ezt se teszi. Csak egy kicsit

megpróbálja megtépázni a csaló idegeit. Mi ebben az önbíráskodás?
A csalószívatók szórakoznak egy kicsit a csalók rovására. Néha „áldozatok” is vannak, például sejteni lehet, hogy akiknek a
fényképeit a csalók megküldik mint sajátjaikat, azok fillérekért
fölvett strómanok. De kit érdekel? Ezek nem a szívatók áldozatai, hanem a csalókéi. És velük a szívatók nem tettek többet,
mint hogy kitették a netre a névtelen vagy álnéven készített fotóikat.
Megszívlelendőnek tartom a dárfúri szívató véleményét, s abban is főleg azt, amit az önkéntességről mond. „Ha ledobok
egy zsák pénzt a szikla tetejéről, másvalaki utánaugrik és megsérül, felelős vagyok-e ezért? Szerintem nem, akkor sem, ha
sejtettem, hogy ugrani fog. Ő döntött így.”
Hát szerintem sem. És aki még mindig aggódik a csalószívatók áldozatai miatt, az olvassa el a csalók áldozatairól szóló
történeteket.

2009.12.22.

Arbeit macht frei
Valahogy bizarr nekem ez a feliratlopásos történet. Az vitán felül áll, hogy Auschwitzot mint a történelem egyik szégyenfoltját örök időkre meg kell őrizni (bizonyos ideig már csak a kegyeleti jogból fakadóan is). De az, hogy a felirat eltűnésekor a
hatóságok ideiglenes másolattal pótolták, és hogy a kilátásba
helyezett vád kulturális javak ellopása lesz – hát egy kicsit meredek. Aligha hiszem, hogy a hely bármely része besorolható
lenne a kultúra fogalomkörébe, legfeljebb átvitt értelemben.
Ecce homo.
Én nem pótoltam volna, ha nekem kell dönteni. Azt mondtam
volna, hogy ha megtaláljuk az eredetit, akkor visszatesszük, de
nem csinálunk másik feliratot. Nem azért, mert hamisítás lenne, Auschwitz nem műkincs. Azért, mert valahogy úgy érezném, hogy a nácik művét folytatom azzal, hogy elkészíttetem

vagy megrendelésre elkészítem a feliratot. Biztos bennem van
a hiba.

2010.01.03.

Arbeit macht reich
Egy brit náci akarta megvenni a feliratot, aminek árából svéd
neonácikat pénzeltek volna. Ez derült ki, én pedig nem értek
semmit.
Ha svéd nácikat pénzeltek volna, az azt jelenti, hogy svéd nácik (vagy valaki, aki támogatni akarja őket) adta volna el a feliratot a brit nácinak. De miért van szüksége egy brit nácinak arra, hogy svéd náciktól vegye meg azt a feliratot, ami nincsen a
svéd nácik birtokában? Ahogy a svéd nácik ellopathatták, ő is
ellopathatta volna. A svéd náciknak ez jó üzlet, a brit nácinak
nem, hiszen a svéd nácik jutalékát is kifizetheti.
Csak arra tudok gondolni, hogy a brit náci szándékosan választotta ezt a módszert, éspedig azért, mert támogatni akarta a
svéd nácikat. Nézzétek, svéd nácik, nekem kell a felirat, nektek
kell pénz, hát lopjátok el és én adok nektek pénzt. Ez idáig remek dolog, csak egy bibi van.
Hogyan létezhet összeműködés a svéd nácik és a brit náci között? Svéd nácinak lenni ugyebár azt jelenti, hogy gyűlölünk és
ki akarunk irtani mindenkit, aki nem svéd, többek között a briteket is. Brit nácinak lenni viszont – nem mondom végig. A logikus az lenne, hogy amikor egy svéd náci és egy brit náci találkozik, akkor nekilátnak egymást legyilkonáci, hisz mindkettő alsóbbrendű fajnak tekinti a másikat, ráadásul az illető roszszabb fajának többi példányánál is, mert azt hirdeti magáról,
hogy ő a felsőbbrendű. Adta piszok nácija, pusztuljon az ilyen.
Mind a kettő.

2010.01.05.

Segítség a nyelvtörvényhez
Gondoltam, körülnézek Pesten, s a magam szerény eszközeivel
hozzájárulok a nyelvtörvény könnyebb betartásához.
A csőben főtt sertésjavát pikáns mártással, kelt tésztába töltve elárusítóhely például sokkal szebben hangzik, mint a külföldies hotdogáruda. A kávézó természetesen feketelevesező. Ezeket könnyű lefordítani.
Nagyobb gondban vagyok a nevezetességekkel. A Szent István-bazilikából a szent és az István is külföldi szó, de szerencsére már meghonosodtak. A bazilika nem, szó sincs róla, és
különben is van rá rendes magyar szó. Tudniillik a görög vaszileosz, „uraság”, később „király” szóból ered. A templom neve
tehát Szent István-királyház. A cukrászda maradhat (a cukor
meghonosodott indoeurópai szó), a Gerbeaud nem, magyar ember se leírni, se kimondani nem tudja. De a Zserbó se jó, az sincsen magyarul. Diós Kakaótorta Cukrászda. A Margitsziget lehet Királylány-sziget vagy Gyöngy-sziget, tudniillik egy királylányról nevezték el, akinek a neve Margit, ami gyöngyöt jelent.
Aquincummal bajban vagyok, mert nem tudok latinul és nem
tudom pontosan, hogy milyen összefüggésben áll a név a vízzel
(aqua). Az biztos, hogy Víziváros nem lehet, hiszen olyan már
van. Esetleg Vízhely? Az orvostudományi egyetem szerencsére
színmagyarul van, de a Semmelweis nemhogy németes, de ráadásul, mit van mit tenni, zsidós, tehát Az Anyák Megmentője
Orvostudományi Egyetem. A Magyar Televízió arra a kis időre,
amíg még fennáll, Magyar Távolbalátó. A Duna pedig egyszerűen visszaállítható arra a kelta szóra, amiről a nevét kapta: Folyó.
Bízom benne, hogy javaslataimmal hozzájárulhatok, hogy
csökkenjen az idegen nevek száma szépséges fővárosunkban,
Budabarlangban.

2010.01.07.

Háborúellenes kirohanás
Ezzel a furcsa szókapcsolattal illetik az Avatart a konzervatív
kritikusok. Furcsa szókapcsolat, mert a háború, az a kirohanás.
A háború úgy kezdődik, hogy kirohanunk másvalaki ellen és
fegyvert rántunk. Ha valaki tiltakozik a háború ellen, azt nem
úgy teszi, hogy kirohan, hanem hogy nyugton marad. Ugyanis
a háború ellentéte a béke, tehát aki békén marad, az nem tud
háborúzni.
Csodálatos élmény lehet konzervatívnak lenni, egyre jobban
sajnálom, hogy nekem nem adatott meg. Annyira kényelmes.
Az a kellemetlensége megvan ugyan, hogy szegények idős korukra elhülyülnek, mert használat híján elsorvad az agyuk, de
addig micsoda aranyélet! Soha nem kell gondolkodni. Van a
Főgondolkodó, az megmond mindent.
Jonah Goldberg Főgondolkodója például azt mondta, hogy az
iraki háború jó dolog, ő tehát védi ezt a háborút, és feltehetően
lelkesen hujjog a tévé előtt, valahányszor az amerikai katonák
megölnek egy-egy irakit, sőt akkor is, ha az irakiak ölnek meg
egy-egy amerikait, mert a konzervatívok sokat adnak a sportszerűségre. Persze rosszindulatú dolog tőlem, hogy egyetlen,
méghozzá többszörös sajtóferdítéseken átesett mondatról ítélek
meg egy vadidegen embert, de akadnak emberek, akik még a
mondatot se várják ki, egyből a bőröm színe vagy az orrom formája alapján ítélnek meg, és azok pont konzervatívok. Én csak
mutatom, hogy ők hogy működnek. Szóval Goldberg úr bizonyára lelkesen drukkol a háborúnak, mármint nem a győzelemért, hanem a háborúért, mert ha beköszönt a győzelem, akkor
vége a háborúnak. Azazhogy az Egyesült Államok, amit John
Nolte szerint nem szabad kritizálni, bevezette az újfajta háborút, aminek nincsen vége. Ha vége van, akkor kezdődik, és különben is, rengeteg iszlám állam van a világon, ahol diktatúra
uralkodik és tömegpusztító fegyvereket gyártanak, bár ez utóbbi nem létszükséglet, elég azt mondani, hogy megteszik.
Hiszen onnantól az a Tévedhetetlen Igazság. Bush azt mondta, hogy Irakban márpedig tömegpusztító fegyvereket gyárta-

nak, tehát gyártanak. Így lőn. Aztán kiderült ugyan, hogy ezt
csak Bush ihellette hozzá, mert ez kellett a háborúhoz, de a háborúnak olyan a természete, mint az egyszeri vasúti rendeletnek, hogyaszongya „ha két vonat találkozik a kereszteződésben, mindkettő köteles megállni, és egyik sem indulhat el addig, amíg a másik el nem haladt”. Szóval amíg bármelyik lő,
addig a másik is lő.
Abszolúte nem erről jut eszembe Hla Hla Win és Myint
Naing, akik most kaptak húsz és huszonöt évet riportkészítésért, és mindmáig nem tudok rájönni, hogy ha Myint Naingnak
csak az a bűne, hogy szállást adott a riporternőnek, akkor miért
kapott öt évvel többet. De Burmában a dolgok már csak így
működnek, a diktatúra megmondja, hogy riportot csinálni bűn,
és onnantól az a Tévedhetetlen Igazság. Mindmáig rejtély számomra, hogy a mindenkori amerikai elnökök milyen szempontok alapján választják külön azokat az országokat, ahol sárba tiporják az emberi jogokat és tűrhetetlen dolgokat művelnek,
ezért meg kell őket támadni, azoktól az országoktól, ahol sárba
tiporják az emberi jogokat és tűrhetetlen dolgokat művelnek –
de oda se neki.

2010.01.13.

Genezis
Kezdetben vala a BKV-sztrájk, és az emberek közlekedni nem
tudának.
Annakutána jövének nemes lelkű emberek, kik fölvevék várakozó felebarátaikat autaikba. (Itt tartunk most.)
Annakutána jövének más nemes lelkű emberek, kik csekélyke fuvardíjat is kérének.
Annakutána jövének újabb nemes lelkű emberek, kik többször fordulának oda-vissza.
Annakutána jövének még újabb nemes lelkű emberek, kik
evégett autót is vásárolának.
És ezek szaporodának és sokasodának.

Annakutána jövének szervező géniuszok, kik egyesítvén az
erőket csökkentik a költségeket fajlagosiglan.
Annakutána jövének jogi lángelmék, kik az egyesített erőket
bévül jegyeztetik a cégbíróságon.
És mondá a nemzet: „Legyen közlekedési társaság!” És lőn
közlekedési társaság.
És látá a nemzet, hogy a közlekedési társaság jó.
És kiveté kebeléből a régi, haszontalan közlekedési társaságot, és röhöge.

2010.01.19.

Adóreform
Támadt egy érdekes gondolatom. Dési János a Civil a pályánban azt mondta, hogy az adózó nem dönthet arról, hogy mire
fordítsa az állam az ő adóját. Kifizeti és kész, az állam csinál
vele, amit akar.
Nekem pedig az jutott eszembe: de hát miért nem dönthet?
Mennyivel érdekesebb lenne, ha dönthetne.
A tisztelt adózó kap egy levelet az adóhatóságtól, éppen
olyat, amilyet tegnap én, benne vaskos paksaméta, hatvannégy
oldalas útmutató, aminek elolvasása tökéletes zűrzavart teremt
az adózó egyébként rendezett gondolatai között, és egy sárga
csekk, ami az adózó forintjait magával vinni hivatott. Szóval
minden ugyanúgy, mint most, csak van még egy űrlap. Mire
fordítsuk az Ön pénzét? Alatta pedig egy sor mindenféle.
Egészségügy. Oktatásügy. Útépítés. Rendőrség. Honvédelem.
Tűzoltóság. Politikai pártok. Állatkert. Államadósság. Mezőgazdaság. Meg mindenféle, csak azt kell eldönteni, hogy mi
milyen részletességgel szerepeljen. A polgár pedig szépen kitöltené, hogy adójának hány százalékát kívánja az egyes célokra fordítani. Lehet tenni mellé egy kimutatást arról, hogy a
befolyó adók hány százalékára tartanak igényt a különféle tárcák és feladatkörök, hogy az adózó könnyebben tudjon dönteni.

Mi lenne ebből? Hát például megeshetne, hogy valamely tárca sokkal kevesebbet kapna, mint amennyit szeretett volna. Ez
nem lehet baj, hiszen eddig is megeshetett, de mostantól nem a
kormányt szidnák miatta azok, akik ennek kárát látták, hanem
az adófizetőket, vagyis saját magukat. Akkor ez a tárca belátná,
hogy nem ér annyit a nemzetnek, mint gondolta, eddig csak a
kormányok kegyéből élt, de az adófizetők szívtelenebbek – és
lejjebb csavarná költségeit. Avagy belátná, hogy rosszul kampányolt, és kirúgná a stábfőnököt.
Mert akkor ugye jönnének a tájékoztatásnak álcázott reklámok arról, hogy de tisztelt adófizetők, mi roppant fontos tárca
vagyunk ám, nekünk azért kell az a rengeteg pénz, mert – és
jönne a rengeteg rizsa, kimutatások, statisztikák. Tisztelt adófizetők, kérjük, jövőre fordítsanak többet a tűzoltóságra. Tizenhét fecskendőnk lyukadt ki az elmúlt évben, ebből tíz Mercedes, hat Toyota és egy inzulinos. Cserében mi mindent megteszünk, hogy eloltsuk a tüzeket, lakástűz, irodatűz, bozóttűz,
tábortűz, összetűz! Még föl se lobbant, már ott is van Az Ön
Tűzoltója!
Szóval az állami szolgáltatások versengenének az adófizető
kegyeiért. Aki, ezt biztosan állíthatom, legalább olyan jól döntene, mint az a kormány, amelyikre az olvasó a legjobban haragszik az elmúlt húsz év kormányai közül.

2010.02.03.

Kampány
Jelölt: Ha rám szavaztok, csökkenteni fogom az adókat és növelni a családok megélhetését. Nem pocsékolok pénzt olyan
dolgokra, mint…
Választók: Fogd be a szád, hülye! Marhaság! Az egésznek
semmi értelme!
Jelölt: Több pénzt az embereknek! Számonkérni a vezetők
bűneit!

Választók: Barom! Kit érdekel ez a süket locsogás? Menj a
francba!
Jelölt: Hagyjátok végre végigmondani! Szóval le a korrupt…
Választók: Kit érdekel? Szarunk rád!
Jelölt: Nyaljátok a seggem háturul!
Választók: Mi? Turul?
Jelölt: Turul, igen! Számon kell kérni a korrupt…
Választók: Pofa be!
Jelölt: Turul!
Választók: Mit akarsz?
Jelölt: Turul, turul! Azért mondtam, hogy turul, mert számon
kell kérni a korrupt…
Választók: Menj a francba!
Jelölt: Turul! Turul! Turul!
Választók: Figyelünk, folytasd.
Jelölt: Turul! Turul! Turul! Turulturulturulturul!
Választók: Eddig oké, van valami más is?
Jelölt: Hát például számon kell kérni a korrupt…
Választók: Uncsi vagy, menj a fenébe. A turulon kívül van
még valami?
Jelölt: Zászló!
Választók: Mi van a zászlóval? Milyen zászló?
Jelölt: Csíkos zászló! Piros-fehér!
Választók: És még?
Jelölt: Fehér-piros! Pirosfehérpirosfehérpirosfehérpiros!
Választók: Klassz. Turul is?
Jelölt: Turul! Piros-fehér-piros-fehér turul piros-fehér-pirosfehér turul!
Választók: Eddig világos. Hát még?
Jelölt: Kereszt!
Választók: Milyen kereszt?
Jelölt: Ezeréves, szent! Kereszt! Turul! Piros-fehér! Kereszt!
Turul!
Választók: Na végre értelmesen beszélsz. Szóval kereszt?
Hova rajzoljuk?

2010.02.10.

Az azték–magyar
nyelvrokonság
Rájöttem, hol rontotta el mindenki, a nyelvészek és őstörténészek meg szegény sumerászok is. A magyarok valójában az aztékoktól származnak. Most fedeztem föl.
I. RÉSZ
Az azték–magyar őstörténet
Az ősi magyarok és aztékok egyetlen népet formáltak, de jól
megkülönböztethető volt három népcsoport:
– az aztékok, akik kicsik voltak, sötét hajúak és sötét bőrűek,
– a magyarok, akik két méter magasak voltak, szőkék és kék
szeműek,
– és Maja, a méhecske.
Az azték–magyar őshaza ősi magyar földön állt, aminek neve
az államalapító nevét viselte, Kovács Géza-tanyának hívták.
Később különböző törzsek foglalták el az őshazát, és ma ott terül el Beverly Hills.
Az azték–magyarok elvándoroltak onnan. Az aztékok délre
mentek, ma Mexikóban élnek. A magyarok keletnek indultak,
egy ideig éltek egy másik őshazában, Kiss Béla-földön, ennek
helyén áll ma Manhattan. Továbbvándoroltak, átúszták az Atlanti-óceánt (ez ma a Google Maps szerint 3462 mérföld, de
akkor a kontinensek még távolabb voltak egymástól, ezek a bátor, férfias férfiak négyezer mérföldet úsztak) és megérkeztek
Európába. Alapítottak egy újabb hazát, Molnár Jenő országát,
ennek helyén áll ma Párizs. Megint továbbmentek és megérkeztek a mai őshazába, ami az elsőként érkező Magyar Jánosról kapta a nevét.
Maja, a méhecske az utolsó útszakaszon elkanyarodott és letelepedett Németországban.

II. RÉSZ
A bizonyítékok
Most olvastam a Wikipédián, hogy a ma nahuatlnak nevezett
azték nyelven a -ban rag megfelelője -pan. A nyelvtani ismertető a kal-pan szót mutatja, ami azt jelenti, ház-ban.
Több bizonyítékra nincsen szükség. A sumér nyelvrokonság
apostolai ott rontották el, hogy nyakra-főre rángatták elő a bizonyítékokat, amik lerontották egymás hatását. Egyetlen rag
bőven elég. A magyarok az aztékok rokonai, Amerika és Nyugat-Európa nagy része ősi magyar birtok, és természetesen szőkék voltunk és kék szeműek.

2010.02.19.

A Bátorságért
Érdemmikrofon
Alapítani kellene egy díjat a bátor riportereknek, akik meg merik cselekeszni azt a hallatlan dolgot, hogy kérdezzenek. Mármint politikustól. Közrendű futottak még polgártól azt is megkérdezik, hogy kivel és hányszor, de ha politikus kegyeskedik
személyük elé, akkor valahogy így zajlanak az interjúk:
Riporter: Mi a terve a következő ciklusra?
Politikus: Minden riportert kisütök olajban.
Riporter: Miért?
Politikus: Mert utállak benneteket és ha enyém lesz a hatalom, minden rohadék riporterrel végezni fogok. Veled kezdem,
te szemét.
Riporter: És mi a véleménye a melegek házasságáról?
Hát ez nem riporter, ez csak egy toldalék a mikrofonon. A
Bátorságért Érdemmikrofont olyan riporterek kaphatnák, akik
képesek és hajlandóak gondolkodni is.
Politikus: Tiltani kell az otthonszülést.
Riporter: Miért?

Politikus: Mert fogy a magyar.
Riporter: Úgy érti, hogy az otthonszülésnél magasabb a csecsemőhalandóság?
Politikus: Sokkal. És fogy a magyar, ezt nem tűrhetjük!
Riporter: No várjunk csak. Önt tehát nem az zavarja, hogy
azok az anyák és csecsemők mint egyének veszélynek vannak
kitéve, hanem az, hogy a népességstatisztikai adatok kedvezőtlenül alakulhatnak? Tudja, mit gondolok? Szerintem magának
kellene otthonra egy saját külön népességstatisztika, amit kedve szerint alakítgathat. Azzal szórakozzon, ne a terhes anyákkal.
Ha a politikus nyaka MSZP-vörös lesz, a riporter bátor volt.
Megérdemli a Bátorság Érdemmikrofont. De sajnos félő, hogy
csak az Útilapu Emlékplakett mellé tűzheti.

2010.02.19.

Népszaporítószerv
Hát szóval van ez a nagy baj, hogy fogy a magyar. Vannak hiperszuper módszerek, mint például tiltani az abortuszt, tiltani
az otthonszülést, tiltani a fogamzásgátlást, tiltani a válást, viszont kötelezővé tenni a heti három kefélést. Csak ezek valahogy sose működnek.
A LAttilaD.org Népességpolitikai, Magyarságszaporító és
Babcsíráztató Szakosztálya kidolgozta a magyarfogyás tökéletes ellenszerét. A módszer több fázisból áll.
Első fázis, avagy az Amerikai Módszer. Kijelentjük, hogy
mindenki magyar, aki Magyarországon él. Ezzel több százezer
fővel megnövelhetjük az ország népességét. Ezek persze cigányok, zsidók, szlovákok, románok meg kínaiak lesznek ugyan,
de adót fizetnek!
Második fázis, avagy a Magyar Modell. Bejelentjük, hogy
minden sikeres tudományos kutatásban van egy magyar. Ebben
idáig nincsen semmi újdonság, eddig is volt egy, de most az illetőt személyesen meg is keressük és beírjuk a népességnyil-

vántartásba. Ugyanezt tesszük a jó filmek forgatócsoportjaival
és a sikeres külföldi focicsapatokkal. Mindegyikben megkeressük a magyart és beírjuk a nyilvántartásba.
Harmadik fázis, avagy a Nobel-díjas Nemzet. Bejelentjük az
alapelvet: ahol egy magyar van, ott több is, és az említett csoportok minden tagját a magyarsághoz csatoljuk.
Negyedik fázis, avagy a Genetikai Örökség. Segítünk megkeresni gyökereiket mindazoknak, akik már nem is tudnak magyar eredetükről, bárhol élnek is a világon. Őket is besoroljuk a
nemzetbe.
Ötödik fázis, avagy az Európai Kistigris. A magyarság fogyásának egyik súlyos következménye, hogy a csökkenő számú
kereső nem tudja eltartani a növekvő számú nyugdíjast. Most
értünk el oda, hogy ezt megoldhatjuk. Minden magyar polgár
évente egy dollárt fizet a magyar államkincstárba mint a nemzethez tartozás jelképét.
Tessék csak elképzelni. Évente hétmilliárd dollár!

2010.02.23.

Hu Csin-tao mikroblogja
Eltüntették a kínai elnök mikroblogját, amibe állítólag csak
egyetlen mondatot jegyzett be másfél év alatt. A Besiktás (Besurranó és Illegálisan Kutató Társaság) munkatársa Teng
Hsziao-pingnek öltözve bejutott a párt székházába és megszerezte a blog archivált szövegét. Valóban csak egyetlen mondat
van benne, amelyet magyar fordításban teszünk közzé, elsőként
a világon.
2008. június 20. Hu Csin-tao vagyok, Kína legfőbb vezetője,
és ebben a blogban arról fogok mesélni, hogy mi mindent csinálhatnak szabadon a kínai polgárok.

2010.02.24.

Pont iksziksziksz
A vallási csoportok és a pornósok is tiltakoznak a .xxx tartomány ellen, bár más-más okból. Azért én megnéztem volna azt
a tanácskozást, ahol ezt megbeszélik. Először felszólal ugyebár
egy bíboros.
– A leghatározottabban ellenezzük ezt a szándékot. Ez mintegy legalizálná az internetes pornográfiát. Önnek mi a véleménye, rendező úr?
Feláll egy pornófilmrendező.
– Abban ugyan nem értek egyet a bíboros úrral, hogy az xxx
bevezetésének ez lenne a hátránya, de magam is úgy látom,
hogy az ötlet helytelen. A konferencia előtt a püspök úrral már
megvitattuk ezt a kérdést.
– Igen – bólint egy protestáns püspök –, a rendező úr nagyon
jól látja. Semmiképp sem helyeseljük, hogy az ICANN bevezesse ezt a végződést. De a kisasszony még nem mondta el a
véleményét.
Feláll egy ismert pornószínésznő és némelyik jelenlevőnek.
– Szó se lehet róla. Ezzel cenzúrázni lehetne a netes pornót.
Javaslom, hogy közösül… izé, közösen írjunk alá egy nyala…
ööö… nyilatkozatot. Egy afféle xxx elleni kúrtát.
– Chartát – súg valaki.
– Ja igen, kösz. Szóval azt. Mert egységben az erő, szóval így
gruppen… – A rendező idegesen köhint. – Egyébként én nagyon szeretem a papokat, sokszor játszottam is apác…
– Köszönjük a kisasszony bölcs szavait – ugrik fel gyorsan
egy mufti –, és a magam részéről is lelkesen támogatom a kezdeményezést. Javaslom, hogy egységünk jeléül a chartát lássuk
el a kereszt, a Dávid-csillag, Buddha arcképe és a félhold mellett egy pornográf szimbólummal is.
Gondterhelt csend. A színésznő töri meg:
– A pornográfiának mi a szimbóluma?
– A három x, de az ellen tiltakozunk – feleli a rendező.
– Legyen a görög ábécé p betűje – szólal meg egy rabbi.
– P mint pornográfia? – kérdi a bíboros. – De miért görög?

– Mert azt úgy olvassák, hogy pi. ’csánat az ötletért…
– Nekem tetszik – mondja a színésznő. – De ki írja a szöveget? Én nem vagyok a szavak embere, bár dolgozom a számmal is…
– Szerintem – pattan föl egy bonc – bízzunk meg ezzel egy
profi chartaíró céget. És a költségeket álljuk felesben. Felét a
vallási közösségek, felét a pornóstúdiók.
– De bocsánat – mondja a bíboros –, ezzel a vallási közösségek egyenként sokkal kevesebbet fizetnek, mint a stúdiók.
– Ahogy több a bevételünk is – szólal meg a híres pornóproducer. – Nagyszerűnek tartom a rinpocse ötletét. Az ügy érdekében boldogan vállaljuk a költségek felét.
– Öröm önökkel megállapodást kötni, uram – bólint udvariasan egy hindu jógi.
Fényképezkedés mosolygós kézrázásokkal, a színésznő mindenkit végigpuszil és szétosztja a telefonszámát. Azonnal felhívnak egy céget és megrendelik a chartát, amit egy héttel később ünnepélyes keretek között adnak át az ICANN-nak. Az átadással, mintegy jelképesen egyesítve a két csoport értékeit,
egy pedofil papot bíznak meg.

2010.02.28.

Ezt várhatjuk a Jobbiktól
Valami olyasmiről volt szó, hogy a jobbikosok a választásokig
nem reklámozzák (azaz lehazudják) rasszista érzelmeiket, hogy
a megtévesztett polgár rájuk szavazzon, aztán a választások
után majd megint mindent bele. De úgy látszik, mégse. Az Index a XI. kerületi lakossági fórumukról tudósít, és a cikk a következőkben summázható:
1. Az SZDSZ-esek zsidók, és a zsidóknak nincs fitymájuk.
Ősidők óta valami hihetetlen élvezetet jelent a náciknak, hogy
a zsidók farkát nézegessék, pedig 99%-uknak van saját farka is,
de csak a zsidókéra gerjednek.

2. A homoszexuálisok majmok, akik elijesztik az óvodásokat
attól, hogy rendőrök akarjanak lenni. Tehát nem az az ijesztő,
hogy tojással dobálnak meg demonstrálókat, hanem az, hogy
emberek demonstrálnak azért, hogy azzal élhessenek, akit szeretnek. Ez is ősidők óta része a náci szexmániának, iszonyú
fontos tudni, hogy ki kivel kefél.
3. A cigányok nem tudják, hol van a könyvtár, merthogy
ugye olyan ostobák. Ez már nem szexmánia: embermánia. Rettenetesen fontos, hogy az alacsonyrendűekről bebizonyítsuk,
hogy buták. Aztán nekiállunk bebizonyítani, hogy ha nem vigyázunk, akkor mindenhonnan kitúrnak minket. Szerintem ez
csak úgy lehetséges, ha mi még butábbak vagyunk. De hát a
nácik nyilván sokat olvasnak, erről közismertek. Akkor nem értem.
4. A pakisztáni és arab orvosok nem beszélnek nemhogy magyarul, de értelmes nyelven se, csak „ugabugua”. Mert az is
rettenetesen fontos, hogy az alacsonyrendűekről bebizonyítsuk,
hogy nem lehet értelmesen beszélni velük. Velünk nácikkal
hogyne lehetne, erről vagyunk híresek. Szerintem ezért megérné Szegedi Csanádot, aki ezt mondta, elküldeni nagykövetnek
valamelyik iszlám országba. Az ottaniak nagyon csípnék ezt a
stílust. (Eszembe jut az az orvos, aki szépen megvizsgált, tanácsot és receptet adott, jó negyedórát beszélgetett velem kristálytiszta magyar kiejtéssel és tökéletes nyelvtannal, s csak a
pecsétjéről derült ki, hogy arab. Aztán a receptet elvittem a patikába, ahol egy erős arab akcentussal, de érthetően beszélő fiatalember percek alatt előkerítette nemcsak a receptre írt gyógyszert, hanem egyéb árukat is.)
Szóval ez lesz, ha a Jobbik bekerül a parlamentbe. Rosszindulatú, sunyi viccek mindenkinek a származásáról és veleszületett
tulajdonságairól, csőcselékhumor, céltáblagyártás emberekből.
Szavazzunk rájuk, hölgyeim és uraim, és csakhamar ki fog derülni, hogy van valamilyen megmásíthatatlan folt a származásunkban, ami kizár minket a tisztafajú emberek tisztességes közösségéből. Az olvasó biztos benne, hogy egyik ükapja se volt
szláv származású, és minden ősanyja szűzen ment ősatyjához,
akin kívül más férfit nem ismert?

2010.03.06.

Választási reklámgyerekek
Négy éve az SZDSZ mindent elsöprő sikert aratott reklámarcával, az ötéves Kovács Pistikével – tudniillik bejutott a parlamentbe. A LAttilaD.org Politikai és Kutyaviadal Ügyosztálya
annak a kérdésnek a nyomába eredt, vajon az idén a pártok miért nem alkalmaznak reklámgyerekeket. Meglepődéssel tapasztaltuk, hogy mindegyik pártnak megvan a maga reklámgyereke, de még nem léptek a nyilvánosság elé. Lehet, hogy a kampánynak ez a része a választási hadjárat finisére marad?
A Besiktás (Besurranó és Illegálisan Kutató Társaság) felkutatta és kisebb átvilágításnak tette ki a pártok választási reklámgyerekeit, s az alábbiakban megosztjuk információinkat az olvasóval.
Meglepődéssel tapasztaltuk, hogy valamennyien fiúk és ötévesek. Arra tippelünk, hogy a pártok attól féltek, hogy lány,
avagy eltérő korú reklámarc alkalmazásával hátrányba kerülhetnek.
Fidesz – Orbán Viktorka
A pályázatnál követelmény volt, hogy így hívják. Kedvenc
étele a narancsos kacsa, de minden narancsételt szeret, kivéve a
narancsos buktát. Jól focizik, és még soha nem hazudott. Ovis.
Geometriai érdeklődésű, főleg polgári köröket szeret rajzolni.
Számtanból viszont rosszul megy a több és a kevesebb fogalma, holott nagyon szeret számolni, főleg újra. Kedvenc játéka a
szájjártatás, de ha veszít, akkor megsértődik és kirohan. Utána
sokáig nem megy óvodába. Büszke terjedelmes zászlógyűjteményére, amiben mindegyik darabnak van anyja. Kedvenc színe a narancs, egy Bacsó-film alapján, amire már nem emlékszik. Kedvenc állata a választási malac, amit aztán levág és bélbe tölt. Utána új irányból hoz egy új malacot. Szeret mosolyogni, mert az nagyon egészséges. Szeret a homokozóban ülni,
ahol saját bányatevékenységet folytat. Gyűjti az ébresztőórákat.

MSZP – Pathó Palika
Nemrég súlyos baleset érte, amikor megpróbált elhordani egy
hegyet, ettől testsúlyának kilencven százalékát elvesztette. Azóta mindig kétszer megfontolja, és aztán nem cselekszik. Kedvenc étele az eurokonform burgonyaleves. Jó fejszámoló, de
csak egymilliárddal osztható számokkal. Az óvodában kedvenc
játéka az, amikor barátaival körbe állnak és mindenki seggbe
rúgja a szomszédját. Kisgyerekhez képest rondán beszél, kurvázik és szereti a böszméletlenségig elkúrni a dolgokat. Viszont mindenkivel nagyon barátságos, amit onnan lehet tudni,
hogy ő megmagyarázza. Kedvenc színe a piros, korábban a vörös volt, de csak ő érti a különbséget. Kedvenc állata a kutya,
mert akkor is hűséges hozzá, ha nem érdemli meg. Távirányítós kisautóját egyszerre minden irányba próbálja kormányozni,
de egyfelé se sikerül.
SZDSZ – Kovács Pistike
Ugyanaz a Kovács Pistike, mint négy évvel ezelőtt. Kérdésünkre, hogy tudott mostanáig ötéves maradni, válaszul elküldött minket a picsába és megmagyarázta, hogy ha nőtt volna, a
választók nem tudnának róla a pártra asszociálni. Retkes a körme. Aktívan iwiwezik, de csak azokat igazolja vissza barátjának, akik az SZDSZ-re szavaztak, és ezt két tanúval bizonyítják. Kedvenc játéka a választósdi, az óvodában hetente másik
elnököt választanak. Kedvenc színe a világoskék, mert a többit
már lefoglalták mások. Űrhajósnak készül, egyre több időt tölt
légüres térben, a súlytalanságot gyakorolva. Volt három kedvenc madara, de véletlenül kiszabadultak. Most aranyhörcsögöt
szeretne, hogy ha nem kapna több zsebpénzt, eladhassa egy ékszerésznek.
MDF – Mekkora Kálmánka
Nehezen nyerte el a megbízatást, mert családneve Herényi
Károlyra emlékeztette a vezetőséget. Azóta mindig tart egy
csokor ibolyát a szobájában. Rendes családból származik, apja
középvezető a konzervgyárban, anyja konzervatóriumi irodista.
Az óvodában középső csoportos, és ő felel azért, hogy mindenki tisztára mossa a kezét. Ez sok bokros teendővel jár. Kedvenc
étele az almapüré. Kedvenc játéka az, amikor körbe állnak és

mindenki sorban kilép, de hajókázni is szeret. Kicsit fensőbbséges a modora, amitől az utcabeli gyerekek között csak ritkán
van barátja, és mindig más. Kedvenc színe a komoly, megfontolt, felelősségteljes, nemzeti, de liberális középzöld. Eltökélt
szándéka, hogy mindig megőrzi bácsikájának örökségét, akkor
is, ha már nem lehet mit kezdeni vele.
Jobbik – Őssy-Magyar Éber
Az egyetlen, aki nem engedte, hogy becézzük. Eredeti neve
az ősmagyar Álmos, de felébresztették. De ezzel sem elégedett,
mert egy cigánygyerek H betűt írt a keresztneve elé, ezért most
újat keres a naptárban. Nehezen megy, mert diszlexiás. Az alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy az Álmos is felvett név, a választások után visszaveszi valódi nevét: Adolf Heinrich von
Volkssturmbundsschlachtsmarsch. Büszke ősi magyar családjára, bár erősen raccsol. Kedvenc étele a nyereg alatt puhított
katonakenyér és a grenadírmars, utóbbiból kieszi a grenadírt és
a többit hozzávágja a szomszéd gyerekekhez. Szeret alakzatokat rajzolni. Kedvenc színe eredetileg a fekete volt, de hallott
egy Schwarz nevű zsidóról és kiábrándult. Most reménykedik,
hogy Braun nevű zsidók nincsenek. Annyira utálja a spenótot,
hogy a szobájában lógó rengeteg nemzeti zászlóból is kivágta a
zöldet. Kedvenc állata a turulmadár, amit saját kezűleg fogdosott békegalambokkal etet.
LMP – Mr. Griffin
Az LMP reklámarca művésznéven szerepel, amit H. G. Wells
regényének főszereplőjétől kölcsönzött. Átlagos külsejű gyerek
kissé homályos vonásokkal, kiábrándult arckifejezéssel. Viszszahúzódó alkat, naphosszat csak a szobájában ül, cédulagyűjteményét rendezgeti és kalózosdit játszik. Kedvenc színe a sárgáspirosba hajló narancskékessel kevert lilászöld. Kedvenc állata a griffmadár, mert olyat még senki se látott. Mindenkitől
kér ezer forintot, de még senki se adott neki.
KDNP – Tömjén Farkaska
Azért lett a neve Farkas, mert fiú lett, de még nem merte
megkérdezni, hogy mi lett volna, ha lány lett volna. Viktorka
szomszédja és legjobb barátja, mindenhová együtt mennek, bár

Farkaskát nem szokták észrevenni. Hívő gyermek, bár amikor a
vallásáról kérdezzük, csak annyit felel, hogy az kitűnő. Kedvenc színe a narancssárga, de nem olyan, mint Viktorkáé, mert
megpróbálja minél több fénnyel megvilágítani. Kedvenc állata
bent az égi bárány, kint a farkas. Kedvenc étele a narancslekvár
pirított semjén.

2010.03.08.

Eine gute Propaganda
zu machen
Olvasom, hogy milyen jó humora van Vona Gábornak a lakossági fórumain, a közönség mindig az oldalát fogja, és eszembe
jut egy régi jelenet. Már meg nem mondom, mikor vették föl, a
húszas vagy a harmincas években, hatalmon volt-e a náci párt
vagy még nem, mindenesetre egy színházban valamelyik náci
vezető, alighanem Göbbels beszél telt ház előtt és nagyon jókat
mond. A közönség dől a röhögéstől. Egy poénjára halványan
emlékszem, valaki azt mondta, hogy csináljanak a kormánynak
jó propagandát, amire az a válasz, hogy „csináljatok jó kormányt, és majd mi csinálunk jó propagandát”. Alighanem feliratozták a szöveget, mert a címbeli félmondat megmaradt az
emlékezetemben, még a hangsúlyokra is emlékszem.
És elgondolkodtam, hogy ezek az oldott hangulatú, kellemes
esték vajon eszébe jutottak-e a jelenlevőknek és a rádióhallgatóknak, amikor néhány évvel később a lövészárokban hasaltak,
vagy még néhány évvel később, amikor úgy érezték, hogy
szégyen németnek lenni.

2010.03.11.

Holokauszttagadás
Valaki dühöngve telefonált be egy tévéműsorba, hogy micsoda
dolog ez a holokauszttagadási törvény, hát a gulágok áldozataival mi lesz, ez kettős mérce, fuuuj. Én tudok neki válaszolni,
csak aligha fogja olvasni.
1. A jogot nem csinálják, hanem felfedezik. Ez a különbség
jog és törvény között. A törvényt írják, a jogot felfedezik. A
jog létezik, legfeljebb nem tudnak róla, a törvény a megírásakor születik, aztán hatályba lép, később módosítják, hatályon
kívül helyezik, szóval a törvény egy képlékeny valami. A jog
viszont elvitathatatlan és megváltoztathatatlan, legfeljebb egy
adott időpontban még nem ismerjük. Teszem azt, mindenkinek
joga van szabadon rendelkezni önmagával, tehát a rabszolgatartás alapvető emberi jogot sért. Ez egy egyetemes emberi
alapjog, ennélfogva mindenhol és minden időpontban elvitathatatlanul érvényes. De ezt a jogot egészen a tizenkilencedik
századig nem ismerték. Létezett, de nem tudtak róla, ahogy
Amerikáról sem, amíg Kolumbusz véletlenül oda nem tévedt.
2. Attól, hogy egy jogot kihirdetnek, sajnos az még nem lesz
egyetemesen érvényes a gyakorlatban. Teszem azt, az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, röviden az EJENY, amire még
hivatkozni fogok, számos olyan jogot tartalmaz, mint védelem
a kínvallatás ellen, vagy az egyenlő bér az egyenlő munkáért.
Ennek ellenére kínvallatás létezik, és számos vizsgálat mutatja,
hogy az egyenlő munkáért nem mindenki kapja meg az egyenlő bért, különösen a nők nem.
3. A holokauszttagadást két merőben különböző okból kell
büntetni. Az egyik ok az, hogy aki tagadja a holokausztot vagy
hasonlót cselekszik, az lelki szenvedést okoz azoknak, akik átélték, rokonaikat veszítették el vagy bármiért közösséget éreznek az áldozatokkal. Ez nyilvánvalóan nemcsak a harmadik
birodalombeli zsidóüldözés áldozataira érvényes, hanem a gulágok vagy a nagy ukrajnai éhínség, a holodomor áldozataira,
sőt ha valamikor egyetlen magányos, köztörvényes gonosztevő

bántott egyetlen embert, és én kétségbe vonom, hogy ez megtörtént, azzal bántottam ezt az embert. Ez a holokauszttagadás
emberi jogi oldala. A másik ok viszont a társadalmak jogos önvédelme a nácizmus pusztítása ellen. Minden demokratikus
parlament joggal tart attól, hogy ha egy náci mozgalom hatalomra jut, akkor a képviselőket és kormánytagokat meggyilkolják, az országot feldúlják, az emberek (zsidók és nem zsidók)
tömegeit ölik meg vagy teszik földönfutóvá, és ami talán mindennek a teteje, a rémuralom elmúltával az utókor nem azt a tizenhét tejfelesszájú sihedert fogja okolni, akik kirobbantották
az egészet, hanem az egész népet kollektíven (ráadásul teljes
joggal, mert ha egy nép nem tesz azért, hogy megvédje magát,
pedig képes lenne rá, akkor kihívja maga ellen a sorsot). A nácizmus a köztörvényes bűncselekmények sűrített és megsokszorozott kiadása, és minden társadalom védekezni akar ellene.
Ha úgy látja, hogy a nácizmus korábbi bűntetteinek tagadása
hozzájárulhat ehhez, akkor megtiltja a holokauszttagadást – ez
a büntetőjogi oldala.
Mármost az EJENY harminc cikkelye közül egy sem tartalmaz védelmet a holokauszttagadás ellen, így meg kell állapítanunk, hogy még az ENSZ közgyűlése se fedezte föl, hogy létezne olyan emberi jog, amit az iménti, hármas számmal jelölt
bekezdésben kinyilvánítottam. Lehet, hogy ezt a jogot én fedeztem föl? Lehet, de nem valószínű, éppen ezért nem szeretném, ha Attila-jog néven vonulna be a jogtörténelembe. A Nobel-díj jöhet. Ha azonban még az ENSZ közgyűlése se fedezte
fel a holokauszttagadástól való védelem mint egyetemes emberi jog létét, akkor mit kér bárki számon a magyar parlamenten?
Az imént azt írtam, hogy a rabszolgaságtól való védelem
mint egyetemes emberi jog mindig is létezett, csak régen nem
tudtak róla. Ez azt jelenti, hogy ha most beülnék az időgépbe és
megpróbálnám meggyőzni Julius Caesart, hogy meg kell tiltania a rabszolgatartást, mert sért egy egyetemes emberi jogot,
akkor a császár csak nézne rám bambán, és nem tudnám meggyőzni az igazamról, mert olyan ismeretet kérnék rajta számon,
amivel az ő korában teremtett lélek nem rendelkezett. Ugyanannyi esélyem lenne, mintha Amerika meghódítására akarnám
rábeszélni, holott az ő idejében mindenki tudta, hogy a Heszperidák oszlopain, vagyis Gibraltáron túl nincsen semmi.

Hát ilyen ókoriak vagyunk mi is a holokauszttagadás egyetemes emberi jogát illetően. Igen, vagyunk néhányan, akik beszélünk ilyen jogról, de hát Caesar idejében is rebesgethették tengerészek, hogy a Heszperidákon túl is van szárazföld, attól az
még nem lett a köztudat része. Micimackóról évtizedek óta
számtalan forrásból hallani, a legtöbbünk mégse gondolja,
hogy az utcán sétálva összeakadhat vele.
Tekintsük meg a külföldi tilalmakat a Wikipédián. Ausztriában, a nácizmus fellegvárában kifejezetten az NSDAP-t és a
nemzetiszocializmust említi a törvény. A gulágok vagy az örmény holokauszt tagadásának tiltásáról nem szól. Persze ezt a
törvényt 1947-ben hozták – de azóta se került bele ilyesmi.
Belgiumban a törvény 1995-ös, és kifejezetten a német nemzetiszocialista rezsimről és a második világháborúról beszél.
Csehország annyival fejlettebb, hogy a nácikat és a kommunistákat nevezi meg. Németország: a nemzetiszocializmus szerepel a törvényben. Izrael: nevesítve a nácik, valamint a zsidók és
az emberiség ellen elkövetett bűntettek. Lengyelországban eleve csak a lengyel nemzetiségűek vagy állampolgárságúak ellen
elkövetett bűnökről van szó, és csak a második világháború kitörésétől a kommunizmus összeomlásáig. Románia: csak a holokausztot tilos tagadni. Spanyolországban 2007 óta csak helyeselni tilos a holokausztot, tagadni nem. (Hollandiában és
Portugáliában valójában nem erről szól a törvény, nem kellene
szerepelniük a listában.)
Úgy tűnik, csak Franciaország, Svájc és Liechtenstein tiltja a
genocídium bűneinek tagadását, általánosan fogalmazva és
egyáltalán nem utalva bármely konkrét helyen és időben elkövetett bűntettre.
Nyilvánvaló, hogy miért. Az országok, társadalmak és törvényhozások nem az ellen védekeznek, hogy bárki megbántsa lakosaik érzelmeit, hanem a nácizmus fertőzése ellen, mert teljes
joggal tartanak attól, hogy ha náci csoportosulások akár minimális hatalomhoz is juthatnak, akkor elpusztítják mindazt, amit
a nemzet addig megalkotott és amire büszke. Az eszményeket,
az épületeket, a gyárakat, a műalkotásokat, és alighanem a sor
legvégén jönnek az emberek. Ezek a törvények ugyanis cinikus
törvények. Nem az egyént védik, hanem az államot, holott a

törvényhozók mindig az áldozatok sérelmeire hivatkoznak. Álságosan. No de miért várnánk a politikusoktól pont ebben
őszinteséget?
A nácizmus a világ bármely államára reális veszélyt jelent,
ezért ahol felismerték a veszélyt, ott törvényt hoznak ellene;
nem feltétlenül a holokauszttagadás ellen, többnyire inkább a
náci csoportosulások ellen. A szovjethatalom feléledésétől legfeljebb a volt keleti blokkbeli országok félnek, de többnyire
azok se védekeznek törvénnyel ellene – vagy azért, mert a félelem nem elég erős, vagy azért, mert a kommunisták tiltakozása
viszont éppen elég erős. Attól pedig egyetlen ország se tart,
hogy népe tömegesen fordul az örmények ellen, ezért nem tiltják az örmény népirtás tagadását. Az nem cél, hogy megvédjük
az állampolgárok lelki nyugalmát. Ha Kovács Kevorknak azt
mondják, hogy 1915-ben nem mészárolták le tömegesen az örményeket Törökországban, és ez Kevorkot sérti, hiába fordul
az államhoz. Az állam válaszolhat hazugul vagy őszintén, de
egyik se segít Kevork problémáján. A hazug válasz úgy szól,
hogy kérem szépen, ez a törvény szerint nem büntetendő, kérem a következőt – ez azért hazug, mert a törvényt ugyanaz az
állam írta, amely most elutasítja Kevorkot, csak ugye kihasználja, hogy az elutasítást a Valahol megyei bíróság és konkrétan Igaz János bíró írja le, és szentigaz, hogy se ez a bíróság, se
ez a bíró nem vett részt a törvény megírásában. De ugyanazt az
államot képviselik. Az őszinte válasz pedig, ami nem fog elhangzani, így szólna: „Nézze, Kovács úr, engem, a magyar államot nem aggaszt, hogy egy örményellenes mozgalom létrejöhet és gyilkosságokat rendezhet. A nemzetbiztonsági jelentések
szerint nincs esélye. És még ha lennének is ilyen gyilkosságok,
azok ellen is bőven elég a jelenlegi Btk., mert attól végképp
nem kell tartani, hogy ezek megzavarnák az állam rendes működését. Az ön személyes érzelmei, már ne is haragudjon, engem nem érdekelnek. A náci holokauszt tiltásáról se azért hoztam törvényt, mert érdekeltek a zsidók érzései. És mielőtt raszszizmussal vádol, elárulom, hogy a magyarok érzései sem érdekelnek.”
Ez csakugyan őszinte válasz lenne, mert a magyar államot
tényleg nem érdekli semmiféle polgárának az érzelmi világa.
Ugye magyarokat is mészároltak már a történelemben, magya-

rok is, külföldiek is, de mivel nincs rá esély, hogy bármikor a
közeljövőben bárki magyarokat akarna mészárolni, az állam fütyül arra, hogy a korábbiak letagadásával megsérthetik polgárait. Majd ha valakit megsértenek azzal, hogy a Don-kanyarban
nem is halt meg egyetlen magyar se, akkor indítson pert az illető, aztán ha elvesztette, alapítson polgárjogi mozgalmat a Donkanyar tagadása ellen, kit érdekel, legalább eltölti az idejét.
Ez egy cinikus, hazug törvény, de emiatt nem kell szégyenkeznünk: a többi országé is az.
*
Mindezek alapján már tudok válaszolni az Index hozzászólóinak, de előbb hangot kell adnom megdöbbenésemnek a lap eljárása fölött. Arra az esetre, ha a törvény hatályba lépése után
megváltozna a fenti linken olvasható anyag, elmondom, hogy
Miklósi Gábor cikkének végén bejelentette: „Hogy az olvasók
felmérhessék, mi vár az igazságszolgáltatásra, a cikket egy napig kommentelhetővé tesszük, és nem moderáljuk a hozzászólásokat. A jelenleg a köztársasági elnök aláírására váró törvény
csak a kihirdetése után harminc nappal lép hatályba, ma még
egyetlen holokauszttagadó hozzászólót sem lehet megbüntetni.” Ez elég szépen és világosan azt jelenti, hogy hajrá, jól zsidózzátok ki magatokat, most még szabad. És az olvasók élnek
is az engedelemmel: két héttel későbbi cikkében a szerző beszámol az 1166 hozzászólásról, és igyekszik bizonyítani, hogy
ezt ő csak kísérleti szándékból tette. El is hinném, ha nem az
történt volna, hogy ez utóbbi, mai cikkbe futottam bele, és erről
jutva tovább a február 24-i cikkre, megtaláltam az 1166 hozzászólást. Ha kísérlet volt, akkor elég lenne levonni a kísérlet tanulságait, és eltávolítani a nyilvánosság szeme elől a „kutatási
anyagot”. De mit gondoljak, ha azt látom, hogy még mindig ott
vannak, rongálják az oda tévedő rendes emberek lelki nyugalmát és hergelik a nácikat?
Valahogy az jut eszembe: ha mostanáig szabad lett volna
gyerekpornót terjeszteni a weben, és most lenne az elnök előtt
a tiltó törvény, akkor lehet, hogy az Index megkérte volna olvasóit, töltsék fel a legszaftosabb gyerekpornóikat, hadd lássa a
világ, hogy mi az, aminek most majd véget vet a törvény. Le-

het, hogy ez csak azért nem reális, mert az Index kommentjeibe
nem lehet képet feltenni?
Szóval válaszok a hozzászólóknak. Igen, a holokauszt helyeslését nem bünteti a törvény, ámbár mindenképpen büntetnie kellene, akkor is, ha azért hozták, amiért állítólag hozták, meg akkor is, ha azért, amiért valójában. De hát jó törvényhozásunk
képtelen a legegyszerűbb feladatot is hatékonyan megoldani.
Nem ez az első törvény, ami nem alkalmas arra a célra, amire
létrehozták.
Volt, aki szerint ez gondolatrendőrség, mert nincs joga valamiről gondolni valamit. De van. Csak a nyilvánosság előtt propagálni nincs. De ebben nincsen semmi új. Én nyugodtan gondolhatom, hogy bérgyilkos a szomszédom, a ruandai mészárlások fő felelőse és ráadásul bliccelt a buszon. Azt gondolok,
amit akarok. De ha ezt a nyilvánosság előtt kimondom, akkor a
szomszédom be fog engem perelni rágalmazásért, és meg fogja
nyerni a pert. Eddig is így volt, eztán is így lesz. A törvény arra
lenne hivatott (de nem alkalmas), hogy a rágalmazásnak az a
fajtája is büntethető legyen, amikor nem azt mondják, hogy
Kohn Béla hazugul állítja, hogy volt holokauszt (amiért Kohn
Béla, de csakis ő, eddig is perelhetett), hanem azt, hogy az emberiség állítja ezt hazugul (amiért eddig is perelhetett volna az
emberiség, de ilyen jogi személy nincs, tehát nem perelhetett
senki).
Írták, hogy a zsidókat pont az ilyen sunyi és sajnáltató húzásaik miatt utálják meg. Attól tartok, hogy aki ezért megutálná a
zsidókat, az eddig is utálta őket, ez csak egy újabb tétel a bűnlajstromban. Pedig hát mint a cikk is írja, éppen „a zsidók” –
elvégre éppen a nácik nevezik zsidóknak az SZDSZ-t – akarták
a legkevésbé, hogy ez a törvény megszülessen, éppen azért,
mert kontraproduktív. De ez lényegtelen, mert a gyűlöletnek
nincs szüksége okokra, nem azért gyűlöli a másikat, mert az
valamit tesz vagy nem tesz. Csak gyűlöli és kész.
Ennek a blogcikknek az első hozzászólója a rossz bácsit idézi
A pusztítóból, aki azt mondta: „Nem veheti el az emberektől a
jogot, hogy seggfejek lehessenek.” Sajnos azt kell mondanom,
a gyakorlatban tényleg nem nagyon sikerül, de az emberi jogok
(az EJENY, meg ami abból kimaradt) védelmében arra kény-

szerülünk, hogy elvegyük, de legalábbis alaposan korlátozzuk
mások seggfejségi jogát. Ha valaki azt mondja, hogy nem hiszi
el a holokausztot, az elméletileg nem biztos, hogy náci. Lehet,
hogy csak seggfej. (Sőt – elméletileg – az is lehet, hogy egyszerű, jóindulatú ember, hiszen józan ésszel még azok se hitték
el, hogy ilyesmi megtörténhet, akikkel megtörtént!) De ha
seggfej, akkor oly módon seggfej, amivel árt a társadalomnak,
ezért kénytelenek vagyunk felszólítani, hogy szüntesse be.
Valaki megkérdezte, mikor jár börtön azért, ha cigánybűnözésről beszélünk. Hát természetesen akkor, amikor hatékony
törvény lesz a gyűlöletbeszéd ellen, és azt tényleg be is tartatják.
A legérdekesebb kérdés, hogy mi van, ha azt állítja valaki,
hogy a holokauszt megtörtént, de húsz évvel korábban. Nos, a
jelenlegi törvény alapján nyilván nem büntethető, de ha az emberi jogot védenénk, az lenne. Ugyanis ez is tartalmazza azt az
állítást, hogy akik a holokausztról beszélnek, azok hazudnak.
Nagyon sokan, akik ott voltak, nem lehettek volna ott húsz évvel korábban, vagy túl kicsik lettek volna, hogy emlékezzenek.
Például Anne Frankot is hazugnak vagy kitalált személynek
minősítenénk vele, ami sérti mindazokat, akik egy eszmét látnak Anne Frankban. Márpedig olyan társadalomban élünk,
amely védi mások eszméit. Ha védjük a vallásos eszméket –
márpedig védjük és védenünk is kell –, akkor védenünk kell az
emberek személyes múltjához, távolabbi rokonságuk, népük
múltjához kötődő eszméit is.
Nem néztem utána, elhangzott-e a következő kérdés, hát
megírom magamtól: természetesen ezentúl is szabad tagadni,
ha valakit megvádolnak valamivel. Ha engem azzal vádolnak,
hogy robbantottam a metróban, és tagadom, azzal nem tagadom, hogy volt robbantás a metróban. Csak azt, hogy én részt
vettem volna benne.
A holokauszttagadást tehát büntetni kell, két okból is, de a jelenlegi törvények csak egy okból büntetik, miközben a másikra
hivatkoznak. S ezek közül a magyar a legkevésbé sem alkalmas
egyik cél elérésére sem. De azt hiszem, ennek a bíróságok csak
örülni fognak, mert ha hinni lehet Kende Péternek, márpedig
én hiszek, akkor a bíróságokon fasisztabarát ítélkezés folyik.

2010.04.14.

Itt a vége,
fizess vagy fuss el véle
Végre nem kell rettegni a totális pusztulástól, amely kevesebb
mint ezer nap és nyolc másodperc múlva okvetlenül bekövetkezik. Csak pénzkérdés, hogy ott veszünk-e a világvégekor, vagy
a vész elmúltával mi leszünk azok, akik diadalmasan állunk a
romok tetején. (És törjük a fejünket, hogy most mi a rossebhez
kezdjünk.)
A Vivos nevű cég megmenti életünket, potom tízmillió dollárért helyet kaphatunk földalatti csodabunkereikben. Kitörhet az
aszteroida, lezuhanhat a Yellowstone park, miniszterelnök lehet Molnár Oszkár, mi csak csücsülünk nyugodtan a bunkerben
és áldjuk a Vivos szent nevét, amiért ott lehetünk, teljes biztonságban, akár egy éven át.
Hogy az egy év elteltével mi lesz, az nehéz kérdés. Jobb nem
is gondolni rá. Mert ugye kint rohangásznak a fogukat csattogtató Radioaktivitások és már a köztársasági elnök is Molnár
Oszkár, de muszáj kijönni, mert csak egy évre volt elegendő a
száraz Martini. Gebasz.
Az nem nehéz kérdés, csak érdekes, hogy vajon a cég mit
csinál a very-very high profittal, amikor ők is kijönnek a saját
bunkerükből, és meg kell írni az éves jelentést a részvényeseiknek. Merthogy a bank számítógépe bizonyára megvan egy másik bunkerban, és ott van benne a very-very profit, csak valahol
a romok alatt fekszik a bank ügyfélszolgálatosa, aki tudja, hol
van az USB kulcs. Profit tehát van, csak nem hozzáférhető.
Éves jelentést írni is macerás, mert az egykor atombiztosnak
szánt internet már rég nem az, ha féltucat nagy cég kiesik, akkor az egésznek vége, és azoknak pont az aszteroida alatt volt a
géptermük. A hagyományos nyomdák odavesztek, de úgyse
tudnánk szétküldeni a nyomtatott jelentést a részvényeseknek,
mert a posta is odaveszett. Még szerencse, hogy a részvényesek
is.

Aztán jön a következő kérdés, hogy hát ugye az emberiség
odaveszett, maradt kétszáz ember tízfelé szétszórva a világban,
akik nem találnak egymással kapcsolatot, mert nem működik a
broadband (igazán felháborító, ennyi pénzért), szóval akkor ez
a húsz csoport mihez fog kezdeni. Meló lesz újjáépíteni a világot, amikor csak egypár üres martinis üveg és plazmatévé áll
rendelkezésre.
Még az a szerencse, hogy nemcsak a maja naptárat lehet megfejteni. A LAttilaD.org Ősi Amerikai Naptárakat és Da Vinci
Kódokat Megfejtő Főosztálya megfejtette az inka, inkább és
leginkább naptárakat, és kinyomoztuk, hogy pontosan hol fog
fenyegetni a vulkánkitörés, hol a nukleáris háború, hol az éghajlatváltozás, hol az aszteroida és hol Molnár Oszkár. A kapott eredményeket egymásra vetítettük, és már tudjuk, hogy
van a Föld felszínén 666 hely, amiket teljesen elkerülnek a katasztrófák. Emberiségmentő, humanista indíttatástól vezérelve
bárkinek szívesen elküldjük a hozzá legközelebbi katasztrófamentes hely pontos koordinátáit, mindössze 9,9 millió dollárért.
Mert az is fontos, hogy versenyképesek legyünk.

2010.04.21.

Az autogén hidrogén
Alternatív autókat mutattak be Győrben. Már hidrogénnel hajtott autók is vannak, de nem Magyarországon, mert nálunk
nem lehet megtankolni őket. Éspedig azért nem, mert nincs
meghatározva, hogy mennyi a hidrogén adótartalma.
A tankolási nehézségeket hallva rögtön bólogatni kezdtem,
hát igen, ez az ország sose tudta igazán kihasználni természeti
kincseit. Hiszen a tévések már a nyolcvanas években kimentek
a Balaton partjára és megkérdezték a strandolókat: „Tudta ön,
hogy a Balatonnak már kétharmada hidrogén?” És az emberek
aggodalmasan néztek a vízre. Azóta se történtek lépések, hogy

kihasználjuk a Balaton hidrogéntartalmát, úgyhogy ha majd
lesznek hidrogénkutak, alighanem úgy lesznek, hogy drága
pénzért importáljuk hozzájuk a görög hidrogént. Pedig a görög
hidrogén a legolcsóbb, mert a hidrogén görög szó, ezért minden más ország etimológiai jogdíjat fizet Görögországnak, amit
az árban is érvényesítenek. Elég borzasztó. Később persze
megjelenik a piacon a még olcsóbb kínai hidrogén Qīng (氫) elnevezéssel, ez kínaiul hidrogént jelent, de nem görög szó, ezért
megtakarítják a jogdíjat. A görög monopóliumot csak sokára
szorítja ki az olcsó, de jó minőségű német hidrogén, a Wasserstoff.
Csak hát mielőtt minálunk árusítani kezdenék, meg kell határozni, hogy mennyi az adótartalma. Megnéztem a Wikipédiában, nincs adat. A leggyakoribb izotópja, a H egyetlen protonból áll, a proton pedig két fölfelé és egy lefelé kvarkot tartalmaz. De ezekben se lehet sok adó, mert pont ez a két legkönynyebb fajta kvark. Valamelyest talán javít a helyzeten, hogy a
kvarkok feles spinű részecskék, ami valami olyasmit jelent,
hogy kétszer kell őket elfordítani ahhoz, hogy egyszer elforduljanak, és végeredményben az adóhivatalnokok se másmilyenek.
Viszont bonyolítja a dolgokat, hogy a hidrogénes autók elterjedésével fölmegy a víz ára, hiszen egy villanyzsinór segítségével a csapvízből értékes üzemanyagot lehet nyerni. A vízre tehát jövedéki adóteher nehezül (nehézvíz), aminek összegét nem
lesz könnyű kiszámítani. Egyfelől tudni kell, hogy elektrolízissel egy liter 氫 2O-ból mennyi üzemanyag keletkezik – ezt tudjuk, körülbelül száztíz gramm. Másfelől tudni kell, hogy ez a
mennyiség mennyi benzinnel egyenértékű, ez a motorok teljesítményétől függ és jelenleg nem tudjuk. Harmadfelől pedig az
elektrolízisnél felszabadul nyolcszázkilencven gramm oxigén
is, és ezt jóvá kell írni, hiszen az oxigén is hasznos anyag, univerzális oxidálószer, alkalmazzák számos kémiai eljárásnál, az
orvostudományban és – egyelőre – törvényileg szabályozatlan
biokémiai folyamatoknál, leginkább a hematológiában, a hemoglobin oxi-hemoglobinná alakításához, amit a hozzá nem értők lélegzésnek neveznek.

Nagy probléma viszont, hogy az illegális vízbontók oxigéntermelését hogyan fogják jóváírni. Könnyen meglehet, hogy
aki titokban elektrolizél, annak az oxigénjét egyszerűen nem
veszik át a begyűjtő állomásokon, és ez kockázatossá teszi a
dolgot, mert az oxigént nem könnyű tárolni és nem bomlik le.
A levegőbe kiengedni pedig csak kis mennyiségben lehet, különben kimutatják, hogy az illegális vízbontó fölött megnövekedett a levegő oxigéntartalma. Nagyvárosokban egyáltalán
nem lesz célszerű ilyesmivel kísérletezni.
A megoldást az jelentheti, hogy az Univerzum anyagának háromnegyede hidrogén. Megpróbálkozhatunk tárgyalásokat kezdeményezni az Univerzummal, hogy vegyék föl hazánkat, legalább megfigyelői jogkörrel, abba a háromnegyedbe.

2010.05.06.

Interjú Dadeus Gringsszel
Miután elolvastuk a Porto Alegre-i egyházmegye érsekéről
közzétett hasznos infókat, szükségesnek éreztük, hogy további
részleteket tudjunk meg világképéről. Ezért a BÉKA (Brazil
Érsekeket Kifaggató Alapítvány) segítségével interjút készítettünk a főpappal.
– Üdvözöljük, eminencia.
– Dicsértessék a Jézus Krisztus.
– Vágjunk a közepébe. Ön azt mondta, hogy a tinédzserek
spontán homoszexuálisok. Hogy érti ezt?
– Úgy, ahogy mondom. Elég csak körülnézni. A fiúk fiúkkal
játszanak, a lányok lányokkal. Menjen ki az utcára és figyeljen.
– No de ezek csak fociznak meg sminkelési tanácsokat adnak
egymásnak.
– Ugyan már, ne hülyéskedjen. Kefélnek. Totál buzi mindahány, én kamaszkoromban úgy keféltem a padtár… ezt törölje. Totál buzi mindahány és kész!
– Meddig?
– Hogyhogy meddig?

– Azt mondta, a kamaszok homoszexuálisok. Tehát a felnőttek
nem. Hol van az az időpont, amikor átalakulnak?
– Ja, értem. Nem, sehol sincsen ilyen időpont. Nem alakulnak
át, megmaradnak buzinak. Rohadék csürhe ez, riporter úr. Kamaszok, felnőttek, mind buzi. Én tegnap akkorát keféltem a
bíbo… nem, ezt törölje! A felnőttek is buzik és kész!
– Azt is mondja, hogy a társadalom pedofil. Ezt mire alapozza?
– Mire lehetne alapozni? A tényekre. Menjen ki az utcára.
Nézze meg, milyen rövid ruhában járnak a kislányok meg feszes nadrágban a kisfiúk.
– De ebben sincsen semmi szexualitás, senki nem nyúl hozzájuk.
– Ugyan, marhaság. Fogdossák őket, ahol érik. Én a múlt héten akkorát keféltem a kis… nem, ezt is törölje! Fogdossák
őket és kész!
– Ön azt is mondja, hogy a papokat elegendő lenne az egyházon belül megbüntetni, a rendőrségnek nem kell beavatkoznia.
– Persze hogy ezt mondom. Az Index is idézte szavaimat,
hogy furcsa lenne, ha az egyháznak saját fiait kellene vádolnia.
– Nem kellene az egyháznak, arra való az ügyészség.
– Mit képzel? Mi a közönséges emberek fölött állunk. Bár én
jobb szeretek fölöttük négykézláb, amikor… törölje! Fölöttük
állunk és kész!
– Milyen büntetést látna helyesnek a pedofil papok számára?
– El kell őket mozdítani a helyükről és áthelyezni máshová,
hogy ott is végigdughassák a… nem, törölje! El kell őket mozdítani és kész!
– Ön azt is mondta, hogy ha a melegek jogai mellett demonstrálunk, hamarosan a pedofilok jogait fogjuk védelmezni. Miért
gondolja, hogy így lenne?
– Nem reménykedem benne. Nem, ezt törölje. Reménykedem
benne, hogy nem így lesz!
– Még egy kérdés a zsidókról. Miért vonta vissza azt az állítását, hogy a holokausztban csak egymillió zsidó halt meg?
– Mert a zsidók felhördültek. De nem érdekes, jövőre megint
elmondom, a végén majd csak elhiszik.
– Ön szerint hány zsidó halt meg valójában?
– Sajnos túl kevés, újra kell próbálkoznunk.

2010.05.08.

Vaivorykštė
Így mondják litvánul a szivárványt. Vilniusban a HMCS-k kereszteket lobogtatva gyülekeztek és füstbombákat hajigáltak a
melegfelvonulásra.
Úgyhogy most bosszúból kirakunk nekik egy szivárványt.
Már volt a LAttilaD.orgon beépített szivárvány is, most kintről
hozzuk: linkelünk a Lietuvos Gėjų Lyga honlapjára, ami nemcsak ábrázolja a vaivorykštėt, hanem be is építi szerkezetébe,
az egész honlap egyetlen nagy, kattintható vaivorykštė.* Érdemes mindkét változatot megnézni, mert például a hírek egészen
mások angolul, mint litvánul.
Szerintem tündérszép szó az, hogy homoseksualius. Egyáltalán nem füstbombát érdemelne.

2010.05.13.

Tatárszentgyörgy, faszobor
Elegáns technikákat alkalmaznak a tatárszentgyörgyiek, amikor
meg kell magyarázni, hogy miért ne legyen szobruk a meggyilkolt cigányoknak.
Kellemetlen, mert éppen elcsendesült volna a falu körüli felhajtás. Ahol baleset volt, oda teszik a koszorút is, miért nézze
mindenki ott a faluban? Inkább két szomorúfüzet kellene ültetni. Szoborral, szobor nélkül ugyanúgy fáj. Ha egyszer el akarnák adni a házat, ki venné meg úgy? Mindig a tragédiára emlékeztetne, holott azt el akarják felejteni. Csak a nagy izéknek
szoktak szobrot állítani, nem ilyen kisembereknek. Aki nem
hordja magában a tragédiát, még a szobrot is megcsúfolná. Inkább egy semleges gyerekszobrot, hogy senki ne bántson gye*

A könyv összeállításakor a honlap továbbra is megvan, de átalakították,
már nem szivárványszínű a háttere. (Szivárvány)

rekeket. Nyugalmat akarnak, nem cirkuszt, híradásokat, felvonulást.
Azt hiszem, sikerült az összeset katalogizálnom. Mindenki vigyázott, nehogy azt találja mondani, hogy szobrot
csak árjáknak lehet állítani. Iszonyú kellemetlen lenne, ha a következő másodpercben az arcukba vágnák az Anne
Frank-szobrot, amit bizony nem árjának
állítottak, ráadásul frekventált helyen
áll, még ráadásulabb egyáltalán nem
egy stilizált gyerekalakot ábrázol, hanem személyesen Annét, a talapzaton
ott a neve és az évszámok. Persze meg lehet próbálkozni egy
erőtlen kísérlettel, hogy hát Anne személyében az egész holokausztnak állítottak emléket, de ez is rizikós, mert a következő
másodpercben az arcukba vághatják, hogy ugyanezen az alapon a tatárszentgyörgyi szobor a kétezres évekbeli cigány miniholokausztnak állít emléket.
Úgyhogy inkább nem mondjuk, amit gondolunk. Még hogy
cigányoknak szobrot? Végre kettővel kevesebb!
Az igazán találékony kifogások azonban megérdemelnek egy
külön főhajtást. Például a semleges gyerekszobor ötlete, ami
egyszerre fosztja meg ifjabb Csorba Robikát attól a jellegzetességétől, amiért megölték, hiszen a semleges szobor nem cigány, idősebb Csorba Róbertet pedig attól, hogy egyáltalán emlékezzenek rá. Minek? Örülnek, hogy nem látják a cigány fejit.
Azt is mondták, hogy a tragédiára emlékeztetne a szobor, pedig azt el akarják felejteni. No, hát éppen ezért kell a szobor.
István király szobra is azért kell, hogy ne felejtsük el István királyt, hogy milyen derék, tökös magyar legény volt, és mindig
emlékezzünk szegény szerencsétlen Koppány tragédiájára.
Azért állítunk szobrokat, hogy ne felejtsünk el valamit. Úgyhogy aki ezt mondta, egy füst alatt megölte az összes szobrot
az egész világon.
Azt azért jó lenne tudni, Tatárszentgyörgy is követi-e az elterjedt szokást, hogy egy brutális kegyetlenséggel meggyilkolt
zsidó emlékére feszület áll a falu szélén.

2010.05.17.

A nők jövője
Szaúd-Arábiában
Csodálatos változásoknak lehet tanúja, aki Szaúd-Arábiában jár
és véletlenül rágyújtja a házat egypár diáklányra. Bizony, a fejlődés irama szédületes, és a közeljövő még számos megdöbbentő változással kecsegtet. A LAttilaD.org Szaúdarab Nőjövőkutató Osztálya prognózist állított fel a küszöbön álló újdonságokról.
1435. A tűzoltók már akkor is kimenthetik a lányokat az égő
házból, ha azok testhezálló vagy egyéb módon kihívó öltözéket
viselnek.
1440. A tűzoltók már akkor is kimenthetik a lányokat az égő
házból, ha azok csupán alsóneműben vannak.
1445. A tűzoltók a meztelen lányokat is kimenthetik az égő
házból.
1450. Módosítják az öt évvel korábbi rendelkezés második
felét: „de ezért megkövezés jár”. Most már csak a lányokat kell
megkövezni, a tűzoltók kegyelmet kapnak.
1455. A már korábban is igen engedékeny rendelkezéseket
tovább enyhítik: már nem kell királyi engedély ahhoz, hogy a
tűzoltók kihozzák a meztelen lányokat a házból. Elég a miniszteri engedély.
1460. Felmerül, hogy az égő házból kihívó vagy semmilyen
öltözéket sem viselve kimentett lányokat esetleg nem kellene
újra felgyújtani, de a tüntetőknek engedve a kormány visszavonja a tervet.
1465. Nagyszabású per indul egy hajnali szállodatűz után,
amikor a tűzoltók kétszáz lányt mentenek ki többé-kevésbé hiányos öltözékben. Bár még a teljesen meztelen lányoknál is
ügyeltek arra, hogy az arcuk szabályosan el legyen takarva,
eközben senki nem mondta el a hajnali imát.
1470. A női tűzoltóknak is engedélyezik, hogy férfiakat
mentsenek ki az égő házból, ha el van takarva az arcuk és férfi
kísérő van az oldalukon.

1475. A tíz éve indult perben első fokon ítélet születik: a hajnali imát mentés közben el kell mondani. Ha az imaszőnyeg
eközben tüzet fog, államköltségen lehet újat vitetni az égő házba. Az ítéletet közlő egyik lap véletlenül a keresztény időszámítás rövidítését használja az iszlám naptáré helyett. A tévedés
miatt újra megszületik Michelangelo Buonarroti és Cesare Borgia.
1480. Javasolják, hogy a női tűzoltók férfi kísérője tűzoltó is
lehessen, mert bonyodalmas volt férfi családtagokat előkeríteni, akik aztán rendre tüzet fogtak az előírásos öltözékben.
1485. A javaslatot elutasítják, mert a női tűzoltók és az őket
kísérő férfi tűzoltók az égő házban mindent elborító füstben ellenőrizetlen körülmények között maradnának kettesben.
1490. Másodfokú ítélet az imaperben. A mentés közben tüzet
fogó imaszőnyegeket a tűzoltóság költségvetéséből kell kicserélni.
1495. Szigorú törvény jelenik meg a tűzből mentésnél alkalmazandó erkölcsi szabályokról, miután egy tűzoltónő egy vegyiüzem oltásának negyedik napján óvatlanul levette arcáról a
védőmaszkot. A törvényt külföldön sokan bírálják, mert túl sok
bürokratikus intézkedés nehezíti a mentést, amit mostantól nem
lehet a bejelentéstől számított tizedik órán belül megkezdeni.
1500. Beköszönt a tizenhatodik század. Az ünnepi tűzijátékokban véletlenül kigyullad a királyi palota.

2010.05.18.

Kovácsné Józsi
Néha, pesszimista hangulataimban, látom magam előtt, amint
ezer év múlva a világtörténelem legnagyobb tudósa kiugrik a
szónikus zuhany alól, és amúgy pucéran, csurom szónikusan
végigrohan a Mars főutcáján és ordibál: „Heuréka! Rájöttem!
A buzik is emberek!” És mivel akkora nagy szupertekintély,
azonnal törvénybe is iktatják, hogy igenis, a buzik éppen olyan
emberek, mint mi magunk vagyunk… kivéve persze azokat,
akik ráadásul még cigányok is.

Ez a legutóbbi szaktudományos bulvárcikk olvastán jutott
eszembe, aminek már rögtön a címe is érdekes. Homoszexualitás: elfogadjuk, csak ne lássuk? Kérdésre nem illik visszakérdezni, tehát visszakérdezek. Mit ne lássunk? A homoszexualitást? Én még soha nem láttam homoszexualitást. Melegeket
már láttam. Melegpornót is láttam, sajnos, mert az engem taszít. De az egy film, a homoszexualitás meg egy elvont fogalom. Az ógörögöknél a homoszexualitás elterjedt volt, de
egyetlen meleg pornófilmet se forgattak. Szóval aki azt mondja, hogy ő elfogadja a homoszexualitást, csak ne lássa, azt azzal
biztatom, hogy más elvont eszméket se lát, csak így tovább.
Mindazonáltal a homoszexualitás fényvisszaverő képességétől függetlenül a válasz az, hogy nem. Nem fogadjuk el. Véres
szájú magyar legény reggel kiugrik az ágyból, beveri a könyökét, ordít egyet és szidni kezdi a buzikat, ámbár életében még
egyet se látott. Ez biztos, valaki mesélte, hogy egy derék hazafi
öt percig magyarázta neki, hogy milyen ronda alakok a buzik, ő
mennyire utálja őket, még szerencse, hogy egyet sem ismer. A
valaki pedig udvariasan bólogatott. Ugye nem kell elmondanom a poént?
Elgondolkodtam ezen a felmérésen. „A megkérdezettek csupán negyvenkét százaléka véli úgy, a homoszexuálisoknak meg
kell adni a lehetőséget, hogy úgy éljék az életüket, ahogy szeretnék.” Ez tartalmazza azt a meglepő állítást, hogy az embereknek csupán ötvennyolc százaléka óhajtja eldönteni, hogy
mások hogy éljenek, pontosabban kivel, és ezek között elméletileg egyetlen sadhen sincsen, akinek elvileg ez a dolga. Illetve
még az is csak javaslatot tesz.
Van itt más furcsaság is. „Húsz éve törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Ennek ellenére a saját nemükhöz vonzódókat még ma is sokszor éri hátrányos megkülönböztetés.” Ez nekem egy picit azt jelenti, hogy ha nem törölték volna, vagyis
még mindig mentális betegség lenne, akkor a hátrányos megkülönböztetés nem lenne meglepő, szokatlan vagy helytelen.
Vagyis a mentális betegek hátrányos megkülönböztetése normális dolog. Ez azért baj, mert mentális betegek továbbra is léteznek. Most már statisztika is van róluk.

Nagyon klassz a homofóbia kiváltó okainak felsorolása,
komplett kis orvosi elemzés, de hiányzik egy fontos kiváltó ok.
A felsőbb utasítás. „Lépj be sorainkba! Ismerkedj meg érdekes
emberekkel! És gyűlöld őket!”

2010.05.19.

Egy a zászlónk
Ez a baj. Mert nem rossz ez a gondolat a tarisznyákról, de lehet, hogy jobb lenne disztingválni. Érettségizni nagyon sokféleképpen lehet, és nem biztos, hogy mindenki megérdemel bármilyen zászlót.
Logikusnak tartom, hogy aki kitüntetéssel érettségizik, az
kapjon aranyszegélyes zászlót, aki viszont csak jelesre, az simát.
Aki négyesre érettségizik, annak hiányosságait juttassuk kifejezésre a hiányos zászlóval. Hagyjuk ki a fehéret, csak piroszöld zászlót kapjon.
Aki hármasra, az kapjon zöld-fehér zászlót.
Aki kettesre, az kapjon tiszta vörös zászlót.
Aki pótérettségire szorul, arra fölösleges költeni. Már van neki otthon piros-fehér zászlaja.

2010.05.19.

Zászlókat a tarisznyákba
Most olvasom a Fidesz ingyenes újságjának talán utolsó számában (mármint ingyenesnek utolsó, nemsokára bizonyára
pénzbe kerül és kötelező lesz megvenni), hogy a Csongrád megyében érettségizendüszöknek zászlót fognak rakni a tarisznyájába. Címereset. Már meg van szavazva.

Nagyszerű ötlet, olyannyira, hogy rögtön le is teszteltük. A
LAttilaD.org Ifjúsági, Tömegmozgalom és MHK Szakosztálya
meginterjúvolt néhány érettségizett fiatalt, két csoportból. Az
elsők tíz évvel ezelőtt érettségiztek, és nem kaptak zászlót.
– Hát igen. Én érettségi után tovább akartam tanulni. Orvos
akartam lenni, esetleg elektromérnök vagy jogász. Mindenesetre ezen a szakterületen akartam elhelyezkedni. De hát nem lett
belőle semmi. Egy ideig munkanélküli voltam, aztán kiváltottam az ipart. Most van egy kisvállalkozásom, hajmeresztő vagyok, de hát alig van megrendelés. Épp hogy éhen nem halok.
Négy gyerekem van, őértük gürcölök, de nagyon nehéz a megélhetés. Azt remélem, hogy mire ők érettségiznek, még érvényben marad ez a rendelkezés és legalább nekik könnyebb lesz.
– Én továbbtanultam, jogi diplomám van, el is helyezkedtem
egy ügyvédi irodában mint halványlila segédfogalmazó. Csak
hát abból nem lehetett megélni, úgyhogy mellékállást vállaltam. Annak lett egy kis következménye, és amióta kijöttem,
munkanélküli vagyok. Megpróbálok mindent elölről kezdeni,
most arra spórolok, hogy legyen egy saját zászlóm, amivel elindulhatok.
– Nekem egy pechsorozat az életem, amióta leérettségiztem.
Zászló nélkül, akkoriban nem adtak, és ez nyomot hagyott az
életemen. Először elhelyezkedtem mint focilabda, de kirúgtak.
Vállalkozásba kezdtem, bundákat varrtam a városi focicsapatnak, de rájöttek. Egy ideig merülőforraló voltam, aztán dobhártyaszaggató, később szekértoló. Így csúsztam egyre lejjebb.
Végső kétségbeesésemben olyasmire szántam el magamat,
amitől mindig óvott jó édesanyám, de nem volt más választásom. Az országnak igen, másik jelöltet választottak. Most azt
tervezem, hogy eladom mindenemet és kivándorolok. Talán
Afganisztánba vagy Ugandába. Ott a vagyonomból gondtalanul
élhetek akár egy hétig.
– Én az érettséginél szúrtam el. Kiléptem a nagybetűs Életbe
és nem volt semmim. Mindenfelé próbálkoztam, de nem jutottam semmire. Voltam állásban, nem működött. Voltam vállalkozó, az se működött. Voltam házas, az se működött. Voltamper, kilowatt. Mert soha nem volt zászlóm. Haj, ha tudtam volna, hogy ezen múlik!…

A második csoport 2011-ben végzett, immár zászlóval, és tíz
évvel később interjúvoltuk meg őket. A kutatásnál segítségünkre volt a LAttilaD.org „Marty McFly” Időugró Rohamcsapata.
– Hogy mi történt velem az érettségi óta? Hát először beiratkoztam az egyetemre. Kitüntetéssel végeztem mint rákkutató.
Azóta ezzel foglalkozom. Már rengeteg rákot találtam, főleg
garnélarákot, de homár és languszta is akad. Alapítottam egy
céget, és elnyertem a Rák Kati-díjat. Vettem egy rózsadombi
villát, aztán hozzá egy kanalat. Először feleségül vettem egy
gyönyörű modellt, de később már egy valódit. Még nem vagyok harmincéves, de már bejártam az egész világot, rengeteg
milliomossal tegeződöm, hihetetlenül boldog vagyok. Most
várjuk az első gyerekünket és a pénzes futárt a múlt héten megnyert ötös találattal. És mindez az érettségin múlott. Attól fogva fantasztikus szerencseszéria volt az életem.
– Én az érettségi másnapján találtam az utcán egy tárcát egymillió forinttal. Benne voltak a tulajdonos iratai. Visszavittem
és megkaptam a pénz tíz százalékát, plusz egy állami kitüntetést a becsületességemért. A százezer forintot befektettem a
tőzsdén, fél év múlva tízmillió forintom volt. Közben megnősültem, azóta tündérszép gyerekeink vannak, és egy kiskutyánk. Az éves adóm százmillió forint, de könnyedén kifizetem. Az utolsó fillérig, nem csalok és nem keresek kiskaput.
Már elnyertem a legbecsületesebb adófizető polgároknak járó
aranyérmet és kezet fogtam a köztársasági elnökkel. Az érettségin a tarisznyámban talált zászlónak köszönhetek mindent.
Most az a célom, hogy öt éven belül megtízszerezzem azt az
összeget, amit jótékony célra adományozok, mert annyiból már
számottevően csökkenthető a szegénység, a hajléktalanság és a
környezetszennyezés. Esténként a feleségemmel a kandalló
előtt ülünk, francia konyakot iszogatunk és a honfitársainktól
érkezett köszönőleveleket olvasgatjuk.
– Az én pályám üstökösként ívelt föl az érettségi után. A
zászló volt az oka, ami ott volt a tarisznyámban. Az egyetem
után beléptem egy nagy nemzetközi céghez, villámgyorsan jutottam előre a ranglétrán, nemsokára én lettem a cég harmadik
embere. Komoly kilátásaim voltak, hogy még elnök is lehetek,
csak… tudják, van egy riválisom. Ugyanott érettségizett, ahol
én. Egyetemre is együtt jártunk, mindig ő volt az évfolyamelső,

aztán a cégnél is mindig előttem járt. Ő nyerte el a cég második
emberének posztját, aztán ő lett az elnök. Én lettem a második
ember. Mindketten politizálunk is, ő belépett egy pártba, ahol
egykettőre magas pozíciót ért el, bekerült az országos vezetőségbe, és ők nyerték a választásokat. Az én pártom vesztett, de
most már én vagyok az elnöke, és a következő választásokon
várhatóan mi nyerünk. A riválisom most valószínűleg tagja
lesz a kormánynak, és ha kitöltötte hivatali idejét, Brüsszelbe
akar menni az EU-ban politizálni, és van egypár megkeresése
az ENSZ-től, magas állásokat ajánlottak neki. Én azt tervezem,
hogy ha miniszterelnök lehetek, akkor elkormányozom ezt a
kis országot és talán bizottságot vezethetek az Európa Parlamentben.
– Minek tulajdonítja, hogy ön mindig le van maradva riválisa
mögött?
– Az érettséginél neki nagyobb zászlója volt.

2010.05.24.

Árjasági okiratok
Kezembe került egy doboz, amiben régi családi fényképek és
iratok vannak, és találtam néhány iratot, amiken elgondolkodtam. Huszonkettőt, amik speciális célból készültek. Fantasztikusan régiek, de nem ez bennük az érdekes. Azért a legrégebbit
megmutatom.
Hogy pontos legyek, nem maga az okmány a régi, hanem a
benne leírt tények. Mivel németül és csehül van, elmondom,
miről szól. Ez Wilhelm Cermak és Franziska Ochs házassági
anyakönyvi kivonata, akik 1845-ben kötöttek házasságot a
csehországi Kratonohyban, akkori nevén Kratenauban. A vőlegény 1822-ben az alsó-ausztriai Laa an der Thayában született,
a menyasszony pedig 1826-ban Saarban, ami valószínűleg nem
a nyugat-németországi Saar-vidéken keresendő, hanem szintén
Csehországban, a mai Žďár nad Sázavouval azonos. Ámbár ez
nem biztos, de nincs is jelentősége. Egyetlen sor van az iraton,

ami számít, az egész papírt ezért kellett kiállítani. Religion –
Náboženství. Vallási hovatartozás. Amint írják, röm. Kathol.,
vagyis római katolikus.

Az utókort persze elgondolkodtatja, hogy vajon kik lehettek
ezek a fiatalok – a vőlegény alig múlt huszonhárom, a menyasszony néhány hónapja töltötte be a tizenkilencet –, akik százhatvanöt évvel ezelőtt egy remélhetőleg szép nyári napon öszszeházasodtak. Például képtelen vagyok rájönni, hogy milyen

nemzetiségűek lehettek. A vőlegény itt Wilhelm Cermak, máshol Czermak néven szerepel, de ha a papírt csehül állították
volna ki, akkor bizonyára Čermák lenne. Magyarországon kiadott iratokon Csermák Vilmosnak írták. Hogy az eredetileg
német nevet magyarosították vagy az eredetileg magyar nevet
németesítették, azt már képtelenség kideríteni. Ami Ochsékat
és Staußékat illeti, arra tippelek, hogy szudétanémetek lehettek,
bár persze nem lehet tudni, hogy ők hol éltek. Csermák Vilmos
életútja több más iraton is szerepel, az övék nem. Lehet, hogy
Csermákék is németek voltak, de lehettek csehek is. Vagy akár
magyarok, akiknek leszármazottai később visszatértek Magyarországra. Mert hisz akkoriban ez mind ugyanannak a monarchiának a része volt.
De könnyen meglehet, hogy én vagyok az első, vagy mondjunk nagyobb számot, a harmadik, akinek ilyen kérdések fordulnak meg a fejében, amikor ezt az iratot nézegeti. Amikor ez
még nem régiség volt, hanem hivatalos okirat, méghozzá létfontosságú személyi okmány, akkor a tulajdonosát is, aki feleségem nagyanyja volt, és mindazokat, akik bármiért kézbe vették, egyetlen dolog érdekelte. A Religion. Az, hogy az 1820-as
években született Wilhelm és Franziska nem voltak zsidók.
Merthogy amikor ezt az iratot kiállították, a házasságkötés
helyszíne a Cseh–Morva Protektorátus része volt. 1944. április
18-án. Ezért van mindenhol elöl a német felirat, s csak utána a
cseh, ámbár az ott Csehország, de akkor német gyarmat volt.
Náci gyarmat, hogy pontos legyek. Ezért kellett beszerezni ezt
az iratot egy kilencvenkilenc évvel korábbi házasságkötésről.
El se tudom képzelni, mekkora munka lehetett hetedhét országból előteremteni őket.
Huszonkét okiratot mondtam, kettőhöz hiteles fordítás is tartozik, pecsétekkel, bélyegekkel. Egy kis köteg. Ez volt akkoriban a személyi igazolvány. Arról szó sincsen, hogy lett volna
egy kis Arierdokument, rajta a nürnbergi szabvány szerint megkövetelt ősökkel, és mindegyiknek a neve mellett kis kereszt
vagy Dávid-csillag. Dehogyis. Persze volt Blauschein meg
mindenféle J betűs kártya a zsidóknak, amikről olvasni lehet a
visszaemlékezésekben, de a bizonygatási szertartáshoz kellett a
teljes gyűjtemény kereszt- és házasságlevelekből.

Gyakori szertartás ez minden diktatúrában. Nézzük meg,
hogy működik egy képzeletbeliben.
– Kék hajú maga?
– Igenis, kérem.
– Az iratait!
– Tessék, biztos úr, parancsoljon.
– Hadd lássam! Nnno. Hát maga kék hajú, amint látom. No
de… hát ez itt mi?
– Kérem, az egy hatálytalanított bejegyzés, az ott…
– Lassabban! Itt az áll, hogy a maga dédanyja lila hajú volt!
– Kérem, tessék megnézni, hogy azt a bejegyzést a hajszínvizsgálati bizottság tévesnek minősítette és keresztülhúzta.
– De csak piros ceruzával! Miért nem kékkel? Mi? Mit akar
itt nekem beadni?!
– Kérem, a nyíregyházi bizottságnál külön rendelettel a piros
ceruzát a kék ceruzával azonos jelentésűnek minősítették. Én
nem akarom a biztos urat megtéveszteni…
– Kuss! Ha a maga dédanyja lila hajúnak minősül, akkor a
nagyanyja bizonyítványára fel kell ragasztani a lila bélyeget!
Ezen nincs lila bélyeg! Mit akar maga itten potyázni, miiiii?!
– Kérem, nekem felmentésem van a lila bélyeg felragasztása
alól, ott van a kötegben, tessék szíves lenni megnézni, biztos úr
kérem.
– Ez itt, ez a sajtpapír? Ez magának felmentés?
– Kérem szépen, ezt a felmentést a temesvári bélyegszíneket
felülvizsgáló bizottság láttamozta és jóváhagyta. Rajta van Főhatalmassághy nagyságos úr aláírása.
– Hol?!
– Kérem szépen, a bal alsó sarkát tessék megnézni.
– Aha. Látom. Hát jó, ez rendben lenne… megkapja a belépési engedélyt az élelmiszerboltba. De figyelmeztetem, hogy
nyolc napon belül szerezze meg a rendes iratokat és mutassa be
a körzeti bélyegellenőrző irodában. Tessék egy igazolás a hiányos iratokról, ha lebélyegezteti a főkapitányságon, akkor
nyolc napig érvényes. És most tűnjön el a szemem elől!
És szegény kék hajú bealázatoskodhatott az élelmiszerboltba,
ahol az eladóval eljátszhatta még egyszer ugyanezt. Mert a diktatúrának az a lényege, hogy akinek a legkisebb hatalom is kerül a kezébe, az maximálisan él és visszaél vele, törvényes fel-

hatalmazással. Emlékezhetünk a hetvenes évekbeli kórházi
portásokra, akik szigorú arccal kivárták a látogatás kezdetét, a
tizennégy óra nulla perc nulla másodpercet, és akkor megfordították a nagykapu zárjában a kulcsot.

Van olyan papír is a kötegben, ami nem szemérmeskedik létrehozásának célja felől: igazi náci nyíltsággal rápecsételték.
Íme: az előző oldalon. A felül levő pecsét több iraton rajta van,
másokra kézzel írták rá az 1939. évi IV. törvénycikket. A középen látható pecsét csak két iraton szerepel, és a másikon az
egyik szó nem kivehető. Kizárólag a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló törvénycikk végrehajtására. Ez is pont kilencvenkilenc éves adatról szól: 1941ben adták ki az 1842-ben született Stahl József születésének bizonyítására.
Van egy rossz hírem. Sajnos az anyakönyvek számítógépesítése még gyerekcipőben jár. Gyanítom, hogy aki a rendszerváltás
előtt született, arról semmilyen adat nincsen számítógépen;
még utána is kétséges. Úgyhogy kezdhetjük majd elölről a
mászkálást egyik dölyfös egyháznoktól a másikig, és kuncsoroghatunk iratokért azoknak a származásáról, akik egykor az ő
őseik származási irataiért kuncsorogtak.
Esetleg majd indítsunk mozgalmat annak követelésére, hogy
mindenkinek legyen egy kis mágneskártyája, a keretlegények
pedig kapjanak hordozható leolvasókat. De nem biztos, hogy
ez megvalósul. Valószínűbb, hogy be kell érnünk azzal, hogy
hologramos matrica kerül a felvarrható Dávid-csillagokra.
2010.05.25.

Fóbiák
Írtam egy hozzászólást Tibinél, de jópofára sikerült, itthon is
közzéteszem.
Ami a fóbiákat illeti, ötven százalékban igazat adok Neked,
aesculus. Trianonnal nekem is tele van a hócipőm. Tudod, miért? Mert sulykolják. Egy csomó mindennel tele van a faszom
(ahogy Janus Pannonius írta volna), pusztán azért, mert sulykolják. Volt egypár klassz forradalmunk. Ükapáink fölkeltenek, kibonták a hon zászlait, s Petőfi dalára robajlott a sereg az

ellen ellen. Meg ugye apáink is fölkeltenek, ledönték a zsarnok
szobrát és minden sarkon állt vala egy puskás öcsi. Ezek nagyon klassz dolgok. De én valahogy képtelen vagyok minden
évben március tizenötödikén vezényszóra áhítatos elragadtatásba esni, hogy milyen nagy hősök is valának ükapáink. Ha ilyen
transzba tudnék esni, biztos könnyebb volna, de akkor az másnap is kitartana. Márpedig a kokárdákat tizenhatodikán kidobják a szemétbe, velük megy a lángkeblű honérzület, és egy évig
nem is tér vissza. Októberben hős ifjak vagyunk megint, de
másképpen, Petőfit le se szarjuk, ám ha valaki oly varázsos
bűvnevet ejt ki száján, mint Corvin köz, rögvest elérzékenyülünk. Huszonharmadikán estig. Másnap már az is csak egy utca
valahol Pesten. Vagy Budán, még azt se tudjuk. Kit érdekel?
Ez lesz Trianonnal is, ha évenkénti gyásznapot csinálnak belőle. Eddig a nyavalya se tudta, hogy az év melyik napján írták
alá azt az egyezményt, a napokban olvastam, hogy valamikor
nyáron, akkor majd hirtelen leszegjük napolajjal bekent fejünket, kiesik kezünkből a tóparti lángossütő műremeke, mit szét
is áztatnak könnyeink. Sóhajtva köszöntjük a hősvértől pirosult
gyászteret, hol annyi vitéz magyarok hadakozának amúgy egy
rossz ügyért, s midőn elbukának, az rohadék nyugatiak szétmandagolák a hont. Másnap pedig fogalmunk sincs, hogy Trianon, az egy falu, egy város vagy egy híres ember, fekszünk tovább a napolajban és káromkodunk, amiért meleg a sör.
Ez persze nem vonatkozik arra a száztizenhét vérmagyarra,
aki ha beveri a könyökét, akkor is dühöngeni kezd, hogy ez
nem történt volna meg, ha nincsen Trianon. Meg a zsidók.
Ami mármost a magyarságfóbiát illeti, erős undoritisz kerülget
attól is, hogy örökké bizonygatnom kell, hogy magyar vagyok.
Azt nem kell bizonygatnom, hogy barna hajam van. Szarnak rá.
Azt időnként bizonygatnom kell, hogy mozgássérült vagyok,
de csak hivatalos eljárásoknál. De azt, hogy magyar vagyok,
örökké bizonygatnom kell. Leírok például valamit abból, ami
itt a fentiekben olvasható, erre jön a döbbent válasz: „Hát te
MAGYAR vagy?”
Hát, baszd meg, magyar vagyok. Nem egy öröm, elhiheted,
de nem én kértem, ide születtem, itt ismernek, ennek az országnak a nyelvét beszélem. Mi az isten lehetnék, ha nem magyar?

De ezeknél a „hát te MAGYAR vagy?” embereknél olyan
nincs, hogy magyar, csak MAGYAR van, de legalábbis Magyar, nagy kezdőbetűvel, ámbár nem családnév. Valami olyasmit képzelnek be maguknak, hogy magyarnak lenni nem egy
tény, ami az ember születése folytán bekövetkezik (tizenötmillió esetben) vagy nem következik be (hatmilliárd esetben), hanem egy érdem. Először is az kell, hogy az embernek minden
őse fajtiszta magyar legyen, cigányok, zsidók, egyéb alsóbbrendűek kizárva. Minimum ssy vagy ffy legyen a neve végén.
Almássy Kornél rendben van, Almási Éva minimum gyanús.
Ha a származás oké, akkor jön valami komplikált értékrendszerbeli elvárás, amit mindmáig nem karmolok. Olyanok vannak benne, mint hogy bolondulni kell a rovásírásért, rejtély,
hogy minek, és be kell képzelegni valami dicső múltat, amikor
minden valamirevaló magyar ember vitéz volt, bár hogy ez mit
jelent, azt nem nagyon tudom. Az imént láttam a Lúdas Matyit
Dargay Attiláéktól, abban Döbrögi embereit folyton vitéz úrnak szólítják, úgyhogy gondolom, hogy a dicső múltban a magyar embernek kackiás bajsza volt, és ordítóan bárgyú ostobasága. Nos, nekem a bajszom megfelel kackia nélkül is, de megmaradnék értelmes embernek.
Márpedig MAGYAR csak az lehet, aki fenntartás nélkül elhisz minden ökörséget, ha a megfelelő ember mondja. A felsőbbség szent. Lenézzük a középkori japánokat, amiért az uraság egyetlen szavára fölmetszették a saját hasukat, de azt nem
vesszük tudomásul, hogy a középkori magyarok ugyanilyenek
voltak.
Van egy varázsigéjük az ilyen bőszmagyaroknak. „Aki magyar, velünk tart!” Emlékszem a Megáll az idő egyik jelenetére, amikor elmegy az utcán egy teherautó, a platón valaki elkiáltja ezt a mondatot, erre Őze Lajosnak elborul az agya és megpróbál felkapaszkodni a kocsira, úgy rángatják vissza.
Mármost basszátok meg. (Most a teherautóról kiabáló pasihoz beszélek.) Aki nem magyar, az nem tart veletek, mert nem
érti a felhívást. Ha lefordítjátok neki, akkor viszont lehet, hogy
külföldi létére is veletek tart, mert egyetért az elnyomatás elleni
harccal. Mint ahogy csakugyan harcoltak külföldiek nem egy
forradalomban, a ’48-asban rengetegen, a spanyol polgárháborúban is közmondásosan, ’56-ban is lehettek volna sokan, ha

nincsenek zárva a határok és nem zajlik le pár nap alatt az
egész. Aki viszont nem tart veletek, az attól még lehet magyar.
Voltak, akik azért nem mentek, mert nem voltak fegyverfoghatók. Voltak, akik féltették az életüket. Sajnálom, ilyen is akad,
egy életük volt, nem voltak macskák. És voltak, akik egyetértettek a diktatúrával. Azóta persze mind rájött, hogy harcolt a
Corvin közben, de akkor még kommunisták voltak.
De attól még ez magyar volt mind, vágod? Az a nemzetiségük. Nem valami eszményképnek való megfelelés, honfivér,
szabadságszeretet, hanem az a tény, hogy az ember minek születik. Szálasi és Rákosi is magyar volt, a kurva életbe, pedig
egyiket sem említjük, amikor külföldieknek dicsekszünk a történelmünkkel.
No, attól van nekem undoritiszem, hogy ilyen MAGYARnak
kell lenni, mert aki nem tart velük (akárhová), akinek nem szemed könnybe a lába, amikor a régi szép időkről regélnek olyanok, akik akkoriban egyáltalán nem érezték jól magukat, szóval
aki nem MAGYAR – az valami szemétláda. Az az emberiség
legalja. Annál még az is jobb, ha francia vagy norvég, nem tehet ugye róla szegény, de az ilyen hazaárulót, aki nem kúszik
föl minden csütörtökön a templomtoronyba, hogy magával
rántsa a rusnya törököt, azt el kell pusztítani.
Ettől van nekem fóbiám. De a többi baloldali nevében nem nyilatkozhatom, ugyanis én inkább liberális vagyok, mint baloldali, és a liberálisoknak az a sajátságuk, hogy nincs központilag
előírva, hogy mit kell gondolni. Ettől aztán mindenki mást gondol. Én ezt gondolom.

2010.05.26.

Szopás
Leszívják a benzint a kocsikból, adja hírül a Délmagyar. Iszonyúan érdekelne, hogy miért én szívok, ha ők szívnak, de más

bajom is van. Úgy mesélték nekem, hogy a kommunizmus már
véget ért. Ez most frankó, vagy csak vakítanak?
Mert anno cicmic, mikor még nem ért bokáig a fülem, megesett, hogy némelyik kórházban rendeltetésszerűen használtam
a folyosóra kitett hűtő- és szobahőmérsékletű szekrényt, ahol
az élelmiszert kellett rakni. Akkoriban az volt a szokás, hogy
uzsonnára édességet kaptunk. Én egyszer kaptam valami elég
ritka fajta édességet, és egy nap az uzsonnánál viszontláttam.
Akkor kifigyeltem, hogy a nővérkék a szobahőmérsékletű
szekrény tartalmából kommunizálnak azért, hogy a gyerekeknek édességet adjanak, a hűtőt viszont békén hagyják. Innentől
a hűtésre nem szoruló ennivalót is a hűtőben tartottam.
Mármost akkoriban még ugye dúlt a kommunizmus, de ez se
tartott vissza egypár szülőt attól, hogy lebasszák a nővérkéket,
mondván, hogy ők nem sajnálják az édességet a beteg gyerekektől, de amit a sajátjuknak vettek, azt hadd egye már meg a
sajátjuk. Most a kapitalizmus dúl, de úgy tűnik, az elv ugyanaz,
berakjuk a holminkat a nagy közösbe, aztán akinek kell, az vigyen belőle, tessék.
Egy különbség van a kommunizmustól. Most fizetni kell
azért, hogy a pógár betehesse a holmiját a nagy közösbe.
2010.05.27.

A behelyettesítősdi
Éppen írtam egy kommentet ide, amiben említettem a nácik behelyettesítősdijét. Hát tessék, itt a következő példa rá. Undorítónak tartom, hogy a holokausztról írjanak a Délmagyaron,
ahol nincs moderálás vagy csak névleges, és szinte szabad folyást kap az uszítás.
Behelyettesítősdivel kezdi a második hozzászóló, sevenof9,
aki egyébként egy elég merev gondolkodású, de formálható jellemű hölgy nevét bitorolja. Ő behelyettesíti a holokausztot a tatárjárással, a török megszállással, az ötvenhatos kivégzésekkel
és az arabok amerikaiak általi irtásával. Aztán jön két hozzászólás Palesztínáról, Hirosimáról és Nagaszakiról stb. A har-

mincnyolcadik hozzászóló jót élvezkedik Izrael bűnein, és így
tovább.
A behelyettesítősdi úgy működik, hogy az egyenlőség nevében
szót emelnek a hitleráj által a zsidók ellen elkövetett népirtás (a
továbbiakban: soá) bármely említése ellen, merthogy annyi
rengeteg népirtás volt és van, és micsoda dolog, hogy a soá untalan emlegetése elhomályosítja a tényt, hogy a többi népirtás
is népirtás. Valójában azonban a cél az, hogy a többi segítségével homályosítsák el a soát. Ha sikerül az emberiségben elültetni a gondolatot, hogy egy lövöldözés, amiben meghal ötszáz
ember, pont ugyanolyan dolog, mint hatmillió ember tervszerű
legyilkolása erre a célra létrehozott ipari komplexumokban, akkor lélektanilag sokkal könnyebb dolguk lesz azoknak, akik a
második soát hivatottak előkészíteni.
A behelyettesítősdi kiegészítő módszere a számolósdi. Egyrészt nekilátnak a hatmilliót lecsökkenteni, amennyire csak lehet, mert minél kisebb a szám, annál kisebb – azt hiszik – a dolog súlya. Másrészt nekilátnak olyan eseményeket keresni, ahol
a lehető legnagyobb volt az áldozatok száma, de a felelősök –
azt hiszik – nem voltak nácik. Nagyon fontos, hogy ne legyenek nácik.
A két azthisziket magyarázzuk meg. Az áldozatok számának
semmi köze ahhoz, hogy embertömegek legyilkolására hatalmas gyárakat építeni milyen foka az aljasságnak – ez idáig még
senkinek se sikerült megfogalmazni, hogy milyen szinten kell
ehhez elaljasulni. A módszer és a mögötte levő mentalitás az,
ami a soát megkülönbözteti az összes egyéb népirtástól, nem
pedig az áldozatok száma. Ha a halálgyárak csak 1945 májusára épültek volna föl, akkor csak néhány tízezer embert ölnek
meg bennük, de attól nem lettek volna kevésbé aljasok. Készséggel elhiszem, hogy a holodomornak volt annyi áldozata,
mint a soának, akár még több is. Azt is elhiszem, hogy Sztálinnak kifejezett óhaja volt, hogy több millió ukrán pusztuljon el.
Készséggel aláírom, hogy a holodomor aljas népirtás volt, és
mindenkit, aki tevőleg részt vett benne, bíróság elé kellett volna állítani a legsúlyosabb bűnért, amit ember elkövethet.
De a módszerben mégis van különbség. Sztálin elkoboztatott
minden élelmiszert és hagyta, hogy az emberek éhen haljanak.

Hitler húsz évig ordította, hogy a zsidókat ki kell irtani, belehajszolta az országot egy világháborúba elsősorban azért, hogy
a zsidókat összeszedethesse és kiirtathassa, és iszonyatos méretű apparátust hozott létre erre a célra. Gátlástalan gyilkológéppé kondicionált legalább másfélmillió embert, akik büszkék
voltak arra, hogy parancsra megölik apjukat-anyjukat is. Ez az,
ami a soát megkülönbözteti a holodomortól és minden más
népirtástól: az elaljasulás végtelen foka. Ha a holodomorban
részt vevő pribékeket bíróság elé állítják, alighanem azzal védekeznek, hogy ők csak begyűjtötték az élelmet, nem öltek
meg senkit, ők azt hitték, hogy majd jön a parancs, hogy osszák
ki egyenlően. Ők jóhiszeműek voltak, tisztelt bíróság. De azzal
egyetlen SS sem védekezhetett, hogy ők azt hitték, hogy amit
csinálnak, az nem okozza emberek halálát. Ők nem állíthatták
be magukat jóhiszeműnek.
Volt még egy azthiszik az imént. A náciknak iszonyú fontos,
hogy kimutassanak eseteket, amikor más ideológia követői
gyilkoltak. Legjobban a kommunisták gyilkosságait szeretik,
mert ők az örök ősellenség, és jólesik, májhizlaló dolog, ha az
ő gyilkosságaikkal vethetnek leplet a sajátjaikra. Csak hát ez
nem működik, mert a kommunizmus ugyanolyan nácizmus,
csak a faji ideológia hiányzik belőle. Sztálin és Hitler között az
volt a különbség, hogy Hitler mindennél fontosabbnak tartotta
a zsidómentes Európa megteremtését, a lágerekbe tartó vonatok
elsőbbséget kaptak a frontokra tartó csapatszállítók előtt –
Sztálin meg rendszeresen kiadott ugyan parancsokat tömeggyilkosságokra, de nem volt olyan vadul gyűlölt ellensége, akiket még azon az áron is el akart volna pusztítani, hogy elvesztik a háborút. Meg ugye az egyiknek horogkeresztje volt, a másiknak ötágú csillaga. De ettől még pontosan ugyanolyan fasiszta volt mind a kettő.
Az említett Délmagyar-cikk negyvenhetedik hozzászólója belinkel egy képsort, ahol egymás mellett szerepelnek pontosan
ugyanolyan képek a holokausztról és a gázai holokausztról.
Hatásos, de félek, hogy félrevezető. Ugyanis a képek azt nem
mutatják, hogy ami rajtuk van, miért történt. A gázai holokauszt igazságtalanság. Csakhogy egy igazságtalanság nem
változtat rendes dologgá egy másik igazságtalanságot. A nácik
legnagyobb öröme, ha azt mondogathatják, hogy a zsidók is, a

zsidók is, a zsidók iiiiis! Jobban szeretik, mint a kefélést. Csodálatos élvezet. Csak hát ahhoz, hogy ez működjön, nácinak
kell lenni. A náci gondolkodásban „mi” mind egyéniségek vagyunk, „ők” viszont testületileg egyformák. Ami érdekes dolog, hiszen éppen ők masíroznak egy ütemre, egyforma ruhában, egyforma gondolatokkal. Ha az izraeli kormány bántja a
palesztinokat, akkor az összes zsidó bántja a palesztinokat,
Alaszkától Indiáig, testületileg. Lásd zsidó világ-összeesküvés.
Annyira fontos, hogy kollektív bűnössé kiálthassanak ki minden zsidót, hogy képesek szeretni a palesztinokat, holott ugye
egyáltalán nem árják.
A behelyettesítősdi náci ideológia. Méghozzá abból is a veszélyes fajta.

2010.06.14.

Homóság, heteróság,
büszkeség, náciság
Az ember akár még örülne is, hogy vannak emberek, akik
büszkék mivoltukra, még akkor is, ha az a többségi, és demonstrálnak is, mutatván, hogy milyen klassz dolog olyannak
lenni, mint ők.
Csak a bibi az, hogy a heteró demonstrálók nem azért demonstrálnak, hogy megmutassák, milyen klassz dolog heterónak lenni. Nem ezt akarják megmutatni, hanem tiltakozni akarnak a „homoszexuális eszmék” nyílt gyakorlása és népszerűsítése ellen.
Érdekes a nácik terminológiája. A zsidóság faj, noha emberi
faj csak egy van, a Homo sapiens, ami rasszokra oszlik, de antropológiailag a zsidóság külön rasszt sem alkot. (A felosztás
módja sokféleképpen változik, de nincs olyan felosztás, ami a
zsidókat külön rasszba sorolná és valódi tudósok hozták volna
létre, valódi tudományos módszerekkel.) A homoszexualitás
pedig eszme, noha eddig még mindenki, aki ésszerű módsze-

rekkel közelített a tárgyhoz magasra tartott és befogott orr helyett, azt állapította meg, hogy a homoszexuális ember ilyennek
születik, és előbb-utóbb akkor is rádöbben hovatartozására, ha
soha életében nem hall arról, hogy léteznek ilyenfélék. (Pár
száz éve elméletileg nem hallhattak róla az emberek, mert újságok még nem voltak, keresztények között pedig tilos a téma –
de csak elméletileg, mert a gyakorlatban állandóan erről beszélnek.)
Amikor egy kisebbség demonstrál, bemutatva, hogy ők is
emberek, az a demokrácia gyakorlása. Amikor a többség demonstrál, bemutatva, hogy ők is emberek, az fölösleges időpocséklás. Amikor a többség azért demonstrál, hogy megmutassa
gyűlöletét a kisebbség ellen, az fasizmus.

2010.06.15.

Pintér Sándor nagy igazsága
Pintér ki akarja nyitni a bezárt börtönöket, mert nagy a zsúfoltság.
Rettentő nagyon igaza van. A javasolt módszer tökéletes
megoldás, ami pillanatok alatt segít a problémán. Számításaim
szerint ha egy börtönt kinyitnak, ott öt percen belül nullára
csökken a zsúfoltság!

2010.06.29.

Jóhanna és Jónína

Jegyezzük meg ezt a két nevet: Jóhanna Sigurðardóttir és Jónína Leósdóttir. Ők mostantól házasok, ami még mai homofób
világunkban se lenne sajtóvisszhangra érdemes, ha Jóhanna, a
képen balról, nem lenne miniszterelnök. De az, másfél éve, s
ebben a minőségében az egyetlen országos vezető a világon,
aki nyíltan vállalja meleg mivoltát.
A szociáldemokraták és a balzöldek koalíciója delegálta,
1978 óta parlamenti képviselő, senki sincs ilyen régen az Alþingiben. De a mi szempontunkból ez lényegtelen. Volt férjnél,
van két felnőtt fia, de nyolc éve Jónínával él. A miniszterelnök
az idén lesz hatvannyolc éves, szülei Sigurður Egill Ingimundarson és Karítas Guðmundsdóttir, de életrajzában még az elvált férjének szüleit is feltüntette. Egyébként az életrajzban
nem a mostani házasságkötést, hanem együttélésük kezdetét
tüntette fel, tehát az az évszám és Jónína neve nyolc éve ott
van. Amúgy is nonszensz a gondolat, hogy pont a miniszterel-

nökről ne tudnák, hogy kivel él, abban az icipici országban,
ahol mindenki ismer mindenkit, és a miniszterelnök honlapján
kint van a lakcíme és a telefonszáma. (Reykjavík, Austurstræti
14.) Vagyis az történt, hogy a világ legrégebbi köztársaságának
népe a legteljesebb lelkinyugalommal megválasztott az ország
vezetőjéül egy leszbikust. Aki egyszersmind az első női miniszterelnökük. (Köztársasági elnök már volt nő, a híres-nevezetes Vigdís Finnbogadóttir, négy cikluson, tizenhat éven át. Ő
volt a világ első női államelnöke.)
Valahol mintha azt is olvastam volna, hogy Jóhanna proklamált vezetője egy leszbikus mozgalomnak, de aztán ezt ellapoztam és nem találtam meg újra. De ez mindegy is, természetesen Hvólsvöllurtől Djúpivogurig mindenki tudta, hogy Jóhanna leszbikus, még mielőtt Geir széttárta volna a karját és azt
mondta volna, hogy hát ez így tovább nem megy. (Geir ahhoz a
tíz százalékhoz tartozik, akiknek van családneve. Haarde, norvég papájától kapta, de persze ő is a keresztnevét használja.)
Az persze szóvirág, hogy a legteljesebb lelkinyugalommal
választották volna meg Jóhannát, mert minden volt ott, csak
lelkinyugalom nem, de ez nem azzal volt kapcsolatos, hogy ő
leszbikus, hanem hogy összeomlott a gazdaság. És jelen pillanatban nem az az érdekes, hogy Jóhanna mit tett a gazdaság
talpra állításáért, hanem hogy betiltotta a sztriptízbárokat és általában a nők női mivoltának üzleti kihasználását. Régóta harcosa a női egyenjogúságnak, de a fogyatékosokért és az idősekért is küzd.
Frosti Jónsson, a melegek és leszbikusok szövetségének elnöke azt mondta Jóhanna megválasztásakor: „Nálunk olyan sok
nyíltan meleg prominens vezető van a közéleti és a magánszférában, hogy nem számít, kit választunk meg a legmagasabb pozícióba. Arra irányítjuk a figyelmünket, ami számít, az ország
jelenlegi helyzetére.”
Attól tartok, ezt érdemes megfontolni olyan országban is,
aminek természeti kincsei kimerülnek az autogejzírekben és
vulkánfíber bőröndökben. De félek, hogy nálunk nem omolhat
össze úgy a gazdaság, hogy egy politikusnál ne az legyen a legfontosabb szempont, hogy amikor nem a gazdaságot menti, akkor kivel bújik össze. Ezt könnyű megállapítani, mert időtlen

idők óta állandóan össze van omolva a gazdaságunk. Egy törmelékkupac az egész.
Ami Jónínát illeti, ő újságíró, drámaíró, műfordító, szóval
szintén ismert személyiség. Neki is van egy felnőtt fia.
Szóval így mennek a dolgok Izlandon. Persze mit is lehetne
várni egy olyan országtól, ahol a First Lady, mármint Ólafur
Ragnar Grímsson államelnök felesége egy Izraelből bevándorolt szefárd zsidó asszony, és emiatt se mozgatja senki a füle
botját sem?

2010.06.29.

Szimbólum vagy,
fölgyújtalak
Ez a módja minálunk, iszlám szélsőségeseknél, biszmillah. Ha
valaminek a szimbóluma vagy, akkor föl kell téged gyújtani,
nem vacakolunk. Mint Markos–Nádaséknál, miért gyújtotta föl
az anyósát, hát a Józsi mondta, hogy te, ez egy égetnivaló, hát
én már gyújtottam is!
Iszonyú világban élünk mi iszlám szélsőségesek. A híradások
többfelől beszámolnak róla, hogy nőket láttak a Földön. Állítólag több országban is megtalálhatók, soknak közülük látható az
arca, sőt a bokájuk is, Allah irgalmazzon. Azonnal föl kell
gyújtani az egész Földet, mert az a nyugati kultúra igazi szimbóluma.
Egyébként az iszlám szélsőségesek nálam a fasizmus szimbólumai, csak tudnám, hova tettem a gyufát.

2010.07.02.

Kirekesztő kifüggesztők,
avagy rendszerváltás 2.0
Magyarország régi jogállam, joga régi épületekben lakik. A régi középületek falaiban húsz éve használaton kívül, de megvan
a hatalom szöge. A közintézmények vezetői lojális, engedelmes emberek, akik óvakodnak attól, hogy a hatalom szögére
családi fényképet vagy – Isten őrizz – reklámplakátot akasszanak, a hatalom szöge munkátlanul, büszkén áll a falban húsz
éve, míg a többi szög mindig tart valamit.
Az épület korától függ, hogy mik lógtak azelőtt a hatalom
szögén. Utoljára Kádár arcképe, előtte Rákosié, Sztáliné és Leniné – akkoriban egyszerre három szöget használtak. Ha az
épület elég régi, a hatalom szöge tarthatta azelőtt Szálasit, ha
elég gyorsan dolgozott a képkeretező, Hitlert, Horthyt, előtte
akár Ferenc Józsefet is.
Első miniszterelnöksége alatt Orbán
nem rakatta ki a képét a középületekbe, inkább házi áldásokba hímeztette a
nevét és kezet csókoltatott magának az
öregasszonyokkal. Lehetett gondolni,
hogy a hatalom szöge esetleg most is
munka nélkül marad, de részegítő élmény, ha kétharmados többséggel
nyerjük a választásokat. Ilyenkor már
kérkedni kell a hatalommal, akár egy
mellét verő csimpánzhím.
De az első, amit ki kell tűzni, mégsem Orbán arcképe lesz,
hanem az üzenete. „A magyar nemzet 2010 tavaszán újra öszszegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez.” Csodálatos gondolat, szemlátomást a szótáras
marketingmenedzser ötlete, aki korábban a népszavazást elnevezte országos akaratnyilvánításnak. Most dupla prémiumot
kapott, mert az előző ötlet egyszerűen egy kacifántosabb szinonima, ez viszont Orbánt a történelem nagy forradalmáraival he-

lyezi egy sorba. Leninnel, Sztálinnal, Maóval, Castróval, Mussolinivel, Kimmel, Mugabéval. Az mellékes, hogy valamennyi
diktátor lett, sokkal fontosabb, hogy ezeket a neveket mindenki
ismeri, és velük egy kategóriába kerülni publicityt jelent. Ez a
jóindulatú értelmezés. A kevésbé jóindulatú szerint ha Orbán
forradalmárnak nevezi magát, akkor azt akarja értésünkre adni,
hogy a jövőben úgy akar tenni, mint a korábbi forradalmárok,
diktatúrát akar csinálni.
Új rendszer született, jelenti be az Országgyűlés, amit most
már egyszerűbb lenne Orbángyűlésnek elnevezni, hiszen Orbán
szócsöve csupán, ahogy a rendszerváltás előtti Országgyűlés
csak Kádár szócsöve volt. Szóval új rendszer született, mert mi
döntöttünk a Nemzeti Együttműködés Rendszere mellett. Jó
tudni, így utólag. Mi azt hittük, hogy csak parlamentet és kormányt választunk, pedig hát hipp-hopp rendszert váltottunk.
Hogy is van eszerint a magyar történelem? Árpád-ház, Anjouház, Habsburg-ház, Horthy-ház, Rákosi-ház, Kádár-ház, Ország-ház, Orbán-ház, Dili-ház? Aligha, mert ebből az egyiket
bezárták. Mindegy, lényeg, hogy megint rendszert váltottunk,
az én életemben már másodszor, pedig még negyvenéves se vagyok. Még a végén úgy járok, mint Géza bácsi, aki élt a Monarchiában, Csehszlovákiában, Ukrajnában, Szovjet-Oroszországban, Magyarországon és a Szovjetunióban, pedig ki se
mozdult Munkácsról.
Az új rendszernek öt pillére
van. Hármat már korábbról ismertünk, Munka, Otthon, Család, én egyszer mögé biggyesztettem, hogy Orbán Kormány, és
rémülten olvastam össze a kezdőbetűket. Most az Egészség és
a Rend jött utánuk. A korábbiból
okulva megint összeolvastam a
kezdőbetűket. MOCSER. Ez se
hangzik valami jól, de remélem,
hogy az Egészség megmarad és nem kerül a helyére a baljósabban hangzó Állambiztonság.
Hogy egyébként miről szól az ötpilléres új rendszer, az nem
derül ki. Dolgozzunk keményen, fogjunk össze és bízva bíz-

zunk. Szerintem ennyiért nem volt érdemes egy egész rendszert
felváltani, ezt már két rendszerrel korábban is megmondta Csehov Három nővére Márkus László, Haumann Péter és Körmendi János előadásában, olyanformán, hogy „dolgozni kell, dolgozni arcunk verejtékével, én például nyugdíjas leszek!” Amúgy a nyugdíjasok nem szerepelnek a MOCSER-rendszerben,
kimondottan azok vannak megnevezve, akik Magyarországon
élnek, dolgoznak és vállalkoznak. És vállalkoznak, tehát nem
elég élni és dolgozni, vállalkozni is kell ahhoz, hogy az ember
lehetőségeket kapjon és teljesíthesse az elvárásokat. Ez egy
jogi dokumentum, a tetején ott van a hivatkozási szám, az alján
a kötelező lábjegyzet, márpedig a jogászok tudják, hogy és
meg vagy ég és föld. Úgyhogy én, mivel nincsen se munkám,
se vállalkozásom, már eleve nem lehetek MOCSER-tag.
De igazából nem ebben érzem a kirekesztést, ámbár egyelőre
kicsit még nehezen ejtem azt a szót, hogy Mocserország. Hanem az egyik aláírásban. Mostantól a közintézmények falán,
díszes külsőségek között, ki lesz plakátolva az a név, hogy Hegedűs Lóránt. Igaz, hogy nincsen előtte ifj., ellenben mögötte
ott van, hogy né, de ez semmivel se jobb.
Én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki megírjon egy általa fontosnak tartott írásművet úgy, hogy egyáltalán nem kéri ki
a felesége véleményét. És tudva, hogy a sokszor meggondolatlan férfiakat milyen gyakran támogatják okos, megfontolt véleményükkel a nők, valahogy így képzelek el egy párbeszédet kilenc évvel ezelőtt:
– Drágám, figyelj már ide. Szerinted hogy hangzik az, hogy
ősemberként jöttek az Auschwitzba való, rohadék büdös zsidók? Vagy írjak inkább szemét genyákat?
– Dehogy, szívem. Te lelkész vagy, emelkedetten kell fogalmaznod. Ne ősembert írj, hanem óembert, az ködösebben
hangzik, és írd, hogy galíciai jöttmentek hada.

2010.08.26.

Kormányzati megfigyelők
a Facebookon
Többen is furcsa jelsorozatokat láttak a Facebook-oldalakon, és
komplett kis eszmecsere keletkezett abból, hogy itt valamilyen
megfigyeléseket folytat a kormány, már többen kaptak leveleket jobbikosoktól, szóval borzalom, ami van. Egy darabig hallgattam a beszélgetést, aztán kértem képernyőfotót. Hát ilyeneket látnak:
<em oncontextmenu="return false" class="intl-translated"
id="trans:1f847065aaeabf8cf7eeb7c3a0ca8061:hu_HU:1:1:2039519" tokens="[]">Hivatkozások</em>
Írtam nekik.
Jelentem, ez egy html-tag. EM tag, lásd itt, emphasized text.
Renderelési hiba, a tag nem végrehajtódott, hanem megjelent.
Három helyen következhet be, az oldal generálásánál, letöltésénél vagy a renderelőmodulban. Az elsőre csak a Facebook tud
megoldást, a másodikra az F5 való, a harmadikra sajnos csak
reinstall.
Pillanat, lehet, hogy ez egy kicsit túlságosan szakmaira sikerült, megpróbálom elmondani számítástechnikai szakkifejezések nélkül. Szóval ez egy speciális kormányzati nyomkövető-megfigyelő eszköz, amit baloldaliak, liberálisok, zsidók és
értelmiségiek számítógépeire juttatnak be egy különleges vírus
segítségével, amit mikroszkóppal sem lehet fölfedezni, illetve a
mikroszkóp alatt közönséges influenzavírusnak látszik. Valójában egy nagyon veszélyes kártevő, ami megfigyelés alá vonja a
számítógépet. Elolvassa a facebookos leveleket, emaileket, a
meglátogatott weboldalakat és a számítógép mellett heverő napilapokat. Minden rendszerellenes megnyilatkozásról jelentést
küld a Fidesz Központi Ellenség Figyelő, Értelmiségiek, Liberálisok és Nemzet Ellenesek Kutatója elnevezésű rohamcsapa-

tának, amely a súlyosabb eseteket azonnal megtorolja. Ha például nekem ilyen lenne a gépemen és leírnám, hogy Orbán
Viktor hülye, erről harminc másodperc alatt értesülne a rohamcsapat, és két perc múlva nagy fekete autó állna meg a ház
előtt. De mivel nekem nincs ilyen a gépemen, így csak Titeket
visznek el, amiért elolvastátok a rendszerellenes megnyilatkozást.
Úgyhogy akinek ilyen bukkan föl a gépén, AZONNAL kapcsolja ki a gépet, majd pedig a következőket kell tenni.
1. Minden adatot letörölni a gépről, az összes programot eltávolítani, a Windowst is!
2. Leiratkozni a Facebookról, minden ott levő adatot eltávolítani, de fontos, hogy ugyanerről a gépről tegyük!
3. A merevlemezt kivenni és felnyitni, a benne levő adattároló lemezkéket egyenletesen végighinteni sóval. Ezután meg
kell várni, amíg a só teljesen elpárolog, mert a visszamaradt só
nemcsak korróziót okozhat, hanem a neten is állandóan újra
meg újra felbukkan, a honlapok szokatlanul sósan töltődnek le,
só sót követ, és állandóan bejön a Friderikusz-só meg a Benny
Hill-só honlapja. Német nyelvű honlapok teljesen olvashatatlanok ilyen gépen, mert amint egy szövegben „der” áll, az kémiai
kötésbe lép a sóval és előugrik Fábry Sándor. Brrrr!
4. A gépet újra összerakni, a programokat újratelepíteni.
5. Csak most szabad ismét bekapcsolni a gépet.
Ha ezek után mégis megáll a ház előtt a fekete autó, akkor
valószínűleg a gép mellett felejtettük a rendszerellenes újságokat. Nyugodjunk békében.

2010.08.28.

Röf-röf,
tisztelt képviselőtársaim
Csehországban fölfelé volt a zúdulás, mert a parlamenti bizalmi szavazás alatt helykitöltőként röfögőversenyt közvetített a

tévé. Szerintük „nem odaillő”, csak véletlen hiba volt, és elnézést kértek a parlamenttől.
Szerintem viszont a két műsor tökéletesen összeillik. Néha
vannak olyan véletlenek, amik irányt mutatnak, utat a homályban, ötletet adnak arra, miképpen éljük napjainkat ezután. Az
ötletet sürgősen át kell venni és továbbfejleszteni.

Amikor valamelyik honatyának címzett élősdi arról szónokol
a parlamentben, hogy dögöljön meg mindenki, aki nem ő, akkor a felzaklatott polgárokat meg lehetne nyugtatni egy gyorsan közbeiktatott, vidám kis röfögőversennyel. A parlamentből
a királyi tévé közvetít, ők kérnének egy példányt a csehek által
használt riportból, aztán az RTL Klub és a TV2 rendezne röfögőversenyeket, észre se lehetne venni a különbséget némely
műsoraikkal. Ezeket is be lehetne iktatni. Lehetne készíteni
olyan riportot is, ahol a röfögőversenyen igazi malackák vesznek részt, akik egyébként is nagyon kedves, szívderítő állatok,
én nagyon sajnálom mindazokat, akiknek vallási indíttatásból
tilos őket szeretni.
Röf, szóval eleinte a röfögőversenyekről készült felvételeket
lehetne játszani a parlamenti közvetítések szüneteiben, később
pedig egyrészt fölhasználni a röfögőversenyeket politikai hírkommentárokban (ezt a következő cikkben röftön ki is próbáljuk), másrészt pedig a röfögőversenyt kiemelni műsorközi állapotából és a parlamenti közvetítések teljes jogú műsorszámává

tenni. Eleinte csak az ellenzéki felszólalásokat kísérné kormánypárti röfögőkórus, később pedig már az ellenzékiek is
megtanulnák a röfögést, amit a kormánypártiak felszólalásai
alatt adnának elő.
(Többpárti bizottság alakulna a röfögés szabályozására, például hogy mikor milyen hangerejű és időtartamú röfögés megengedhető, és persze betiltaná a röfuzelák használatát. A szünetekben a politikusok a folyosón zenekaröföt alakítanának, szólna a zongoröf, tröfbita, szaxoröf és klaröfét, valamint a szelíd
hangú háröfa. De ez mellékes a politika fő irányvonalához képest.)
Ez csak a kezdet. Hamarosan világossá válna, hogy a politikusok elég autentikus röfögők ugyan, de mégsem tökéletesek,
ezért a pártok valódi malacokat vinnének magukkal kórusvezetőnek. Amikor az egyik párt szónoka feláll és azt mondja, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt
malacok, akkor a másik párt kórusvezető malaca beintene és
megkezdődhetne a röfögés. Egyébként sem ártana, ha valaki
végre beintene nekik. Később több malac is lenne pártonként,
persze szabályozva, hogy melyik pártnak hány képviselőre és
hány malacra van joga. Ez nehéz kérdés lenne a sok átfedés miatt.
A problémát az oldaná meg, ha malacokat is felvennének a
parlamentbe képviselőnek, ez esetben teljes jogú országgyűlési
tagként ülhetnének a padsorokban, drága öltönyökben, tülökorraikat a laptop fölé hajtva, nagy füleikhez mobiltelefont tartva.
Mi pedig ülnénk a tévé előtt, a disznókról az Emberekre, az
Emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az Emberekre néznénk, és már nem tudnánk megmondani, melyik az
Ember, és melyik a disznó.

2010.09.07.

…ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze…
2005-ös adat szerint a világ népességének 16%-a hitetlen, de
szerintem ehhez hozzá kell még adni a 33% keresztényből
32%-ot, a 21% muszlimból 20%-ot, a 14% hinduból 10%-ot és
így tovább, mert azok csak látszathívők. Mint av Rana úr. Ha a
világ hitetlen kisebbsége, akik eszerint 78%-ot tesznek ki,
olyan toleráns lenne, mint amilyennek a hívek láttatják magukat, akkor az av Rana úréhoz hasonló magatartásra visszakézből meglenne a válasz.
Av Rana úr ugyanis nem volt hajlandó egy asztalhoz ülni Jóhanna Sigurðardóttirral és a feleségével (tessék hagyni a csodába ezt az „azonos nemű házastárs” hülyeséget), mert nem
egyeztethető össze a Szentírással. Amivel éppenséggel könnyű
alátámasztani. Bár ugye a Fóbiák könyve hatodik fejezetének
negyvenkettedik versében az, hogy „Annakokáért az ki leszbikus külhoni miniszterelnök aszszonyi állat az feleségével házadba jövend, ővéle egyazon asztaljnál emdülleni ne merészeljél, mert útálatosság lészen az én arczomnak előtte” nem áll,
mert ilyen vers egyáltalán nem is létezik. Avagy a Fóbiák
könyve hetedik fejezetének nyolcvanhatodik versében úgyszintén nincsen az, hogy „Minekutána az Miðflokkurin elnökének
tégedet megválasztandanak, az leszbikusokat penig mint az tüzet kerüljed, mert eljövend hozzád az Úrnak Angyala, és úgy
kupán ver, hogy tsillagokat látandasz”.
Azért nincsen, mert a Fóbiák könyve nem is létezik. Most találtam ki. De lehet, hogy érdemes lenne megírni és utólag betenni a Szentírásba, sőt helyette. Úgyis csak ezt használják.
Ha viszont a 78%-nyi hitetlen kisebbség ugyanolyan toleráns
lenne, mint az 1%-nyi keresztény többség, akkor most a feröeri
hitetlenek nekilátnának publikálni av Rana úr múltjának egyéb
kereszténytelen részleteit, megkérdezve, hogy Hví sérð þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga
sjálfs þín? Ez izlandiul van, feröeri szöveget nem tudtam sze-

rezni, de a két nyelv leírva eléggé hasonlít egymásra, velem
már megesett, hogy fél percig tanulmányoztam izlandinak hitt
szöveget, amikor észrevettem, hogy feröeriül van. (Hát azért
nem értettem!) Szóval ezt kérdeznék a hitetlenek, ha vennék
maguknak a fárad- vagy bátorságot, hogy ők egy ilyen köztiszteletben álló úriembert lehetetlenné tegyenek pusztán azért,
mert egy seggfej. Ja, az idézetet nem fordítom le, szemeket tartalmaz, szálkákat meg gerendákat és rohadtul elcsépelt.
Elnézést, ha én nem vagyok olyan udvarias, mint Arni Zachariassen, aki nyílt levelet írt Jóhannának, közölve, hogy av Rana
csak egy kis csoportot képviselő szélsőséges, és kérte a miniszterelnököt, hogy ne őróla ítélje meg a feröeri rokonokat. Mely
kérésével meggyőződésem szerint nyitott kapukat dönget, Jóhanna ugyanis leszbikus, következésképpen toleráns. Az csak a
gyűlölködők vágyálma, hogy őket a másmilyenek ugyanúgy
visszagyűlölködik, és akkor jól elellenségeskedhetnek, a valóság úgy fest, hogy az av Ranák, ha tehetnék, halomra gyilkolásznák a Jóhannákat, a Jóhannák viszont, ha tehetnék, akkor se
gyilkolásznák az av Ranákat halomra, ezért tart ott a világ,
ahol.
Szóval én nem vagyok olyan udvarias, és azt gondolom, hogy
aki gyűlölködik, az nem keresztény, aki pedig hazudik, az se
keresztény. Mert a képmutatás hazugság, és av Rana minimum
háromszor hazudott.
1. Azt mondta, hogy azért nem eszik Jóhannával és Jónínával, mert nem ér rá, holott frászfütyit, ha engem meghívnak
egy külföldi miniszterelnökkel vacsorázni és el akarok menni,
akkor annál fontosabb legfeljebb egy még nagyobb miniszterelnök lehet. Ha pedig valaki azt mondja, hogy a tizenkilencezer
lakosú Tórshavnban egyszerre két külföldi miniszterelnök tart
külön-külön vacsorát, akkor minden tiszteletem kinyilvánítása
mellett muszáj röhögni.
2. Azzal, hogy nem hajlandó velük enni, közölte, hogy szerinte ez a két javakorabeli hölgy kefélni fog a diplomáciai környezetben rendezett vacsorán, holott tudnia kellett, hogy nem.
Nyugat-Európában a pártelnököknek nem illik részegen véleményt nyilvánítani, úgyhogy marad az, hogy hazudott. Mert az,
hogy egy tőlem nyolcszáz kilométerre élő vadidegennek nem
tetszik az életmódja, az a saját privát hülyeségem, de az, hogy

emiatt nem ülök le vele egy asztalhoz, az egyrészt modortalanság, másrészt idiotizmus, harmadrészt hazugság. Dehogynem ül
le vele egy asztalhoz, amint úgy kívánja az érdeke, habozás
nélkül. Most nem kívánta úgy az érdeke, szabad folyást engedhetett a keresztény hagyományok megkövetelte szennyes fantáziájának, amiből persze a sajtóval csak annyit közölt, hogy nem
ér rá.
3. Szálkagerendológiailag kétségbevonhatatlan tény, hogy av
Rana az ősi keresztény hagyományok pontos követője. Vagyis
káromkodik, baszik, Isten nevét (feröeriül) hiába a szájára veszi, nem tartja meg az Úr ünnepét és egyáltalában véve ugyanolyan, mint azok, akiket gyűlöl. Legfeljebb ő heteroszexuális,
de bűnös. Amazok viszont nem bűnösek, mert az ő szent elveit,
amiket ő naponta megszeg, a nem keresztények egyáltalán nem
tekintik alapelveknek.
De a lényeg az, hogy megállás nélkül ömöljön a szánkból,
hogy szentírás. Akkor megint megválasztanak minket, ami hatalmat és hasznot jelent. Mert mondotta volt Jézus Krisztus:
„Az hatalmat és az hasznot hajhásszátok, evégett akár az képet
is mutassátok, semmi disznóságtól vissza ne riadjatok.” Szóról
szóra, ugye?

2010.09.07.

Megtilthatják az utcán alvást
Két fél barátok közt hang nélkül megy a híradó, éppen elég a
szép új világból nekem így is. Olvasom, hogy megtilthatják az
utcán alvást, és hozzá utcán alvó hajléktalanok képe.
Megpróbáltam elképzelni, hogy tényleg megteszik. Megy a
hajléktalan az utcán, este tíz óra van, már nagyon álmos, leül
egy padra és elalsz… de ekkor ott terem két rendőr és felrázzák. Közlik vele, hogy a hajléktalanok utcán alvásának tilalmáról szóló kettőezertíz (nem kétezertíz, nehogy véletlenül hétezertíznek értsék félre) törve hatezer-százhetven, zárójel római
kilenc per arab nyolc, zárójel bezárva minisztertanácsi rendelet

egyes paragrafus első bekezdésének értelmében (itt megint felrázzák) az utcán aludni hatóságilag tilos. Ébrrrresztő! A hajléktalan megköszöni és továbbsétál. Fél tizenegykor már nagyon
lekókad, leül egy padra és… ott terem két rendőr és felrázzák.
Közlik vele, hogy a hajléktalanok utcán alvásának tilalmáról
szóló (itt már felrázzák) kettőezertíz törve hatezer-százhetven… megint felrázzák, megköszöni és továbbcammog. Háromnegyed tizenegykor leül egy padra és szépen végighallgatja, amíg elmondják, hogy kettőezertíz mennyivel törve, mert
addig alhat. De aztán ébrrrresztő! Tíz óra ötvenkor leül egy
padra és édesdeden alszik reggelig.
Reggel hétkor fölébred és óvatosan továbboson, nehogy fölriassza a mellette szunyókáló két rendőrt.

2010.09.19.

Fővárosi Homérosz
Könyvtár
Szóval kiderült, hogy Szabó Ervin kommunista volt, és ez némelyek szerint ráveti a rossz fényt a könyvtárra, és át kellene
keresztelni. Mások szerint ráveti ugyan, de nem kellene átkeresztelni. És nyilván vannak, akik szerint rá se veti, de ezek
aligha mernek szólni.
Részemről, őszintén bevallom, fütyülök rá, hogy hívják a
könyvtárat, Szabó Ervin kommunista mivoltáról nem voltam
értesülve, de nem lep meg, elvégre kellett ahhoz némi érdem,
hogy az emberről könyvtárat nevezzenek el a pártállami rendszerben. Akkor az volt az érdem, ha az ember kommunista
volt, a következő rendszerben az, ha demokrata. Még nem tudom pontosan, mi az érdem a mostani rendszerben, csak pár
hónapja tart.
Éppen ez a gond. Persze, lehet elnevezni a könyvtárat Hamvas Béláról, csak mi van, ha őróla is kiderül valami. Eperjesen
született… nincs esetleg valami szláv az ősei között? Evangéli-

kus lelkészi családban… mi van, ha később bevezetjük a kötelező katolicizmust? Önkéntes katonának jelentkezett… mi lesz,
ha a következő rendszer antimilitarista lesz? Épp csak elkezdtem olvasni az életrajzát, és tessék, egy csomó bizonytalanság
rögvest.
Persze vannak még jelöltek. Németh László, teszem azt. Hát
ugye ő orvos volt, és mi lesz, ha később az orvosokat akarjuk
megtenni bűnbaknak? Nem az első eset lenne a történelemben,
Pol Potnál minden értelmiségi gazembernek számított. Azt nem
mondom, hogy 1943-ban rittyentett egy nagyon komplikáltan
antiszemita kijelentést, mert az momentán pont előny lehetne,
csak hát lesz itt rendszer bőségesen, a következőben már nem
biztos, hogy olyan jól hangzik. Igaz, rosszul se. Kosztolányi
Dezső kevésbé jó választás, mert hülyén hangzik, hogy Fővárosi Kosztolányi Dezső Könyvtár, túl hosszú, ráadásul francia
volt a mamája, zsidó a legjobb barátja, szóval túlságosan idegenszívű, ráadásul eleinte támogatta a Tanácsköztársaságot, és
veszedelmesen hangzik az, hogy A szegény kisgyermek panaszai. Joggal vetődne föl a kérdés, hogy vajon miért vannak panaszai annak a szegény kisgyermeknek, amikor az Orbán Viktor Vágóhíd és Húskombinát már lendületesen gyártja a nyersanyagot a kerítésekhez.
Klebelsberg Kunó már alkalmasabb választás lenne, merthogy nem holmi jöttment író-költő népség, hanem politikus, sőt
gróf. De sajnos az ő életútja sem makulátlan, nem értett egyet a
numerus claususszal, hazahívta Szent-Györgyi Albertet (aki
ugyan mint Nobel-díjas még a zsidósága alól is felmentést
kapna, csak hát akkor is egy kicsit görbe dolog az, ha valakinek
Nobel-díja van, ugyan mitől lett ilyen okos, biztos a többi zsidó
támogatja, például a svéd király – és céltalan lenne annak bizonygatása, hogy pont Szent-Györgyi nem is volt zsidó). És
hát… Fővárosi Klebelsberg Kunó Könyvtár… no nem, ez még
viccnek is rossz, ezzel az erővel Tiruvarir Viruttacsala Kaljanaszundara Mudalijarról is elnevezhetnénk, az se sokkal bonyolultabb. Szabó Ervin lehetett kommunista, de legalább egyszerű
neve volt.
A LAttilaD.org Könyvtárügyi Főosztálya, együttműködve a
Névadási, Elnevezés- és Nevezéktani, Nomenklaturális és Hí-

resembertani Főosztállyal, hosszas válogatás után Homéroszt
javasolja a Fővárosi Könyvtár új névadójának. Személyének
számos előnyét találtuk, és megfontolás céljából a publikum
elé tárjuk ezeket.
1. Nem volt se kommunista, se szocialista, se liberális, tehát a
kormányzat követelményeinek megfelel. Ugyanakkor nem volt
se jobboldali, se polgári demokrata, se náci, tehát a következő
kormányzat követelményeinek is megfelel. Mindezeket a politikai irányzatokat ugyanis akkor még nem ismerték.
2. Nem volt se zsidó, se cigány, se néger, se arab, se kínai,
mert ezekből a népekből akkoriban mutatóba sem akadt azon a
tájon.
3. Egyetlen olyan botlást sem követett el élete során, ami kizárná névadóságát, pontosabban egyről sem tudunk, mert semmit se tudunk az életéről; és ami még fontosabb, ami nem derült ki róla háromezer év alatt, az már nem is fog kiderülni. A
Fővárosi Homérosz Könyvtár leendő igazgatói nyugodtan alhatnak.
4. Bár ő maga nem volt magyar, soha egyetlen rosszalló vagy
elítélő szót sem írt a magyarokról.
5. Bár keresztény se volt, a keresztényeket se bántotta soha, a
legcsekélyebb problémája se volt velük.
6. Egyszerű hangzású, rövid, közismert neve van.
A szempontok közé nem vettük fel, de megjegyzésként megemlítjük, hogy ő volt a történelem egyik legnagyobb költője,
ugyanis úgy tűnik, él némi igény arra nézvést, hogy a második
névadó irodalmár legyen; az első könyvtáros volt, a másodikra
adott javaslatok eddig három írót és egy politikust számlálnak.
Homérosz maga teljesen szalonképes, bármely kormányzat
számára tökéletesen elfogadható, csak sajnos maga a névadás
nem az. Ezért hiába kapná a meg a könyvtár Homérosz nevét, a
következő rendszerben Fővárosi Hésziodosz Könyvtárrá keresztelné át a Csakazértis Bizottság.

2010.09.20.

Undi, hitetlen apostolok
Azt mondja Zuglói Benedek pápa, hogy a cölibátus a hit meglétének jelentős bizonyítéka.
Borzasztó, hogy még az apostolok közül is többen nős emberek voltak, és a feleségüket magukkal vitték téríteni. Állati cikis dolog lehet papnak lenni és egész nap azzal foglalkozni,
hogy letagadjuk, ami korábban történt. Engem már az is idegesítene, ha másodszor-harmadszor kellene elmondanom, hogy
nem, dinoszauruszok nem léteztek, és az összes fosszíliát a régészek hamisították.
Inkább lennék dinoszaurusz. Nekik nem kell azt állítaniuk,
hogy papok nem léteznek.

2010.09.29.

Politika és hőmérséklet
Említve lett valahol, hogy vannak, akiket a politika hidegen
hagy, és úgy éreztem, hogy a megszólítottak közé lettem sorolva. Válaszoltam, de a választ érdemesnek tartom megörökíteni,
tehát áthoztam a blogba is.
Engem a politika nem hagy hidegen. Át se fűt, de nem hagy hidegen. Ami hidegen hagy, az a politikusok marakodása. Valaha
arról szólt a rebesgetés, hogy a politika eszmék csatája, el kell
dönteni olyan kérdéseket, hogy a társadalom által megtermelt
javakat teljesen egyenlően osszuk-e szét vagy legyen-e inkább
a kilencven százalékuk három családé, vagy hogy mindenben
az mondhassa-e meg a tutit, akinek tömör aranykalap van a fején, vagy inkább kérdezzünk meg mindenről mindenkit.
Ezek érdekes kérdések. De az, hogy Böhönce Ragyamér a
mohácsi csata második félidejében, a lándzsadobálás után ello-

pott-e húsz rénes forintot, vagy hogy igazából azért volt az
egész, mert Vartyogi Alabátor kenőpénzt fogadott el a Nyöhöre
partján bejönni szándékozó tatároktól, de valójában a bűnös
Bablevessy Csalangila, akit a mutyurákok lepénzeltek, hogy
beszélje rá Árpád vezért, hogy Vereckénél mégis inkább balra
forduljon, szóval tessék engemet ezzel békén hagyni, igen?!

2010.10.04.

Orbán mégiscsak náci
Előbb-utóbb kilólábazódik mindenki. Miután megválasztották
Szebb Jövőt Istvánt főpolgármesternek, a náci lóláb nem ott
fittyent ki, hogy Tarlós megígérte volna gettó fölállítását vagy
ilyesmi. Frászkarika. A miniszterelnök volt.
„Magyarország ezzel a mai összefogással lett igazán egységes, hiszen ma szerezte vissza fővárosát. Mától Budapest az
egység része, mától ismét Budapest a nemzet fővárosa!”
Ezt mondta.
Mármost ha Budapest most lett ismét a nemzet fővárosa, akkor mostanáig ki a tökömnek volt a fővárosa, kérdezi a polgár
joggal. A válasz logikus. Mostanáig SZDSZ-es főpolgármester
volt, akiről én nem tudom, de Orbánnak pontos kimutatása van
róla, hogy hány százalékban zsidó, mindazonáltal aki az
SZDSZ-ben pozíciót ér el, az automatice száz százalékban zsidó. Tehát mostanáig Budapest a zsidók fővárosa volt. Hát itt az
összefüggés!
A zsidók nem részei a magyar nemzetnek. Idegenszívű galíciai jöttmentek, akiket ki kell rekeszteni, különben ők rekesztik
ki az igazhitű reformátusokat.
Most, hogy tisztáztuk, hogy Orbán antiszemita, a nemzet feladatává tétetik, hogy kiosszon neki két pofont az „oszt jónapot”
kategóriából. Nem azért, mert antiszemita. Azért nem jár pofon. Kivonszolni és vérével itatni az édes anyaföldet, az rendben van, de nem jár érte pofon.

Pofon azért jár, mert se a nemzetnek, se Budapestnek a tökét
nem érdekli, hogy ki a főpolgármester. Én tizenegy évet éltem
Budapesten úgy, hogy semmiféle jelentősége nem volt az életemben annak, hogy Demszky a főpolgármester vagy Rogán,
előtte pedig tizennyolcat úgy, hogy mindmáig dunsztosüvegbe
zárt halványlila segédfogalmam sincsen, hogy akkoriban ki
volt a főpolgármester. Nyilván nem ez volt a tisztség neve, a
Fővárosi Tanács elnöke lehetett vagy ilyesmi, de valaki akkor
is vezette a fővárost, és sejtelmem sincs, hogy hívták.
Orbán pontosan tudja, hogy Budapesten kétmillió ember él és
abból legfeljebb egy a főpolgármester. De olyan világképet
igyekszik szuggerálni, amelyben egyfajta középkori kasztrendszer uralkodik. Magyarországnak van úgy négyszáz lakosa, a
kormány tagjai, a parlamenti képviselők, a főpolgármester, a
kerületek polgármesterei, a fontosabb városok polgármesterei
(Debrecen, Pécs, Edelény, Felcsút), slussz. És vannak az alárendelt fajok, úgymint önkormányzati képviselők, falusi polgármesterek, jegyzők, hivatali osztályvezetők és egyéb plebsz,
aki minimum két címet visel a neve mögött. No, ha ezek közül
teszem azt a főpolgármester zsidó, akkor Budapest márpedig
zsidó, hiszen ott egyetlen ember él, HÁT ITT VAN AZ ÖSZSZEFÜGGÉS!
A maradék nyolcmillió egyáltalán nem létezik, azok csak egy
szivacsos közeg, aminek az a dolga, hogy beigya Orbán mannaként reá ömlő szép szavait. És plusz még vannak azok, akiknek nincsen szavazati joguk, gyerekek, elítéltek, vendégmunkások, azok végképp nem léteznek.

2010.10.09.

Anatomikus pszicholokáció
Megint tanultam valamit. Az atya felelősségre vonja a testvért,
mert paráználkodott egy szajhával és beszennyezte halhatatlan
lelkét.

Ez persze nem érvényes minden országra, korra, rendre és felekezetre, de most már tudom, hogy 1600-ban a jezsuitáknak
hol volt a lelkük.

2010.10.19.

Ha én vezetem az országot,
minek a parlament?
Jelentem, én, Láng Attila Dávid irányítom az országot. Tessék
ezentúl nemzeti főlátnok úrnak címezni. A parlament fizetését
mostantól én óhajtom fölvenni.
Holnap lesz egy éve, hogy megírtuk, hogy a kettős állampolgárság célja az, hogy a határon túli magyarokból több millió fideszes választót gyártsunk le. (Akkor ötmillióról szóló adat került a kezünkbe.) Ma pedig Gulyás Gergely hosszúcím-tulajdonos bejelentette, hogy a határon túli magyarok ezentúl a Fideszre fognak szavazni.
Mármint persze nem ezt jelentette be, de ez az értelme. És a
lófaszt sem érdekli, hogy hány mandátumuk lesz a parlamentben, ahogy az sem érdekel, hogy a megyémnek hány van. Az
olvasó tudja, hogy a megye, ahol él, hány képviselőt delegált?
Ha igen, ami nem valószínű, akkor melyikre volt kíváncsibb a
választások után: erre vagy arra, hogy ki alakít kormányt? Hárommillió magyar él külföldön, nem tudom, hogy abból menynyi nagykorú, de ha csak félmillió, az már bőven elég, hogy
húsz évre bebetonozzuk a mikolizmust.
Politikusnyelven a „választójogot kaphatnak” természetesen
azt jelenti, hogy tűzön-vízen keresztül választójogot fognak
kapni. Egyetlen esetben nem kapnak: ha ehhez több már meglevő szavazatot kellene lemészárolni, mint ahány külföldi szavazatot a szakértők kiszámítottak. Akkor nem éri meg. Ha
enélkül keresztülvihető, akkor márpedig le lesz nyomva a torkunkon. Az ország Viktor tulajdona. Magyarorbán.

Azt hiszem, drasztikus álláspontra kell helyezkednem. Én
nemhogy nem adnék választójogot a határon túli magyaroknak,
hanem egy részüktől elvenném azt is, ami már megvan. Az az
alapelvem, hogy ki hol él, ott szavazzon. Mert az ottani események érintik. Ha állampolgár, ha nem.
Ezért én azt mondanám, hogy aki egy kormányzati ciklus,
vagyis négy év óta külföldön él, az ne szavazhasson a magyarországi választásokon. Hiába van meg a magyarországi lakcíme. Viszont szavazhasson ott, ahol él. Mert az ottani kormány
tevékenysége van hatással az életére, nem az ittenié. Ha hazalátogat, akkor se szavazhasson. Ha véglegesen hazatelepül, akkor
amint magyar földre tette a lábát, járjon vissza a szavazati joga.
(Hogy a kettőt hogy lehet hivatalosan megkülönböztetni, az
gyakorlati kérdés, ami csak akkor lenne érdekes, ha tényleg be
akarnánk vezetni. Most csak elvekről beszélek.)
No persze az Index gondosan elmagyarázza, hogy vannak
menő nyugat-európai államok, ahol a külföldön élő diaszpórának is biztosítják a szavazati jogot. Ez klassz. Csak ahogy a repülőkutya és a földikutya sem kutya, az olasz és a francia diaszpóra-választójog sem azonos a Fidesz által tervezett magyarral. Az olasz diaszpórát főleg az amerikai olaszok alkotják,
akiknek ősei (vagy ők maguk) kivándoroltak Amerikába, ők
utaztak, nem a határ vándorolt arrébb. New Yorkban nem él
olyan olasz, aki arról ábrándozna, hogy milyen jó lenne, ha
New Yorkot visszacsatolnák Olaszországhoz. Még a kanadai
franciák sem álmodoznak arról, hogy milyen jó lenne, ha Québec Franciaország része lenne. Ők jól érzik magukat abban az
országban, ahol élnek.
A határon túli (és inneni) magyarok körében az irredenta szólamok csillogó szemekre találnak. Igazán érthető, hogy miért,
de a vesszentrianonozó hőzöngésben az emberek nem választópolgárok, csak sakkfigurák. A vesszentrianonozás azt jelenti,
hogy támadjuk meg Romániát, Szlovákiát, Szerbiát, Ukrajnát
és valószínűleg Horvátországot is (Ausztria valamiért mindig
kimarad), és foglaljuk vissza a leszakított területeket. Háborút
jelent. A háborúkat pedig soha nem az emberek akarják. Józan
eszük birtokában levő emberek nem.
Az irredentizmus kábítószer. Jelszavakkal, árpádsávos zászlókkal, rovásírásos feliratokkal és Nagy-Magyarország-matri-

cákkal kábítják az embereket, akik belelovalják magukat a
négy tenger mossa Naaaagy, Haaatalmaaas Magyarország
álomvilágába, és innentől bármire kivezényelhetők. Történetesen nem háborúra akarják kivezényelni őket, hanem szavazásra. 2014-ben jön a Vezér és elkiáltja magát: Trianon! Kárpátdunanagyhaza! Ha ránk szavaztok, visszacsatoljuk Erdélyt és a
Felvidéket! Rá szavaznak. 2018-ban jön a Vezér és elkiáltja
magát: Szavazzatok ránk, visszacsatoljuk Erdélyt és a Felvidéket! Már holnap! A szavazás másnapján egy óriási Magyarországban fogtok fölébredni! 2022-ben a Vezér elkiáltja magát:
Ránk szavazzatok, már holnap visszacsatoljuk Erdélyt és a Felvidéket!
Soha nem csatolják vissza, de akit négy évig kábítanak azzal,
hogy most, most, MOST jött el az ideje Erdély visszacsatolásának, az boldogan rohan szavazni, tíz centivel a talaj fölött lebeg, és egy pillanatig sem kételkedik. A választások után újabb
négy év áll rendelkezésre, hogy megmagyarázzuk, hogy miért
felejtettük el visszacsatolni Erdélyt, és hogy most, most, MOST
már tényleg vissza fogjuk csatolni. És a polgár vidám csaholással rohan szavazni megint.
A Fideszre. Hiszen nekik köszönheti a választójogát. Kétszeresen is, előbb a kettős állampolgárságát kapta tőlük, aztán a
választójogát. Csodálatos emberek, ugye?
És ha a csodálatos emberekből mégiscsak kiábrándulna a választók elég nagy hányada, és veszélybe kerülne az ő kábítószerük, a meseszép hatalom, akkor jönnek az újabb ötletek. Választójogot a gyerekeknek! Csak Magyarországon belül kétmillió gyerek él, plusz az elcsatolt területek. Mire azok is mind kiábrándulnak belőlünk, mi régesrég nyugdíjba mentünk. Fájjon
az utódaink feje, hogy új kábítószert találjanak nekik.

2010.10.20.

És a végén nem adnak sajtot
Leginkább azért nem hiszek én az egymást váltogató kormányok csodatevő erejében, mert a lényeg mindig marad. Az elvágólagos körülintézkedményi rendbeszabálykodás.
A minap írtam könyörgő levelet a Mabisznak, hogy legalább
azzal a fedeztetési díjjal csináljanak valamit, nem azért nem
volt kötelezőm, mert egy ronda potyázó vagyok, hanem mert
ennyi ideig tartott átíratni a biztosítást. Nem utasítottak vissza.
Udvariasan tájékoztattak, hogy szó se lehet róla. A törvényben
ez van és kész. Forduljak a biztosítómhoz. Nem fogok, mert a
biztosító volt az, ami közölte, hogy a Mabiszhoz kell fordulnom, és én ezt a Mabisznak megírtam. Ennek ellenére forduljak vissza a biztosítómhoz, azaz föl. Ezt fogom tenni.
Most pedig megyek időpontot foglalni az okmányirodában,
hogy átírathassam a forgalmit egy újabb vagyonért. Jól figyeljen az olvasó, mert csak egyszer fogom elmondani.
Ugyebár: ügyfélkapu. Magyarország, hú! Megadom az azonosítómat és jelszavamat. A website üdvözöl engem és tudatja,
hogy bejelentkeztem. Megkapom a Személyes ügyfélkapu nevű
oldalt, és elindulhatok a labirintusban.
Feladatom: kocsit átíratni. Mivel az oldal dokumentumokat
tartalmaz (hogy miféléket, aligha fogom megtudni valaha is,
nekem még sose volt itt dokumentumom), nyilván a főmenübe
kell mennem, ami egy színes gombokból álló, elég csúnya csík
felül. Ügyet akarok intézni, tehát Ügyintézés.
Azt mondja, Egyenesen a lényegre…, és fölsorol tizenegy kategóriát. Van közte Magánélet, Jog, mindenféle. Nekem nyilván az Okmányok kell, hiszen az okmányirodába akarok időpontot foglalni. Megnyomom.
Kapok egy bevezető szöveget, amit valószínűleg még soha
senki nem olvasott el, arról szól, hogy mi az az okmány, ámbár
én a vödörkomot is megnéztem már és az nem magyarázza el,
mi az az időjárás. Van rajta ötféle okmány, illetve kategória.
Azazhogy „ügyoldal”. Gépjármű vezetői (sic!) engedély, Uta-

zási okmányok, Személyi okmányok, nyilvántartás, Hatósági
engedélyek, Anyakönyvek. A forgalmi nyilván utazási okmány,
válasszuk azt. Rosszul tettük, itt csak útlevelek vannak. Akkor
vissza, a forgalmi nem vezetői engedély (de azért nézzük csak
meg: tényleg nem), nem is személyi okmány, mert nem az ember kapja, hanem az autó (de azért nézzük csak meg azt is:
tényleg nem az), talán hatósági engedély? Nem, ott közterülethasználati hozzájárulás van (az milyen engedély?), meg fegyvertartási engedély meg erkölcsi bizonyítvány. No, ezek szerint
a forgalmi nem okmány. Akkor miért kell az okmányirodában
intézni?
Egy lépéssel vissza a labirintusban. Várjunk csak, van itt egy
A-Z Lista (helyesen A–Z lista lenne, de hát ez itt Magyarország,
sőt hu is, itt az angol helyesírás a mérvadó). Gé mint pjármű.
Hah! Gépjármű átírásával kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába! Helyben vagyunk!
Azért gyanúba estem és visszamentem az ábécés listába,
megnéztem az F-et. Ef mint forgalmi. Az is van! Forgalmi engedéllyel kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába. Abszolút hiperszuper kiszolgálás. Minden mindenhol megvan, csak
ott nem, ahol az ember keresi.
No, akkor foglaljunk időpont. Megjegyzem, én eredetileg
csak arra lettem volna kíváncsi, hogy mikor van szabad időpont
az okmányirodában, de ha már idáig elcaplattam, alighanem
jobb lesz egyből le is foglalni.
Kapok egy részletes tájékoztatót, de alatta van egy link a még
részletesebb segítségre. És legfölül van egy Használom a szolgáltatást feliratú csík, amit mindenki fejlécnek gondol, mert
olyan a dizájnja, csak én nem, mert én már jártam az ügyfélkapun, hehe.
Három megoldás is van. Választhatok okmányirodát, választhatok ügyet, vagy a kettőt egyszerre. Én mindig az utolsót
szoktam, úgyhogy nem tudom, hogy működik a másik kettő.
Ha csak ügyet választok, akkor bizonyára olyan időpontot kapok, amikor az adott ügyet az ország bármelyik okmányirodájában elintézhetem. De most is válasszuk csak a kettőt egyszerre.
Választok megyét és várost. Megjegyzem, hihetetlenül idegesítő, hogy valami nagyzási hóbortban szenvedő alak csupa

nagybetűvel írta be a városok nevét, CSONGRÁD-i Okmányiroda, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-i Okmányiroda, pedig a csupa nagybetű a betűszavaknak van fönntartva, a címeknek meg a
neten az ordibálásnak. Ügycsoport: Járműigazgatási ügyek. Érdekelne, hogy miért kínál föl az anyakönyvtől az útlevélig mindenfélét, amikor úgy jöttem ide, hogy gépjárműátírás. Miért
kell még egyszer kiválasztanom ugyanazt?
Válasszon ügyet, mondja. Az ügyek listáját érdemes idemásolni.
Egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek. Merthogy a lista
ábécérendben van, az egyéb meg E betűvel kezdődik. Egyébként logikusan ennek kellene a lista végén állnia, de a honlapot,
ha eddig nem derült volna ki, hivatalnokok csinálták.
Forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek. Ez nekem
jó is lenne, eltekintve attól a zagyvaságtól, hogy „forgalmi engedély okmány”, mintha lenne gépkocsi autó meg kőműves
ember meg sajt élelmiszer is, illetve a hivatalnokoknál ügyintézőknél nyilván van létezik minden ilyesmi efféle.
Forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése
(tulajdonosváltás nélkül). Ez már igazi hivatalnok megfogalmazás, az embernek kétszer kell elolvasnia, hogy megértse. El
se tudom képzelni, hogy boldogulnak ezzel a diszlexiások. Különben is, mi az, hogy ismételt? 2000-ben kivontam a forgalomból, most meg forgalomba akarom helyezni, forgalomba
akarom helyezni, forgalomba akarom helyezni, recece?
Van az előző még egyszer, tulajdonosváltással, nézzük tovább.
Gépjármű műszaki adatainak változása. Nekem ez fura, szerintem egy ezerkettes lada mindig ezerkettes lada lesz, nem
változik ezerhatos polszkivá, de én köztudottan nem értek hozzá. Én legalábbis köztudom.
Jármű forgalomból történő kivonása kérelemre. Ezt az ember
már majdnem érti, amikor a szöveg végén álló „kérelemre” teljesen összezavarja. Miért, a többi nem kérelemre van? Mindegy, nem akarok forgalomból kivonni járművet, nem az én dolgom.
(Különben hirtelen rájöttem, hogy a gépjármű, az nulla. Mert
ugye ha tízből kivonok nullát, marad tíz. Ugyanígy ha a forga-

lomból kivonom a gépjárművet, mi marad? A forgalom. Tehát
a gépjármű nulla.)
Jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás
(gépjármű átírás). Miután az ember felfogja ezt a terjengészetileg eszközölt bőbeszédűségi komplikálást, rezignáltan tudomásul veszi a helyesírási hibát és elmereng azon, hogy milyen változás következett be az ő személyében, megállapítja, hogy ide
kell kattintania. De azért most már juszt is nézzük végig.
Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltás nélkül). Ez érdekes, mert se arra nincs mód,
hogy az ember új járművet hozzon be külföldről (pedig a mienk se magyar gyártmány), se arra, hogy tulajdonost is váltson.
Ha hozok egy autót külföldről és eladom, ez minimum két időpont az okmányirodában. Valamiből csak kell élni szegényeknek.
Törzskönyv okmány cseréje, pótlása. A törzskönyv okmányt a
forgalmi engedély okmánynál már megbeszéltük, ugorgyunk.
Tulajdonos / üzembentartó adatainak változása (természetes / jogi személy). Biztos bennem van a hiba / károsodás, de a
perjelek / törtvonalak alkalmazása matematikai / programozástechnikai környezeten kívül továbbra is hihetetlenül idegesít /
bosszant. Ha zárójelnek használják, az még jobban, szerencsére
fokozatosan leszoknak róla, ahogy kezdenek felnőni azok a
nemzedékek, amik már nem tudják, mi volt az az írógép. A természetes személyt már nem is mondom. Néha fölrémlik előttem a kép, ahogy az atomháborút csak egy hivatalnok éli túl, és
ő mesél rólunk az idelátogató űrlényeknek. „Ezt a közigazgatási területet Földnek nevezték. A rajta élő értelmes faj neve
természetes személyek. Mintegy kétszázezer éve alakult ki a
faj, az őstermészetes személyt az előtermészetes személy követte, a felegyenesedett természetes személy, majd az ügyes
természetes személy, és végül kialakult az értelmes természetes
személy.” Vagy elképzelem, ahogy a hivatalnok hazalátogat a
falujába és azt mondja a kocsma előtt beszélgetőknek: „Agygyon isten, természetös szömélyök!”
Új jármű forgalomba helyezése. Ez az utolsó a listán, és az
egyetlen, amit még ők se tudtak életidegen nyelven elmondani.
No, kattintsunk.

Lejárt a rendelkezésre álló idő. Kérjük kezdje előről a műveletet.
Anyátok fasza. Előről, mi?!
Ön még nem lépett be, áll az oldal tetején. De, aranyanyám, én
már beléptem. Számos alkalommal. Legutóbb félórája, azelőtt
meg néhány hónapja. Mire is emlékeztet ez engem? Aha, erre.*
No, belépünk, visszacaplatunk a labirintusban. Holnap nincs
lefoglalható időpont, nincs lefoglalható időpont, nincs lefoglalható időpont, recece. Nem baj, nem is akartam holnap menni.
Igazából vasárnapra ígérik a legjobb időjárást, akkor mennék.
Sajnos azonban vasárnapra is elkelt az összes időpont. Kétségkívül hétvégén is dolgoznak, hiszen a listában a szombat és a
vasárnap is szerepel.
Egyedül kedden van időpont, amikor zuhogni fog az eső. Egy
hétre elölre minden jegy elkelt. Úgyhogy majd jöhetek vissza
pár nap múlva, végigverekedhetem magam a labirintuson újra,
és a végén nem adnak sajtot se.

2010.10.27.

Rózsaszín zsarolás
A pornóipar két éven belül ki akarja nyírni mindazokat, akik
pornót csereberélnek a neten. Pontosabban a hír szerint csak a
cserélgetést, de tessék elolvasni még egyszer figyelmesen.
„Elég kényelmetlen helyzetbe lehet hozni valakit azzal, ha
bepereljük mondjuk egy jogtalanul letöltött vagy megosztott
transzvesztita pornófilm miatt. Amikor a személyes szexuális
fétisekről van szó, a felhasználóknak nem éri meg a nyilvánosságot kockáztatni” – mondta az AFP hírügynökségnek Allison
Vivas, a Pink Visual elnöke.
A LAttilaD.org Szövegértelmezési, Logikaikövetkeztetés-levonó és Zsarolási Főosztálya mikroszkóp alatt vizsgálta meg az
*

Zsarol, fenyeget, lop, terrorban tart

idézetből vett mintákat, és elkészítette az idézet számítógépes
szimulációját, amit aztán alaposabb elemzésnek vethettünk alá.
Kutató: – Önnek mint a Pink Visual elnökétől vett idézetnek mi a véleménye ezekről a perekről?
Idézet: – Lesznek.
– Ki fogja megnyerni őket?
– A Pink Visual.
– És ha nem?
– De.
– Ön nagyon röviden válaszolgat. Mi ennek az oka?
– Rövid idézet vagyok.
– Miért fogja a Pink Visual megnyerni a pereket?
– Az emberek gyávák.
– És ez mit okoz?
– Engednek a zsarolásnak.
– Tehát ha nem fizetnek, önök nyilvánosságra hozzák,
hogy milyen pornót töltöttek le a netről?
– Persze.
– Az összes perverzióikkal meg mindennel?
– Hajaj!
– Nem gondolja, hogy ez eléggé mocskos dolog?
– Egy kollégám már válaszolt erre.
– Ki és mit?
– Egy Woody Allen-idézet. „Nincs semmi mocskos a szexben – kivéve ha igazán jól csinálják.”
– De ez nem szex, ez jogászat.
– A jog a kormányzás kelléke.
– És?
– Egy kollégám erre is válaszolt.
– Ki és mit?
– Egy Mel Brooks-idézet. „Ha egy elnök a feleségével nem
csinálja, akkor az országgal csinálja.”

2010.11.13.

Szent Pál levele
a magyarokhoz
Hanemha néktek, feleim, magyarok, annakokáért megmondatik, miképpen lésznek a dolgok. Vannak tehátlan a hatalmasságok, kiket Isten adott nékünk az ő végtelen bölcsességében,
ámen. Vala mindenekelőtt a mi jó miniszterelnökünk, Orbán
Viktor hatalmasság, kinek bölcsessége kormányozza nemzetünket mindörökkön örökké, vagy legalábbis életének végéiglen. Ámen. Valék továbbá jómagam, Schmitt Pál hatalmasság,
kit a mi urunk, Istenünk küldött vala Orbán Viktor atyánk segedelmével a magyarok védelmezőjéül, kinek bölcsességem segítse Orbán Viktor miniszterelnök őhatalmasságát a kormányzásban, mindörökkön örökké, vagy legalábbis életemnek végéiglen, ámen. Még vannak további hatalmasságok, kiket Isten
bölcsessége nemzetünknek ada. Csodálatos a mi Istenünk,
ámen! Midőn Isten a nemzetnek Orbán Viktort adta vala, oly
csodát tett vala, aminél nagyobb csoda csupán egy vala, az, midőn éngem is a nemzetnek ada, a ti jó Schmitt Pálotokat, ámen!
Mert gondoljátok meg, feleim, magyarok, mily csodát tőn véletek Isten, midőn éngem néktek ada. A fertéztető istentelen
ateista rendszerben volt külön Kádár János és Puskás Ferenc,
két ember, két fizetésért. Midőn Isten első ízben néktek adta
Orbán Viktort négy esztendőre, ő mindkét embert megtestesíté.
Kormányoza és fociza is vala. Ám még ekkor is külön volt
Mádl Ferenc őhatalmassága és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek őexcellenciája őhatalmassága, a mi szeretett főpapunk, Isten áldása rá, ámen! Két ember, két fizetésért. De
most, feleim! Most itt vagyok én! Ámen!
Isten és Mária országában, ámen, feleim, a köztársasági elnök
és a főpap egy és ugyanazon személy vagyok, ámen, szeretett
testvéreim! Mostantóliglan én tárgyalok a külföldi államfőkkel
és viselem gondját lelketek üdvösségének, ugye, milyen csodálatos, feleim, ámen!
Éljen Istentől rendeltetett őhatalmasságom!

Schmitt Szent Pál
köztársasági elnök
kétszeres olimpiai bajnok,
az Európai Parlament alelnöke,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja
őhatalmasságom
(Disclaimer. Nem, nem gárgyultam meg. Csak elolvastam
egy félmondatot.)

2010.11.17.

Mennyi legyen 18-szor 37?
18·37 jelenleg 666, de ha a görög államegyház betiltja ezt a
számot a személyi igazolványokban, akkor következő lépésként egyéb használatait is tiltani kell majd.
A LAttilaD.org Matematikai Desatanifikációs és Hexakoszioihexekontahexafóbiai Főosztálya kutatást indított a szám teljes betiltása esetén alkalmazható megoldások iránt. Számos
változatot sikerült kidolgoznunk, amelyeket megfontolásra a
nagyközönség elé tárunk.
18·37 = 665 + s = 999 – s = 478 + s stb., ahol az s satanifikációs koefficiens az a szám, amely egy ártalmatlan számot sátáni számmá képes változtatni összeadás vagy kivonás útján.
Pusztán s megfelelő értékén múlik, hogy egy adott számhoz
hozzáadva vagy belőle kivonva sátáni szám keletkezik-e. Ennek megfelelően s értéke nem határozható meg, hiszen ez a teljes számegyenes elsátániasodását okozná.
18·37 = oo6. Majdnem ugyanolyan, de mégse. Az ördög feladata, hogy a két karikára a szarvakat kinövessze. Az egyház
feladata pedig az, hogy megakadályozza ebben. Az ördög sosem alszik, az egyháznak tehát rengeteg munkája lesz a két karikával – így talán Görögország lehet az első ország a világon,
ahol az egyháznak nem az lesz a fő érdeklődési köre, hogy ki
kivel kefél.

18·37 = 999. Ez esetben a számegyenes így fest: 663, 664,
665, 999, 667, 668, 669. A számok fejre állítása megtéveszti az
ördögöt, aki így nem tud beékelődni 665 és 667 közé. A módszer éppen olyan hatékony, mint a boszorkányüldözések korában az a technika, amivel ugyanezt az ördögöt megakadályozták abban, hogy a perbe fogott boszorkányok segítségére siessen és elveszejtse az igazságszolgáltatás munkatársait: amikor
a poroszló a boszorkány vállára tette a kezét, az ördögnek elveszett minden hatalma.
18·37 = 669, 696, 699 vagy 969. Bármelyik ezek közül. Ez a
módszer egyszerre alkalmazza a számjegyek fejreállításával
való álcázást és ad munkát a szexuálteológusok tömegeinek,
akiknek rá kell jönniük, hogy ezek a számjegyek akkor végeredményben most hát ugye miképpen és hogyan, és hogy nem
szégyellik magukat. Amíg ezzel foglalkoznak, addig nem azzal, hogy az emberek közül ki kivel kefél.
18·37 = α. Az α a görög αόρατον, „láthatatlan” rövidítése, és
a láthatatlan 666-ost jelképezi. Mint a cikkben olvasható, a
666-os számnak nemcsak látható, hanem láthatatlan formáit is
betiltanák a személyi igazolványokban. Mármost felmerül a
kérdés, hogy miképpen fest egy láthatatlan 666-os szám. Íme
néhány változat a teljesség igénye nélkül, fiktív személyi számokkal, ahol a láthatatlan 666-ost a láthatóvá tétel érdekében
zöld színnel megjelöltük:
3184943272849 – a sátáni szám láthatóvá tehető, ha a megjelölt részlethez 234-et hozzáadunk;
8204100035958 – a már korábban látott szarvatlanítási módszerrel karikákká változtattuk a számjegyeket;
83198·49814 – csupán egy kis zöld pöttyel jelöltük meg a helyet, ahonnan a 666-ost egyszerűen eltávolították, azzal a naiv
hittel, hogy az ördög nem találja meg számának hűlt helyét.
Mindezeket a változatokat és az itt fel nem soroltakat jelképezi a kis görög alfa, ami ezek után természetesen nem szerepelhet személyi iratokban. Például a 4834172103148 legális szám,
de a 758498518492α nem.
18·37 = 1418. Ez a rendkívül ravasz technika teljesen hatástalanítja az ördögöt. Azon alapul, hogy Rómát 753 évvel a Gergely-naptár kezdete előtt alapították, így ott ennyivel magasabbak az évszámok.

18·37 =
. Ezzel nem hatástalanítottuk az ördögöt, de
láthatóvá és felismerhetővé tettük. A további számítások során
a matematikusok első ránézésre észlelhetik az ördög jelenlétét
és megfelelő műveletekkel akár a Megváltó Krisztussá is beszorozhatják.

2010.11.30.

Kivételes emberek kora
A kivételes, rendkívüli emberek korszakát éljük, erre jöttem rá
a médiák tanulmányozásával. A korszak maga nem rendkívüli,
egyszer már előfordult a történelemben, akkor évszázadokig
tartott.
Két ma élő kivételes emberről rögtön eszembe jutott egy harmadik; nem azért, mert mindhármuknak van köze Szegedhez,
ez véletlen csupán. De ha az olvasó nem járatos ebben a városban, akkor el kell mondanom, hogy tíz évvel ezelőtt egyesítették az egyetemeket, ma már csak Szegedi Tudományegyetem
van; azelőtt külön volt két szegedi és egy debreceni egyetem,
valamint három főiskola. A központi rész korábban két fővezér
nevét viselte, és egy harmadik emberét, aki kivételes volt. Az
övét a legtovább, harmincnyolc évig hívták József Attila Tudományegyetemnek.
De mielőtt rátérek, szólnom kell azokról a kivételes emberekről, akik valamiféle kiemelő filctoll gyanánt kiragyogtatják
ezeknek az embereknek a kivételességét. Ők maguk is kivételesek, szó sincs róla, hogy átlagemberek lennének. Bár ne lennének kivételesek. De ők vezetik az országot és az úgynevezett
kulturális területet: kivételesen ostoba, rosszindulatú emberek,
akik azzal ragyognak ki a szürke átlagból, hogy évtizedek óta
vesznek részt különféle célból végzett kórusban üvöltésekben.
Ha csak havonta egyszer üvöltenének, éjjel a dombtetőn a
Holdra, már valamivel rokonszenvesebbek lennének, de ők em-

berekre üvöltenek. A legjobban olyan emberekre szeretnek
üvölteni, akik szintén kivételesek, de ellenkező előjellel.
Az egyik ilyen kivételes ember Alföldi Róbert. Azt már leírtam, hogy ő milyen, fölösleges megismételni. Az ellene üvöltő
kórus számára Alföldi személye vagy bármely tulajdonsága lényegtelen, legfeljebb muníciót szolgáltatnak az üvöltéshez – ők
mindenhogyan üvöltenének. Erre tessék nagyon odafigyelni.
Nem az a baj, hogy Alföldi marcipán faszt mutogat a népnek.
Az a baj, hogy valaki kinézte magának a színigazgatói széket,
és az üvöltőkórus feladata, hogy Alföldit kiüvöltse belőle. Ha
sikerül, akkor meg fogjuk tudni, hogy ki nézte ki magának a
posztját; nyilván sokan vannak, akik már most is tudják.
(Természetesen lesz pályázat, amin esetleg baloldali művészek
is indulhatnak, de van annak némi valószínűsége, hogy véletlenül pont Orbán embere nyer.)
A másik kivételes embernek látszatra nincsen olyan pozíciója, amiből ki lehetne üvölteni: Geréb Ágnes nem igazgatója jól
menő kórháznak, nincs semmi olyan címe vagy rangja, amire
valakinek megfájdulhatna a foga. Látszatra. Csakhogy egy veszedelmes elvet képvisel: az ellentmondás lehetőségének elvét.
Volt egy kitűnően megszervezett rendszer, ami lehet, hogy a
betegeket nem mindig gyógyította meg, de valódi célját elérte:
a vezetők korlátlanul parancsolhattak. Amikor jött a professzori
vizit, még a csótány is vigyázzba dermedt a kórterem sarkában.
(Ez költői túlzás, de nem azért, mert igazából nem volt csótány.
Tömegével voltak, de nem bújtak el a sarokban.)
Geréb Ágnes homokszem az egészségügy szépen felépített
parancsuralmi rendszerében, és ez nem is a legrosszabb tulajdonsága. Népszerű. Tehát veszedelmes. Az üvöltőkórus nem
azért támadja Geréb Ágnest, mert magzatokat öl – egyrészt
mert nem öl, másrészt mert felőlük ölhetne komplett családokat
is, őket nem az érdekli. Rögtön elővehetünk egy negyedik kivételes embert, Semmelweis Ignácot, aki ugyanilyen homokszem volt a parancsuralmi rendszerben, mellékesen úgyszintén
a szülészet területén. Neki is szélmalomharcot kellett folytatnia
az egészségügyi főparancsnokok ellen, mert ők nem hagyták
csorbítani korlátlan hatalmukat olyan jelentéktelen szempontok
miatt, mint a betegek élete.

Semmelweis ma az orvostudomány egyik hőse. Talán minden
magyar városban van róla utca elnevezve, sőt egy kisbolygó is,
és a higiénia ma az orvoslás legalapvetőbb tanítása. Ez persze
nem jelenti azt, hogy másfélszáz év múlva Geréb Ágnes is az
orvostudomány egyik hőse lesz – de nem is állíthatja senki biztosan, hogy nem. A folyamat elkezdődött. 1977-ben a szigorú
tilalmakat kijátszva Geréb Ágnes kezdett apákat becsempészni
a szülőszobára. Dörgedelem, büntetés, tilalom. Néhány év múlva büszkélkedtek vele, hogy náluk volt először apás szülés. Aztán Geréb Ágnes hozzálátott megreformálni a szülés orvosi levezetését, megismertette Magyarországot a dúla fogalmával –
ez az összeismertetés még gyerekcipőben jár, a Wikipédiáról is
csak az angol szócikket tudom linkelni, mert magyar nincsen.
A dúla egy asszony, aki segít a vajúdó, majd szülő nőnek, nem
orvosilag, hanem érzelmileg és fizikailag, részletes ismertetés a
cikkben. És ha már odalapoz az olvasó, akkor tapasztalhatja,
hogy vannak országok, ahol ez már működik, és azok történetesen nálunk jobban szituált, általában példaképként szolgáló
országok: Nagy-Britannia, Svájc, Kanada, az USA, Ausztrália.
Az embernek rögtön eszébe jut egy ötödik kivételes ember is.
Gavriil Abramovics Ilizarov. Ma már ő is történelem, egy földtani korszak telt el az orvostudományban azóta, hogy kidolgozta híres-nevezetes módszerét. Az emberek a világ minden sarkából özönlöttek hozzá, hogy gyógyítsa meg őket, tehát rögtön
kialakult az ellenzéke is. Engem azért nem gyógyított meg,
mert a magyar ortopédiát egy maradi hatalmasság vezette, és
kész volt az elítélő diagnózis – nem rólam, hanem az Ilizarovmódszerről. Aztán a hatalmasság rögtön be is vezette a módszer silányabb kivitelű változatát, sajnálom, ott voltam és láttam, nem mondhatok mást. Még azt sem mondhatom, hogy a
hatalmasságot nem hívták Vízkelety Tibor professzornak, mert
Marika is megörökítette a könyvében, innentől kezdve hülyén
venné ki magát, ha én tapintatosan elhallgatnám a nevét.
Hiszen ugyanezt a tapintatot a druszám sem gyakorolta, név
szerint beleírta születésnapi versébe az ő Vízkeletyjét. Horger
Antal egy hétfő reggelen egyszer s mindenkorra tönkretette
esélyeit arra, hogy tudósként vonuljon be a történelmi emlékezetbe – József Attila játékosan cinikus költeményét négy nemzedék fújja kívülről, a nyelvészprofesszor neve pedig a magyar

Hérosztratoszként marad fönt. (Ha az olvasó bizonytalan, hogy
ez melyik görög volt, íme: egy efezoszi fiatalember, aki halhatatlanná akarta tenni a nevét, ezért felgyújtotta Artemisz templomát, amit az ókori világ egyik csodájaként tartottak számon.
Kivégezték, de a neve tényleg halhatatlan lett. Ma elmegyógyintézetbe csuknák.)
Nem, szó sincsen arról, hogy mindenki zseni, akit pitiáner alakok célkeresztbe fognak. Fordítva, ezeknek az embereknek a
pitiánersége arról ismerhető fel, hogy nem ismerik fel a zsenit
azokban, akiknek nekiugranak. Azt, hogy Alföldi Róbert zseni,
nagyon egyszerűen meg lehet állapítani: meg kell nézni, hallgatni. Van a zseninek egy fajtája, akinél egy-két alkalomból
már gyanút fog az ember, és még néhány találkozás után már
biztosan tudja. Hogy ellentétes példát mondjak, Eperjes Károlyt például jó néhányszor meg kellett néznem különféle szerepekben, mire rájöttem, hogy bizony zsenit látok, a javából.
(Az is igaz persze, hogy őt már gyerekfejjel is többször láttam,
egyáltalán nem gyerekeknek való filmekben, amikor még nem
alakul ki az embernek a megítélőkéje. Alföldit csak felnőtt fejjel ismertem meg.)
Azt nehezebben tudom megállapítani, hogy Geréb Ágnes zseni-e, hiszen nem szültem gyereket se nála, se másnál, várhatóan
nem is fogok; közvetlen tapasztalat itt nincsen. Van helyette
más. Egy dolgot már bevezetett, ami azóta annyira magától értetődő, hogy nem is emlékszünk rá, hogy ő honosította meg
Magyarországon: az apás szülést. Egy másik dolgot is bevezetett, amiről még nemigen tudjuk, mi fán terem, de tény, hogy
Nyugaton már ismerik: a dúlaságot. És van az egészségügyi hatalom példátlan haragja. Az egészségügyi hatalmat viszont jól
ismerem. Ha azt látom, hogy A támadja B-t, abból nem tudom
meg, hogy B milyen – hacsak nincs már ismeretem arról, hogy
milyen A.
József Attila, Semmelweis és Ilizarov zsenik voltak. Ez kétségen felül áll. Akik szembeszegültek velük, eltűntek a történelem süllyesztőjében, vagy még rosszabb történt velük, mint
Horgerrel. Hogy mi fog történni Alföldi és Geréb támadóival,
azt sajnos nem tudom, mármint rövid távon nem; egyébként
legkésőbb a rendszer bukása után eltűnnek a süllyesztőben ők

is, nem kár értük, tizenkettő egy tucat. Engem sokkal jobban
érdekel, hogy mi lesz Alföldi Róberttel és Geréb Ágnessel. A
történelemből ítélve jó esély van rá, hogy előbb-utóbb kénytelenek lesznek külföldre távozni. Az üvöltőkórus még sokáig
csaholni fog a nyomukban; mint mondtam, ez egyszer már évszázadokig tartott, ma a boszorkányégetések koraként tartjuk
számon. De az akkori zsenik emlékezete ma is él, hiába üvöltött a kórus még századokon át.
Aztán két eset lehetséges: vagy megérik, amíg a főüvöltők kiesnek a hatalomból, és ők hazatérhetnek, vagy nem.
Páger Antal megérte, Kabos Gyula nem. De mindketten díszhelyet kaptak a közönség szívében.

2010.12.02.

Méltóságos köztársaság
Két egymást követő hír a feedjeimből: Martonyi szerint a zsidóságnak biztonságban kell élnie – árpádsávot akarnak tűzni a
Nemzeti Színház tetejére. Erre varrj gombot, Magyarország!
Közben olvasom a híreket, hogy kész van az új orbotmány
tervezete, meg magát a tervezetet is. Az Index szerint nem lesz
kétkamarás parlament, bár a tervezetben még alternatívaként
benne van. Szerintem igenis lesz, mert az olyan jól hangzik,
hogy lord Semjén Zsolt őlordsága, a felsőház elnöke, lady
Mohvai Khisztina őladysége, főkamahás, mert ha a parlament
két kamarából áll, akkor ugye vannak kamarások is. Egyet én is
láttam, de neki megbocsátom, ő már AC is az volt. Ante Cellularum, fülkék előtt, így mondják a történetírásban a régi rendszert. A mostani rendszer időszámítása Post Cellularum, PC,
ebből is látni, hogy a rendszer politikailag korrekt.
De vissza az orbotmányhoz. Lesz korona. Korona a preambulumban, az még nincs tisztázva, hogy Isten előtt vagy után, de
igazából nyilván a kezében, le lesz rajzolva, hogy a fideszesek
is megértsék, korabeli fametszet a tizenegyedik (nyugati időszámítás szerint huszonegyedik) századból, amint Isten a koro-

nát mint a köztársaság jelképét kezében tartja, a korona alatt áll
V. Iktor, kinek uromk isten odutta volá kegyilméhel szent kurunát es mend angyelkut, es vetevé űt ez munkás világ belé, heon
mundoá néki: isa ki nopun téged tevék miniszter elnüküt es
mend angyelkut, akkurun néked oduttam volá ez kurunát münt
respublica symbolumot, es szent achszin máriát es boudug michael arkangyelt (es mend angyelkut), hugy vimágygyanak
éretted! es keássátok uromkhuz chármúl… nem ahhuz! must
már victorhuz! úgy, szúval keássátok uromkhuz chármúl: kyrie
eleison!
És lesz korona a zászlovon. Mármint nem sajátlag, a címer
részeként, de lesz, én csodálom, hogy még csak most. Annyira
csodaszép feudális címert hoztak össze, Szent László, Szent
István, Szent Imre, Szent Kossuth, ennek muszáj rákerülnie a
zászlóra. Már régesrég rajta lett volna a helye, de ha csak most,
akkor most. Innentől viszont nagyon érdekes dolgok lesznek.
A korona, mint tudjuk, szent. Ez azt jelenti, hogy az érintése
is szent. Kőszegen van egy koszos pince, aminek a koszos rácsa tele van aggatva nemzetiszínű szalagokkal, mert kilenc napig ott őrizték a koronát, hatvanöt évvel ezelőtt. A Fort Knoxban huszonhét évig őrizték a koronát, és csak harminckét éve
került el onnan, azt el se tudom képzelni, milyen lehet, valószínűleg az egész be van húzva piros-fehér-zöld vászonnal és kék
dolmányos legények silbakolnak körötte. A korona érintése
ennyire szent.
Mármost húsz éve természetesen a címer is szent, hiszen benne van a korona. Tudom, nem az igazi, csak a rajza, de ez nem
érdekes, a korona egy jelkép, tehát a rajza is egy jelkép, és a
jelkép jelképe ugyanolyan jelkép, mint az eredeti jelkép. Világos? Akkor jó, mert tovább is van, mondom még. A címer
szent, tehát ha a zászlóra rátesszük a címert, akkor a zászló is
szent. Ez csodálatos dolog, mert innentől elég zászlovakat
gyártani, és árad a szentség mireánk, szét mind a hét irányba,
hogy az hétszentség.
A LAttilaD.org Orbotmányozástani, Times és Heraldikai,
Szentkoronográfiai és Áradásvizsgálati Főosztálya megvizsgálta a szentkoronás címer elhelyezésének következményeit. Az
alábbiakat állapítottuk meg.

A korona, mint tudjuk, nem egyszerűen egy kalap, hanem
őfelsége a Szent Korona jogi személy. A címer nem lett jogi
személy azáltal, hogy belekerült a korona, ámbár húsz éve ivódik bele a mennyei malac, tehát a címert tartalmazó zászló se
lesz jogi személy. Őfelsége se lesz.
A köztársaság címerének helyes megszólítása főhercegséged.
A címer miatt a személyi igazolványunkat úgy kell átadni az
igazoltató rendőrnek, hogy kalapunkat levesszük és az özofágusz és a jejúnium közötti magasságban tartjuk, mialatt egyik
térdünket behajtva mélyen bókolunk a kártya előtt. A rendőr
nem hajol meg, hanem vigyázzba vágja magát és tiszteleg,
mondván: „Személyi igazolványon levő országcímer főhercegséged, Steinhuber Alajos őrmester jelentem, parancsára megjelentem!” Ezzel átveszi az igazolványt, ellenőrzi, és ha kiderül,
hogy hamis, és nincs rajta címer, akkor feljelent közokirat-hamisításért, de ha hamis és van rajta címer, akkor is! Ugyanis a
szentségtörés bűne itt nem elkövethető, mert a címer nem lehet
hamis. A címer címer, és mint ilyen, szent.
A címeres zászló ennélfogva szintén szent. Közbevetőleg
megjegyzem, hogy minden szent, ami címeres, például az olvasó beosztottja is szent, hiszen egy címeres ökör. Viszont figyelem: a címer mindig felül van, és különösképpen a címeren levő korona is felül van. Alulról nyugodtan lehet rúgni. Lássuk a
zászlovat.
A zászló megszólítása főkegyelmességed. Amikor május 31én, Szent Viktor napján majd feldíszítik a fővárost, a kommentátor elragadtatott hangja azt mondja majd, hogy a tereken és
sugárutakon elhelyezték a nemzeti zászlovak őfőkegyelmességeiket. Hogy kik? Egy pillanat, közöttük és a zászlovak között
még ott vannak a zászlórudak őfőméltóságaik. A zászlovat innentől tehát nem felvonják vagy leeresztik, hanem tisztelettel
megkérik, hogy kegyeskedjék felvonódni vagy leereszkedni.
Ha kicsi zászló. Ha nagy zászló, akkor főkegyeskedjék. „Állami zászló úr főkegyelmességed, főkegyeskedjék leereszkedni a
zászlórúd őfőméltóságán, instállom alázattal.” Így kell illendően mondani.
Aztán ott van ugye a zászlóhordozó. A zászlóhordozó természetesen érinti a főméltóságot, de amikor összehajtogatja, akkor érinti a főkegyelmességet is, tehát a zászlóhordozó nagy

ember. Zászlósúr. Billencs Ödön zászlósúr őméltósága. Mivel
nálunk demokrácia van, a kiváltságosok között, a zászlósúr
bárki lehet: az is, aki ünnepélyes alkalmakkor az állami zászlovat díszlépésben hordozza a Kurva téren, és az ötéves Pistike
is, aki focimeccsen papírból készült főkegyelmességet lobogtat.
Es mend angyelkut.
Én csak azon drukkolok, nehogy a végleges változatot Kontrát Károlynak Schmitt Pál nevű lánya írja meg. Rémes lenne,
ha lemaradna egy ékezet arról a szóról, hogy felségsértés.

2010.12.02.

Talán kefélni még
szabad lesz
Mármint a melegeknek. Házasodni nem, szó sincsen róla, most
már alkotmányos tilalom tilalmazza. Elmondom az okát is, de
csak egyszer, úgyhogy jól figyeljen az olvasó.
Amikor Isten megteremtette isemüküt, Ádámut, három fontos
parancsolatot adott neki. Az egyik benne van a Bibliában: almát ehet bárhonnan, de arról az egyetlen bizonyos fáról ne
egyen. A másikat Péter Rózsa írja le a világ legjobb matematikakönyve, a Játék a végtelennel lapjain: „Minden számmal szabad osztanod, csak a nullával nem!” A harmadik parancsolat az
volt, hogy férfival ne szexeljen.
– De Atyám (mert ő így hívta az atyját, hogy: Atyám), hát
nincs is több férfi az egész kertben!
– Nem baj, fiam, ez később fontos lesz.
– De Atyám (ezt már megbeszéltük), voltaképpen mi az a
szex?
– Azt neked nem szabad tudni, fiam.

– De Atyám (lásd fent), ha nem tudom, mi az a szex, honnan
tudom, hogy nem azt csinálom-e éppen véletlenül?
– Fiam, Rafael ott jön az eperfa mellett, ha még egy ilyen illetlen kérdést fölteszel, úgy szájon kap, hogy a körtefa adja a
másikat.
Ádám ekkor morgott valamit magában a modern idők teokráciájáról és hogy elnyomják a gondolatszabadságot, de a problémát ezzel megbeszélték. Isten ekkor visszavonult a műhelyébe
és megteremtette Évát. Azután, hogy ezt a parancsot kiadta, tehát Éva nem tudott a férfiakkal való szexelés tilalmáról. Neki
csak később mondták a papok.
Szóval ez a hiteles története. Elhiszi az olvasó? Nem értem,
miből jött rá, én olyan valószerűen írtam!
Mindenesetre mostantól a melegek mostantól az alkotmány
értelmében nem házasodhatnak majd, de aggodalomra semmi
ok, ez még csak tervezet. A vezérnökök között kiosztott alkotmányozási űrlapok közül eddig azok érkeztek vissza (vagy azokat dolgozták föl), amelyeken korlátozandó csoportként a melegek, megvonandó polgárjogként pedig a házasságkötés szerepelt.
Lesz magzatvédelem is, de nem lesz abortusztilalom; Harrach
Péter megmondta. Gázáremelés se lett, úgyhogy nem kell aggódni, ha felelős vezető mondja, akkor nem lesz abortusztilalom. Legfeljebb ha mégis lesz, akkor előtte a felelős vezető
majd mond mást.
Korlátozhatják a jogokat, de csak az erkölcsök védelme érdekében. Például a házasságtörő nőket az alkotmány értelmében
ezentúl se lesz szabad megkövezni. Csak ha bebizonyítják,
hogy ez a szükséges mértékű védelme az erkölcsöknek. Ha a
vád nem képes ezt bebizonyítani, akkor a megkövezést sajnálatos bírói tévedésnek fogják minősíteni, és a hátramaradott családtagok kártérítést kapnak. Ha ők erkölcsösen élnek persze.
Az új alkotmányt remélhetőleg Ópusztaszeren írják alá, de
mivel ez a hely nem létezik, tartalék forgatókönyveket készítenek elő egy esetleg etelközi vagy levédiai alkotmányozásra. Ez
úgy történne, hogy az egész parlament kiutazik etel vagy levéd
felségterületre, ott alkotmányoznak és mellesleg véletlenül tele
lesznek etel- és levédgyalázó jelképekkel. Ha a helyi hatóságok
nem etellik levédeni a helyszínt, akkor vannak további tartalék

helyszínek, de ezeket nem hozzák nyilvánosságra, nehogy magyarellenes és főleg orbotmányellenes erők gyülekezhessenek
ott.
Kiszivárgott pletykák szerint a magyar demokrácia valamelyik fellegvára lesz az: Alcsútdoboz, Felcsút vagy Orbán budai
villája.

2010.12.04.

Hurka sörrel
Megfigyelte az olvasó a Ben Hur legelején a népszámlálási jelenetet? A római katona három kérdést tesz fel, ezek segítségével ránk maradt egy komplett család népszámlálási kérdőíve.
Erről az jutott eszembe, hogy hamarosan esedékes megint a
népszámlálás, és szokás szerint vitatkoznak a kérdéseken. Mi
lenne, ha átvennénk a római rendszert?
– Neved?
– József.
– Hová?
– Názáretbe.
– Apád?
– Dávid.
– És ő?
– A feleségem.
Ilyet én is ki tudok tölteni. Nevem Attila. Budapestre. Apám
György. Krisz pedig a feleségem.
Népes családok minden adata elférne egyetlen söralátéten.

2010.12.20.

Ha lenne
egy kis gyerekpornóm
Ha akadna itthon némi tartalék gyerekpornóm, szívesen kipróbálnék egypár dolgot. Persze majd csak jövőre.
Az ugyanis már az idén is beleütközik a közerkölcsbe, és jövőre törvény is lesz. A sima pornó, felnőttekkel, talán csak később ütközik majd a közerkölcsbe, amikor már a Főpapi Tanács határozza meg a közerkölcsöt.
Ha lenne egy kis gyerekpornóm, akkor gyorsan megtanulnék
hekkelni és feltölteném egy honlapra. Mindjárt megbeszéljük,
hogy milyenre. Feltölteném, csinálnék róla egy csomó screenshotot, videót, közjegyzővel dokumentáltatnám, hogy ott van,
aztán gyorsan letörölném. Ugyanis ha a rendszergazda megtalálja, akkor feljelentést tesz, engem lecsuknak, és a börtönből
nem folytathatom a munkámat.
Azzal folytatnám szabadlábon, hogy bejelentem, hogy a honlapon gyerekpornót találtam, a tulajdonos megsérti a közerkölcsöket, bizonyítékok mellékelve, és azonnal füleljék le. A rendőrség kimenne hozzájuk, addigra persze már nem találnak semmit, viszont ott vannak a bizonyítékok. Ekkor pedig ixipixi el
kellene dönteni, hogy csak a cég-e a felelős, vagy a honlapjukat
hosztoló webszolgáltató is, avagy felelős-e netán a bűnös célokra felhasznált áramot adó erőmű, és nincs-e titkon izraeli tulajdonban. El kellene dönteni, hogy csak a képet tartalmazó
posztot kelljen eltávolítani, vagy az egész tárhelyszolgáltatást
megsemmisíteni, úgy, ahogy van. És ha az utóbbi, akkor el kellene dönteni, hogy elég, ha leformázzák az összes szerver öszszes wincsijét, vagy magukat a szervereket is meg kell semmisíteni. És ha az utóbbi, akkor el kellene dönteni, hogy a szerverek kivonszolandóak és úthengerileg szétlapítandóak-e, vagy
az épülettel együtt bele-e a levegőbe röpítendők.
Ha mindezeket a kérdéseket tisztáztuk, akkor a nagy médiatársaságok már tudnák, hogy milyen szankciókra számíthatnak,

ha megsértik a közerkölcsöt. Ez fontos lesz, amikor szigorodnak majd a közerkölcsök.
Csak hát a dolog nem fog működni, és nem azért, mert elfelejtettem idejében beszerezni a szükséges gyerekpornót, és
őszintén szólva nem érzek magamban tehetséget megtanulni a
hekkelést. Azért, mert nemigen látok alkalmas célpontot.
Magánembernél a dolog eleve nem működik, mert nem generál vitát. Senki nem gondolja úgy, hogy egy privát honlapon talált gyerekpornóért felelősségre kellene vonni a honlap szolgáltatóját. Az illetőt elhurcolják és kész. (Mármint persze az unokaöccsét kicsapják a gimnáziumból meg hasonlók.) A kisvállalkozás, alapítvány, nonprofit közösség hasonló kategória. Illetve az alapítványokat akkor is meg fogják büntetni, ha nincs
is náluk gyerekpornó, ugyanis pénzt gyűjtenek, és a pénz kell a
pártnak.
Nagyobb cégeknél már több értelme lenne, csakhogy a nagyobb cégeket úgyis államosítják vagy felszámolják, illetve az
izraeli érdekeltségűeket visszaküldik Madagaszkárra. Éppen az
nem derülne ki az egészből, hogy mi jár konkrétan a közerkölcsök megsértéséért.
A médiákkal hasonló a helyzet. Elvileg ha meghekkelem a
Magyar Televízió honlapját és gyerekpornót teszek rá, akkor
ezért bezárják a tévét és országszerte elkobozzák a kisvukos pizsamákat. Ha nem teszem, akkor is.
Egyházakhoz nincs értelme gyerekpornót föltenni, mert mindenki azt fogja mondani, hogy ez egy belső oktatóanyag a papoknak, erkölcstanórára. Ami hagyján, de ezt mindenki el is
fogja hinni.
Mi marad? Az állami szervek. De az állam nem fogja bezárni
a saját minisztériumát azért, mert egy honlapon találtak egy képet. Megkeresik a felelőst, előléptetik, és lecsuknak minden
baloldalit az intézménynél. De ezt is megteszik mindenhogyan.
Úgyhogy nem érdemes.

2010.12.22.

Nullásliszt
A Fidesz január elsejével Liszt Ferencről nevezi el a repülőteret – tudjuk meg az Origó híréből, ha értelme és nem betűje
szerint olvassuk. Persze kell a többségi tulajdonos beleegyezése, de nekik Brando Viktor tesz majd egy visszautasíthatatlan
ajánlatot.
Engem az érdekel, hogy miért pont Liszt. Kézenfekvő lenne,
hogy azért, mert ő a leghíresebb ember, aki a reptér környékén
született – de hát nem ott született, hanem Ausztriában. Akkor
talán ott halt meg, a fejére esett egy repülőgép. Ez se stimmel,
Bayreuthban halt meg. Ó, de csacsi vagyok, hát róla nevezték
el a hegyet, Ferihegy, úgy is, mint Liszt Feri-hegy. De hát nem.
Mayerffy Feriről nevezték el, akinek szőlőbirtokai voltak ott.
Akkor bizonyára szenvedélyes pilóta volt, a szabadidejében vitorlázógépeken röpkörészett. De nem. Ezt se csinálta. Megvan!
Tudom már! Ő írta a Malév híres reklámdalát, amit a nyolcvanas években sokat hallottunk. Igen, ez már majdnem tökéletes,
milyen kár, hogy a Presser Gábor álnevet használta.
Az olvasó, ha száz évig él, se fog rájönni, hogy mi köze van
Lisztnek Ferihegyhez, pedig én már tudom. De előbb egy-két
további átnevezési javaslat. Rájön-e az olvasó, milyen logika
szerint készültek?
Magyar Tudományos Akadémia: Au Alajos Akadémia
Nemzeti Színház: Bándl János Színház
a szegedi dóm: Brüll Adél-templom
Szabad a gazda? Az még talán. Nos, a módszer nagyon egyszerű.
– Droidok, ide! Parancs jött Viktor apánktól. Át kell nevezni
valamit.
– Mit nevezzünk át, főnök?
– Hülye vagy, vazze?! Azért tartottunk, hogy kitaláld. Már
nem tartunk, ki vagy rúgva. Másik droid?
– Egy országos jelentőségű létesítményt nevezzünk át, főnök.
Amiből csak egy van az országban.
– Helyes, te folytasd!

– Legyen olyan, ami fontos a gazdaság számára és jelképerejű. De nincs a belváros szívében, hanem valahol egy eldugott,
távoli helyen, hogy mutassa, hogy mink törődünk a néppel.
Mondjuk a huszonnyóckerület, vagy ilyesmi.
– Ez jó, most te is szólj hozzá!
– Legyen a ferihegyi repülőtér, főnök. Elég nagy, és messze
vidéken van.
– Bocs, de az itt van a fővárosban.
– Vazze, mit pofázol bele?! Ha a József körúton kívül van, az
már az ország széle. Ki vagy rúgva, tűnés innen. Halljam, mi
legyen az új neve.
– Egy híres magyar ember.
– Hülye vagy, vazze?! Ezt mindenki tudja, az ötéves kisfiamnak jobb ötletei vannak… vagy kislányom van? Mit tudom én
már, ki vagy rúgva!
– Nevezzük el egy tudósról, főnök. Azokról ritkán nevezünk
el valamit.
– Vagy sportolóról!
– Baromállat, ez már volt! A Népstadiont a Tóth Laciról neveztük el, az sportoló, ki vagy rúgva!
– De főnök, az Papp La… tudom, én is ki vagyok rúgva.
– Legyen zeneszerző, főnök!
– Az meg mi a fasz, te barom?
– Hát aki az ilyen trallala dolgokat csinálja, mint a… a bitlisz.
– Az meg ki a kurva isten, mi vagyok én, lexikon?
– Egy amerikai együttes, főnök.
– Ki vagy rúgva, te idegenszívű állat! Magyar kell!
– Legyen Bartók Béla!
– Az nem valami zsidó, te barom?
– Hát… de lehet. A kommunisták rátették a képét a százforintosra… tudom, ki vagyok rúgva.
– De ki ám, sőt le is csukatlak, rohadék komenista vadbarom,
hogy az istenbe kerültél ide, te állat? Nem akarok zeneszerzőt.
Legyen költő, értem?!
– Igen, főnök. Akkor legyen Liszt Ferenc!
– Ez jó, végre egy jó ötlet. Tőled már úgyse jön ennél jobb
ötlet, ki vagy rúgva!

2010.12.31.

Szilveszter helyett
Ez a Millenáris parki izé engem arra a szilveszterre emlékeztet,
amikor beléptünk az unióba és éjfélkor kongatással gyászoltuk
szép hazánkat. Az is dögunalom volt, ez is az. Most éppen a
gödöllői kastélyt csodálhattuk meg, avégett, hogy majd májusban ott lesz valami rendezvény az EU-elnökség miatt, de mire
ezt leírtam, már Sissi császárnéről beszél Gundel Takács Gábor. Minek? Kit érdekel Sissi 2011-re virradóra? Úgy értem,
tagadhatatlanul érdekes alakja a történelemnek, de mi köze ehhez az órához?
A műsorvezetők elmesélik, hogy mi volt eddig a színpadon,
amitől nem halljuk, hogy mi van most. Aztán elhallgatnak, és
meghallgathatjuk a tapsot annak az együttesnek, aminek műsorából az első percet meghallgathattuk, aztán jött a gödöllői kastély, aztán dumáltak. Akkor minek mennek ki a Millenáris
parkba? Amit el akarnak mondani az EU-elnökségről, azt egy
műtőfehér stúdióban is elmondhatják. Gundel közli, hogy,
hogy Presidance mekkora sikert arat, és ezzel elhallgat – gondolom, akkor fél perc múlva vége is a műsoruknak.
Egy pillanatig se terveztem, hogy nekem ma este ünnepem
lesz, de ez az én privát problémám, egyáltalán nem feltételezem, hogy lesz még jó szilveszterem valaha. De az országnak
lehetne. (Nyertem, a táncműsort lekeverték valami archív marhaságra, amin ugyanúgy ott virít az élő felirat, mert az régebben volt, tehát fontos, a táncműsor meg most van, az ráér.
Mondjuk nem kár érte.) Ha én a tévé előtt töltöttem a szilvesztereket világéletemben, más is ülhet most ott, és… hát mit
mondjak. Valaha mulattunk szilveszterkor, most elnökölünk.
Tessék mondani, érdekel valakit ez az elnökséges hülyeség?
Mármint azon a tizenhét politikuson kívül, akiknek ez publicity
meg profit meg fogsor-villogtatási alkalom. Mert ha érdekel
valakit, akkor már csak az a kérdésem, hogy Gundel Takácsot
miért nem tanították meg a műsorvezető-képzőben arra, hogy
amikor a fellépők fellépnek, akkor nem az életrajzukról pofázunk, hanem hagyjuk a fellépőket fellépni, a nézőt meg nézni.

Mert akkor ha a fellépők fontosak, akkor fontosak, ha nem fontosak, akkor fontos az alkalom, amiért fellépnek.
Ha mást sem érdekel, akkor meg csak az a kérdésem, hogy a
valamilyen trió siratóéneke mit keres szilveszterkor a tévéképernyőn, mert hogy ebből mulatás nem van, az hétszentség.
Több száz éves fájdalomgondolat, mondja a hegedűs hölgy,
közben kiírták a nevét, Szirtes Edina. Szóval a szilveszter is
gyászünnep, akárcsak a karácsony („megszületett a kisjézus,
örvendjünk, brühühü”) meg a forradalmak ünnepei („leölték
fiainkat, brühühü”) meg a többi. Még a legkevésbé gyászünnep, úgy tűnik, a húsvét, amikor tényleg megöltek valakit.
A trió játékát leginkább a szép magyar dögrebőgő szóval tudom illetni, úgyhogy igazából egyáltalán nem baj, hogy Gundel
Takácsék érdektelen dolgokról beszélnek.
Szóval, véreim, zokogjatok, ünnep van. Én csak azért is ünnepelek, és csak azért is teszek ide egy képet, ami nekem ünnepibb, mint az egész zokogós szilveszteretek. Aki a legügyesebben húzza meg a malac farkát, akkor jövőre elmesélem, honnan
van ez a lassan nyolcéves kép. Addig is BÚÉK, ahol a B betű
nem bőgőset jelent, mint a tévében.

2011.01.08.

Schmitt Pál miniszoknyában
Az Origo szerint a The Economist Fidesz-vezérszurkolónak nevezi Schmittet. Az eredeti cikkben cheerleader-in-chief áll, ami
voltaképpen a cheerleaderek vezetője. A kérdés az, hogy mi a
cheerleader magyarul, mert ettől függ, hogy – a The Economist
megítélése szerint – micsoda Schmitt.
A cheerleader egy eredeti amerikai találmány – másfélmillióan vannak az USA-ban és százezren a világ összes többi részén. 1898-ban találták föl és eleinte kizárólag hímneműek művelték. A lányok 1923-tól kapcsolódtak be, mostanra majdnem
teljesen átvették a fiúktól. 1965-ben csatlakoztak hozzájuk a
színes pompomok is.

A műfordítók nagy bánatára a kifejezés rengetegszer előfordul könyvekben és filmekben, és eddig még nem született meg
az egyöntetű magyar fordítása. Voltak már hasonló esetek, de
azok megoldódtak; például a Második Alapítvány fordításakor
Baranyi Gyulának azt kellett mondatnia Arkadyval, hogy egy
métaütő van az ágya alatt, mert 1973-ban a baseballütő nem
volt ismert kifejezés Magyarországon. Ma már nyugodtan lehet
baseballütőt fordítani. Hasonló a „különösen vastag csokiszelet, amelyet Tejútnak hívtak”, ami nagyon megtetszik ET-nek;
nálunk csak egy évtizeddel később leptek el mindent a Milky
Way-reklámok. (Az ünnepet, aminek alkalmából beszerzi,
Szentmihályi Szabó Péter persze csakis mindenszenteknek fordíthatta, bár az valójában csak a rákövetkező nap van, de fontosabb volt valamilyen értelmes kontextust adni az egyébként értelmetlen ünnepnek. Tisztán emlékszem, hogy sem a filmből,
sem a könyvből nem értettem meg, hogy ez miféle ünnep lehet,
mert nálunk akkoriban még ismeretlen volt a halloween. Most
az ősszel meg már mihozzánk is becsöngettek csokiért, teljesen
meg voltam döbbenve.)
A cheerleader mindmáig lefordíthatatlan, pontosabban lefordítható, mert vannak fordítások és értjük is, hogy miről van
szó, de mindegyik más. Csak emlékezetből tudom sorolni egy
részüket: szurkolók, szurkolókórus, vezérszurkolók, hajrálányok, hurrálányok, pompomlányok, hajrázók (ez utóbbit csak a
Wikipédia magyar szócikkében láttam).
Az Origo által használt vezérszurkoló jó fordítás ugyan, de amikor
egy politikusra használjuk, aki már
nagypapa, akkor nem adja vissza a
cheerleader eredeti töltését. A pompomlány sokkal inkább. Miniszoknyás kislányok, akik rigmusokat
skandálnak, a levegőbe ugrálnak és
nagy pompomokat rázogatnak. Ez
Schmitt Pál valójában. Mármint a
The Economist szerint, őket kell
betiltani…

2011.01.16.

A Facebook mint válóok
A jó öreg Štrosmajer doktor bizony megmondta: ha a hülyeség
fájna, akkor maga üvöltene a fájdalomtól. Valaki írta a neten,
hogy ő nem regisztrál a Facebookra vagy az Iwiwre, mert
szemtanúja volt, hogy az embert bejelölik régi szerelmek, aztán
jön a kérdés, hogy ez kicsoda, együtt voltatok-e, jó volt-e, és a
vége válás.
Akkor minimum hárman üvölthetnek most a fájdalomtól, a
szemtanú és a kettévált házaspár. A szemtanú azért, mert ezzel
az erővel ha látja, hogy valaki leugrik a Lánchídról, akkor nem
megy többé a Lánchídra, hiszen ez életveszélyes. A házaspár
hangosabban, mert ők az életüket tolták el a saját ostobaságuk
miatt. Két hülye egy pár, remekül összeillettek.
Persze van az a fajta férfi, aki ráugrik vadonatúj feleségére,
letépi a zárjegyet, és ha nem csurom vér a lepedő, akkor kirohan a násznép közé ordítani, hogy a használati tárgy nem volt
szűz, de ennek nem gyűrű való az ujjára, hanem szívlapát az
arcába. Reméljük, ez az állatfajta előbb-utóbb kihal (de egy
görbe kés is elegendő).
A többiek viszont, akik nem szüzet cseréltek három kecskéért, mit akarnak? Ha tudjuk, hogy már járt, sőt fekszett valakivel, akkor miért baj, ha azt is tudjuk, hogy kivel? És ha tudjuk,
hogy a Gézával, akkor miért baj, ha tudjuk, hogy jó volt-e neki
vele? Mert a szemtanú ezt a kérdést is idézte. Melyik a baj: ha
a Gézával jobb volt, mint velünk, vagy ha rosszabb?
Kettőn áll a leányvásár, mert ha Hülye ordít, hogy Hülyéné
járt már a Gézával, akkor ebben Hülyéné is hibás, mert meg
kellett volna mondani, hogy ja, és jártam a Gézával meg a Karesszal. Vagy hogy tetszik gondolni? Összefutunk a József körút és a Múzeum körút sarkán, maga ki, én vagyok Hülye, hát
maga ki, én vagyok Stupid, akar Hülyéné született Stupid lenni,
akarok, hé, várjon, maga kicsoda, én vagyok a Papp Laci, remek, akkor adjon össze minket!
Ez így nem működik, éspedig nemcsak azért, mert az említett
két körút párhuzamos egymással. Házasságot úgy kötünk, hogy

előzőleg összeismerkedünk. Mit szeret a másik: csinálni, enniinni, nézni a tévében, játszani, beszélni róla? Mit utál a másik:
a hazárdjátékokat, a nem elég kemény drogokat, a grizzlymedvecukrot, a sült misszionáriust? Koránkelő vagy éjjeli bagoly,
otthonülő vagy alpinista, zsidó vagy antiszemita, virágkertész
vagy kiképző őrmester? Az összeismerkedéshez hozzátartozik
a Keresztények Nagy Mumusa is, mert ha két ember nem illik
össze az ágyban, akkor abból válás lesz, hacsak ugye meg nem
tiltják, mint a középkorban. És hozzátartozik az is, hogy megismerkedünk a másik családjával. Nem azért, mert papa-mama
áldására van szükség, hanem mert kíváncsiak vagyunk egymásra, egymás életére, kapcsolataira, honnan jött, hogyan élt azelőtt. Nem azért, mert hátha kiderül, hogy már kefélt mással, és
akkor kiüthetjük a fejét a két füle közül, hanem mert szeretjük,
ezért minden érdekel minket, ami vele kapcsolatos. És persze
megismerkedünk a barátaival, kollégáival, rokonaival és üzletfeleivel, és ha úgy adódik, az előző kapcsolataival is. Miért ne?
Azok mitől mások, mint a többi ember? Valamikor fontosak
voltak annak az életében, akit állítólag szeretünk, tehát miért ne
lennénk kíváncsiak rájuk? Elvégre érdekes, rendes emberek.
Hiszen a párunknak jó az ízlése, mert minket választott – nyilván korábban is olyat választott, aki méltó az érdeklődésünkre.
Nemde?
Az én előző kedvesemet Krisz csak neten át ismerte, a távolságok miatt, de én az övét személyesen is. Valamint a feleségét
és a gyerekeit, akik remekbe szabott kis tündérek. Valamint a
szülőatyját, a nagynénjét, az unokatestvérét, annak a feleségét
és gyerekeit, akik ugyan e korábbi kapcsolat révén kerültek
Krisz baráti körébe, de már saját jogon maradtak meg benne, és
ők alkották az esküvőnkön a vendégsereg felét. Akik nem voltak jelen, azokat föl se soroltam, azok lehetnek még egyszer
ennyien. Hol itt a gond? Egytől egyig kiváló emberek. Mi köze
ennek ahhoz, hogy évekkel korábban ki kivel?
Úgyhogy aki azért nem regisztrál a Facebookra, mert akkor
hátha bejelöli a volt kedvese, és akkor a jelenlegi elhagyja, az
fölöslegesen túráztatja az agyát. A volt kedves az utcán is
szembejöhet, előre megfontolt szándékkal, brutálisan rámosolyoghat az emberre, és kész a családi perpatvar, ereszdelahajamat, el kell osztani a gyerekeket, és üvöltözés lesz, ha valame-

lyiket nem pontosan középen vágták ketté. Sőt az is lehet, hogy
senki nem jön szembe, nem regisztrálunk a Facebookon, csak
ülünk a vacsoraasztalnál és fölkapjuk a fejünket.
– Te anyjuk!
– Na?
– Volt neked énelőttem más pasi az életedben?
– Hogy lett volna? Tudod, hogy mentem hozzád… ámbár…
– Ááááámbáááár?…
– Hát… igazából… tízéves koromban egyszer rámosolyogtam a szomszéd Jancsikára…
– TE BÜDÖS KURVA! Azonnal takarodj a házamból! Hogy
voltál képes hallgatni erről hatvan évig?!

2011.01.18.

Ezeréves államiság
A magyar EU-elnökség kapcsán mondta valamelyik nap egy
elvtárs, hogy a magyarok ezeréves államisága és mi majd megmutatjuk Európának, hogy kell szakszerűen elnökölni, uff.
Eltekintve attól az apróságtól, hogy EU-t elnökölni aligha
ugyanaz, mint államnak lenni, nekem szöget ütött a fejembe ez
az ezeréves államiság, s gondoltam, utánanézek egy kicsit.
Csakugyan olyan nagy dolog Európában, hogy nekünk már
ezeréves államiságunk van?
De ahogy gondolkodtam, rájöttem, hogy már maga az ezeréves államiság is csak akkor az, ha úgy akarjuk értelmezni.
Merthogy ugye osztrák gyarmatként minden voltunk, csak független állam nem. Török gyarmatként se voltunk azok. Márpedig az államiság függetlenség nélkül csak szóvirág. A Wikipédia három időpontot jelöl meg: államalapítás 895-ben, keresztény királyság 1000-ben, a harmadik köztársaság 1989. október
23-ától. Nehéz lenne bármelyikkel vitatkozni. Én tudok egy negyediket, 1918-at, onnantól vagyunk függetlenek. Persze szokták mondani, hogy negyven évig szovjet gyarmat voltunk (azt
érdekes módon nem szokták mondani, hogy előtte náci gyar-

mat voltunk, pedig ugyanaz). De a tény az, hogy 1918 óta Magyarország jogilag független, és ha azt mondjuk, hogy Moszkvából (Berlinből) jöttek az utasítások, Horthy–Szálasi–Rákosi–
Kádár pedig csak végrehajtotta őket, akkor a felelősség nagy
része alól felmentettük őket. Nem. Magyarország 1918 óta független, csak mindig volt valamilyen külső befolyás. De melyik
ország nem áll semmilyen befolyás alatt?
Az ezeréves államiság tehát értelmezés kérdése. Mert mondhatom, hogy Magyarország ezer évvel ezelőtt lett független állam, és ez stimmel is. Az viszont nem stimmel, hogy ezer év
óta folyamatosan független állam is maradt volna. 1526-ig volt
az, 1918 óta megint az, ez összesen 619 év. Megpróbálhatunk
egyet hozzáadni 1848–1849 miatt, de egy ország akkor független, ha már kivívta a függetlenségét, nem akkor, amikor még
vívja; ámbár ha sikerül neki, akkor az emléknap lehet a függetlenségi háború kitörésének napja.
619 független év, az azért persze nem kevés. De érdemes utánanézni, mi a helyzet az unió többi tagországával, és ezt meg is
tettem.
Az EU két legfiatalabb független állama Csehország és Szlovákia, függetlenné váltak 1993-ban Csehszlovákiától.
Csehországot elméletileg 873-ban egyesítette Přemysl, a részletek homályba vesznek. Nehéz kérdés, hogy meddig volt független, de mondjuk, hogy 1526-ig biztosan, a Habsburg-uralom
ezután fokozatosan erősödött. Ez 671 független év, már hozzáadtam az utolsó tizennyolcat is.
Szlovák állam 1993 előtt nem létezett. Szlovákia az az ország
az unióban, amely a legkevesebbet élt eddig független államként: tizennyolc évet.
Szlovénia 1991 óta független, azelőtt Jugoszlávia része volt,
azelőtt a Habsburg birodalomé, azelőtt a zűrzavar. Szlovén államként azonosítható, független alakulat soha nem létezett.
Németország már húszéves, 1990-ben egyesült. De azért úgy
gondolom, hogy volt független német állam, kettő is, mert az
NDK éppen úgy független állam volt szovjet befolyás alatt,
mint Magyarország. 1945 előtt viszont nem volt független né-

met állam, nem lehetett megkülönböztetni a birodalom többi
részétől. Ez tehát 66 évnyi függetlenség. Az előző független
német állam 1871-ben jött létre, a Német Császárság, később
Weimari Köztársaság, amely 1938-ban, az Anschluss-szal gyakorlatilag elvesztette függetlenségét. Ez még 67, eddig 133 évnél tartunk. És több nem is lesz, mert előtte megint a zűrzavar,
a sok ezer pöttöm német szuverén kavargása volt.
Persze ha a hidegháború kori két államot függetlennek tekintettem, akkor ezeket is tekinthetném annak, illetve azok is voltak, de nem voltak nemzetállamok. Hűbéri birtokok voltak,
amiket adtak-vettek egymás között az uraságok, úgyhogy voltaképpen – nem is voltak függetlenek.
Málta 1964-ben lett független Nagy-Britanniától, ez 47 év.
Ciprus 1960 óta az, ötven éve, előtte ők is brit gyarmat voltak –
ámbár nagy kérdés, hogy független állam-e az, ami nem is
egyetlen állam. De jure igen, de de facto ketté van szakítva, és
egyáltalán nem lett volna szabad ebben az állapotban fölvenni
az unióba.
Írország 1922 óta független. Előtte brit gyarmat volt, azelőtt kis
királyságok mozaikja, valódi ír állam sose létezett.
Lengyelország a Piastok óta tekinthető államnak, mondjuk,
hogy 960 óta, és körülbelül 1569-ig volt független, amikor
egyesült Litvániával. Hogy mi tekinthető a függetlenség tényleges elvesztésének Lengyelország esetében, abból szerintem
könyvet lehetne írni, maradjunk 1569-nél, ez esetben 609 év
függetlenséget könyvelhetünk el a lengyel számlán. A felosztások korának függetlenségi viszonyai kibogozhatatlanok, a következő világos dátum 1918, amikor megint létrejött egy független lengyel állam. Azóta az, eltekintve a náci gyarmati sorban töltött hét évtől. Ez 696 év, és ha a történészek azt mondják, hogy a felosztások korában is létezett független lengyel állam, akkor ez csak növekszik.
Lettország mindig valaki másé volt, sosem a letteké. 1918-ban
nyerte el függetlenségét, 1940-ben pedig „önszántából” belé-

pett a Szovjetunióba, ahonnan csak 1991-ben szabadult. Ez 32
év.
Észtországgal pontosan ugyanez a helyzet, még a dátumok is
azonosak.
Litvánia viszont létezett független államként, mondjuk, hogy
1253-tól. Nyilván 1569-ig, hiszen ha Lengyelország elvesztette
függetlenségét az egyesüléssel, akkor Litvánia is. Ez 316 év,
amihez hozzájön ugyanaz a két időszak, mint a két balti testvérnél, összesen 348.
Ausztria egyike a töméntelen német nyelvű államocskának,
amikről azt mondtam, hogy ők függetlenek voltak, csak független német államot nem alkottak. Ausztria születését 976-ra tehetjük. Nehéz kérdés, hogy meddig volt független, hiszen a
gyarmattartó ország elméletileg akkor is független, amikor a
gyarmata nem az. Ennek ellenére Ausztria függetlenségét – az
Osztrák–Magyar Monarchiától – 1918-ban jelölik meg a történelemkönyvek, tehát azt valamikor el kellett veszítenie. Ez
esetben 1699-ben, Magyarország birtokba vételével tette. Arra
persze semmilyen ésszerű magyarázat nincsen, hogy miért veszítette el a függetlenségét Ausztria azáltal, hogy bekebelezte
Magyarországot, és miért nem vesztette el már azzal, hogy –
mondjuk – Hollandia Habsburg-birtok lett 1477-ben. Csak!
Mert amikor Ausztria független lett 1918-ban, akkor Magyarország leszakadt róla, Hollandia meg már nem is tartozott hozzá. Stájerország meg le se szakadt róla, ezért Stájerország bekebelezését (1192-ben) szintén nem tekintjük az osztrák függetlenség végének.
Ausztria tehát először 723 évig volt független, ami eddig a
legtöbb, de még növekszik az 1918–1938 és 1945–2011 közötti
időszakokkal, összesen 809 évre.
Finnország svéd, majd orosz gyarmat volt 1917-ig, azóta független. Ez 93 év.
Bulgária először 681-ben alapított királyságot, amit 1018-ban
döntött meg Bizánc, ez tehát 337 év. 1185 és 1396 között állt
fenn a második bolgár birodalom, újabb 211 évig. Ezt a török
uralom követte, majd 1908-ban alakult ismét független bolgár

állam. Az is már 102 éve megvan. Ez összesen 650 évnyi függetlenség.
Luxemburg grófságként jött létre 963-ban, hogy független volte, ki tudja – akkoriban mint földesúr függetlennek tekinthette
magát. Különféle rangokon a Szent Római Birodalom része
volt, de mint olyan persze független, illetve nézőpont kérdése.
1477-től azonban Habsburg uralom alá került, innentől nem
mondhatjuk függetlennek, ahogy a francia uralom alatt sem.
1890-ig a holland királyok birtoka volt, akkortól megint független. Ez tehát 635 év.
Románia 1862-ben rázta le a török uralmat, tehát 151 éve független.
Olaszország természetesen nem tekinthető a Római Birodalom
utódjának, tehát 1861 óta független, kereken 150 éve.
Belgium 1830-ban vált ki a Németalföldi Unióból, 181 éve
független.
Görögország elég logikus folytatása az ókori Görögországnak,
csakhogy az nem volt egységes állam. Ha bármelyik városállamot a mai Görögország elődjének tekintenénk, iszonyatos időtávlatok jönnének ki, ezerháromszáz évre is rúghat az a kor,
amíg az ókori Görögország fennállt. Csak – nem volt egyetlen
független állam.
De Bizáncot már szerintem tekinthetjük a mai Görögország
„jogelődjének”. Ugyanazon a helyen állt, mint a mai. Ugyanazon a nyelven beszéltek. (Ami nem pontos, az újgörög nem az
ógörög folytatása, de leszármazottja.) Egy egységes görög állam a mai Görögország területén, ráadásul az uralkodó vallás is
ugyanaz volt, ami sokak szemében fontos. Bizánc 306-tól
1453-ig állt fenn, ami teljes 1147 év.
Ehhez képest rövid volt az 1829-ig tartó török uralom. Az ország 182 éve független, és ha ehhez hozzáadjuk Bizáncot, az
1329 év. És ha mégiscsak hozzátesszük a hellén korszakot, akkor több mint kétezer-ötszáz évnyi görög államiságról beszélhetünk, amikor vagy függetlenség volt, vagy demokrácia, vagy
mindkettő. Hiszen Bizánc független volt, az ógörögök pedig

demokráciában éltek, ha sok pici államban is. Ez négyszer anynyi, mint az eddig mért legnagyobb számok.
Spanyolország 1469-ben jött létre, előtte rómaiak, gótok, arabok, majd szétszakított spanyol királyságok voltak. Ez 542 év.
Nagy-Britannia függetlensége megint bonyolult kérdés. A lexikon szerint utoljára 1922-ben jött létre, amikor az angol–ír
szerződés létrehozta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nevű államalakulatot. Ezt megelőzően már létrejött 1707-ben, amikor bekebelezte Skóciát, 1542-ben, amikor
Walest, és 899-ben, amikor a kicsi királyságokból egyesült
Anglia. Ha a németeknél és olaszoknál követett elvet most is
követjük, akkor az angol függetlenség mindössze 89 évre tekint
vissza. De a lexikon mégis 1707-től számol, vagyis 304 évet.
Persze vehetünk 1112 évet is mint angol függetlenséget…
Hollandia 1581-től 1795-ig független köztársaság volt, előtte
Habsburg, utána rövid ideig francia. 1815-ben létrejött a Holland Királyság, ami azóta fennáll, bár öt év náci megszállást le
kell vonnunk. Ez 405 év.
Az homályban marad, hogy Svédország mikor jött létre mint
önálló államalakulat, amely a svédeket összefogja; még az is
bizonytalan, hogy a viking népek mikor váltak szét svédekre,
dánokra, norvégokra és izlandiakra. Azt tudjuk, hogy a svéd
törzseket X. Erik egyesítette 1210-ben, és ha a perszonálunióktól eltekintünk, akkor ez az állam azóta fennáll. 801 éve.
Portugália 1139 óta, azaz 872 éve független.
A dán törzsek 965-ben egyesültek, az ország elvileg 1046 éve
független.
Franciaország önállóságát 843-tól, a Karoling Birodalom felosztásától számíthatjuk. Ez 1168 évnyi függetlenség.
Rakjuk sorba az adatokat a kiszámított időtartamok szerint,
bármennyire kétségesek.

2629: Görögország
1168: Franciaország
1112: Anglia
1046: Dánia
872: Portugália
809: Ausztria
801: Svédország
696: Lengyelország
671: Csehország
650: Bulgária
635: Luxemburg
619: Magyarország
542: Spanyolország
405: Hollandia
348: Litvánia
304: Nagy-Britannia
181: Belgium
151: Románia
150: Olaszország
133: Németország
93: Finnország
89: Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország
50: Ciprus
47: Málta
32: Lettország, Észtország
20: Szlovénia
18: Szlovákia
Huszonhét tagállam között Magyarország jött ki tizenkettediknek. Az a tizenegy ország, amely megelőzött minket ebben a
„versenyben”, az unió lakosságának 44%-át egyesíti, közel 220
millió uniós polgár él olyan országban, aminek hosszabb államisága van, mint Magyarországnak. Pedig Skóciát, Walest és
Észak-Írországot nem is számítottam, csak Angliát.
Mi az a nagy dolog tehát, amit mi majd megmutatunk Európának?

Tessék? Hogy csaltam? Kikérem magamnak, hogy ez illetlenség volna, persze hogy csaltam. Görögországot megajándékoztam a szétforgácsolt államiság huszonhárom századával, holott
ugyanezt megtagadtam Német- és Olaszországtól. Angliát évezredes függetlenséggel ruháztam fel, holott ezen az alapon
egy csomó más országhoz is hosszabb időtartamokat írhattam
volna.
Azért tettem, hogy megmutassam: az egész verseny csaláson
alapszik. Az ókori Görögország demokráciájának (amiből kizárták a nőket és a rabszolgákat) semmi köze a modern demokráciához. Függetlenségnek és demokráciának sincs köze egymáshoz, Antonescu Romániája, Franco Spanyolországa és Horthy Magyarországa független volt, de demokratikus aligha.
És legfőképpen: ha egy ország ezer éven át független, demokratikus jogállam, azzal semmivel nem lesz alkalmasabb az
EU elnökségére, mint az, amelyik csak ötven éve az. Csak az
számít, hogy az legyen. Ha nem az, akkor eleve nincs keresnivalója az Európai Unióban.
Ha egy poszton demokratikus gondolkodású, az uniós értékek
iránt elkötelezett ember áll, akkor az a poszt megfelelően van
vezetve, akkor is, ha az az ember szlovák, tizennyolc év függetlenséggel hazájának háta mögött, és akkor is, ha görög. Ha
nem, akkor nem, de az nem az ország hibája, hanem az emberé.

2011.02.06.

Gyere dugni, bácsi
Eddig azt hittem, a magyar tálibok tábora csak Tömjén Zsoltból áll, aki 1998-ban megparancsolta a tizenhárom éves terhes
kislánynak, hogy szülje meg.
De nem. Vannak többen is. Ahol kettő van, ott több is van, és
megvan a második magyar tálib. Pintér Sándornak hívják, a
kormányban főkolompol és szerinte a gyerekek önként mennek
prostituáltnak. Ami egyrészt abból táplálkozik, hogy számos
férfi szerint nemi erőszak egyáltalán nem létezik, azt a nő is

akarta, minimum kihívóan viselkedett, és nyomozó hatóságok
időnként teljes komolysággal azt vizsgálják, hogy az áldozat
mivel provokálta ki a támadást, nem pedig hogy a tettes miért
támadott. Ezt nem teszik, ha az áldozat férfi, avagy ha a tett
nem nemi erőszak, hanem mondjuk zsebtolvajlás. Másrészt pedig abból, hogy a gyereknek hallgass a neve, annak eleve nem
lehet igaza. Ha a bácsi azt állítja, hogy a gyerek kezdeményezte, akkor a bácsinak igaza van és kész.
Ha az olvasó most magvas fejtegetésre számít arról, hogy
Pintér mollahnak miért nincsen igaza – csalódni fog. Mondhatnám, hogy „sose birkózz disznóval, mert mindketten mocskosak lesztek, de ő még élvezi is”, de az az igazság, hogy érvek
itt nincsenek. Nem lehet érvelni egy olyan felfogás ellen, hogy
a nő nem ember, a gyerek sem ember, csak a felnőtt férfi ember. Én próbálom kutatni, hogy mijük van a felnőtt férfiaknak,
ami se a nőknek, se a gyerekeknek nincsen, és egyetlen dolgot
találtam, de azt a férfiak manapság nagyrészt leborotválják. Ez
furcsa, mert az afgán táliboknál a felnőtt férfinak is hallgass a
neve, ha nincsen szakálla, a magyar táliboknak meg még véletlenül sincsen, de hát más kultúra, ha az értékrend azonos is.
Marad az a különbség, hogy milyen a pisilőjük. Mondhatnánk, hogy a gyerekek felének ugyanolyan, mint a férfiaknak,
de nem, á, csodákat. A gyerekek felének ugyanis fütyikéje van,
a minisztertábornokoknak pedig fasza. Ez teszi a különbséget.
Ettől ember az ember. Régen nem így volt, ha István király ma
halna meg, eszükbe se jutna pont a jobb kezét bebalzsamozni,
amikor azzal nem csinált életében semmi fontosat. Rendeleteket aláírni, az smafu.
Az afgán tálibok leborulnak és azt mondják: Allah nagy. A
magyar tálibok kidüllesztik a mellüket és azt mondják: Faszom
nagy.
Mit mondjak – akkor inkább Allah.

2011.02.14.

Az Übermensch-gyár
Készül az új kiváltságos kaszt a fejünk fölé: az erdélyi, vajdasági, szlovákiai magyarok. Már húsz éve ajnározzák őket az államnokok – több mint húsz, már a Kádár-rendszer utolsó éveiben is folyton Románia folyt a vízcsapból. (Mármint persze a
Ceau-rendszer rémségei miatt, de valahogy sose az volt napirenden, hogy a románokkal milyen gonoszul bánnak a ceausok,
valahogy mindig a magyarokkal szembeni bánásmód volt a fő
téma. Pedig szenvedtek Nicu miatt a románok is éppen eleget.)
Úgy tűnik, a gyümölcs mostanra beérett, a határon túli magyarok leszüretelhetők.
Én persze tudom, hogy a határon túli magyaroknak a tökük
tele van az egymás sarkában tolongó politikusokkal, az ember
éppen ebédhez ülne, de folyton betoppan egy-egy politikus, aki
sugárzó tekintettel néz körül az ősi, tiszta, magyar, szent hajlékban, és elő kell miatta venni a puliszkát, pedig a gyerekek
sült krumplit akarnak kecsöppel, mint rendesen.
Tudom, hogy ugyanúgy utálják a politikusaikat, mint mi,
csak nekik két garnitúra van, egy országos és egy kisebbségi,
nekik négyévente kétszer csókolják végig a gyerekeiket, aztán
két kompánia lop tőlük négy éven át. És ráadásnak ott van még
a többségiek magyargyűlölete. Szóval nem könnyű nekik.
De ki mit főzött, egye meg. Mi Orbán Viktort főztük, hát
most őt esszük (nem mintha Gyurcsány nem lenne éppolyan rágós, legfeljebb jobb az íze), ők meg a helyi magyar pártjaikat
főzték. Ha ők is idejében elkergették volna az élősködőiket,
ahogy mi se tettük, akkor most nem égne miattuk a képük.
De fog. Ahogy a Dél-afrikai Köztársaságban a fehérek mindmáig szemlesütve szólnak a feketékhez (talán mostanra oldódik
a helyzet), mert hiába nem kérték, hogy apartheid legyen, azért
a kiváltságos helyzetük hasznát mégiscsak élvezték. Aki nem,
annak is megvolt a választása.
Hát most a határon túli magyarok kerülnek kiváltságos helyzetbe. Úgy másfél éve már megjósoltuk, hogy a kettős állampolgárság valódi célja a szavazati jog lesz, le kell gyártani több

millió lelkes választót, akik majd mind ránk szavaznak, de jó
lesz.
Mint most kiderült, a Fidesz évekig hazudott arról, hogy nem
akar választójogot a határon túli magyaroknak: igenis akar, tehát lesz is nekik, mert a kis politikusoknak már az óvodában is
úgy tanítják a törteket, hogy ha egy tortát háromfelé vágunk és
Pistike megkapja az egyik részét, akkor mit kap Jancsika? A
helyes válasz: TELJHATALMAT.
A Heti Válasz finomkodó cikke mögött a teljhatalom van. A
kormánynyilatkozatok „erősen valószínűsítik a választási törvény módosítását”, „szinte száz százalékos esély a változásra”
– lófaszt. A határon túli magyaroknak Márpedig Szavazati Joguk Lesz. A Vezér megmondta. Legyen nyugodt az olvasó,
nem maradt le semmiről, a Vezér ezt négy fal között mondta
meg, csak a bennfenteseknek, évekkel ezelőtt. Azóta szellőztetik, napirenden tartják, szoktatnak minket a gondolathoz. Keresztülpréseltek rajtunk egy népszavazást – ingyen volt, hiszen
mi fizettük –, ahol mi nemet mondtunk rá, de kit érdekel, hogy
mi mit mondunk? Eleve nem volt érdekes, hogy mi lesz az
eredmény, ők ötmillió választót akarnak, és meg is fogják szerezni őket. És ha később kedvük szottyan egymilliárd indiai
szavazatára, akkor megkeresik a módját, hogyan nyomják le a
torkunkon az ő választójogukat is.
Azt mondtam, tárt karokkal várom a határon túli magyarokat,
állampolgárság, választójog, mind az övék lehet. Csak – tessék
itt letelepedni és adót fizetni. Gulyás Gergely ezt lesöpri az
asztalról, a régi politikusszokás szerint. Azt mondja, a nyugdíjasok se fizetnek adót, mégis van választójoguk. Az, hogy ezzel
úgy hazudik, mintha könyvből olvasná, már nem érdekli a Heti
Választ; azazhogy nem is mintha, hanem csakugyan betanulta,
benne van a kormány brosúrájában. Naná, majd pont ez nincs.
Gulyás hazudik, mert a nyugdíjasok adót fizetnek. Mint mindenki. Csak mivel a nyugdíjasok az államtól kapják a pénzüket,
a dolgot kicsit leegyszerűsítették, és ahelyett hogy többet fizetnének, aztán küldenének egy adóbevallást és visszakövetelnék
a nagy részét, egyből levonják és nem is szaroznak azzal, hogy
eredetileg mennyi lett volna. Az én nyugdíjam most negyvenezer forint. Százötven euró, kétszáz dollár. Megfizetem én azt
az adót becsületesen, becsületesebben, mint némelyik politikus;

ha jól emlékszem, valamelyikről éppen a minap olvastam, hogy
ötmilliós adótartozása van. Nekem soha nem lesz adótartozásom, mert azt a pénzt már kézhez se kapom.
Ezt Gulyás még nálam is jobban tudja. Hazudik, mert ezt kívánja a vonal, vagyis ez az igazság. És ha bukja, akkor legfeljebb majd más lesz az igazság.
A határon túli magyarok nem többek puszta számoknál,
amiknek Orbán a mámorító szavazatokat és a még mámorítóbb
hatalmat tulajdonítja majd, de sajnos ettől még emberek, akik
eléggé meg fogják szenvedni kiváltságos helyzetük következményeit, amikor a rendszer megbukik. És csekély vigasz lesz,
hogy a számukra amúgy is értéktelen választójoguk akkor is
megmarad – hiszen a következő rendszert is édes bódulatba
ringatja a hatalom, bolond lesz elvenni tőlük a választójogot.
Ráadásul akkor rásütnék, hogy idegenszívű.
Mert a kiváltságnak ára van, akkor is, ha nem kértük. És akik
egy rezsim virágzása idején kiváltságosak voltak, azoknak
többnyire még annyi se jut, hogy a rezsim bukása után őket is
áldozatoknak tekintsék, pedig azok. Éppen az imént futottam
véletlenül bele hat áldozat történetébe. Helga tizenkét éves
volt, Hildegard tizenegy, Helmut kilenc és fél, Holdine nyolc,
Hedwig hét lett volna négy nappal később, Heidrun pedig négy
és fél. A szüleik ölték meg őket 1945. május elsején, aztán végeztek magukkal is. Nem kétséges, hogy ártatlan áldozatok
voltak, ahogy azok lettek volna akkor is, ha életben maradnak.
A felszabadulás után nem virradt volna szép világ Josef Göbbels gyerekeire.
Göbbels egy féreg volt, a felesége is intenzív náci. De a gyerekeik azért lendítették lelkesen a karjukat, mert ezt mondták
nekik, és mindenki szépen mosolygott rájuk, amikor ezt tették.
Ha felnőttek volna egy árvaházban, emberhez méltó nevelést
kaptak volna, még a nagyobbak fejéből is ki lehetett volna tisztítani a náci mételyt, és rendes emberek lettek volna.
Nekik még az sem adatik meg, hogy annak tekintsék őket,
amik: a nácizmus ártatlan áldozatainak.

2011.02.22.

A spammer fenyegetőzik
Hol volt, hol nem volt, évekkel ezelőtt volt egy spam egy webes fórumon. Őszintén bevallva elfelejtettem, hogy milyen
Fantasztikus Csodacég Csodafantasztikus Csodatermékét reklámozta, ámbár félórája láttam viszont az archívumot, de úgyse
írnám itt le, a lényeg, hogy reklámozta. Nekem éppen volt
némi ráérő időm, hát írtam egy kis zizzenetet válaszul, mármint
a listára, amiben ronda spammernek neveztem és megfenyegettem, hogy elnadrágolom.
Páran vigyorogtak rajta, aztán elfelejtettük az egészet.
Szeretném kérni Öntől a fenti linken található tartalom végleges eltávolítását a weboldaláról, valamint bármely a nagy nyilvánosság számára is hozzáférhető adathordozójáról, mivel a
fenti oldal sérti az emberi méltóságomat, a hírnevem rontására
alkalmas, valamint mivel véleményem szerint a Büntető törvénykönyv több paragrafusába ütköző büntetendő cselekményt
is megvalósíthatott.
Ezzel kezdődik a kilométer hosszú dörgedelem, amit a hely
tulajdonosa most kapott; nevezzük őt Gazda Gézának, a spammert pedig Jogi Jánosnak, mert a dörgedelemben több a paragrafusjel, mint az ábécé némelyik betűje. Roppant udvarias dörgedelem, de dörgedelem.
Az olvasó egész nyugodtan hihet a szemének. Igen, a spammernek hírneve van. Ő szívós munkával kialakított magának
egy hírnevet, hiszen a saját neve is szerepel a spamben, és ő erre büszke. Aki beleköt, büntetendő cselekményt követ el.
A hírnév még visszatér a levélben. Jogi János idézi a Btk. becsületsértésről szóló passzusát (egy évig terjedő szabadságvesztés), majd rá vonatkozó kitételeimet, és tisztázza, hogy
nagy nyilvánosság előtt követtem el bűnömet (így már két évig
terjedő szabadságvesztés). Ezután következik a boldogabbik
végére kilátásba helyezett ütlegek mint testi sértéssel való fenyegetés, zaklatás, ámbár itt a büntetési tételt nem idézi. Hogy

ez könnyű vagy súlyos testi sértés, azt ő nem tudja, de a paragrafus szempontjából, mint mondja, lényegtelen is.
Elképzelem, amint megjelenek a bíróságon, Jogi buzgón magyarázza, hogy én veréssel fenyegettem őt, a bíró pedig igyekszik komoly arcot vágni hozzá. Jogi, hogy a helyzetet mentse,
nekiáll elmagyarázni, hogy hát ő igazán nem tudhatta, hogy
egy ötvenkilós tolókocsis fenyegeti meg őt az ország túlsó végéből, aki örül, ha vásárolni el tud menni, a bíró pedig most
már szárazon figyelmezteti, hogy lett volna módja utánanézni,
mert a vádlott is a saját nevével szerepel mindenütt.
Aztán persze jönnek a szakértők és kielemzik, hogy mekkora
kárt tehettem volna Jogi hátsó felében, és miképpen tudtam
volna rávenni, hogy pont odaálljon elém, hogy elérjem. Remélhetőleg a hallgatóság nyugton marad, igazán kár lenne kiüríttetni a termet, társaságban sokkal jobbakat lehet röhögni.
De vissza a dörgedelemre. A bűnvádi eljárás részletezését ezzel Jogi lezárja, és megemlíti, hogy a polgári peres kártérítésről
még nem is beszélt.
Azonban a fenti cselekmények csak magánindítványra büntetendők (viszont utána a feljelentés nem vonható vissza) és én
személy szerint épp mérlegelem, hogy kívánok-e emiatt (is) bíróságra járkálni.
Szóval van kiút, még nincs veszve minden; lehet, hogy szabadlábon maradok. Azaz maradunk, mert Gazda Géza kvázi súlyosabb ítéletre számíthat, ugyanis bűnszervezetben vett részt
és öt évig terjedhet.
Mivel fontosnak tartom a toleranciát egymással szemben és
egymás véleményével szemben és mivel úgy érzem, hogy az illető ember elmondhatta a véleményét és elég sokan láthatták
(gondoljunk csak a Google találatokra, ahol mindenki látja aki
rákeres a nevemre, mert benne van az első ötben!),
Hát bizony így van ez a hírnévvel. Ő kiépítette ezt a hatalmas
hírnevet, ami neki ugye van, erre én leírok egytucat sort, és
azonnal bekerül az első öt találat közé. Lehet, hogy a guglit is
be kellene perelni, hisz benne van a bűnszövetkezetben, elvég-

re mit tehetek én arról, hogy a pár sorocskám bekerült az első
ötbe?
ezért amennyiben eltávolításra kerül a post minden nyilvánosan
hozzáférhető helyről (így többek között az Ön weboldaláról is)
eltekintek a dolog peres útra történő terelésétől.
Sajnos homályban marad, hogy mi az a „többek között”. Én
nem tudok róla, hogy a spammernek írt pár soros dorgálásomat
leközölték volna a nagyobb nyugati lapok, netán folytatásos tévékrimi készült volna belőle Kanadában. Honoráriumot legalábbis nem kapok utána. De ha mégis leközölték volna spammereknek írott levelek gyűjteményeiben, akkor azokból Gazdának bizony már nincs hatalma eltávolítani. És nekem sincs.
Szóval kár a gőzért.
Jogi János ezután elmagyarázza, hogy mély jogi ismeretei és
kiterjedt ügyvédi kapcsolatai vannak, és 85%-ra becsüli annak
valószínűségét, hogy megnyeri a pert. Részéről toleráns gesztus, hogy nem egyből perel.
Nos, nekem nincsenek jogi ismereteim és kiterjedt ügyvédi
kapcsolataim sem, de anélkül is tudom, hogy ez nem toleráns
gesztus, hanem az elengedhetetlen alapfeltétel ahhoz, hogy perelhessen. Ha egyből perel, a bíróság joggal kérdezi, hogy miért nem próbálta előbb eltávolíttatni az inkriminált írásművet.
Ha Gazda nem törli a honlapról, akkor Jogi perelhet. Ha Gazda
törli (nekem ebbe már nincs beleszólásom), akkor Jogi vagy
perel, vagy nem, merthogy ő ugye megőrizhette másolatban,
meg esetleg ugye sugározzák az arizonai rádióban, mit lehessen tudni.
A pert megnyeri, ez kétségtelen. Ha ahhoz van kedve, akkor
lecsukat engem, bár hogy ez neki miért jó, azt nem tudom.
Pénzt nem lát, mert fizetnem nincs miből.
Mivel Jogi egy jogvégzett spammer, ezt követően részletesen
elmagyarázza, hogy
A hatályos magyar szabályozás szerint Magyarországon cégeknek bárki küldhet reklámlevelet kéretlenül is, az nem szá-

mít törvényszegésnek, csak akkor, ha a reklámlevelek küldését
azután is folytatják, hogy azok fogadója leiratkozott róluk. Tehát nem opt-in rendszerben működik mint a magánszemélyeknél, hanem opt-out rendszerben.
Bizony ám. Az olvasó tudta? Én nem tudtam. Most utánanéztem a Spamwikin, és bizony Jogi Jánosnak kerek perec igaza
van. A céges emailcímekre küldött kéretlen reklám igenis törvényes, kelt mint fent, ez van és kész.
Csak az az iszonyú nagy baj a dologgal, hogy a website, ahol
Jogi János spamje megjelent – nem cég. Gazda Géza egy magánszemély, ő üzemelteti, és közel s távol semmilyen cég nem
található. Tudomásom szerint Gazda nem adott előzetes hozzájárulást, hogy az általa üzemeltetett nyilvános fórumokba személy szerint Jogi János cége spamet küldhet. Ezzel szemben a
fórumba előzetesen regisztrálni kell, és a regisztrációkor kapott
tájékoztatóban feketén-fehéren ott áll, hogy kéretlen reklámlevelet küldeni tilos. El nem olvasása nem mentesít. Egyébként
ez minden online fórum tájékoztatójában ott van.
Az kétségtelen, hogy Jogi János elszántan küzd azért, nehogy
véletlenül legyen egy csepp humorérzéke, és nem tudja megkülönböztetni a céget a magánembertől. De hogy regisztrál valahova, aztán megszegi az ottani szabályokat, plusz az ország
törvényeit, és még neki áll följebb, az olyan párját ritkító szemtelenség, amit a bíróság előtt is kénytelen leszek elmondani.
És ha ezért lecsukat, akkor a börtönben írok egy terjedelmes
sci-fit arról a világról, ahol a bűnözők az urak, és ha egy ember
azt mondja nekik, hogy ejnyebejnye, akkor eltapossák.
2011.02.26.

Tháwra
Így mondják arabul, hogy forradalom.
. Nem tartozhat az
arab nyelv gyakran használt szavai közé, hacsak nem a világ
más részeiről szóló történelemkönyvekben. Én egy arab forradalmat találtam, az Attháwra al-‘Arabíjja néven számon tartott

felkelést 1916–1918-ban, amikor lerázták a török igát; az eset
legismertebb szereplője Arábiai Lawrence. Ha hihetünk Anthony Quinn-nek, az arabok voltaképpen akkor váltak nemzetté,
addig csak sok-sok szétszórt pici törzs voltak.
Ez azért nem egészen így van, de tény, hogy az arab történelem egyfelől nagyon régi, másfelől vadonatúj. Úgy tűnik, három korszakra osztható: a preiszlám korra, amikor benépesítették az Arab-félszigetet és olyan emlékeket hagytak hátra, mint
például Petra városa; az iszlám korra, amikor elfoglalták a Közel-Keletet, Észak-Afrikát és egy időre Nyugat-Európa egy részét is; és a modern korra, aminek a kiindulópontja alighanem
az első világháború.
De lehet, hogy lesz egy még modernebb kor is.
Hogy mi, miért és hogyan történt, azt majd alighanem a történészek fogják összerakni utólag, nekem, az írónak az a dolgom,
hogy kigondoljam, mi történhet ezután.
Arab-Afrika két nagy állama és egy kicsi már lecserélte vagy
hamarosan lecseréli elnyomó kormányzatát (Kadhafit már tíz
az egyhez adják a fogadóirodákban). A harmadik nagy állam,
Algéria forrong. Szerte Afrikában és a Közel-Keleten tüntetések, lázongások, kétségbeesett telefonálgatás a kormányzatok
titkos vonalain. Már könnyebb azokat az országokat felsorolni,
ahol nem történt semmi – egyelőre. Libanon, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, a Comore-szigetek, Eritrea, és persze
Nyugat-Szahara. Persze? Talán nem is annyira persze, én egyáltalán nem lennék meglepve, ha ők lennének a következők.
Elegük lehet már Marokkóból, és ha az egész arab világ fenekestül felfordul, nekik se kellene kimaradniuk. A többiek legalább függetlenek, ha nem is szabadok.
Természetesen arra nincs garancia, hogy az arab forradalmak
győznek, ahogy arra sincs, hogy ha győznek, akkor demokratikus kormányzatok kerülnek hatalomra. De mi van, ha igen? Az
az érdekes, ami akkor lesz. Márpedig lesz. Lesznek demokratikus kormányzatok az arab államokban, kivétel nélkül mindegyikben – valamikor. Azért kell harcolni, hogy most legyenek,
mert a történelemnek nem sürgős, de akik ma élnek, azok ma
élnek. Nekik sürgős.
Az egy tragédia, ahogy az arab népnév ma megjelenik rengeteg európai és amerikai fejben. Háromszázhatvanmillió ember

él az arab vagy részben arab országokban, plusz hetvenötmillió
Iránban, ami nem arab állam, de rájuk is átterjedt a járvány.
Hozzávéve a diaszpórában élő arabokat és perzsákat kijöhet
félmilliárd ember, akikre az egész „keresztény” világ úgy néz,
mint nagy szakállú, dühöngő őrültekre, akiknek a fele robbantgat, a fele meg véres ítéleteket hoz védtelen nők és gyerekek
ellen. Holott az arabok túlnyomó része egyáltalán nem él olyan
területen, ahol a büntetőjogot a saría diktálja, akik pedig igen,
azoknak túlnyomó része nem ért egyet vele. Ők áldozatai a saríának, nem haszonélvezői. Ami pedig a terroristákat illeti, talán minden egymilliomodik arab az.
Ha megbuknak a diktatúrák, akkor demokráciák jöhetnek utánuk, és akkor eltűnik a saría is. Ettől még az iszlám maradhat
az élet alapvető irányító eleme. A Khomeini-diktatúra előtt az
iráni nők nadrágban és blúzban jártak, autót vezettek és mindenféle állásokat betöltöttek. Pedig iszlám állam volt, ráadásul
nem is igazán demokratikus. De ha némelyik iszlám ország
nem óhajt többé iszlám ország lenni, annak sincsen akadálya.
Törökország teljesen világi állam, pedig iszlám volt, a himnusz
egyik versszaka mindmáig az ádzan, a müezzin imára hívó szava, amit feltehetően a török muszlim szülők is belemondanak
az újszülöttek jobb fülébe. (A balba az iqamát kell.) Mert vallás
és vallási diktatúra az kettő.
Ha megbuknak a diktatúrák és demokrácia jön utánuk, akkor
a saría eltűnik a történelem szégyenpadán; lehet, hogy csak a
büntetőjogi része, ehhez nem értek. Hogy mennyi időbe telik
eltűnnie, azt nem tudom; Indiában mindmáig égetnek néha özvegyeket, bár ezt az angolok közel kétszáz éve betiltották.
Ha megbuknak a diktatúrák és új diktatúrák jönnek utánuk,
akkor nem. Akkor mindez nem lesz. De most talán van remény, hogy az arab államok legalább egy részében győz a demokrácia. Minél több arab államban történik ez meg, annál hamarabb foglalhatja el méltó helyét az arabság a világ népeinek
sorában.
Ezek a dolgok sokáig tartanak. A németek közel hetven éve
küzdenek azzal a negatív képpel, amit egy tizenkét éves diktatúra alakított ki róluk.

2011.02.28.

In memoriam
esélyegyenlőségi törekvések
Nem az esélyegyenlőségnek írok nekrológot, hiszen esélyegyenlőség sose volt. Csak valaha voltak olyan kívánalmak,
hogy hát hiszen, tisztelt honfitársaim, a nyomik állítólag emberek, és nemmagyarok lakta országokban vannak olyan hacacárék, hogy őket is emberszámba akarják venni – hát akkor utánozzuk mi is, véreim, magyarok, mert akkor majd azt mondják
rólunk, hogy milyen derék gyerekek vagyunk.
És lett akadálymentesítési törvény, hatályba lépett 1999. január elsején, és előírta az akadálymentesítést. Aztán határidőre
nem lett meg az akadálymentesítés, úgyhogy kitolták a határidőt. Ez már csak így megy, ha az olvasó nem fizeti be az adóját határidőre, akkor csak be kell telefonálnia az APEH-hoz,
hogy kitolta a határidőt, ők pedig udvariasan megkérdezik,
hogy mit írjanak a kis naptárukba, mikor fogja az olvasó befizetni az adóját. Az olvasó bemondja a dátumot, ők felírják és
köszönik szépen. Aztán ha a második határidőre se érkezik
meg az olvasó adója, akkor az az APEH apechje, de ők tudják a
kötelességüket és már tolják is ki a határidőt megint.
Általában ugyan az a szokás Magyarországon, hogy ha valaki
nem tartja be a törvényt, akkor megbüntetik, de ez alól van két
kivétel. Az egyik az, ha állam bácsi nem tartja be. Ha állam bácsi egy ember, akkor mentelmi joga van. Ha szerv, akkor meg a
jogsértés úgyis elvész az aktatologatók zűrzavarában. Például a
parlamentnek elméletileg kötelessége meghozni némely törvényeket, de időnként nem teszi, ez mulasztásos törvénysértés. Illetékesek megállapítják, hogy a parlament mulasztásosan törvénysért, a parlament rábólint, törvénysértés marad, illetékesek
előveszik a következő aktát.
A másik eset az, ha a törvény egy alacsonyrendű fajt véd,
amilyenek a fogyatékosok. Az ilyen törvényt egyszerűen nem
kell betartani és kész.

Szóval esélyegyenlőség sose volt, csak jópofizás. A kormány
megcsinálta a fogyatékosszervezeteket, mert klassz dolog volt
megmutatni a nyugati imperialistáknak, hogy nálunk ilyen is
van ám, a szocializmus egy ennyire fejlett rendszer, mi még a
nem emberek érdekeire is mennyire vigyázunk, yeah. A szervezeteknek pedig ki lett adva, hogy az a dolguk, hogy idomítsák a
nyomikat, nehogy a pofájuk valahogy ki legyen nyitva. Aztán a
rendszer megbukott, a szervezetek maradtak. Orbán arról szónokol, hogy nem is volt rendszerváltozás mindaddig, amíg az ő
aranyozott szobra nem áll a parlament tetején, de a tény az,
hogy a fogyatékosok számára csakugyan nem volt rendszerváltozás. A fejünkön ott trónolnak a szervezetek, most már a
MEOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ meg SINOSZ mellé van
FESZT is, és a rengeteg helyi tagszervezet gondoskodik róla,
hogy szabályszerűen meg is kapjuk a FESZT a seggünkbe.
Mostanáig. Mostantól már jópofizás sincsen. Az esélyegyenlőséget nem temethetem, mert az sose volt, de volt az embernek valami olyan érzése, hogy pomádétörvény azért legalább
mégis van. Mármint olyan, amit mint törvényt a hajamra kenhetek, de hivatkozásnak jó. Most már ez az érzés sincs meg.
Mindez abból derült ki, hogy adót kell fizetnem a kocsinkért. A
súlyadó helyett most teljesítményadó van, jövőre bizonyára sebességadó lesz, aztán meg hengerűrtartalom-adó, de kit érdekel, hogy hívják, a lényeg az, hogy valamelyik buzgó maocsiangnak eszébe jutott, hogy a rohadék nyomik csak vágják a
rengeteg támogatást zsebrefele, adót meg még a kocsiik után se
fizetnek. Hát fizessenek!
Nem az összeg a lényeg, ámbár amikor kijött a parancs, hogy
fizessek huszonötezer forintot, akkor egy kissé megmakkantam; aztán kiderült, hogy azért van ám mozgikedvezmény, és
így már csak tizenkettő, az is két részletben. De az összeg másodlagos. A tény számít, hogy az állam pénzt akar azokért az
autókért, amiket azért kellett megvenni, mert ő, az állam nem
biztosítja a mozgik közlekedését, nem ad tömegközlekedést,
nem ad akadálymentes épületeket, FESZT.
Sok éve mondjuk, hogy úgy élünk Magyarországon, mint a
Harmadik Birodalomban a zsidók, de arra sose gondoltunk,

hogy a hatalom komolyan veszi és nekilát kizsákmányolni minket. Aztán nyilván jöhet a megsemmisítés.
A huszonötezer forintos ukáz két órával azután jött, hogy pont
került a minapi közjegyzős történet végére. A közjegyző, aki
először kijelentette, hogy márpedig ő nem mehet házhoz – házhoz jött. Mert hát ő nem gondolta. Általában nem gondolják.
Soha senki nem gondolja. A gondolkodás olyan adomány, ami
megtagadtatik a hivatalnokoktól. Délután négykor kihúzzák belőlük az áramot és reggel nyolckor visszadugják.
Szóval házhoz jött, mert nálunk ilyen előzékenyen bánnak ám
a nyomikkal. És még kegyet is gyakorolt, mert a házhoz jövésért nem számított föl száz százalékos pótdíjat, pedig annyit
kellene, csak huszonkétezer forintot, nevetséges összeg, egyhavi fogyatékossági támogatásom, igazán bágátell. És köszönjük
meg.
Megköszöntük. Azt nem kérdeztük meg, hogy ha ő Márpedig
Nem Jöhet Házhoz, akkor kicsoda-micsoda ír elő pótdíjat erre a
soha elő nem forduló esetre. Nem mindegy? Azt se kérdeztük
meg, hogy miért mi fizetünk azért, hogy az ő irodája törvényellenesen működik. Még mit nem, Kohn is megkérdezte, hova
lett a Grün, nem őrültünk meg.
Akadálymentesítés tehát nem lesz. Eddig se volt rá sok esély,
mert pénzbe kerül, és csak a nem emberek úgynevezett jogait
védi, de most már pláne nem lesz. Mert az akadály bevételi forrás! A közjegyzői iroda huszonkétezer forintot keresett azon,
hogy egy mozginak volt ott elintéznivalója, majd bolondok
lesznek akadálymentesíteni!
LOFESZT.

2011.03.09.

A Nagy Hecc
Létezik egy fajta szerencsejáték, ősi tradíciókra megy vissza.
Állatok harci ösztöneit felszítják és egymásra vagy emberekre

uszítják őket. Régebben főleg oroszlánokat uszítottak emberekre, de amióta az oroszlánokat védik az állatvédők, és keresztényből se találni eleget, ennek a sportnak bealkonyult, most
már inkább csak bikaviadal van. A világ nagy részén betiltották, néhány spanyol nyelvű országban gyakorolják még, de
egyre kevesebbet. Ha az állatokat egymásra uszítják, az a kakasviadal, kutyaviadal, állítólag még kanáriviadal is létezik; a
világ legnagyobb részén illegálisak, néhol azért is lecsukják az
embert, ha nézi. Amivel csak egyet lehet érteni.
Hanem az újfajta állathecc nem illegális. Törvényesebb már
nem is lehetne.
Pontosan ugyanaz a forgatókönyv. Felszítjuk a természetes
agresszív ösztönöket, aztán páholyból nézzük, hogy mi fog történni. Minket nem érhet baj, ez nem pamplonai bikafuttatás, mi
csak ülünk és gyönyörködünk az agresszív ösztönökben.
Azazhogy pillanat, van egy másfajta állathecc is, ami legális,
sőt kívánatos, fontos, hogy gyakoroljuk. Ragadozó emlősökkel
gyermek- és kamaszkorban rendszeresen kell csinálni. Mutatunk nekik valamit, ami lehet ehető vagy nem, lehet textilből
vagy fából, voltaképpen mindegy, lényeg, hogy egy kicsit mozgassuk. A vadászösztön működésbe lép és a kölyök ráveti magát a céltárgyra. Ekkor elvesszük tőle és kezdjük elölről, amíg
kettőnk közül az egyik ki nem fárad. Azok a kiskutyák és kiscicák, akikkel ezt a játékot rendszeresen űzik, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb lelkületű felnőttek lesznek, és nem mellékesen a céltárgyon élik ki ragadozó ösztöneiket a bútorok helyett.
Az olvasó döntse el, hogy az újfajta állathecc melyik kategóriába tartozik.
Atticus Finch valami olyasfélét mondott, hogy városának polgárai egyenként remek emberek, de ha csürhébe verődnek,
olyanok lesznek, mint az állatok. Nem pont így mondta, de így
illik gondolatmenetünkbe. Akkor is, ha Atticus fordítva gondolta: ők viselkednek másokkal úgy, mint az állatok (negatív
értelemben), nem pedig ővelük lehet úgy viselkedni, mintha állatok, azaz tudatlan ösztönlények lennének.
Márpedig egy ország népénél nagyobb csürhe egy országon
belül nincsen, és minél nagyobb a csürhe, annál állatabb. Elné-

zést, ha udvariatlanul hangzik, de hát ez nem az én véleményem, hanem a rendezőségé.
A hecc úgy megy, hogy bedobunk a ketrecbe valamit, amire
az állat ráveti magát. Amint hozzálátott, hogy széttépje, már
dobjuk is a következőt. Addig dobáljuk mindenfélével, amíg
egészen föl nem lesz hergelve, és akkor – nos, azzal egyelőre
adós maradok, hogy akkor mi történik, mert még nem hergült
fel egészen, és a rendezőség nem nyilatkozott, hogy akkor mit
tervez.
A ketrecbe bedobált hergelő csalik listáját emlékezetből állítottam össze, a teljesség igénye nélkül – csak útmutatásnak szánom.
Fülkeforradalom. Amikor Orbán bejelentette, hogy forradalom volt, azzal azt is bejelentette, hogy mostantól új rendszer
van. Ez nemcsak azért kellett, hogy legitimálja a hatalmát, sőt
nem is elsősorban azért. Az elsődleges cél az volt, hogy fölhergelje az országot, és ez sikerült is.
Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata. Az ország még jobban
fölhergelődött, amikor megparancsolták, hogy ki kell függeszteni a Fidesz politikai hitvallását. Horthyra, Rákosira, Ceaușescura és Ferenc Józsefre asszociáltunk, s vártuk, mikor rakatják
ki mellé Orbán fényképét is. Aztán a történet elaludt, a nyilatkozat alighanem ott lóg a hivatalok falán, és a Fidesz remélhetőleg boldog.
Médiatörvény. A Fidesz eltörölte a szólásszabadságot, sikoltotta a nemzet. Aztán a történet elaludt, a Fidesz az EU nyomására félig-meddig visszavonulót fújt, és azt ordította, hogy nem
enged az EU nyomásának.
Blogregisztráció. A médiatörvényen belül újabb csali volt a
blogok regisztrációja, amivel az egész magyar netet egy szempillantás alatt tűzbe lehetett hozni. Aztán a Fidesz mellékesen
megjegyezte, hogy igazából nem is úgy gondolta.
Magánnyugdíjpénztárak. Ennek se csak az volt a haszna,
hogy mesés bevételt hozott a pártközpontba. Emellett úgy föl is
hergelte az országot, hogy ihaj. A megmaradt magán-nyugdíjpénztári tagokat pedig nyilvántarthatjuk mint ellenzéki bajkeverőket.
Alkotmány. Az alkotmány újraírásának nemcsak az a célja,
hogy mindörökre bebetonozza Orbán hatalmát; majd a jogá-

szok kiókumlálják, hogy hogyan, csak addigra persze már késő
lesz. A cél az erőfitogtatás, mi ezt is megtehetjük, azt csinálunk
veletek, amit akarunk. A nép pedig megint feldühödik, mert attól, hogy valakinek hatalma van, még nem kell okvetlenül élnie
is vele, Orbán pedig gátlástalanul használja.
Gyerekek utáni szavazati jog. Vitán felül ostoba, nevetséges
ötlet, ami nem tetszik senkinek. A baloldaliaknak nem, mert
mindenfajta kiváltságnak ellene vannak. A jobboldaliaknak
sem, mert a cigányokról bennük élő sztereotip képbe az is beletartozik, hogy azoknak sok gyerekük van. Nem is volt cél,
hogy a gyerekek után szavazati jog járjon, ezt soha senki nem
gondolta komolyan. Csak hergelni akartak minket.
Magyarország. Amikor kigondoltam ennek a cikknek a megírását, ez volt a legújabb: megváltoztatni az állam nevét. A cél
megint a hergelés. A lapok megfontolt számítgatásokba kezdenek, hogy mennyibe kerülne, ha mindenhol át kellene írni a neveket, aztán majd persze a Fidesz bejelenti, hogy nem is lesz
névváltoztatás. Hiszen a terv elérte célját, az ország nevét meg
igazából sosem akarták megváltoztatni; nekik teljesen mindegy, hogy hívják a területet, ami fölött parancsnokolnak.
Repülőtér, Lágymányosi híd. Orbán előző kormányzásának
utolsó tette az volt, hogy váratlanul átnevezte a Népstadiont.
Most megint átnevezősdit kezd. Az átnevezősdiknek nem az a
célja, hogy valamit másképpen hívjanak. Fütyülnek rá, hogy mi
a reptér vagy a híd neve, hogy hívják az utcákat, kinek a szobra
áll bárhol, őket ez mind-mind nem érdekli. Csak erőfitogtatás.
Megtehetjük! Ha ahhoz van kedvünk, megtesszük. Ha meg úgy
tartja kedvünk, akkor nem tesszük meg. Ezért röptetnek föl
időnként elképzeléseket, hogy valaminek meg kellene változtatni a nevét, aztán mégse változtatják meg: hogy megmutassák, hogy tetszés szerint cserélgethetik a véleményüket. Őket
nem köti semmi.
Schmitt Pál. Orbán természetesen megtehette volna, hogy
úgy csinál, mintha az elnököt nem egyszerűen hatalmi szóval
nevezte volna ki, hanem a parlament választotta volna. És nem
lett volna muszáj Schmittet rakni az elnöki székbe, választhatott volna olyasvalakit, akiről nem látszik ezer méterről, hogy
az ő Fejbólintó Jánosa. Azért ültetett oda kesztyűsbábot, hogy
mutassa: megteheti. És hogy minket hergeljen. Schmitt azóta

ikonikus figura lett, népszerűsége vetekszik Benny Hillével
vagy Mr. Beanével, csak őket jobban lehet szeretni.
Hát így megy a Nagy Magyar Állathecc. A heccelni való állat
az ország népe. De mi vagyunk az oka: már akkor állatok voltunk, amikor Orbánt megválasztottuk.
Egyébként ha az olvasó is foglalkozna ilyesmivel, némi módszertant tudok nyújtani. Kiskutya esetében a zsákmányt tőle távolodó irányba kell húzni, kiscica számára viszont oldalirányban, balról jobbra vagy jobbról balra.

2011.03.21.

Súlyadó
Megint kimutatták, hogy én valami rendkívüli rendellenesség
vagyok, ilyen állat nincs es. Az általában 2000-4000 forintos
adó nekem 12 ezer forint. A „kedvezmény” levonása után.
Megparancsolták, hogy fizessek huszonötezer forint adót, fölhívtam az ügyintézőt, aki elmondta, hogy ebből még lejön a tizenháromezer forintos kedvezmény, marad tizenkétezer. Így
szereztem tudomást az új adóról.
A kocsim a segits.lattilad.org oldalon látható. Azért vettünk
ekkorát, mert ebben fért el a négy tolókocsis ember. Egy gombostűt nem lehetett már leejteni, de el tudtunk menni hazulról.
Négy ember jövedelméből törlesztettük a kocsit, három év
múlva már csak hároméból, öt év után már csak kettőéből,
plusz megörököltem az autót, ennyibe került az, hogy a feleségem nevén volt. Még mindig tart a törlesztés. Semmilyen állami vagy nem állami szervezet egy fillérrel nem járult hozzá, ellenkezőleg, azért kellett autót vennünk, mert 1. nincs tömegközlekedés, 2. nincs szállítószolgálat. Van, de amikor sorozatosan otthagytak minket, akkor úgy döntöttünk, hogy autó kell. A
harmincötezres törlesztőrészlet már ötvenötezer, plusz fizetem
a biztosítást, a futamidő alatt kötelező cascót is, havi hetven-

ezer forintban már benne van az autó úgy, hogy még nem vettem bele benzint, nem vittem szervizbe, műszakira.
Most pedig az állam benyújtja az igényét, hogy még adózzak
is azért a kocsiért, amit soha nem vettem volna meg, ha ő akadálymentesít. Az összeg már másodlagos, ámbár én „véletlenül” háromszor annyit fizetek, mint a cikk szerinti maximum –
az elv az, ami számít. Ha egy forint lenne, akkor is tiltakoznék
ellene. Milyen jogon szed be pénzt az állam a kocsimért? Mit
tett azért, hogy kocsim legyen? Méltóztatott kegyesen elbliccelni az akadálymentesítést, amire a saját maga által szabott határidőt előbb törvénytelenül módosította, aztán azt se tartotta
be? Ezzel kényszerített, hogy vegyek autót, és ezért jár neki
pénz?

2011.05.05.

Oltári, baszd meg
A királyi tévé nemhiába kapta ezt a nevet. Királya van. Rákay
Philip. Utánanéztem, hogy ki ez az úriember, és megtudtam,
mekkorát tévedtem már a jelzővel is.
Úgyhogy elképzeltem, hogy működhetett az Aranyág betiltása.
*
– Igenis, intendáns úr kérem, és van még egy Aranyág-gála
május elsején.
– Mi a faszom, baszd meg?

– Az
Aranyág
alapítvány
anyák napi gálája, intendáns úr
kérem.
– Az meg mi a kurva anyád,
mi, baszd meg?
– Intendáns úr kérem, az
Aranyág alapítvány másfél évtizede szervez évente kétszer
gyűjtőakciót a beteg gyerekek…
– Állj! Csak három-négy szónál nem hosszabb, egyszerű tőmondatokban! Értem?
– Igenis, intendáns úr kérem.
Tehát az Aranyág alapítvány. Ez
egy alapítvány gyerekeknek. Beteg gyerekek javára. Gyűjtéseket
szervez. A televízióban. Tizenöt
éve. Évente kétszer. Rengeteg
pénzt gyűjtöttek. Mindenki szereti. Nagyon népszerű.
– A kurva életbe! Ez a tévé
húsz éve minden népszerű műsort kipusztít, ez hogy maradt
meg?! Különben ne válaszolj.
Azt mondod, rengeteg pénzt
gyűjtöttek?
– Igenis, intendáns úr, kérem
tisztelettel. Rengeteg pénzt. Félmilliárd forintot. Tizenöt év
alatt.
– Hol van?
– Kórházakat támogattak belőle. Gyerekkórházakat. Sok gyerekkórházat.
– Baszd meg, süket vagy?! Azt kérdeztem, hol van a pénz!
– Elköltötték, mély tisztelettel, intendáns úr kérem.
– Hát ez nem igaz. Félmilliárd ment át ezen a kurva tévén, és
egy vasat se láttam belőle?!
– A pénz nem a tév…

– Kuss! Azt mondd meg, most mit akarnak!
– Újabb gálát, alázattal, intendáns úr kérem. Május elsején.
– Mi a faszomnak? Az egy komcsi ünnep, te, baszd meg!
– Alázatos tisztelettel, intendáns úr kérem, anyák napja is lesz
aznap.
– Hát ez nem igaz, baszd meg. Hogy milyen hülye kurvák
nézik ezt a műsort! Vágd ki az egészet. Majd szólok Viktornak,
hogy fogjuk rá Gyurcsányra.
– Ahogy parancsolni tetszik, mélyen alázatos tisztelettel, intendáns úr kérem. És mit adjunk helyette?
– Amit akartok. Ezeknek tökmindegy, baszd meg, a hülye
kurváknak. Vágjatok be valami oltári baromságot, mindegy,
zabálni fogják.
– Igenis, legmélyebben alázatos tisztelettel, intendáns úr kérem.
– Na kotródj!
*
– Május elsején elmarad az Aranyág-gála.
– De titkárnő asszony kérem…
– Kuss, baszd meg! Az intendáns úr őméltósága személyesen
közölte velem ezt az óhaját. Az Oltári nő című filmet kívánja
látni. Megértetted, te kurva?
– Igenis, titkárnő asszony kérem, tisztelettel.

2011.05.06.

Magyarságtudat-erősítés
labirintussal
„Hát magyar vagyok én? Tudja az ördög. Lehet, hogy magyar
vagyok. No, induljunk. Mondjuk itt balra. Bár ettől még aligha
leszek magyar. Itt meg jobbra. Itt merre?… hát ha magyar lennék, biztos tudnám… mondjuk egyenesen tovább, aztán balra,
és itt jobbra. Egy magyar biztos hamar kitalál innen, de hát én
akármi lehetek… itt befordulunk… jé, eddig erre nem is gon-

doltam, lehet, hogy én magyar vagyok? Hoppá, zsákutca, no
gyerünk vissza, bár ettől még akár magyar is lehetek…”
– Bocsánat.
– Kérem, nem történt semmi.
– Elnézést, ön magyar?
– Én?… mit tudom én azt… és ön?
– Azt hiszem, magyar vagyok. Nincs kizárva.
– További kellemes bolyongást.
– Viszont.
„Szóval arra tippelek, hogy alighanem magyar lehetek, de
persze nem egészen biztos. Itt esetleg jobbra, itt meg balra…
zsákutca, akkor inkább itt is jobbra. Ha magyar vagyok…”
– Jó napot.
– Guten Tag.
„Aha, szóval ez nem magyar, de akkor minek jött ide, szóval
ha magyar vagyok, akkor… akkor nem tudom, mi van, most
kizökkentem a gondolatmenetből, mert ez is zsákutca. Próbáljunk visszamenni és itt, igen, itt befordulni. Magyar-e vagyok?
Ez itt a kérdés. Esetleg itt jobbra, bár szerintem itt már jártam.
A csodaszarvas tudja, annyira egyformák ezek a kanyarok.
Hm, csodaszarvast mondtam? Ilyen csak egy magyarnak juthat
eszébe, lehet, hogy mégiscsak…”
– Jó napot.
– Magának is adjon a jaó Isten pálinkás jaó szöröncsét, édös
bátyámuram.
– Milyen szépen beszél, fiatalember, bizonyára a környékre
valósi.
– Én ugyan nem, édös jaó komámuram, életömben először
gyövök vidékre a tizönnyaócadik kerületből, kerek erdőn, kerek rétön túlnan, hol a napsugár is csak a gyárkéményök fölibe
nézegöt.
– Nézöget.
– Nézöget. Lássa kend, még hát mög nem is jaól mondom,
hisz röggeli pitymalláskor indultam ee mint tőrűmetszött városi
gyerök, szoftverös röndszörprogramozó, még azzal a szándokkal, hogy a délesti fuvalommal haza is térök fatornyos nagy várasomba és mögcsinálom a jappán mögröndölőnek az Excöltáblázatok körösztröförönciáit.
– És miért nem ment haza?

– Hát hogy a rossebbe möntem volna haza, tekintetös nagy
jaó uram, kinek aranyhaj az aranyszirma, zöld bársonyköntös a
zöld bársonylevele?
– Az nem én vagyok, ezt egy virágról írta Móra Ferenc.
– Azt nem tudom, kicsoda, én csak Douglas Adamsöt olvastam, aki hétszerte szebb a hajnali csillagnál, de nem ez a lényög, hát hogy möhettem volna haza, tekegyelmöd atyámfia?
Hát itten bolyongok az Úr szent színe alatt egész állaó napiglan, épp csak früstökölni álltam meg egy párszor, ha senki nem
nézött ide.
– Az reggelizést jelent, öcsémuram.
– Hát hunnan tudhatnám én azt, várasi gyerök létömre, vitézlő nagyuram? Én Massachusöttsben jártam oskolába. Hanem
azt mondja mög tekegyelmöd, merre van itten a kijárat? Mert
ha haza nem mögyök, engöm úgy kirúgnak, mint Szent Pál az
oláhokat, ha leállnak a villanyos gépelyök, mög hát röggel öttem csak egy fasérozottos zsömellét mög némi pityaókaszirmot. Azt mondja mög, édös jaó testvérbátyám atyámfia, merre
van itten a kijárat?!
– Fogalmam sincs, öcsémuram.
– Hijnye, hogy az ördögöknek a villanyélön táncoló hétszöntségit, hogy ebbű mi lösz, ha máma nem keverödök haza… no,
Isten mögáldja…
„Ej, de bőbeszédű atyafi. No gyerünk tovább, még a végén én
is így járok. Hanem azt ki kéne gondolni, hogy magyar-e vagyok, mert hát a kijáratnál mögkérdözik… izé, megkérdezik.
Akkor itt jobbra, itt meg egyenesen előre. Löhet, hogy… lehet,
hogy magyar vagyok, ámbátor… vagyis hogy mi az, hogy ámbátor? Úgy értettem, hogy de. Szóval lehet, hogy magyar vagyok, de hát honnan tudhatnám, ha egyször… ej, folyton így
akarok már beszélni én is.”
– Guten Tag.
– Magának is, burkus uram.
„Hm. Burkus? Életömben nem jutott volna eszömbe ilyet
mondani. Burkus… hiszen ennek semmi értelme. Itt balra, nem
jó, zsákutca. Hogy a radai rossebbe löhet innet kitalállani, hát
minden füstnek tűz az anyja, bár hogy ez a mondás hunnat jutott eszömbe, mög nem mondhatom. Azt se tudom, hogy magyar vagyok-e, hát nem vagyok én bolond, hogy itten keringjek

egész nap, mint Csínom Palkó a nyári mulatságban, ejnye, no,
megint zsákutca…”

2011.06.18.

Zászlótervezet
Mint kiderült, a Tarlós István főpolgármester és vexillológus
által tervezett fővárosi zászlóban a tisztaságot és semlegességet
szimbolizálja a fehér háttér, a negyvennyolcas háromszögek
pedig azt jelképezik, hogy Budapest Magyarország fővárosa.
A LAttilaD.org elégtelennek tartja a zászló szimbolikáját, és
helytelennek a választott jelképeket. A Budapesti Zászlókutató
Intézet és a LAttilaD.org Zászlóügyi Sajtóosztálya közös projektjeként elkészítettük saját tervezetünket, amelyet ezennel a
köz rendelkezésére bocsátunk.
1. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy a fővárosi zászló ne
hasonlítson a román zászlóra. Mivel Románia zászlaját valamivel később fogadták el, mint Budapestét, a logikus az lenne,
hogy Tarlós István főpolgármesteri rendeletben kötelezze Romániát, hogy ők változtassanak zászlót, ám a problémát ez nem
oldaná meg. Piros–sárga–kék színeket használ ugyanis Románián kívül Andorra, Antigua és Barbuda,* Csád, Ecuador, Kiribati,* Kolumbia, a Közép-afrikai Köztársaság,* Mauritius,*
Moldova, Mongólia, a Seychelle-szigetek* és Venezuela. A
csillaggal jelölt országok egy vagy két további színt is használnak. Nem soroltuk fel azokat, ahol mindhárom szín szerepel
ugyan a zászlón, de némelyik jelentéktelen terjedelemben, például egy címer részeként.
Tizenhárom országot kellene zászlóváltoztatásra kötelezni,
amire Tarlós Istvánnak nincs felhatalmazása, ez már Orbán
Viktor személyes rendelkezését igényli. A helyzetet némiképpen megkönnyítené, hogy Magyarország az Európai Unió soros
elnöke, és mint ilyen nyilván parancsnoklási jog illeti meg a
többi tagállam fölött – ám az elnökség néhány héten belül vé-

get ér, és kétségesnek látszik, hogy ennyi idő alatt be lehetne
léptetni mind a tizenhárom országot az unióba. Jelenleg ugyanis csak Romániának van közülük EU-tagsága.
A Budapesti Zászlókutató Intézet (Buzi) és a LAttilaD.org
Zászlóügyi Sajtóosztálya (ZÁS) megkereste az érintett országok kormányait és tárgyalásokat kezdeményezett velük a fölöslegessé váló budapesti zászlók hasznosítása ügyében. Mindössze egyetlen ország mutatott érdeklődést, de lássuk őket
mégis sorban.
A fenti listában csillaggal jelölt öt ország számára nem elegendő a budapesti zászlók három színe, így ők csak annyit válaszoltak, hogy ha előzőleg betesszük a zászlókba a fehéret,
zöldet vagy feketét (kinek melyikre volt szüksége), akkor tárgyalhatunk.
Románia zászlóügyi minisztere indignálódott arccal közölte,
hogy őt személy szerint nem zavarja, hogy a magyar lapok kizárólag Romániára hivatkoznak mint kellemetlen asszociációk
forrására, holott tizenhárom ország használja ezeket a színeket
– de nem tekinthet el attól a kicsiny, ám hangos kisebbségtől,
amely kikéri ezt magának.
Moldova, amely jó kapcsolatokat ápol Romániával, csatlakozott szomszédjának véleményéhez, megtoldva azzal a kéréssel,
hogy legközelebb Moldova Györgyöt küldjük tárgyalópartnernek.
Andorra képviselői elnéző mosollyal közölték, hogy országuknak mindössze nyolcvannégyezer lakosa van, sőt még területre is kisebb a magyar fővárosnál, és ők egy ekkora zászlótömeggel egyszerűen nem tudnának mit kezdeni.
Ecuador, Kolumbia és Mongólia arra hivatkozott, hogy a budapesti zászló egyenlő mennyiségben tartalmazza a három
színt, nekik viszont különböző mennyiségű szövetre lenne
szükségük. Ecuador és Kolumbia zászlaján a sárga terület kétszerese a kék, illetve piros terület méretének, Mongólia viszont
közel kétszer annyi pirosat igényelne, mint kéket, és jóval kevesebb sárgát. A Buzi–ZÁS képviselői felvetették, hogy esetleg nemzetközi csereügylet keretében Mongólia átengedhetné a
sárga szövet egy bizonyos hányadát a két dél-amerikai államnak, de ekkor a gazdasági szakemberek figyelmeztettek minket
a távolságokra és a szállítási költségekre.

Venezuela feltételesen elfogadta ajánlatunkat, ám hamarosan
mégis visszaléptek. Mint faxukban közölték, utánanéztek Budapest klímájának, és textilipari szakértőik kizártnak tartják,
hogy az ő forró, párás éghajlatukat kibírnák azok a zászlók,
amiket fagyos időjárásra terveztek. Csoportunk némi értetlenkedés után arra jutott, hogy alighanem tévedésből az esztergomi városháza légkörét ismerték meg, de a tárgyalások felújítására ekkor már nem volt mód.
Kizárólag a súlyos gazdasági nehézségekkel küszködő, polgárháború sújtotta Csád fogadta örömmel a felajánlott zászlókat. A dárfúri régióban tönkrement nagy mennyiségű zászló
pótlására kitűnően meg fognak felelni – nyilatkozta az afrikai
ország zászlóügyi minisztere. A korrupciótól sújtott sivatagi állam képes darabonként ezer dollárt áldozni a zászlók megvásárlására, ámbár az erről szóló szándéknyilatkozaton, amit a
miniszter úr és a Buzi–ZÁS képviselői írtak alá, csak tíz dollár
olvasható. A miniszter úr már nagyon várja a budapesti zászlószállítmányokat, és az sem zavarja, hogy a mi zászlóinkon a
csíkok vízszintesek, az övéken pedig függőlegesek; majd rendeletet hoznak, hogy mindenki hajtsa a fejét a jobb vállára. A
budapesti zászlókon ugyan a címer is rajta van, de az szerencsére eléggé hasonlít a csádira.
Ilyen jelentőségű üzletet természetesen a főpolgármesternek
személyesen kell lebonyolítania, különösen, hogy vexillológiai
képesítése is van. Ezért a Buzi–ZÁS felkéri Orbán Viktort,
hogy személyesen bízza meg Tarlós Istvánt a feladattal, ünnepélyes keretek között, az Országház kupolatermében:
– Pista! Menj Csádba! Add el a zászlókat!
2. Rátérve mármost az új zászló kérdésére, a fehér hátteret
mint a tisztaság és semlegesség jelképét nem tartjuk elég jó ötletnek. Egyrészt jelentős számú kínai kisebbség él hazánkban,
és Kínában a fehér a gyász színe, másrészt a fehér háttér éppúgy hasonlít más zászlókra, mint a piros–sárga–kék.
A legjobban a ciprusi zászlóra hasonlít, különösen mert a tervezet a fehér mező közepére a nagyrészt narancsszínű címert
helyezi, a ciprusiak pedig a fehér zászló közepére szigetük rajzát helyezték el, szintén narancsszínben. Ez kellemetlen asszociációkat ébreszthet, egyrészt mert Ciprus mindmáig kettésza-

kítottságáról ismert, másrészt mert az ország két hivatalos nyelve a görög és a török. A törökök százötven évig megszállva tartották hazánkat, a görög pedig a Kádár-rendszer átkos évtizedeire emlékeztet, amikor a tévé képernyőjén hetente megjelent
egy nagy görög betű.
Hasonlít a japán és a dél-koreai zászlóra is, márpedig ezen országok ugyanabban az irányban vannak, mint Románia.
Felmerül tehát a kérdés, hogyan kellene ábrázolni a tisztaságot és a semlegességet. Heraldikai szakértőink szerint a legjobb
egy hypóval leöntött neutron rajza.
3. A következő pont az ország negyvennyolcas hagyományainak felidézése. Történész szakértőink szerint a negyvennyolcas
hagyományok felidézése nem elegendő, ha eközben megfeledkezünk az ötvenhatos, az 1241-es és az 1526-os hagyományokról, amikor a magyar ügy éppúgy elbukott, mint 1848-ban; továbbá az 1699-es és 1989-es hagyományokról, mert mindkét
esztendőben megbukott egy nagy európai gyarmattartó rendszer, és ebben Magyarországnak jelentős szerepe volt; de említhetnénk még az 1222-es hagyományokat, amikor a világon
elsőként Magyarországon mondták ki, hogy nincsenek boszorkányok. S még számos évszám kínál hagyományokat.
Mindezekből azt a tanulságot vontuk le, hogy az évszámhoz
kötődő hagyományok felidézésére legalkalmasabb, ha elhelyezzük a zászlón egy mobiltelefon billentyűzetének rajzát. Ez
mint modern technikai eszköz a jövőre utal, ugyanakkor viszont a számjegyekből bármelyik évszám összeállítható.
4. Így tehát megvannak azok a jelképek, amelyekkel feldíszíthetjük zászlónkat – de nincs még meg magának a zászlónak az
alapszíne vagy színei.
Kezdjük az egyszínű zászlókkal, a szivárvány sorrendjében
haladva. Az egyszínű piros a kommunizmus jelképe, természetesen elfogadhatatlan. A narancsszín a Fidesz jelképe, az másra
kell. A sárga zászló karantént jelent. A zöld az iszlámot. A világoskéket az ENSZ használja, a sötétkéket viszont az Európai
Unió. A barnát a nácik, a feketét a kalózok. A fehéret pedig
már kizártuk.
Ha két színt használunk, azok mik legyenek? A fenti kilenc
színből nagyon sok változat összeállítható, de jobb, ha a barnát

egyből ki is vesszük közülük, mert nem elfogadott zászlószín.
Katarban egy barnásvörös árnyalatot használnak, de speciális
okuk van rá, ami nekünk nincs. A világoskéket is jobb kerülni,
mert más zászlókon is folyton átváltozik sötétkékké.
Nézzük a már foglalt színpárokat.
A pirosat például gyakorlatilag semmivel sem tudjuk párosítani, mert úgy fog kinézni, mintha egy meglevő zászlóból elvettünk volna egy színt. Piros és sárga például olyan, mintha a
románból elvettük volna a kéket, de történetesen a kínai és a
volt szovjet zászlónak is megfelel. Piros és narancs: Bhután.
Piros és zöld: Banglades. Piros–kék: Burma, Kambodzsa. A piros–fekete Pápua Új-Guinea, a piros–fehér pedig tizenhat ország nemzeti színei.
Narancs és zöld: Írország. Narancs és kék: Barbados. Narancs–fehér: szintén Írország. A narancs és sárga, illetve narancs és fekete kombinációt más ország nem használja.
A sárga–zöld nagyon emlékeztet Brazíliára és a hagyományos afrikai piros–sárga–zöld színekre. A sárga–kék Ukrajna.
Sárga–fehér a Vatikán, sárga–fekete az Osztrák–Magyar Monarchia.
A zöld–kék Sierra Leone, a zöld–fehér a Fradi, a zöld–fekete
pedig a pánarab színekre utalnak.
Kék–fehér színt tíz ország használ, kék–feketét pedig Botswana.
Marad végül a fekete–fehér, de ezt sajnos lefoglalták a formaegyesek és a kalózok.
Miután a narancsot sárgával és feketével egyaránt lehet kombinálni, a Buzi–ZÁS projekt esztétikai okokból javasolja a fekete csík középre helyezését, hogy a két hasonló árnyalat elkülönüljön. Felül legyen a narancsszín, alul a citromsárga, így:

Szimbolikája: felül a narancsszín jelképezi a hatalmat, alul
van a sárga, az a nép, amint nézegeti a milliós Audikat. A kettő
között van a jövőnk.

2011.07.17.

Vége a civilizációnak
Szóval össze fog omlani a civilizáció, nincs mese.
Végy egy doboz ostobaságot, mosd meg, csöpögtesd le, tedd
tányérba. Fújd le habbal, és máris kész az ostobaság habbal. Ízlés szerint díszítheted.
1. Attól, hogy nem tanítják a folyóírást, a gyerekek még tudhatnak kézzel írni is, folyóírást elolvasni is. Nekem tanították,
de soha nem tanultam meg, évekig kézzel írtam a regényeimet,
golyóstollal, nyomtatott betűkkel, és mégis életben maradtam.
Ez tehát marhaság.
Az eddig élt írástudó emberek 90%-a semmiféle folyóírást
nem ismert. Vagy azért, mert még nem találták fel, vagy azért,
mert az ő írásrendszerükben ez egyáltalán nem létezik. A középkorban a latin ábécét nem folyóírással írták, hanem külön-

féle kurzívokkal: – a kurzív ma már mást jelent, hogy akkor
mit jelentett, a képeken látható.
A bráhmi írásokban nincs folyóírás. A kínaiban van, de csak
egy maroknyi kalligráfiaművész tudja őket leírni is, elolvasni
is. Amikor egyfajta folyóírást nagyszámú írástudó ismert, akkor abból rögtön kialakult a hiragana, és az rögzült mint nyomtatott ábécé. Az arabban csak folyóírás van, ott se merül föl ez
a probléma.
Attól, hogy valaki nem ír folyóírással, még van egyedi aláírása. Nekem is van.
De tessék már nekem megmondani, miféle varázslat az aláírás? Mit tud az, amit más technika nem tud? Birtokomban van
egy köteg irat, amiken több tucatszor szerepel az aláírásom, és
még valakié. Első blikkre látható, hogy mindkét ember aláírását ugyanaz a kéz írta, elég odapillantani és látszik, jókora
mennyiségű írás van az iratokon ugyanattól a kéztől, nem kell
írásszakértő. A hivatal megtehette volna, hogy gyanakodni
kezd és kér egy olyan aláírásmintát, ami egyértelműen tőlem
származik. Egészen másmilyen lett volna.
Megmondom, mire jó az aláírás: felmenti a hivatalnokot a
gondolkodás kényszerétől. Ha aláírok egy papírt Ladislav
Ambruz néven, szó nélkül elfogadják, mert elég rápillantani a
kezdőbetűkre, stimmelni fognak, és nem menekülnek sikítva,
pedig az egy sorozatgyilkos. Történetesen Tendzing Norgajt is
aláírhatok, azt is el fogják fogadni. Csak azt nem fogadják el,
ha nincsen semmilyen aláírás.
Úgyhogy ha egyszer emberek tömegeinek nem lesz egyedi
aláírása – aminek bekövetkeztében akkor se hiszek, ha nem tanulnak folyóírást –, akkor valószínűleg nem változik semmi.
Ha mégis, akkor a változás az lesz, hogy a papírok bűvöletében
élő bürokratáknak újfajta varázslatot kell kitalálniuk, és azzal
már kevésbé lehet majd csalni.
Michele Hanson hülyeségeket beszél; érdemes az eredetit is
elolvasni. Az a része teljesen rendben van, hogy újra és régire
egyaránt szükség van, én is nagyra értékelem a régi könyvek illatát, miközben szinte kizárólag Palmról olvasok, és már legfeljebb bevásárlólisták kedvéért veszek elő golyóstollat. De Hanson azt is kivenné a kezemből, és emeltyűs töltőtollat adna helyette. Miért nem mindjárt nádszálat és agyagtáblácskát? Mert

az ő gyerekkorában a tyűstoll volt a módi? De ugye kinevette a
dédijét, amikor fertőző betegségre penicillin helyett ráolvasást
alkalmazott?
Szóval vége a civilizációnak, „as we know it”? Üsse kavics.
Ami jó volt belőle, az úgyis megmarad, én most már szívesen
vennék egy új civilizációt, a régivel túl sok a baj. De miért ne
lennének naplók? Attól, hogy Anne Frank töltőtollal írta a sajátját, más már nem is írhat mással? Samuel Pepys meg libatollat használt, akkor már menjünk vissza oda. Hanson kapálózhat, ahogy akar, naplóíró programok tökmelegei léteznek minden elképzelhető platformra, akár privát naplót akar az ember,
akár nyilvánosat, vagyis blogot.
Miért ne létezne személyes érintkezés? Tagja vagyok egy online csoportnak, amely a neten jött össze, a tagok többsége sose
látta egymást élőben, de egy találkozót már szerveztünk, és alakul egy újabb. Más online közösségekben is olvasom, hogy
szerveznek találkozókat, ámbár nem csinálnak semmi olyasmit,
amit ne lehetne online is megtenni (ellentétben mondjuk a
LUGnettel, akik ugye olyan dolgokat alkotnak, amit csak élőben lehet igazán megmutatni).
Nem, a net nem a személyes érintkezést szünteti meg, csak
kiteljesíti azt, amit a telefon elkezdett. (Hanson bizonyára nem
kárhoztatja a telefont, mert volt a gyerekkorában. Élt volna
csak Magyarországon!) Tudok érintkezni emberekkel anélkül,
hogy találkoznék velük. Ez a földtörténet legnagyobb találmánya, és tökéletesíteni kell, nem az orrunkat húzni.
Attól, hogy van autó, még rengetegen járnak biciklivel, pedig
az autó gyorsabb és kényelmesebb. Hanson hazájában ötven
éve minden üzletembernek van faxa és telefonja, mégis minden
cégnél értekezlettel kezdik a napot, és állandóan konferenciákra járnak. Attól, hogy be lehet rohanni egy épületbe és fél perc
alatt bekapni egy kurukuru szusit, bizony nagyon sokan ma is
főznek.
És egyáltalán: mi köze az emberi érintkezésnek a folyóíráshoz?
Ami pedig a finom motorikus mozgásokat illeti, az emberiség
valaha majomiság volt. Rémlik valami? Fák, banán, liánok…
A finom motorikus mozgások folyóírás nélkül fejlődtek ki. A
folyóírás legfeljebb ha pár száz éves, az írás maga talán hat-

ezer. Ha nem lettek volna finom motorikus mozgások, akkor
nemhogy írni nem kezdhet el az emberiség, hanem az íráshoz
szükséges eszközöket se tudja előállítani.
2. És ha összedől a civilizáció, akkor mi van? Tessék mondani, hány civilizációt ismerünk, ami összedőlt – úgy a közelmúltban?
Egy évszázaddal ezelőtt Európában a viktoriánus kor virágzott. Maga Viktória nem élt már, de halála után még tizenhárom évig gyakorlatilag ugyanaz a világ volt. Az urak gentlemanek voltak, a hölgyek dámák. Úriember nem dolgozott, úrihölgy végképp nem. Vasárnap pláne, vasárnap a kisfiúk öltönyben, a kislányok kikeményített ruhában ültek és unatkoztak.
Aki nem hiszi, hogy az egy komplett másik civilizáció volt, olvasson sok Lucy Maud Montgomeryt, nézze meg a regényeiből
készült filmeket, nagyon fognak tetszeni, éppen azért, mert az
egy letűnt világ.
Nemsokára száz éve lesz, hogy azt a világot elsöpörte az első
világháború. Az egyik következménye az volt, hogy a nőknek
muszáj lett dolgozni, mert a férfiak a fronton voltak vagy már
nem is éltek, következésképpen szabad is lett nekik dolgozni,
és a tétlen úrhölgy helyébe a „modern, dolgozó nő” fogalma lépett. Tessék megnézni a harmincas évek filmjeit, Tolnay Klári,
Turay Ida, Szeleczky Zita egész sor modern, dolgozó nőt játszott el, az akkori világból merített, közismert típusokat. Úriembernek is illett már dolgozni, azokat meg Jávor Pál, Ráday
Imre, Kabos Gyula elevenítette meg. Aki még mindig nem dolgozott, az az uraság volt, minimum gróf. Hogy az mennyire
más civilizáció volt, azt pedig a Rokonok lapjain örökítette
meg Móricz. (Az is ott van, hogy mennyire ugyanolyan volt,
mint a mienk.)
De elsöpörte a második világháború. Ami utána jött, egy sokkal felszabadultabb, szabadosabb, a háború előtt szocializálódott „öregek” szemében természetesen erkölcstelenebb világ.
Tessék elolvasni a Zabhegyezőt, már szexet is emlegetnek benne! Folyton! És egy lázadó tinédzser van benne. Lázadni a harmincas években is lehetett, de először is tedd le az érettségit,
kisfiam, és brillantinozd be rendesen a hajadat.

A második világháború utáni civilizációt talán még jobban
megismerhetjük Fejér István Tudni illik, hogy mi illik című illemtankönyvéből, amely két évvel civilizációjának pusztulása
előtt jelent meg. A jólnevelt ember természetesen öltönyt és fehér inget visel, a nem jólnevelt ember színes inget. Ma meg jószerivel senki nem hord inget, öltönyt is csak a politikusok. Az
illemszabályok remek képet festenek arról a korról, hiszen az
élet minden területét átfogják.
De az a civilizáció elpusztult 1968-ban. Egy darabig még vegetált ugyan, a vasfüggönyön túl csak pár évig, eminnen jóval
tovább, de halálos sebet kapott és igazából már csak vergődött.
1935-ben egy amerikai cégnél a frissen diplomázott mérnöknek hallgass volt a neve. 1975-ben már csak addig, amíg az
öreg mérnökök elmondták a véleményüket, aztán az övét is kegyeskedtek meghallgatni. 1995-ben már ők alapítanak cégeket.
1965-ben a tanárnak magától értetődően kijárt a gyerekektől a
maximális tisztelet, sőt alázat. 1985-ben is kijárt, csak nem
kapta meg. 1995-ben már nem is követeli.
A társadalom sorra dönti le a régiek által felállított tabukat,
bálványokat, mindenféle sérthetetlennek kikiáltott totemet. És
még mindig működik, még mindig társadalom. Ha Hansonnak
igaza van – amit távol álljon tőlem feltételezni –, és csakugyan
ledől a folyóírás bálványa, akkor uccu neki, de szaporán! Mi a
fenének a gyerekeket folyóírással nyúzni, tessék mondani?
Ezek csak bilevek. Semmi szükség rájuk, ki velük! Tökéletesen
értelmes, kézügyes, írni-olvasni tudó, emberekkel érintkező és
normálisan elbeszélgető, jóravaló gyerekek alkothatók anélkül
is, hogy folyóírással kínoznánk őket, már megint nem gömbölyödik elég szépen annak az s betűnek az alsó kunkora, még
egy oldalt teleírsz ezzel, addig nem kelsz föl az asztaltól, Pistike!
A régi oktatással egyébként is tele van a gaudeamusom.
– Agricolam… – kezdi a tanár.
– AGRICOLAM! – kántálja az osztály.
– …agricola…
– AGRICOLA!
…Agricolae, agricolarum, agricolis, agricolas, agricolis, így
végig sorban.
– No még egyszer! Agricolam…

Holt költők társasága, itt van a képernyőn. A filmben pedig
benne mindaz, amit a mai oktatási rendszerről tudni érdemes.
Ehhez minek tanár? Húsz évig tanult és szép fizetést húz az iskolától azért, hogy szavakat kántáljon a gyerekeknek, ahelyett
hogy felütnék a nyelvkönyv igeragozási táblázatát, ahonnan ezt
sokkal könnyebben megtanulnák, sokkal rövidebb idő alatt;
már ha ugye értelme lenne a dolognak, nem egy kihalt nyelvet
tanulnának. Mi a fenének?

2011.08.12.

Egy önmagáért,
hétmilliárd egy miatt
Hétmilliárd embert minősített potenciális bűnözőnek a német
belügyminiszter, amikor amellett érvelt, hogy szüntessék meg a
net névtelenségét – Breivik miatt. Nem a kétmilliárd jelenlegi
netezőt, hanem a többi ötmilliárdot is: ha hozzájutnak a nethez,
Hans-Peter Friedrich szerint ők is minimum tömeggyilkosok
lesznek.
Az álláspontja egyébként teljesen józan és értelmes. Én is
úgy gondolom, hogy az ember általában a nevét adja ahhoz,
amit csinál, odakint is, a neten is. Csak három bajom van a dologgal.
1. Hans-Peter Friedrich egy boldog, demokratikus országban
él, de azért őnáluk is emlékeznek azokra az időkre, amikor az
állam terror alatt tartotta az embereket. Ma is vannak ilyen államok, Európában persze nincsenek, dehogyis, afrikai és délamerikai államokra gondoltam, iszlám államokra, ilyesmikre.
Ők egyébként is szeretnék maximálisan ellenőrizni az embereket, és ha most egy demokratikus országból kapnak hozzá erkölcsi támogatást, akkor vérszemet kapnak. Esetleg még nemzetközi összefogást is, hiszen a net névtelensége csak akkor
működik, ha mindenhol működik. Ha csak az egy szem Pitcairn-szigeteken megmarad az anonimitás, akkor mindenki

odaköltözik virtuálisan, aki anonim akar lenni, és a szigetek lakossága ötven főről felszökik félmilliárdra. Ami elég nagy népsűrűséget eredményez, még ha csak virtuálisat is.
Tehát mindenhol el kell törölni a netes névtelenséget teljes
egészében. Terített asztalt kínálva ezzel a diktátoroknak. A net
ezek után soha többé nem lesz alkalmas ellenzéki politizálásra,
értve itt leleplező fényképek és tanúvallomások kicsempészését
is.
2. Demagóg hazugságnak tartom, hogy a jogrend legfőbb elveivel említi egy sorban a névtelenség megszüntetését. A véleménynyilvánítás személyhez kötése soha nem volt és nem lehetett a jogrend legfőbb elveinek része, jogállamban semmiképp
– éppen ellenkezőleg, az anonimitás az!
Mindenki tudja, hogy a bíróságokon a tanúknak meg kell
mondaniuk, hogy kicsodák, mert egy azonosítatlan és azonosíthatatlan ember állításait nem lehet ellenőrizni. De ha a tanú
attól tart, hogy a vallomása miatt retorzió érheti, akkor a kiléte
titok marad, csak álarcban nyilatkozik, és esetleg a tárgyalás
után el is tüntetik; Amerikában ehhez már nagyon értenek.
A politika hasonlít a bírósági tárgyalásra: ott is ki kell állni a
nyilvánosság elé és beszélni valamiről. Ha valaki egy párt nevében nyilatkozik, a párt álláspontját közvetíti, akkor persze
meg kell mondania a nevét, másként a többieknek semmi okuk
elhinni, hogy joga van azt a pártot képviselni. Csakhogy a politika nem csupán szóvivők csatározásaiból áll, egyre kevésbé.
Friedrich még csak ötvennégy éves, s kívánom neki meg magunknak is, hogy meglássa azt az időt, amikor a politikát már
nem csupán kísérik a magánembereknek a neten közzétett véleménynyilvánításai, hanem alakítják is. Meg fogja látni, ha el
nem üti a villamos. A szabadon választott politikusok oda fognak figyelni a magánemberek véleményére, és aszerint fogják
alakítani a politikájukat, hogy a választóik mit akarnak. Először
csak az Egyesült Államokban, aztán egyre többhelyütt, Németországban is elég hamar. Nálunk csak jóval később.
Ez eddig is így volt, csak a véleménynyilvánítás volt közvetettebb, esetlegesebb és lassúbb. A politikusok körül nyüzsgő
siserehad a jövőben egyre több politikai blogot fog olvasni,
magánemberekét is, olvasni fogják a kommentárokat és követ-

keztetéseket fognak levonni belőlük. Mert hatékonyan akarják
végezni a munkájukat.
Az emberek azonban számtalan okból csak névtelenül mondják el őszintén a véleményüket politikai kérdésekről, olyan országokban is, ahol nem kell állami retorzióra számítaniuk. Hátha olvassa a szomszéd is, és másnap bokán rúgja őket az utcán.
Ha elveszik az emberektől a névtelenséget, nem mernek őszintén beszélni. Ha nem mernek őszintén beszélni, inkább nem is
fognak. Ezzel tehát Friedrich befogja az emberek száját, ami
feltehetően nagyon tetszetős gondolat egy keresztény politikusnak, de az embereknek nem fog tetszeni.
3. A legnagyobb bajom azonban az aránytévesztés. Hétmilliárd ember, vagy ha úgy tetszik, kétmilliárd netező között akad
egyetlenegy elmebeteg őrült, aki miatt Friedrich meg akarja fegyelmezni mint a kétmilliárdot, illetve potenciálisan mind a
hétmilliárdot. Azok is hozzájuthatnak egyszer a nethez; több
milliárd ember számára elérhetetlennek tűnik, de talán egyszer
mégse lesz az. Ők már jó előre meg lesznek fegyelmezve.
Egyetlen őrült tömeggyilkos miatt.
Friedrich nem kiáltott a net névtelensége ellen az iszlám fundamentalisták miatt, pedig ők is használják a netet, még Oszama is használta valami nagyon bonyolult közvetett módszerrel.
Nem kiált reformért, amikor a magyar neonácik használják a
netet, pedig Magyarország még az Európai Uniónak is tagja,
Norvégia pedig nem. Friedrichet csak az egy szem Breivik ihlette arra, hogy meg akarja váltani a világot, valami kicsavart
keresztény módon.
Nekem ez furcsa, de a baj nem az, hogy melyik gyilkos miatt
háborodik fel Friedrich, hanem hogy egy miatt akar korlátozni
milliárdokat.
De nincs egyedül ezzel a törekvésével. A magyar egészségügyi kormányzat ötmillió nőtől próbálja megvonni az otthonszülés lehetőségét azért, mert az egy szem Geréb Ágnesnek néhány szülése rosszul sikerült. Eközben a kórházi szülés lehetőségét nem akarják megvonni, pedig kórházban sokkal több szülés sikerült rosszul. Ugyanebben az országban a mozgássérültek egyre bonyolultabb kálváriákat és egyre megalázóbb tortúrákat kénytelenek végigjárni, ha élni akarnak azzal a jogukkal,

hogy ingyen parkolhatnak; az az állam, amely ezt a jogot biztosítja, ugyanakkor minden erejét megfeszítve igyekszik elvenni
a mozgik kedvét attól, hogy használják a jogot.
Milljárdok egy miatt. Madáchnál még csak milljók voltak, de
tempora mutantur. Politici non mutantur! Az idők változnak, a
politikusok nem, ők továbbra is korlátozni akarnak, parancsolgatni, engedelmes tömegeket vezényelni. Breivik csak az
ürügy. Friedrich eddig is arról álmodhatott, milyen szép lenne
az a világ, ahol mindenkinek névvel-címmel-azonosítószámmal
kell igazolnia magát, valahányszor véleményt nyilvánít a neten,
kenyeret vesz vagy igénybe veszi a kijelölt pisildét. Csak eddig
nem mondta ki.
– Ön nem ma van kiírva vásárlásra, elvtárs.
– Tényleg nem, elvtársnő, de a kommunista szombatunkat
előrehozták csütörtökre, emiatt borult az egész hetem, kénytelen vagyok ma jönni.
– Hát jó. Kivételesen engedélyezem, hogy ma vásároljon, de
még a héten hozza be a megyei párttitkár lepecsételt igazolását
a kommunista szombatról.
– A megyei párttitkárunk beteg, elvtársnő.
– Akkor hozza a városi párttitkárét, és hozzá a megyei párttitkár orvosának igazolását a megyei párttitkár betegségéről. Tessék a vásárlási engedély, jó vásárlást, elvtárs!
– Mit adhatok, elvtárs?
– Egy kiló kenyeret kérek, elvtársnő.
– Öt peso a nyolcas számú kuponra.
– Nekem csak hatos számú kuponom van, de tessék tizenöt
peso, elvtársnő, így ugyanannyit ér.
– Igen, de ez így nem szabályos, elvtárs. Hatos számú kupon
helyett csak az áruházigazgató ellenjegyzésével fogadhatok el
nyolcas számú kupont.
– Hoztam ellenjegyzést, elvtársnő, tessék.
– Hadd lássam. Jó, ez rendben van, kiadom a kenyeret. Kérem a személyi igazolványát. Maga Ramón Felipe García Gutiérrez, lakik Havanna, El Unión utca tíz?
– Igen, elvtársnő.
– Büntetve volt?

– Nem, elvtársnő. Sőt van erkölcsi bizonyítványom is, tessék.
– Miért nem ezzel kezdte? Így mindjárt más, akkor hetes számú kuponra is kiadhatom a kenyeret.
– Nekem csak hatos van, elvtársnő.
– No jó. Végül is hozott igazgatói ellenjegyzést. Hoppá! Nem
rokona maga Sergio Osvaldo García Gutiérreznek, a nép árulójának, az aljas imperialista ellenségnek?
– Nem, elvtársnő. Az egy ellenség, egy imperialista gazember, a nép árulója, egy aljas reakciós… hű, de mérges vagyok… hogy is lehetnék a rokona?
– Hát jó. Egy kiló kenyér, tizenöt peso a hatos számú kuponra. Adhatok még valamit?
A beszélgetéseket én költöttem, de Kubában effélék zajlanak
le nap mint nap. Mert ott a politikusok, már ha ez a szó alkalmazható rájuk, megvalósíthatták a totális irányítást, amiről a
világ legtöbb országának politikusai csak álmodozni mernek.
De mernek! Kubában csinálják. Naponta féltucatszor igazolni
kell, hogy az ember kicsoda és milyen nézeteket vall. Mármint
azt, hogy kommunista. Egyéb nézetet nem szabad vallani, tehát
igazolni sem. Hans-Peter Friedrich persze nem kommunista,
egy másik totalitárius ideológiát képvisel, azt is ismerjük. Ott
azt kellett igazolni naponta, hogy az ember keresztény. Egyéb
nézetet nem volt szabad vallani. De Friedrich ismerheti közelről a kommunizmust is, a vasfüggönytől nyolc kilométerre gyerekeskedett, hallhatta, mi folyik a túloldalon. És persze minden
német családnak vannak emlékei a hitleri időkről.
Friedrich sokat tud a totalitárius ideológiákról, mint minden
német, aki elmúlt negyvenéves; mint politikusnak pedig munkaköri kötelessége tisztában lenni velük. Egy demokratikus államszövetség belügyminisztereként az lenne a dolga, hogy felismerje a diktatúraszagot mindenhol, és lecsapjon azokra, akik
a német demokráciát rongáló terveket fontolgatnak. Ezért tartja
a kormány és a parlament. Az lenne a dolga, hogy fellépjen
minden kezdeményezés ellen, ami az európai demokráciát rongálja. Ezért tartja az Európai Unió. És az lenne a dolga, hogy
csírájában fojtson el minden visszakacsingatást a hitlerizmusra.
Ezért tartja a német nemzet, nem is mint politikust, csak mint
embert.

Ehelyett én vagyok kénytelen figyelmeztetni, hogy rátévedt a
totális hatalomhoz vezető útra, és amiről ábrándozik, az bűncselekmény. Mert engem meg ezért tartanak.
2012.01.15.

Antik dráma
Navracsics blogja lemondatná Schmittet – írja a Hír24. Engem
zavar ez a cím.
1. Nem Navracsics blogja, hanem Navracsics. Az még csakcsak, hogy a Times méltatta, a Pravda tagadta, a Tribuna megkérdezte, ezek elfogadott kifejezések; mindannyian tudjuk,
hogy nem az újságok cselekedték mindezt, hanem a szerkesztők. De egy blognál ez énnekem idegenszerűen hangzik.
2. Ráadásul nem is Navracsics. Oda van írva (újságírói tanfolyam, második osztály, „mit jelentenek azok a fura fekete
ákombákomok a fehér alapon” című lecke), hogy Navracsics
már nem blogja azt a blogot, ő alapította, avagy társszerkesztette, hát aztán, akkor sem az ő blogja. Már mások blognak ott.
Azért kellett iderángatni Navracsicst ritkuló hajánál fogva,
hogy jó sokan kattincsanak ránk és a főszerkesztő barátságosan
mosolyogjon.
3. Nekem a műveltető képzővel is van itt némi gondom. Nekem a „lemondat” azt jelenti, hogy tevőleg okozza, hogy lemondjon az illető.
ELNÖK (balról jő, középen megáll BLOGNOK előtt, egy ütemet
kivár, majd fél térdre ereszkedvén főjét meghajtja): Ím én, jó
uram. Ítélj hát.
BLOGNOK (középen áll, karjait ELNÖK fölébe terjeszti): Kimondom a szót, Elnököm, mert ez a dolgom énnököm.
ELNÖK: Mit rám rósz, elviselem, csak még egy ilyen rímet ne
mondj.
BLOGNOK: Jól van hát. Úgy döntöttem, ideje, hogy lehulljon a
bárd.
HÓHÉRLEGÉNYEK (balra hátul egy bárdot ledobnak a várfokról)

(sikoltva aláhull)
BLOGNOK (ügyet sem vetve rájuk): Le kell mondanod, nincs
mit tenni mást. Én vezetem e blogot, s mit kimondok, úgy leend. Lemondanod néked kell, mert nem vagy kirúgható, ám én
mint e blog szerkesztője…
ELNÖK (közbeszól): De nincs más megoldás, uram?
BLOGNOK (haragosan): Félbeszakítottál!
HÓHÉRLEGÉNYEK (hátul jobbra kettészakítanak egy másik bárdot)
MÁSODIK BÁRD (sikoltva félbeszakad)
BLOGNOK: Most hol tartottam?
ELNÖK (súgva): „Szerkesztője”…
BLOGNOK: De csitt! Már tudom! Szómat hallgasd figyelmesen. Mint e blog szerkesztője parancsba adom, hogy monnyle.
ELNÖK: Midőn?
BLOGNOK: Üstöllést.
ELNÖK (sóhajtva): Nem tehetek mást hát?
BLOGNOK: Semmi mást! Ítéletemmel szembeszegülni ne merészelj! Hozzatok még egy bárdot!
HÓHÉRLEGÉNYEK (jobbról bevonszolnak egy bárdot)
HARMADIK BÁRD (sikoltozik)
ELNÖK (tiltakozón feltartja kezét): Ne, uram! Várj, esengek!
Szódat hallva főmet meghajtom, engedelmeskedem. Lemondok
tehát, miként parancsolád.
BLOGNOK: Midőn?
ELNÖK: Üstöllést.
BLOGNOK: Jól van. El veled, hű szolgám.
ELNÖK: Alássan, uram. (Hajlongva kihátrál balra.)
BLOGNOK (megfordul, jobbra lépdel, HARMADIK BÁRD előtt
megáll)
HARMADIK BÁRD (térdre hull)
BLOGNOK: Úgy hát te megmenekültél. Menj, ragadd szerencsédet üstökön.
HÓHÉRLEGÉNY (engedelmeskedik)
BLOGNOK (üvöltve összegörnyed)
BÁRD

FÜGGÖNY

2012.02.03.

Malév, de holnap már nem
Orbán és Matolcsy beül egy étterembe, ebédet rendelnek, a
pincér felírja, máris hozom, miniszterelnök úr, miniszter úr, a
leggondosabb kiszolgálást biztosítjuk, részünkről a szerencse.
Eltelik félóra, a pincér előjön kalapban, kabátban, kilép az ajtón és távozik. Jön utána az egész konyhai személyzet, veszik a
kalapjukat és mennek. Az utolsó még visszaszól: „Ja, tessék
hazamenni, csődbe ment az étterem.”
Ez ilyen tipikusan magyar dolog. Majd még elhiszem, hogy
hajnali öt óra ötvenkor összeültek a vezérürük, átnézték a számokat, és megállapították, hogy ha a Malév még két gépet elindít, akkor – mi történhet, ami rosszabb a csődnél? – már az ő
utolsó havi fizetésük is veszélybe kerül. Essenek az emberek
pofára a váróteremben, kit érdekel? Érdekelne, mi lett azokkal
a gépekkel, amik éppen a levegőben voltak. Számos cégnél
gyakorlat, hogy a kirúgásukkor éppen dolgozó alkalmazottaknak parancsot adnak, hogy azonnal fejezzenek be mindent,
amit csináltak. Ettől nem hiszem, hogy a pilóták kisétáltak a
fülkéből tízezer méter magasan, de lehet, hogy később majd
perbe fogják őket ezért. Hogy merészeltek még mindig dolgozni és kárt okozni a társaságnak?
Orbán Viktornak begyullad a vakbele, zöld köntösben helyet
foglal a műtőasztalon, elaltatják. Mikor fölébred, ott fekszik az
asztalon zöld köntösben, körülötte egy lélek se, a villanyt leoltották. Kibotorkál, odakint senki. Letámolyog a földszintre, az
öreg portás bácsi éppen veszi az ételhordóját és indul. „Hát maga? Mindenki elment, csődbe ment a kórház.” „Nekem miért
nem szóltak?” „Minek szóltak volna? Semmi köze hozzá. A
köntöst majd hagyja itt, jönnek a felszámolók leltárazni.”

2012.02.26.

Új Magyar Himnusz 2012.
Egy kis paraszt röf-röf-röf
háztájizgat töf-töf-töf.
Pesten mulat víg kormánya,
földet túrja töf-töf-töf.
Öreg Horthy meglátja,
örvendezve kiáltja:
Rajta, fiam, röf-röf, töf-töf,
apád is így csinálja!
Most már együtt zenélnek,
negyvenhétből megélnek,
töf-töf-töf-töf,
röf-röf-röf-röf,
ezek ám a szegények!

2012.06.23.

Fasizmus a brit kormányban
Alan Turing ma lenne százéves. Hogy mi minden van róla elnevezve, mi mindent szenteltek az emlékének, azt elsorolni se
lehet. A történelem egyik legnagyobb matematikusa volt, akinek munkája közvetve ott van minden egyes számítógép minden egyes moccanásában, szerte az egész földgolyón.
De nem lett százéves, mert két héttel a negyvenkettedik születésnapja előtt végzett magával. Ezt eddig is tudtam. Ciánt
fecskendezett egy almába, és beleharapott. Ezt is tudtam. Arról
viszont csak most értesültem, hogy petíció indult a rehabilitálására.

Galileo Galilei, a modern csillagászat és a modern fizika atyja, élete
utolsó kilenc évét házi őrizetben töltötte, mert azt merészelte mondani,
hogy a Föld kering a Nap körül. A
következő évszázadokban az egyház fokozatosan kihátrált a mögül
az álláspont mögül, amelynek megsértéséért Galileit elítélték, míg végül 1992-ben II. János Pál nyilvánosan sajnálatát fejezte ki ezért, és
nyilatkozatban ítélte el a hibát.
Íme, három és fél század alatt a
csalhatatlan katolikus egyház is belátta legalább ezt az egy tévedését.
A kevésbé csalhatatlan brit kormánynak is kelleni fog ennyi.
Tom McNally igazságügy-miniszter, báró, lord, díszítő jelzők
sokaságának tulajdonosa kijelentette, hogy a hivatalos bocsi
nem lenne helyes, mert az akkori törvények szerint igenis el
kellett ítélni Turingot, aki igenis tudta, mi szörnyű törvénysértést követ el, és hogy ezért a törvény kemény keze szigorúan
lesújt majd rá. Vállalja tettének következményeit. Ezt így belemondta a miniszter az arcunkba, és ő egy liberális demokrata.
Ezek után nem szeretném tudni, hogyan gondolkodnak a néppártiak, akik csak két éve kezdtek fölvenni nem fajtiszta briteket.
Turing iszonyatos bűne, amivel majdnem romba döntötte a
brit világbirodalmat, a buja illetlenség. Ezt valószínűleg még
Viktória királynő udvari vikáriusa tette bele a legszemlesütősebb kifejezések tárházába és onnan a törvénykönyvbe, fittyet
hányva annak a józan elvárásnak, hogy a törvényben legyen értelmesen megmondva, mi a bűn. A buja illetlenség törvényi
magyarázata: „az a hím személy, aki nyilvánosan vagy magánlag elkövet, részt vesz elkövetésében, kerít vagy keríteni próbál
bármely hím személy megbízásából, bármilyen buja illetlenséget, rossz viselkedésben találtassék bűnösnek, és elítéltetvén
csukják le legfeljebb két évre, amiben kemény munka is szerepelhet”. A végét lerövidítettem, mert hajnali három óra van.

No, szerintem buja illetlenség az, ha valaki kijelenti, hogy ha
hatvan évvel ezelőtt egy ostoba és értelmetlen törvény miatt elítéltek valakit, az márpedig bűnös marad mindörökkön örökké.
Pontosabban: fasizmus. Még pontosabban: bűnrészesség a hitleri, sztálini, maói, kimi, castrói, pinocheti, miegyéb diktatúrák
által elkövetett bűnök közül mindazokban, amik legalizálására
a diktátorok törvényt hoztak. Így például Hitler alatt zsidónak
lenni bűncselekmény volt, a törvény tiltotta. A liberális demokrata báró szerint Anne Frank továbbra is bűnös zsidónak levés
bűntettében, hiszen az akkori törvény tiltotta, az úgy volt jó,
VIII. Orbán nem tévedhetett. Akarom mondani Hitler. Már keverem őket, mert hajnali negyed négy van, és úgy hasonlítanak.
Így van? Frászt van így. Ezt a báró nem gondolja. Mindegyiknek van egy listája az üldözendő fajokról, mindegyik tetszése szerint állítja össze magának, és az övén a zsidók nem
szerepelnek. A homoszexuálisok igen. Turing az volt, hát veszszen.
2043. február 20-án teremtett lélek nem fog megemlékezni
Tom McNally századik születésnapjáról, ha akkor már nem él.
Ha igen, akkor van esélye egy kétsoros hírecskére a lapok negyedik oldalán.

2012.07.16.

Kedves Harrach Péter úr!
Sajnálom, hogy meg kell törnöm a diszkréciót, ami automatikusan járt és jár mindazoknak, akik segítenek bajunkban. De
Ön mint közszereplő el fogja viselni, és okom van rá.
Bizonyára emlékszik, hogy néhány évvel ezelőtt megkerestük
segítségért, mert Magyarország akkor már nem volt képes arra,
hogy vegyen egy autót négy tolókocsis embernek. Az összes
parlamenti képviselőt megkerestük, válasz egyedül Öntől érkezett: küldött tízezer forintot. Mivel az országgyűléstől, a magyar államtól és kapcsolt részeitől, fogyatékosszervezetektől és
alapítványoktól összesen egyetlen fillért sem kaptunk, csalá-

dom némi tiszteletben részesítette Önt az elmúlt években. Lehet, hogy Harrach Péter elmaradott nézeteket képvisel – gondoltuk –, de legalább tisztességes ember.
Ezt gondoltuk egy héttel ezelőttig.
Elnézést, hogy ennyi időbe telt válaszolnom, de először is
össze kellett szednem az Ön tízezer forintját. Azt annak idején
az autó törlesztőrészletére elköltöttük, s ha akkor szegények
voltunk, most még szegényebbek vagyunk: feleségem és sógorom azóta meghalt, az ő rokkantnyugdíjuk kiesett, édesanyjuk
nyugdíjas, én meg most özvegyit kapok. Amíg Önök el nem
veszik tőlem azt is. Vagy kitalálják, hogy dolgozni attól még
tudok, hogy föl se tudok ülni, és a fogyatékosságimat veszik el.
Vagy mind a kettőt. Legalább a temetkezési vállalatnak csinálnak egy kis plusz forgalmat.
De ezek miatt nem írtam volna és nem szedtem volna össze a
tízezer forintot. Azért tettem, mert megszűnt az ok, ami miatt
Önt az említett személyes tiszteletben tartottuk.
Az, ha egy politikus hazudik, nem újdonság. De az már kiverte nálam a biztosítékot, hogy Ön letagadta egy fasiszta bűnöző
tetteit. Prohászka Ottokár antiszemita volt, fasiszta volt, náci
volt, bármilyen szinonimát felsorolhatok. Magyar emberek
százezreit ölték meg Prohászka és tettestársainak felbujtására,
akkor is, ha maga Prohászka már nem láthatta művének beteljesedését az Auschwitzba induló marhavagonoknál, majd a téli
Duna-parton. Prohászka nem szobrot érdemel és képviselői
méltatást, hanem szócikket a holokausztról szóló lexikonokban.
Következésképpen aki őt védelmébe veszi, az sem érdemel
mást.
Én a nagyságot az emberi nagysággal mérem, nem a fizetéssel meg a hangzatos címek sokaságával. Az Ön emberi nagysága, ha volt is korábban, szétfoszlott, amikor védelmébe vett egy
tömeggyilkost. Nem tömeggyilkosok felbujtóját, valódi tömeggyilkost, mert egy-egy Szálasi-legény ugyan emberek százait is
megölhette, de a Prohászka írásai által elültetett gonoszság
nemzedékek életét mérgezte és mérgezi ma is. A Prohászka-féle métely ott volt minden egyes nyilas rémtetteiben, még ha ők
maguk nem is olvasták; olvasta az, aki kiképezte őket.
Igen, értem, hogy Prohászka Ön szerint „hitelesen keresztény” volt, és ez védelmet ad mindenféle megkülönböztetéssel

szemben. Ennek ugyan semmi értelme, de azért válaszolok rá.
Prohászka nem lehetett hitelesen keresztény, mert megszegte a
tízparancsolatot. Emlékszik, Harrach úr? „Ne legyenek más isteneid.” Prohászkának a magyar „faj” volt az istene. „Ne gyilkolj.” „Ne lopj.” „Ne kívánd a másét.” Ezek nem azt jelentik
ám, hogy saját magunknak nem szabad ilyet tenni. Másokat
sem szabad biztatni rá.
Ami Önt illeti, különösen arra hívnám föl a figyelmét, hogy
„Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.” Hát Ön
ezt tette. Felebarátai a zsidók és mindazok, akiket Prohászka
eszméi hatására a nyilasok meggyilkoltak, és Ön most hamis
tanúbizonyságot tett ellenük.
Adok Önnek egy tanácsot. Gyónja meg bűnét az ország nyilvánosságának, mondja el, hogy megbánta, úgyse hiszi el senki,
aztán mondjon le mandátumáról és tisztségeiről, és vonuljon
szépen nyugdíjba. Nemsokára betölti a hatvanötöt, ebben a korban már nem szabad dolgozni a kormány szerint. Írja meg az
emlékiratait, vagy amihez kedve van, aztán majd jön egy felvilágosult kor, amikor Prohászkát is elfelejtik, vagy bekerül egy
könyvbe Dzsingisz kán és Oszama mellé.
Tízezer forintját beteg gyerekeknek adtam. Őket már nem
fogja zavarni, hogy eredetileg Öntől származik, mert tőlem
kapták. Tekintse ezt a gesztust tiltakozásnak Prohászkát védelmébe vevő kijelentései miatt, politikustársainak Horthyt és korszakát mosdató tevékenysége miatt, s mindazért, amit az ország, az emberek nyugalmának megzavarása érdekében tesznek.
Lehet, hogy nyomorgok, de az Ön pénze már nekem is derogál.
Láng Attila D.
regényíró

2012.07.20.

Nemzetközi kereskedelmi
felmérés
Jelentem, voltunk a Corában, ami egész jó hely volt corábban,
de hamarauchan átalakul egy másik céggé, és azt hiszik, hogy
ez indok arra, hogy valami hasznavehetetlen csoffadtsággá változzanak. A bejárat utáni hatalmas terület olyan, mint egy zsibvásár, oda szórták ki, amitől sebtiben meg akarnak szabadulni,
a többi részen pedig mindenfelé félig vagy egészen üres polcok. Büszkén mesélik, hogy milyen jók lesznek majd ők nemsokára, mert igazából hivatalauchan ők már Auchan, csak hát
még az átállás (elnézést kérnek), de nézzük majd meg pár hónap múlva, akkor majd bezzeg! Az ember várja, hogy mikor
lép elő a macskakajás zsákok mögül Orbán Viktor, jobb kezét
öltönye kivágásába rejtve, és jelenti ki, hogy a kromplileves is
jobb lesz jövőre, csak jöjjünk vásárolni. Közben nagyobb zajjal
szerelik a polcokat, mint ami némelyik kórházi folyosón észlelhető, pedig az se piskóta.
Úgyhogy átmentünk a CBA-ba, ahol még sose is. Hát eztán
se is. Zsebhedt és rönyörékes, iszonyat zsufi van, szűk és sötét.
Tekintve, hogy a polcok feketék, mint egy temetkezési vállalkozónál, ez nem is csoda. Ráadásul büdös van, az egész homályt, akarom mondani hodályt kitölti valami masszív virsliszag, ami nem igazán ihletett légkör mondjuk csokivásárláshoz. A pénztárak utáni kijárati útvonal padlóján az ember meglátja a tükörképét, és egyébként is van accora tisztaság, mint a
rivális cégnél, sőt talán nagyobb, de a Corában mindenhol csak
azoknak a dolgoknak a szaga érezhető, amik éppen ott vannak.
Úgyhogy ha ezek közül kell választani, akkor már inkább a
gaz imprrrlista kapttttlista faszista külföldi nyugati multi fúdemérgesvagyok Cora, ami nekünk persze tíz év múlva is Cora
lesz, változtathassák ők a nevüket bármire. A nagyibolt is
mindmáig nagyibolt, mert régen a temető közelében volt, és a
Nagyihoz virágot vinni menet oda tértek be. Aztán a cég elköltözött, én már csak az új helyükön ismertem őket, de a neve na-

gyibolt maradt. A hivatalos neve Interfruct, de ezt sose használtuk, már nem is fogjuk, pár éve megszűnt, túl nagy volt a
fellendülés.

2012.08.22.

An bolg*
Szóval az történt, hogy egy beszélgetésben különféle zenék kerültek elő, aztán valaki mutatott egy jópofa felvételt, amin emberek szirtakit táncolnak. Nekem ez eszembe juttatott egy korábbi beszélgetést arról, hogy a magyaroknak merni kéne nagynak lenni, de hát miben. No, a szirtaki remek példa. Egy ősi görög néptánc, amit a világ minden csücskén ismernek, és hét évvel idősebb nálam. De talán mire én megszülettem, már ősi görög néptáncnak számított. Tessék ellesni tőlük és csinálni egy
pár év múlva már ősinek számító magyar néptáncot!
Ezeket mondtam, aztán elővettem Flatleyt, mondván, hogy
tessék egy még ősibb néptánc, amely az idén lett nagykorú: tizennyolc éves. És legnagyobb döbbenetemre negatív megnyilatkozásokat kaptam. Flatleyről. Személyesen. Kifogásolták az
előadásmódját, és hogy kilátszik a hasa.
Tudtam, hogy ennek fele se tréfa. Fiona Ní Chiarraigh legalábbis villámaival sújtja azt, aki Flatleyre rosszat mond.
– Úgy. (Hork!) Ám Fiona megmondta neki világosan, már az
első percben, hogy nem szokták kisasszonynak szólítani.
– Viszont azt nem mondta meg Fiona, hogy ehelyett miképp
szólíttassék.
A róka kénytelen volt elismerni, hogy ez igaz.
– És bocsánatot is kért – tette hozzá a lányka.
– De csak a zavarásért! Megérdemelte volna, hogy őt is fehér
egérré változtassam.

*
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Nicolette-nek elakadt a szava. Döbbent ámulattal nézte Fionát, s pillanatról pillanatra csak növekedett benne a csodálat.
„Őt is” – ezt nem lehetett félreérteni. Valakivel már megtette.
Hát erre is képes!
Ezt nem kockáztathattam, úgyhogy végül elmondtam nekik,
hogy mi is itten a helyzet. De úgy alakult, hogy flatleytani minitanulmány lett belőle, még ha sebtiben is, és ebből már blogcikket kellett csinálni. Először is idéztem a mondást az erdőnél
jóval nagyobbnak látszó fa perspektivikus hatásáról, majd így
folytattam:
Meglepődni meglepődtem sokszor. Csak olyat nem tudott
mondani senki, amitől elakadt a szavam. Még tart. És nem is
tudok vele mihez kezdeni, mert nem láttatok semmit, nem értettetek meg semmit, nem fogtatok föl semmit, egyikőtök ráadásul tánccal foglalkozik, és kimaradtatok az 1968 óta lezajlott legnagyobb kulturális forradalomból, mert Flatleynek kilátszik a hasa. 1968-ban egyébként meg a hajuk volt hosszú, és
papa-mama el volt szörnyedve. Mint Ti. Hát ezért jutott nekem
eszembe a mondás a perspektíváról.
Megpróbálhatom kifejteni, de ez nem kétperces ügy. Egy
egész kultúra állt mögötte… egy egész kultúra hiánya. Ezt nem
lehet egy beszélgetésből elsajátítani. Én tizenhét éve foglalkozom ezzel, és mostanra talán kezdem kapiskálni.
Ha használt egy eszközt a női nézők megfogására, hát használt, nagy kaland. Flatley a tengely, ami körül száznyolcvan fokos fordulatot vett a történelem, de nem az az érdekes, hogy ő
maga hogyan táncol, mennyire ritmusra, hányszor koppan a
sarka, hogyan van öltözve, ésatöbbi.
Képzeld el, hogy a magyar kultúra kihal. Török, osztrák, szovjet, akármilyen gyarmat vagyunk, de nem úgy, ahogy lezajlott,
hanem elnyomják a kultúránkat, minket magunkat sem érdekel
már, magyarul csak néhány ember beszél még eldugott falvakban, amúgy az utcán csak török (német, orosz) szót hallani.
Tanítják az iskolában a magyar kultúrát, de az már nyögvenyelős, kényszeres, osztályzatra megy, a tanárokat sem érdekli igazán, és ahogy kikerülnek az iskolából, elfelejtik (szakasztott
úgy, ahogy az igazi történelmünkben volt az orosz nyelvtaní-

tással). Jóformán évszámra meg lehet mondani, hogy mikor fog
véglegesen kihalni a magyar nyelv, a magyar kultúra, mikor
válunk tökéletesen egyöntetű alattvalókká, noha kisebbségi
származásunkat folyton az orrunk alá dörgölik.
Elképzelted? Akkor most képzelj el egy embert, aki jön és az
egészet feléleszti.
Az ír kultúra kihalt. A gael nyelvet harminc éve még negyedmillióan beszélték, de ez népszámlálási adat, torzít, valójában
csak néhány faluban akadtak emberek, akik mindennapi célokra is használták. Az utolsó egynyelvű írek valahol Conamarában éltek, és lehettek talán százan. Vagy ezren, ki tudja már.
Az ír népzene csak az angol népzene sajátos formájaként létezett, ahogy annak idején Vásárhelyi Laci bácsi nagyszerű magyarázatai kellettek hozzá, hogy a Ki mit tud?-okon meg tudjuk
különböztetni a magyar, román és cigány néptáncot, mert anynyira hasonlítottak (annyi mindent vettek át egymástól), hogy
hozzá nem értő nem tudta már eldönteni, melyiket látja. Az ír
néptánc egyáltalán nem létezett olyan formában, amire a táncot
eredetileg kitalálták. A tornateremben járták osztályzatra, és
nem volt szabad mosolyogni. Aligha is volt kedvük hozzá. Ez
volt a fíor céilí, ami már hatalmas előrelépés volt a korábbi
sean-nóshoz képest, ami még merevebb és elszigeteltebb volt,
és a közkeletű mondás szerint azért táncoltak leszorított karokkal, függőlegesen föl-le, hogy ha a pap elmegy az ablak előtt,
ne lássa, hogy táncolnak.
És akkor jött az ember, aki mindezt felélesztette.
1994-ben az eurovíziós dalfesztiválon Baile Átha Cliath-ben
műsoron kívüli program volt a Riverdance. A világ dülledt
szemmel nézte, hogy mi ez a fura, jópofa tánc, életükben nem
láttak még ilyet. Az írek láttak. Nekik nem az volt a fura, hogy
céilít látnak, hanem hogy ilyen céilít látnak. Világosan ugyanaz
volt, és mégis egészen más. Mivel nem jártam iskolába Írországban, nem tudom, hogy milyen volt a régi, csak azt, hogy a
sean-nós korában még tilos volt ellenkező neműekhez hozzáérni, a régi céilí korában talán már nem, de nem mosolyogtak.
Másnap, gondolom, mindenki erről beszélt az országban. És
megindult a kelta kulturális forradalom. Próbálom keresni a
nyomait, hogy miért nem Flatley és a Riverdance, hogy mi volt

előtte, aminek hasonló szintű hatása lehetett, de semmit nem
találok, ami ezzel összemérhető. Azt pedig, hogy ez mekkora
hullámokat vet, még nagyon sokáig nem fogjuk megtudni, azt
majd csak Fiona tudja.
1974-ben meghalt Ned Maddrell, és ezzel kihalt a manx nyelv.
Teljesen. Senki nem tudott többé manxul. Most könyvekből,
hangfelvételekből felélesztették. Ma a manxok két százaléka
ért valamicskét manxul, és a változás folyik. Az írek több mint
egyharmada ért valamennyire gaelül, és ez a változás is folyik.
Még nem tartunk ott, hogy Írország kérte volna az EU-t, hogy a
gaelt is vegye föl hivatalos nyelvnek: az összes tagállam összes
hivatalos nyelve az EU-ban is hivatalos, kivéve a gaelt.*
Walesben is megindult a kulturális forradalom, kymriül tanulnak, bár ők régebben is elég jól tudtak, régi walesi népszokásokkal ismerkednek, mit tudom én, miket csinálnak.
Közben a céilí meghódította a világot. Illetve a céilí nua, új
céilí, így neveztem el, bár az átalakulás persze még nem ért véget. Életemben nem láttam tömegével együtteseket, amik arra
jöttek létre, hogy egy olyan nép táncát járják, amelyikhez a tagoknak származásilag semmi köze, egyszerűen csak megtetszett nekik és megtanulták. A szlovák Avalon, a magyar MÉZ
egyetlen tagjának sincs köze (tudtommal) az írekhez, nem is
jártak Írországban, csak nézték a tévét. Ilyenek vannak seregestül.
Flatley feltalálta a „néptánc mint showbusiness” műfaját. Senkit nem érdekel, hogy bármelyikünknek tetszik-e, de a huszonegyedik században élünk, a showbusiness világában, így van és
kész, lőn este és reggel, sokadik nap. Ebben a világban a néptánc ki fog halni. Lehet, hogy évtizedek kellenek még hozzá,
de ki fog halni, ahogy kihaltak a régi mestörségök, kovácsot,
fafaragót, kosárfonót csak népimesterség-kiállításokon lehet
látni, aztán azok is hazamönnek és felveszik a rendes szakmájukat, mert ebből már nem lehet megélni. Egész kultúrák haltak
ki nyomtalanul, a történelem egyik leghosszabb ideig virágzó
kultúrája volt az egyiptomi, úgy eltűnt, hogy ante Champollion
*
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azt se tudtuk róluk, hogy kik-mik voltak. Hát a hagyományos
kelta kultúrák is majdnem mind kihaltak, csak egy-két apróság
maradt fönn mint kuriózum, mint a skót szoknya (ami nem
szoknya), lassan azokról se tudunk semmit. Találkoztam skóttal a neten, mo’om neki, Dia duit. Néz rám, hogy mit vakogok.
Kérdezem, te skót vagy? Skót. Skóciában élő angol vagy skóciai skót? Hát skót! És nem is hallott a gael nyelvről, nemhogy
értette volna.
A hagyományos magyar kultúra is ki fog halni, ha nem teszünk ellene, csak történetesen a magyar nyelv nem. A többi
része. Erre nincs orvosság, „változnak az idők és velük hülyülünk mi is”, ahogy a római mondás tartaná, ha így fogalmazták
volna meg.
És akkor jött Flatley.
A magyar néptánc még nem halt ki, de a legjobb úton van a
feledésbe, és rengeteg más nép táncai hasonlóképpen. Flatley
egy olyan táncot élesztett fel, ami tényleg teljesen kihalt már,
csak kényszerből maradt fenn mint a nemzeti büszkeség csökevénye. Nem azzal élesztette föl, hogy ezer színben vakítanak a
reflektorok, másodpercenként (elfelejtettem, hányat) dobbant a
sarkával és persze kivan a hasa. Azzal tette, hogy átírta a lépéseit és teljesen megváltoztatta a jellegét. Akkor se érteném,
hogy csinálta, ha itt előttem mutatná be a régit és az újat egymás mellett, de megtette, még mindig ugyanaz a céilí és mégis
valami teljesen más. Az életben rá nem veszel magyar srácokat, akikben egy szikra ír büszkeség nincsen, hogy ezt a baromi
nehéz táncot megtanulják, ha – nem örömükből csinálják. A régit nem lehetett, ezt viszont már kényszerből nem lehet.
De ha ezt lehet, akkor mást is lehet. Akkor lehet magyar népdalt popzeneként előadni, áldassék Péter Szabó Szilvia és Nagy
Tamás, a NOX. Akkor az egész hagyományos kultúrát, ami valahol a tizenkilencedik században megrekedt a fejlődésben és
az első világháború óta csak hanyatlik – több száz nép hagyományos kultúráját át lehet menteni a jövőbe, csak mindegyiknek meg kell találnia a saját szája íze szerinti megoldást.
Ezért jut nekem eszembe a szirtakiról Flatley. Mert harminc
évvel őelőtte már megcsinálta ezt egy ember, Jorgosz Proviasz,
akinek ma a nevét se tudjuk, de ő koreografálta a Zorba-táncot.
A zeneszerzőt tudjuk, Mikisz Theodorakisz. Az film volt, ez

színpadi produkció, de mindkettő világhírűvé tett egy-egy néptáncot, ami korábban abban a formában nem is létezett, de az
emberek mégis ráismertek őseik táncaira. Mert éppen eléggé
hasonlított. De a görög néptánc nem halt ki, hálistennek, nem
volt mit feléleszteni, ezért nem kavart ekkora vihart.
Hát ez az az erdő, amit Ti nem láttatok Flatley kivillanó hasa
mögött. Ez nem az én erdőm, ez minimum három komplett kelta nép erdeje. Én csak Fiona születésével csöppentem bele,
mint Pilátus a krédóba, de nem vagyok ír, nem tudok gaelül,
nem tudok táncolni, nem tudok zenélni, semmit nem tudok. Írni
tudok róla. Ez nem az én erdőm, ez az ő erdejük, én csak bemutatom.
A színpad a pillanat művészete? Rendben van. Színpadon is,
máshol is előfordultak már pillanatok, amik megváltoztatták a
világot. Áldassék Arkady Darell, a Galaxis Sorsa. Az 1994-es
dalfesztiválon volt egy pillanat, ami vízbe dobott kőként hatott,
és még mindig gyűrűznek a hullámai. A végpont valahol a jövőben ködlik.
Azért bocsi, de az eszecském csak pörög tovább. Nem vagytok
Ti egy kicsit szigorúak? Egy kelta hős, akit maga Mór-ríoghain
próbál elcsábítani, az már gyakorlatilag félisten. Hogy vethetitek szemére egy félistennek, hogy kilátszik a hasa?!

2010.01.04.

Mícheál Ó Flaithfhileadh
Végre megtaláltam, hogy szól a név eredetije. Így. Egyszerű,
könnyen megjegyezhető név, alig néhány h betűvel itt-ott. A
kiejtése egész röviden mʲiːçaːlᵞ oː fᵞlᵞaɪlʲǝ. A középső nevét még
ki is hagytam, mert bizonytalan az eredete.
Pedig az eredet fontos dolog. Azt hiszem, abban a közegben,
ahol igazi sikereit aratja, Mícheál Ó Flaithfhileadh akár még
népszerűbb is lehetne, mint Michael Flatley.

Vagyis hát melyik az igazi siker? A Gaeltacht lelkesedése
vagy a külvilágé? (Gaeltacht, geːlᵞtᵞaxt eredetileg a gael nyelven beszélő területeket jelenti, de néha látni „az ír világ” értelemben is, bár annak túlnyomó része angolul beszél.) Az írek
csak álltak döbbenten, amikor megjelent a Riverdance: ezt így
is lehet csinálni? Nekik a céili egészen más volt. Valami unalmas, fárasztó kötelesség, mármint az Írországban élőknek persze, mert a többiek talán csak hallomásból ismerték.
A Gaeltachton kívül senki. 1994-ig csak egy-két néprajzkutató tudta, hogy milyen az ír néptánc, a többiek legfeljebb sejtették, hogy ha néptánca minden népnek van, nyilván az íreknek
is van. Az ír zenét jobban ismertük, eléggé beépült az angol
népzenébe ahhoz, hogy az ismertté tegye, de eléggé elkülönül
ahhoz, hogy mindenki tudhassa, melyik melyik. A hozzá tartozó táncok némelyike látható volt néha-néha, nem tűntek föl túlságosan. Céilit az írekkel kapcsolatban nem álló ember egyszer-egyszer láthatott fényévenként.
És akkor jött Flatley és megváltoztatott mindent. Azt mondtam, ha Ó Flaithfhileadh lenne, még népszerűbb is lehetne,
csak akkor másképpen csinálta volna meg a műsorait. Azért

lettek ilyenek, mert ő Flatley, egy chicagói srác, aki az amerikai tempón nevelkedett. Hálistennek.
Ha valaki ante Flatley megkérdez, hogy mit szólok az ötletéhez, néptáncot szeretne előadni monstre show gyanánt, egymillió vakító lámpa, pirotechnikai eszközök, óriási rockkoncerthez
való színpad segítségével, és vagyonokat akar kérni a belépőjegyekért, alighanem megkértem volna, hogy inkább forduljon
szakemberhez. Ma már tudjuk, hogy rosszul tettem volna. Post
Flatley már azt is fontolóra kellene venni, ha valaki úgy állna
elő ezzel az ötlettel, hogy nem kelta néptáncra gondol, hanem
mondjuk magyarra.

Az a vicc, hogy a Riverdance még nem is ilyen volt. A dalfesztiválon bemutatott számot a fesztivál külsőségei között mutatták be, a későbbi előadások sokkal szolidabb környezetben
jelentek meg. A Lord of the Dance és bővített változata, a Feet
of Flames vezette be ezt a menő rockegyütteseket megszégyenítő látványvilágot. Pedig a világsikert már a Riverdance meghozta. A kutya nem emlékszik már rá, hogy milyen dalok versenyeztek a politikamentes eurovíziós dalfesztiválon 1994-ben,
de a kis műsorközi helykitöltő program történelmet csinált. A
hazai közönség tombolva ünnepelte, ők az unalomig ismert céili helyett valami egészen új varázslatot láttak – a Gaeltachton
kívül pedig gombaként kezdtek kinőni a földből az ír táncot bemutató együttesek, amilyen az ezen a videón látható Avalon. A
név walesi, a tánc ír, a fiúk-lányok szlovákok. A lányok haja se
az a nagy vörös lobonc – de lobonc! És igazán ügyesen is tán-

colnak, pedig ők az első együttes, akikre találomra ráakadtam a
neten.
Adós maradok annak a kérdésnek a megválaszolásával, hogy
tudnak-e céilit táncolni rövid hajú lányok vagy hosszú hajú
fiúk – ez további kutatást igényel. A tudomány mai állása szerint legalábbis kétséges. Ehelyett tisztázzuk, hogy a céili neve
voltaképpen nem céili, hanem céilitánc, fíor céili, fʲiːrᵞ ceːlʲi
(vigyázat, az IPA c betűje ty hangot jelent), a céilidh (ceːlʲiː)
nevű társasági esemény után, amikor táncolták, péntek vagy
szombat este a faluközpontban. Valaha. Aztán jöttek a modern
idők, a külföldi kultúra, és a srácok inkább a diszkóba jártak.
De a hagyományt őrizni kellett, merthogy ugye hagyomány,
ezért ugyanúgy tanulták a néptáncot, mint sok magyar iskolában az ittenit. De aligha szerették. A céili egyébként is szigorú,
merev tánc volt, a felsőtest és a karok mozdulatlanok, a lábak
előírásos lépéseket tesznek. Elődjéről, a sean-nósról (ʃan-noːs)
csak annyit tudok, hogy bár a mozgás szabadabb volt, a tánc
nem, és különben is, papfélő keresztény fiatalok nem vegyülnek tánc közben a másik nemmel, ily borzalmat mívelni, hanemha csak a terem túlvégéről nézegetik, aki esetleg gyerekeik
másik szülője leend.
Szóval a tánc neve céilitánc, de ez lerövidült céilire, amit az
angolok és nyomukban a többiek k-val ejtenek, keːlʲi vagy
keːlɛ.
Az ír táncnak tehát három nagy korszaka van. Sean-nós, céili,
Flatley. Azazhogy nekem az a meglátásom, hogy Flatley óta,
egész pontosan a táncdalfesztivál óta nincs többé régi céili, a
Nickyben már e gyanú szerint festettem meg a jövőt. Flatley
óta másik tánc van, s nem látom be, miért ne lehetne a neve
céili nua (nuǝ), új céili. Ezen a néven írhatnánk be a történelemkönyvbe.

2013.01.04.

Elnézést
Gyömrőn vasárnap népszavaznak a Horthy térről. Nemzetünk
nagy költője ez alkalomra írtam egy verset.
Elnézést
Gyömrő, Gyömrő, az ország Gyömreje,
Horthyt elfogadni lesz majd gyomra-e?

2013.01.24.

Állatkert
Van az a régi vicc, amit Fehér Klára említ A tengerben, hogy
lecsukták a földalatti kalauzát, mert hangosan mondta az állomásneveket: Horthy tér… Hitler tér… Állatkert. No, ez jutott
az eszembe arról a történetről, amit a Facebookon olvastam az
imént.
Ma elmentünk az állatkertbe. A bejáratnál a kasszában a néni
kicsit irulva-pirulva a következő kérdést tette fel:
"Ma kaptunk egy ajánlást, ami szerint hiába mutatja be a közgyógy kártyáját, meg kell kérdeznünk, hogy mi baja van a gyereknek, hogy jogosult-e igénybevenni a kedvezményt, vagy
sem."
Azaz, az állatkertben nemcsak felülbírálják a hivatalosan kiadott (akinak van ilyen tudja, hogy nem osztogatják, mint pl. a
rokkant parkoló engedélyeket -nekünk olyan pl. nincs is) közgyógy kártyát, hanem megalázóan a sorban mögöttünk állók
füle hallatára hangosan be kell mondjuk, hogy a "Gyereknek
agyi fejlődési rendellenessége van", vagy kinek mit. Még hozzátette a néni -mondom, ő NEM volt rosszindulatú- hogy akkor

kell megkérdezniük, ha a gyereken (idézem) "nem LÁTSZIK",
hogy mi baja van!!!
Eddig nem fordult elő, hogy itt ilyet kiposztoljunk, de azt hiszem ez ma átlépte azt a küszöböt, ami tolerálható lehetne!!!
Ahogy eddig csodáltuk a Fővárosi Állatkertet azért, hogy milyen profin szervezik/vezetik, most legalább ennyire felháborít
ez az eljárás. Nemcsak megalázó, de gyanítom, hogy az alapvető emberi jogokkal is ütközik...
No, ilyenkor gondolkodik el az ember, hogy nem hatvanötmillió évvel ezelőtt romlott-e el minden. Hátha jobban járt volna ez a bolygó, ha maradnak a dinoszauruszok.
Az is felötlik az emberben, hogy mi van, ha azt feleli: a gyereknek cucumis sativusa van, a néni megszeppen, részvétet
nyilvánít és beengedi? Akkor odabent két majom közül kilép
négy tagbaszakadt fiatalember és kipenderítik a gyereket szülőstül-popcornostul, mert a Diszkriminációs Főosztályon utánanéztek és az az uborka. Sőt ez így ráadásul már visszaélés hivatalos okirattal, hiszen nemlétező ürügyet koholt magának légből kapva, hogy a közgyógyát használhassa, sőt ilyenformán
magánlaksértő birtokháborítást követett el, úgyhogy valószínűleg egyből bezárják, úgyis van egypár üres ketrecük.
Vagy mi van, ha a szülő azt feleli: „Ez orvosi titok, mutassa
az endokrinológusi doktorátusát és vizsgálja meg a gyereket”?
Tekintve, hogy ez Magyarország, szerintem a jegyszedő néni
ekkor azt mondja, kérem szépen, fölkel, bevezeti őket egy elkülönített vizsgálóba, bemutatja a doktori diplomáját, mert az
is van neki, csak az orvosi munkájából nem tudott megélni,
megvizsgálja a gyereket, és szabályszerűen orvosilag eldönti,
hogy bemehet-e kengurut nézni. És mivel ez Magyarország,
odakint a fizető vendégek szép jámboran állnak a sorban ezalatt.
Vagy mi van, ha arra téved egy színészi vénával megáldott
hatéves, aki apu helyett közli, hogy végstádiumú rákja van,
majd a torkához kap, összeesik és vonaglik néhányat? Tekintve, hogy ez Magyarország, minden további nélkül el tudom
képzelni, hogy a mindennapi fasizmus keresztülvitelével nyugdíjas trafikos néniket bíznak meg, akik ilyenkor alighanem
szívinfarktust kapnak, majd amikor a szülő vádlón rájuk mutat:

„Te tetted ezt, nénike!”, akkor gutaütést is. Viszont ez nem
annyira érdekes végkifejlet, mert az Állatkertnek bőséges nénike-utánpótlás áll rendelkezésére.
Vagy mi van, ha a szülő ekkor előhúzza a zsebéből az igazolványát és közli, hogy neki szabadnapja van ugyan, de mivel
megsértették az állampolgárok jogait, köteles szolgálatba helyezni magát, jó napot kívánok, Kovács őrmester vagyok a főkapitányságról, tessék igazolni magát? Akkor a nénike megszeppenten bemutatja személyi és munkaügyi iratait, majd a
pecsétes papirost, amin az Állatkerti Főparancsnokság Elefánt
és Víziló Osztályának Hauptsturmführere elrendeli a bejövő
gyerekek átvilágítását, kérem szépen, ő nem tehet róla. Ekkor
Kovács őrmester megvetően felhorkant, az iratot elhelyezi egy
bizonyítékzacskóba, a nénikét megbilincseli, bevezeti az Állatkert belső körleteibe és elhelyezi egy üres ketrecben, úgyis van
jó néhány. Ez szép végkifejlet lenne, csakhogy nem működik,
tekintve, hogy ez Magyarország.
No igen, és mi van akkor, ha a gyerekkel levő felnőtt azt feleli: „Fogalmam sincs, kérem, én csak a bébiszitter vagyok”?
Drámai pillanat. Az állatkerti igazságszolgáltatás egész gépezete kisiklik, nénike falfehéren mered a belépést engedélyező űrlapra, amit most nem tud kitölteni. Mert a lehetséges válaszok,
ugye, hogy betegség neve, illetve „nem kíván válaszolni”.
Utóbbiakat rejtett kamerákkal lefényképezik és a képeket átadják a zsiráfoknak, hogy tartsák szemmel ezeket a renitens egyéneket. De a bébiszitter szívesen válaszolna, csak hát nem tudja
a választ, ugye, és akkor mit lehet tenni? Magyarország jogállam, ami azt jelenti, hogy ha a szükséges űrlapok nincsenek kitöltve, még a hópehely sem érhet földet. Az egyetlen megoldás,
hogy a bébiszitter kap egy űrlapot, amit otthon a szülőkkel ki
kell töltetnie, majd tízezer forintos okmánybélyeget ráragasztva
beküldenie az Állatkert Dokumentációs Főosztályára, mert ha
nem, akkor a gyerek teljesen jogosulatlanul tekintette meg az
állatokat, úgyhogy nyolc nap múlva kiszáll hozzá az Állatkert
Pszichológus Kommandója, és három éjjel, három nap hipnotizálják: „Nem láttál oroszlánt, nem láttál elefántot, nem láttál
zsiráfot.” Ezt jobb nem megkockáztatni.
Vagy mi van, ha a szülő nyíltan és őszintén közli, hogy a
gyereknek krónikus limfocitikus leukémiája van? Akkor a né-

nike felcsattan: „Aha! Tudtam, hogy zsidók! Ez negyvenéves
kor alatt szinte soha nem fordul elő, de zsidóknál jóval gyakoribb!” És már jönnek is a keretlegények, karszalagjukon SSoopark felírással, és becipelik őket a tömérdek üres ketrec
egyikébe.
Vagy mi van, ha a gyereknek autóbalesete volt? A nénike kifejezi sajnálatát, beengedi őket, és ott kóborolnak az üres ketrecek előtt, olvasgatják a hiányzó állatok nevét, míg végül valahol az Állatkert túlsó végén, egy magányos ketrecben látnak
néhány igazi csótányt. Minden egyéb állat régesrég elmenekült
erről a helyről.
*
Cikkemre kritikát természetesen csak az érintettektől, vagyis
egyfelől az így járt családoktól, másrészt az Állatkert bennlakóitól fogadok el, de biztonsági okokból csak növényevőkkel
tárgyalok. Aki nem tartozik e két csoportba, annak fel kell mutatnia párttagsági igazolványát a birodalmi parlagi sassal és a
keresztbe tett paradicsommadarakkal.
Ez ugyanis fasizmus, jelentem tisztelettel. Emberek egy csoportjának értelmetlen és önkényes zaklatása azért, mert beletartoznak abba a csoportba, és valakinek arra szottyant kedve,
hogy őneki az a csoport ne tetsszen. Az ilyen csoportok jellemzője, hogy nem lehet kilépni belőlük, az ember nem azért tartozik e csoportokba, mert neki úgy tetszik, hanem beletartozik és
kész.
MSZP-sek zaklatása azért, mert MSZP-sek, csak butaság, de
nem fasizmus: az MSZP-ből ki lehet lépni. Fideszesek zaklatása azért, mert fideszesek, szintén nem fasizmus, és már nem is
butaság, mert a Fideszből régesrég ki kellett volna lépni. Zsidók, cigányok, arabok, románok zaklatása azért, mert valakinek nem tetszik a származásuk, fasizmus. Mozgássérültek, vakok, siketek, értelmi fogyatékosok zaklatása azért, mert „csökkent értékűek”, fasizmus. Betegek zaklatása azért, mert betegek, öregeké, mert öregek, gyerekeké, mert gyerekek, nőké,
mert nők, férfiaké, mert férfiak, homoszexuálisoké, mert homoszexuálisok – ez mind-mind fasizmus.

Zaklatás az, amikor valakitől valami többletet követelnek,
amit másoktól nem, és aminek nincsen célja és értelme. Nem
zaklatás, ha a tetőfedőtől azt kívánják, hogy másszon fel a háztetőre, ha egyszer tetőt fedni jött. Zaklatás, ha azt kívánják tőle,
hogy igazolja felmenőinek származását. Ennek nincsen célja és
értelme, mert mindenféle nemzetiségű ember ugyanúgy fed tetőt. Zaklatás, ha a vaktól azt követelik, hogy jelentkezzen a
Markec biztonsági őreinél és kuncsorogjon bebocsáttatásért,
miközben senki másnak nem kell ezt tennie. Nem zaklatás, ha
ugyanettől a vaktól pontosan ugyanezt követelik a Fehér Házban, mert oda mindenki csak úgy léphet be, ha keresztülmegy a
biztonsági ellenőrzésen. Ott értjük az indokát, a Markecban
nem, ugyanis nem hisszük, hogy a kutyák rendszeresen lopnának műszaki cikkeket. Ezért zaklatás.
Zaklatás, ha valakitől olyan információk kiadását követelik,
amiket ő joggal tarthat bizalmas természetűnek, és az adott szituációban azok az információk haszontalanok. Zaklatás, ha a
moziba belépve szexuális szokásainkról faggatnak, akkor is, ha
arra hivatkoznak, hogy a sötétség leple alatt hátha rámozdulunk
ülésszomszédunkra. Nem zaklatás, ha a nemibeteg-gondozóban
kérdezik ugyanezt, mert ott kell ez az információ ahhoz, hogy
hatékonyan segíteni tudjanak. Zaklatás, ha mellette megkérdezik, hogy milyen pártnak vagyunk tagjai. Nem zaklatás, ha
exkluzív pártrendezvényen kérdezik ugyanezt, ahova csak a tagok léphetnek be.
Diszkrimináció, ha bárki számára nyitva álló létesítményekbe
bizonyos embereket nem vagy csak bizonyos előfeltételek teljesítése után engedünk be. A belépőjegy megkövetelése nem
diszkrimináció, ha egyszer mindenkinek belépőjegyet kell vennie. Onnantól, hogy a jegy árát kifizette vagy erre utaló szándékát kifejezte, a helyszínre érkező polgár már Őfogyasztósága,
aki előtt minimum térdre kell borulni, mert ő tart el minket. A
nénike azoktól kapja a fizetését, akiket a gyerekeik egészségi
állapotáról faggat. Aki a nénikének a diszkriminatív, zaklató,
egyszóval fasiszta parancsot kiadta, az is őtőlük kapja a fizetését. „Megjegyzendő persze, hogy a valóságban nem a munkaadó fizeti a béreket. […] A termék fizeti a béreket, a vezetés
pedig szervez, úgy szervezi a termelést, hogy a termék képes
legyen fizetni.” Ezt Henry Ford mondta, aki egy kicsit mégis-

csak jövedelmezőbb vállalkozást működtetett, mint a Fővárosi
Állat- és Növénykert.
Aki a nénikének ezt a parancsot kiadta, bíróság elé való. De
sajnálatomra a nénike is. Semmiféle munkajogi viszony nem
kényszeríthet valakit arra, hogy tisztességtelen, erkölcstelen
vagy törvénybe ütköző utasítást végrehajtson. A nénikének
többféle tisztességes megoldás között lehetett választania:
a) szabotálja a parancs végrehajtását, aztán szaladgáljon az
igazgató a majomketrecek körül olyan gyerekek után, akik csak
úgy belógtak egy közgyóggyal;
b) felmond;
c) közli felettesével, hogy ő ezt a parancsot nem hajtja végre
(a gyakorlatban ez egyenlő b)-vel);
d) eljárást indíttat felettese ellen (a gyakorlatban ez is egyenlő
b)-vel, de az eljárás lezárása után visszakapja az állását, ha még
meglesz ő is meg az Állatkert is).
Ehelyett ő az egyetlen tisztességtelen megoldást választotta:
végrehajtja a parancsot. A nürnbergi per óta nem hivatkozási
alap többé, semmiféle gaztett alól nem jelenthet felmentést,
hogy „én csak parancsot teljesítettem”. Aki erre hivatkozik,
akármilyen jelentéktelen ügyben, az utólag erkölcsi felmentést
ad a nürnbergi per vádlottainak, vagyis bűnpártolást vállal tömeggyilkosságban, úgyhogy ezzel jobb lesz nem takarózni.
A bíróság helyett a gyakorlatban az EBH-t tudom ajánlani,
egyetlen okból. A bíróság előtt a felperesnek kell bizonyítania,
hogy diszkriminálták, ami legfeljebb akkor lehetséges, ha videófelvétel készült. Az EBH-nál viszont az Állatkert lesz kénytelen bizonyítani, hogy nem diszkriminált, illetve jogosan tette.
(Létezik jogos diszkrimináció, például amikor tériszonyos embert nem vesznek föl toronydarut kezelni vagy az Ózból a madárijesztőt nem alkalmazzák tűznyelőnek.) Az eredmény egy
csigalassú eljárás lesz, aminek a végén elméletileg megtiltják
az Állatkertnek, hogy ilyesmiről faggatózzon, de addigra már
senki sem emlékszik, hogy voltaképpen mi történt.
Ha viszont egy ilyen nénike olvassa ezt a cikket – akár az Állatkertnél dolgozik, akár máshol –, akkor szólok, hogy jó lesz
vigyázni a fasiszta parancsok végrehajtásával. Sose lehet tudni,
hogy kiben mi lakik, főleg ha valakinek a gyerekéről van szó.

Ez a szülő nem akart a gyerekek előtt alpári lenni, de akadhat,
akiben megfordul a borjú, és olyat tesz, hogy a nénikének ne
legyen mersze még egyszer ilyet kérdezni. Ez nem biztatás arra, hogy bárki bántalmazza a nénit, csak figyelmeztetés, hogy
bizony előfordulhat. Széles skálán, a minimum egy alapos
jobbegyenes vagy balhörög, egészen odáig, hogy nyakon ragadják és viszik a ketrecbe, amíg még van benne tigris.
Szóval a negyvenes években, mint a viccből is megtudhatjuk,
így sorakoztak az állomások a földalattin. Horthy tér, Hitler tér,
Állatkert. Istené. Nagy.

2013.02.21.

Keszei
Én a neten láttam tegnap. Kizárt dolog, hogy a fószer szándékosan csinált volna magából országos nagy marhát: a fószer
tényleg országos nagy marha.
Halvány fogalma sincs arról, mi az, hogy vitatkozás. Amint
Kálmán Olga felvet valamit, rávágja, hogy most ne ragadjunk
le ennél, pedig nem ragadt le, csak szóba hozta. Amikor viszont Kálmán Olga tényleg leragad valaminél, annál a pedagógusnál, akinek nem lehet gyereke, akkor Keszei már nem
mondja, hogy ne ragadjunk le ennél, hanem másképpen próbál
kisiklani a válaszadás alól. Kizárólag egyféleképpen lehetne
vele társalogni: eldöntendő kérdések sorával, amikre csak igennel vagy nemmel szabad válaszolni. De ez csak bírósági tárgyaláson és vetélkedőkben ismeretes.
De arról sincsen fogalma, mi az, hogy közélet, politika, társadalom, felelősség, szavak hordereje. Írtak valami papírt, mert
valaki kérte, hogy írjanak már valamit, és ők összehordtak mindenféle marhaságot, amiről úgy érezték, hogy jól hangzik. „Ki
lehet darukezelő?” „Hát értsen a darukezeléshez, ne szédüljön a
magasban, és ne legyenek benne gonosz indulatok.” „Miért ne
legyenek benne gonosz indulatok?” „Hát hogy rá ne csaphassa

a húsztonnás konténert a kollégái fejére.” „És hogy akarod előre megtudni, hogy kiben élnek gonosz indulatok?” „Ja, annemtom.” Szóval ők megírták a papírt, és eszükbe se jutott, hogy
azt náluk fejlettebb agyi képességekkel rendelkező emberek is
el fogják olvasni. A buta ember sajátsága, hogy amikor csinál
valamit, nem is jut eszébe, hogy annak bármiféle következménye lehet. Vonatkozó szakirodalom: Barátok közt. Jöttek a fejlettebb agyú emberek, elolvasták, visítva röhögtek a szexfilmmentes pedagógusokon, és meghívták az egyesület elnökét egy
tévébeszélgetésre.
Keszei jóhiszeműen odament, hogyne ment volna, szerepelhet a tévében. Eszébe sem jutott, hogy a művecskéje következményeivel fogják szembesíteni. Buták között a legbutább az elnök. Most elkezdtem nézni a felvételt újra. Keszei azzal kezdi,
hogy elmeséli, mi áll a törvényben, és hogy az értelmetlen, de
nem fogja fel, hogy amit ők írtak, annak köze sincsen a törvényben levő értelmetlenséghez, ők egy teljesen másik értelmetlenséget írtak.
Keszei abban a hitben élt, hogy ők írnak egy ajánlást, ezzel
részükről a dolog le van tudva, egy paksamétával több hever a
minisztériumban. Fel sem merült benne, hogy Kálmán Olga három perc negyven másodperc süketelés után nekiesik és kérdéseket intéz hozzá, amikre ő nincs fölkészülve és nem tud válaszolni. Ez elég szelíden ment addig, amíg Keszei azt nem találta mondani, hogy aki másodállásban sztriptíztáncosnő, az ne
erkölcstant tanítson, hanem matematikát. Kálmán Olga itt értette meg, hogy milyen szinten álló emberrel beszél: hogy Keszei
nem látja át a szavai horderejét, csak beszél a vakvilágba, és ráadásul fogalma sincsen a pedagógus feladatáról. Erre ráment a
beszélgetés első hat perce, de megértette. A hátralevő bő negyedóra arra kellett, hogy Keszeivel is megértessen ebből anynyit, amennyit szűkre szabott eszközeivel és Keszei szűkre szabott felfogóképességével megértethet.
Miután Keszei állandóan kisiklott és értelmetlenségekbe menekült – és nem hiszem, hogy lenne még egy riporter az országban, aki képes és hajlandó lenne rá, hogy egy ilyen embert
untalan visszarángasson a beszélgetés tárgyához –, Kálmán Olga nem látott más kiutat, mint hogy rámozdult arra a pedagógusra, később már konkrétan nőre, akit Isten (!) azzal vert meg,

hogy nem lehet gyereke, és egyre vészjóslóbban követelte a választ arra, hogy az ilyen ember a társadalomban alacsonyabban
elhelyezkedő személy-e. Én most láttam Kálmán Olgát először,
nem tudom, hogy az indulata mennyire volt valóságos és
mennyire eszköz arra, hogy leereszkedjen arra a szintre, amin
már megértés születhet közöttük, mindenesetre bevált.
Keszei azért mondta, hogy nagyot hibáztak és visszaszívják,
mert ekkor már ő is felfogta, hogy innen addig nem szabadul,
amíg a gyermektelenség átkával Istentől megvert pedagógus
kérdésére választ nem ad, de csak kétféle választ adhat, és az
egyiknek az az eredménye, hogy az összes gyermektelen ember
az országban úgy fog nézni rá, mint egy leprásra. Tehát a másik választ adta, és most azt hiszi, hogy olcsón megúszta. Ír egy
ajánlást, visszaszív egy ajánlást, semmiség az egész. Fogalma
sincs róla, mi az a közélet, el sem tudja képzelni, hogy a kimondott szavaknak következményük van. Az ő esetében a következmény most az lesz, hogy kinevezik minimum osztályvezetőnek a minisztériumba, mert iszonyatosan buta és népszerűtlen, tehát tökéletes ember, és ha nem derül ki róla (nem fog),
hogy mégiscsak van valami sütnivalója, akkor még miniszter is
lehet belőle, ahonnan aztán a rendszer bukásával egyenes út vezet a börtönbe.

2013.03.25.

Polgárörök
„A bíró közölte, önmagában az, hogy az egyesület tagjai a feloszlatott Magyar Gárda egyenruhájához hasonló formaruhát
öltve, menetoszlopban, katonai vezényszóra felvonulva járőröztek, nem indokolja a szervezet feloszlatását. Szintén nem
indokolja ezt, hogy a szervezet tagjai a cigánysággal kapcsolatban a Jobbikhoz vagy a feloszlatott Magyar Gárdához hasonló
nézeteket vallanak.”
Ezt elképzeltem 1945-ben.

„A bíró közölte, önmagában az, hogy az SS tagjai egyenruhához hasonló formaruhát öltve, menetoszlopban, katonai vezényszóra felvonulva járőröztek, nem indokolja a szervezet feloszlatását. Szintén nem indokolja ezt, hogy a szervezet tagjai a
zsidósággal kapcsolatban Adolf Hitlerhez hasonló nézeteket
vallanak.”
Szóval megvan a tuti recept. Végy tíz nácit, ennyi kell a bejegyeztetéshez, ők hozzák létre mondjuk a Vér és Turul Rohamcsapatot. Fölvonulás, cigányok mocskolása, síró kisgyerekek
az utca mindkét oldalán, néhány év múlva feloszlatási kezdeményezés, hurca meg herce, egyszer aztán esetleg betiltás. Addigra viszont ugyanez a tíz náci bejegyezteti a Kárpát Árpád
Gyermekeit, fölvonulás, zsidók mocskolása, síró kisgyerekek
mint fent, aztán esetleg betiltás. Addigra viszont ugyanez a tíz
náci bejegyezteti a Le a Szidókkal Rohamosztagot, erről minimum tíz év a hurca meg a herce, mert ők azt állítják, hogy
azokról van szó, akik szidják a magyarságot, a demokraták
meg hogy szándékos sajtóhiba, végül aztán esetleg betiltás. De
addigra ugyanez a tíz náci bejegyeztette már a Fradisták az Antimagyarok Ellen Szabadságharcos Különítményt, a Vonuljunk
Fel Békésen, Hevesen és Hajdú-Biharon Át Tankokkal Sportegyesületet, az Egyiptomi Fáraók Mózes Ellen Hagyományőrző Népi Nacionalista Társaságot, valamint az Öljük Meg a
Szervezeteinket Betiltó Bírókat Mozgalmat. Ez utóbbit hogy,
hogy nem, valamiért pillanatok alatt sikerül betiltani, de addigra már rég meglesz az a különítmény, aminek semmilyen neve
nem lesz és sehol se lesz bejegyezve, de kivonszolja a bírókat
az utcára és főbe lövi.
És ebben az országban senki se fog többet mondani, mint
hogy ejnye-bejnye.

2013.06.16.

Mindenki kussol,
mindenki fél
Csak nem nyugszik a balhé Tormay és az ő utcája miatt, és
nem is fog, mert nem az utca kell, hanem a balhé. Ha egy szó
nélkül hagytuk volna, hogy Tormayról utcát nevezzenek el, akkor utólag csináltak volna balhét, naponta elzarándokolnak a
Tormay Cécile utcába gyertyát gyújtani, ha a társadalom erre
se mozdul, akkor fokozzák, már nemcsak gyertyát gyújtanak,
hanem keresztet is, mint fajrokonaik az USA déli államaiban,
és ha a nemzetet ez sem érdekli, akkor jön a következő. Tormay bálványozta Mussolinit, hát legyen Mussolini utca, Horthy
tér már úgyis van, és ha a magyarokat ez sem érdekli, akkor jöhet a Hitler tér. Ha pedig még erre se mozdítanák a fülük botját
se, akkor már tényleg csak a Mészároljátok le a Zsidó Gyerekeket sugárúttal lehetne próbálkozni.
De persze attól nem kell tartani, hogy bármikor elmarad a
balhé. Nálunk az sose marad el, balhés nép vagyunk. Tormay
remek balhégenerátor, tehát kell a náciknak, mert balhé nélkül
még soha nem bírták ki, semmilyen országban, semmilyen náci
nem bírja ki. Időnként még az amerikai nácik is felvonulnak,
pedig csak pár százan vannak az egész nagy országban, de nem
is lesznek többen, mert az amerikaiak nem hajlandók balhézni
miattuk. Beleburkolóznak az ő szent szólásszabadságukba, és
felőlük rajzoljanak horogkeresztet az eltorzított nemzeti zászlóra. Bánják is ők, mit hirdetnek. Egyébként ezt: „4. Csakis a
nemzet tagjai lehessenek az állam polgárai. Igaz, vallási tekintet nélkül, de csakis a tiszta Fehér vérûek. Az Amerikában élõ
nem-polgárok, mint vendég éljenek itt, és legyenek érvényesek
rájuk az idegen-törvények. Ennek megfelelõen -aki nem zsidó
vagy homoszexuális-, lehet a nemzet tagja.” (Hivatalos fordítás
a legnagyobb amerikai fasiszta párt honlapjáról.*) Az ameri*

A honlap még megvan, de a hivatalos fordítás már nincsen ott. (Szivárvány)

kaiak legfeljebb mosolyognak rajtuk, és még azt se mondják,
hogy a tiszta Fehér vérűek azok leukémiások.
A magyarok semmin se mosolyognak, a magyarok azonnal
egymásnak esnek. Belép a jobbikos a kocsmába, körülnéz, rendel egy sört, várakozik. A magyarok isznak, beszélgetnek. Jobbikos kivár, fizet, aztán a megfelelő pillanatban félhangosan
odaszól a szomszédjának: „Képzelje, most hallottam, hogy
Szegedi Csanád nem is zsidó.” Az utolsó szót kicsit hangosabban mondja, mert az a kulcsszó, a zzzzzsidó, a többi nem fontos. Ez elég, hogy a szomszéd szomszédja meghallja, és ez a
szó rögtön beindítja a láncreakciót. Mit mondott az a pofa, kérdezi a szomszéd szomszédja, és a szomszéd elismétli neki,
mert közben a jobbikos már arrébb sétált. A szomszéd szomszédjának szomszédja is meghallja a kulcsszót, zzzzzzsidó, ő is
érdeklődik, és a hír végigjárja a kocsmát, többször is, és a torzulások aszerint fokozódnak, hogy a továbbadók mióta tartózkodnak ott – nem időben, literben számolva.
– Szegedi Család nem is zsidó.
– Szegeden a családja nem zsidó.
– Szegeden csalárdok a nem zsidók.
– A szegedi zsidók csalárdsága.
– A szegedi zsidók cselédsége.
– Szegeden a zsidók cselédként tartják a magyarokat.
– Szegeden megöltek egy zsidó cselédlányt.
– A zsidók megöltek Szegeden egy cselédlányt.
A fertőzés terjed, megállíthatatlanul, és mindenki, aki ott
volt, másnapos reggel arra ébred, hogy valami baj van a zsidókkal. Talán Szegeden, de ez nem biztos. És a másik kocsmában is, mert a jobbikos ott is járt, fizetett egy sört, de bele se
kortyolt, csak odaszólt a szomszédjának félhangosan: „Hallotta, hogy új műsort kapott Czigány György?”
Csak ennyit mond és már tovább is megy, de ha aznap este a
kocsma előtt éppen elmegy egy arab diák, akkor alighanem
megverik, mert már megint műsor volt a cigányok miatt Valamigyörgyön. Vagy valami ilyesmi, már pontosan nem emlékeznek, de valami balhé volt.
Ez a cél. A balhé. Nem az, hogy megverjék az arab diákot, az
csak ráadás, és legfeljebb véletlenül következik be. Az a cél,
hogy az emberekben folyamatosan tudatosítsák, hogy a zsidók

és a cigányok balhét jelentenek. Valamifélét. Ezt olyankor kell
velük közölni, amikor az ítélőképességüket valamilyen tudatmódosító szer korlátozza. Általában persze nem az alkohol, inkább a politika. A politika veszélyesebb drog, mint az alkohol,
mert még az iszlám országokban sincsen betiltva, és a szesz
legrosszabb esetben is csak néhány tucat embert ölhet meg
egyszerre, akármilyen bonyolult karambolban, a politika nyilvántartott rekordja viszont a második világháború, a becslések
nyolcvanmillió áldozatig is fölmennek.
Ekkora balhé azért már valami.
Ha Tormay nem lett volna vérfasiszta, akkor nem lenne balhéforrás, és a Jobbiknak mindkettőre szüksége van, fasiszta
bálványokra is, balhéforrásokra is. Balhét meg lehetne próbálni
egy Szübőtej utcával is, mert hát ő volt a Magyarországra törő
mongol hadak voltaképpeni vezére, és rengeteg legyilkolt magyar vére tapad a nevéhez, hogyne lenne belőle balhé. De a
magyarok nem ugranának egy ilyen névre, azt hinnék, valami
fura tejtermékről kapta a nevét, amilyen az aludttej, a kancatej
vagy a kutyatej, és ha felvilágosítanák őket, hogy ő volt a tatárjárás, az sem érdekelné őket különösebben. Régen volt.
Tormay nem volt elég régen. Balhé lesz belőle, testvérek, ez
kell nekünk. Leszbikus volt? Kit érdekel? Majd ha a demokraták (jobbikos nyelven ez zsidót jelent) javasolják az Oscar
Wilde utcát, akkor elkezdünk úgy buzizni, ahogy csak kifér a
csövön, erre a zsidók (jobbikos nyelven ez demokratát jelent)
visszavágnak, hogy Tormay is az volt, és megvan a balhé. Ez
kell nekünk! Imádta és zokogva gyászolta Tisza Istvánt, aki háborúba vitte az országot az osztrák császár oldalán, szóval
masszívan idegenszívű volt, hát aztán, testvérek! Balhé lesz belőle! Majd ha a tudjátokkik (a nácik imádják az ilyen összekacsingatós kifejezéseket) jönnek a Verne Gyula utcával, akkor
elkezdünk úgy idegenszívűzni, ahogy kifér a csövön, hogy
visszavágjanak, hogy Tormay meg monarchista volt, és megvan a balhé. Ja, és ne feledjétek el végignézni az utcanévjegyzéket zsidók után, hogy visszavághassunk, hogy a zsidóknak is
lehet utcájuk. Ennek ugyan semmi értelme, de ebből lesz a balhé. A lényeg, hogy minden rólunk szóljon. Mert igény az van
ránk.

Egy képzeletbeli náci szónok szavai saját kútfejemből merítve; csakis képzeletbeli lehet, aki náci létére beismeri, hogy a
Herzl Tivadar utcával való vagdalkozásnak semmi értelme,
még ha csak testvéri zárt körben is. Számukra ennek nagyon is
van értelme, mert a világot zsidók és árják élet-halál harcaként
képzelik el, két egymásnak feszülő gigász végeérhetetlen
szkanderpárbajaként, ahol a vesztesnek mindenestül pusztulnia
kell.
Ezért van értelme Móriczcal visszavágni. Érdektelen, hogy
Móricz életműve a magyar irodalom egyik kincse, Tormaynak
pedig a legjobb írása is csak egy szentimentális kis nyavalygás
– hiszen a jobbikosok nem olvasnak mást brosúrákon és kuruc
csatadalokon kívül. Érdektelen, hogy Móricz irodalmi munkásságában egy gramm valódi antiszemitizmust sem találni, nagyon maximum egy-egy lenéző megjegyzést, hiszen korának
gyermeke volt. A Tom és Jerryben is vannak rasszista utalások,
mert akkoriban ez normális volt. Az ógörög orvos még istenek
nevére esküdött, és megfogadta, hogy soha nem fog hólyagkövet operálni; elég nagy értetlenséggel találkozna, ha az orvosokat ma is erre akarnák esketni.
A világ változik, és Móricz egy korábbi világban élt. Akkoriban a zsidókat nem szeretni magától értetődő volt. Janus Pannoniustól kezdve minden nem zsidó magyar író műveiben jó
esély van antiszemita utalásokat kimutatni, vagy ha azokat
nem, akkor a keresztény felsőbbrendűségbe vetett töretlen hitet
– ami végeredményben ugyanaz. De többségük nem szentelte
irodalmi munkássága jelentős részét annak, hogy a zsidók elvetemültségét bizonygassa, Tormay pedig igen.
Az Index megemlíti, hogy Tormayt jelölték Nobel-díjra; ez
bizonyára nagy érdeme, csakhogy nem kapta meg. És valahol
azt olvastam, hogy néhány hasonszőrű testvér javasolta, automatikusan bekerült a különféle selejtezőkbe, aztán kibukott. Ez
azért nem ugyanaz, mintha O’Neill és du Gard az utolsó pillanatban, becsúszó szereléssel halászta volna el Tormay jól megérdemelt Nobel-díját. Az pedig, hogy van szobra és emléktáblája – no de „tudjukmárhogykik” állítanak szobrokat és emléktáblákat a tormayknak. A náci testvérek.

A Jobbik éppen megnyert egy pert Karsai László történész ellen, aki neonáciknak nevezte őket. Nos, aki Tormayt élteti, azt
már nem szükséges neonácinak nevezni.

2013.06.21.

Miheztartás végett
Hazánk nem rés, hanem erős bástya, amely éppen rosál!

2013.07.11.

Aktív eutanázia
Az Index azt kérdezi, mit gondolok. Én azt gondolom, hogy
csírájában kell elfojtani minden olyan kezdeményezést, amikor
valaki hatalmi pozícióból bármilyen bonyolult dologra azt
mondja, hogy csírájában kell elfojtani, vagy bármiféle kategorikus elutasítással reagál ahelyett, hogy a probléma pro és kontra szempontjait tanulmányozná.
„Nem vagyunk az élet bírói”, mondja Éger, és úgy tesz, mintha nem látná, hogy ezzel pontosan azzá vált, ami nem akar lenni. Az élet bírójává. Milyen jogon? Az a beteg, aki aktív eutanáziát kér, nem akar élni, de egy vadidegen ember úgy dönt,
hogy ő ezt nem akarhatja. Mégis, kinek az élete? Nem Éger fog
ott állni a beteg fölött tehetetlenül, hanem más orvosok, és nem
Éger fog ott feküdni tehetetlenül (kívánom neki, hogy sose tegye) és könyörögni egy orvosnak, hogy ölje meg, amint egy
végstádiumú rákos beteg tette épp a minap Greene doktorral az
orrom előtt.
Nem az érdekel, hogy bekövetkezhet-e olyan szituáció, amikor a beteg menthetetlen, de záros határidőn belül nem fog magától meghalni, ugyanakkor képtelen saját maga véget vetni az

életének. (Szerintem simán. Ken Harrison a dialízis hiánya miatt halt meg, mondjuk hiperkalémiában. Ha a veséje ép marad,
akkor a bíró által elrendelt „bocsássák szabadon” annyit jelent,
hogy hagyják éhen-szomjan veszni, mert nem tudja ellátni magát; Emerson doktor mondta is, hogy megszüntetik a táplálását,
de ennek itt nem volt jelentősége.) Nem ez érdekel. Az érdekel,
hogy mi van akkor, ha ez a szituáció bekövetkezik. Az orvostudomány komoly dolog, márpedig a komoly dolog abban különbözik a játéktól, hogy minden elképzelhető szituációra kidolgozzuk a megoldást, még mielőtt azok felmerülnek – egyszerűen mert komolyan vesszük magunkat és a hivatásunkat.
Aki kategorikusan elutasít valamit és a felmerülő kérdésekre
nem ad választ, az nem veszi komolyan a hivatását. Léteznek
hivatások, amiket vígan lehet művelni akkor is, ha nem veszszük őket komolyan: asztrológus, jósnő, pap, parlamenti képviselő, csodaszerárus, házasságszédelgő. Az orvosi hivatás nem
ilyen. A hivatását nem komolyan vevő orvos közveszélyes.
Nem Éger az első orvos, akinél azt tapasztalom, hogy kategorikus elutasítást gyakorol és azt valamiféle erkölcsi magaslatként adja elő, mintegy küldetésként feltüntetve, hogy neki ez
kötelessége a társadalommal szemben. Az elkövetés időrendjében Hippokratész volt az első, aki hírneves esküjébe belevette,
hogy hólyagkövet márpedig nem fog operálni, azt átengedi
azoknak, akik ebben szakemberek. Nem, nem ez az orvos kötelessége, az orvos nem ezzel felel meg a bizalomnak, amit a társadalom őbelé helyezett. Azzal felel meg, ha segít.
Az orvos ténykedésének célja az, hogy segítsen olyan embereken, akiknek egészségügyi bajaik vannak. Ezek lehetnek
olyanok, amik az orvosnak nem szimpatikusak, de ez az orvos
magánügye. A beteg átmenetileg, részben vagy egészben elveszti az uralmat saját testének funkciói fölött, és az orvos feladata, hogy azokat helyreállítsa. Ha a funkcióvesztés abban áll,
hogy a beteg terhes és nem kíván az lenni, akkor az orvos lesz
szíves őt megkímélni esetleges vallásos dilijeitől, mert azok akkor se tartoznak a betegre, amikor csak a kisujját vágja el, hát
ne tartozzanak most se. (Az lenne a természetes, hogy vallásos
orvos nem megy nőgyógyásznak, mert egyszerre két urat szolgálni nem lehet. De persze némelyik direkt azért megy annak,

hogy szülésre kényszeríthessen nőket, és aztán büszkén kijelenti, hogy ő nem az élet bírója.)
Az is döntés, ha úgy döntesz, hogy nem döntesz. Az az orvos,
aki megtagadja az abortuszt és büszkén kijelenti, hogy ő nem
az élet bírója, pontosan azzá tette magát. Rákényszerített valakit, hogy gyereket szüljön, holott az nem akart; én ilyenkor az
orvost kényszeríteném a gyerek felnevelésére, hiszen most már
egyedül ő felelős azért, hogy a gyerek világra jött, vagyis ő a
szülője. A terhesség és a szülés alatt esetleg bekövetkező
komplikációkért ő a felelős és fizessen kártérítést, a szülési fájdalmakért is, ha már nem vállalhatja át őket, aztán nevelje föl a
gyereket. Biztosítsa neki mindazt, amit az anya nem tudott biztosítani, és ha ezt ezerszer megteszi, akkor neveljen ezer gyereket. Az orvosi fizetéséből. Az orvosi hivatás ugyanis a felelősségvállalásról szól. Az baromi kényelmes módszer, hogy jön a
beteg, segítsen, doktor úr, mire a doktor úr közli, hogy ezt az ő
meggyőződése tiltja, a beteg meg hazamegy a problémájával és
a továbbiakban éppen úgy nem érdekli a doktor úr meggyőződése, mint azelőtt, életében egyszer látta, többé nem is akarja,
az életét viszont elcseszte egy fehér köpenyes alak, aki azt hiszi, hogy az orvosi hivatással együtt járó döntési jog nemcsak a
legjobb gyógymód kiválasztására terjed ki, hanem a beteg családi életének meghatározására is.
Ezen szerencsére már túljutottunk, a világ értelmesebb részén
legalábbis létezik abortusz.
A következő lépés volt a passzív eutanázia. Régen ez se volt,
az orvosnak kutya kötelessége volt a kísérleti nyulizált beteget
addig nyösztetni, amíg már ebbe és nem a betegségébe halt bele, és a végére már alighanem örült volna egy Lehel-kürtnek,
hogy maga elé küldhesse az orvost, ha már nem hagyja békében meghalni se. Ez valami iszonyú pökhendiség, ehhez nem
isteni előjogok, hanem isteni képességek vindikálása kell. A
biológia egyik alaptanítása szerint minden élőlény egyszer
meghal. Az emberi lények modern, civilizált korunkban egyre
gyakrabban kórházban halnak meg, vagy legalábbis orvos jelenlétében. Az orvos kötelessége küzdeni betegéért, de az az
orvos, aki nem látja be, hogy a beteg most márpedig meg fog
halni, már nem a betegért küzd, hanem a győzelemért. Az az
orvos, aki képes a beteget hosszú-hosszú ideig vegetatív álla-

potban tartani, miközben javulásra nincs remény, csakugyan legyőzte a halált. Meg a beteget is.
Az aktív eutanázia ugyanez pepitában. Nemcsak az a beteg
lehet menthetetlen, akinek már csak agytörzsi aktivitása van.
Az is, akinek olyan életjelenségei is vannak, mint spontán kilégzés, amelyet egyúttal értelmes beszédhangok kiadása is kísér. És azokból az áll össze, hogy „doktor úr, segítsen meghalni
már végre, nem bírom tovább”. Most jön a doktor úr meggyőződése? Azt már agyonütöttük az abortusznál, de úgy látszik,
feltámadt. A doktor úr meggyőződése az első dolog, amin az
aktív eutanáziát gyakorolni kellene.
Miféle orvos az, aki bármit megtesz azért, hogy a betegén segítsen, egyetlen dolgot kivéve? Innentől tökmindegy, hogy az
az egyetlen dolog az eutanázia, az abortusz, a hólyagkőműtét
vagy a foghúzás. (Utóbbit még sose hallottam kárhoztatni, pedig élő szövetet távolít el, ezáltal megöli, sőt kegyeletlenül ki is
dobja a szemétbe.) Hogy veszi magának az orvos a jogot, hogy
kiválasszon beavatkozásokat, amiket hajlandó végrehajtani, és
olyanokat, amiket nem? És akinek pont arra van szüksége, az
dögöljön meg – ahelyett hogy méltó halált halhatna?
Hogy az orvos az életért harcol, nem az élet ellen? Ez tévedés, az orvos nem az életért harcol, hanem a minőségi életért:
azért, hogy a beteg az elérhető legjobb minőségben folytathassa az életét. Egy bokaficamnál nem forog kockán a beteg élete,
de ha helyre tesszük, akkor a beteg életminősége javulni fog,
ha meg nem, akkor rosszabbodni. Amikor a beteg életét már
nem lehet megmenteni, csak a végeérhetetlen szenvedést még
egy, még egy, még egy nappal meghosszabbítani, akkor az
életminőség már nem javítható, és leszünk szívesek tiszteletben
tartani a tényt, hogy nem nekünk fáj, hanem a betegnek, és ő
nem munkadarab, hanem egy értelmes emberi lény. Amíg a beteg döntésképes, addig ő dönt, az orvos csak javasol.
A hadvezéreknél felfuvalkodottabb alakokat nehéz elképzelni, de számtalan példa van a történelemben, amikor beismerték
vereségüket és megadták magukat. Az orvosi hivatással járó felelősségtudat megköveteli, hogy erre az orvos is képes legyen.
Arra tett esküt, hogy a végsőkig harcolni fog a betegéért, azaz
annak életminőségéért, azért tanult húsz évet, hogy képes legyen erre – de akkor miért nem teszi meg? Mert a végsőkig

harcolás azt jelenti, hogy amikor eljön az a pont, hogy azt kell
mondania: „itt megáll az orvostudomány, nincs segítség, ön hamarosan meg fog halni”, akkor nem sétál ki együttérző arccal,
meghagyva a nővérkéknek, hogy fogják a beteg kezét, hanem
tovább harcol! Mert volt kinek mondania, tehát a beteg még él.
Ha segíteni nem lehet, akkor támogatni kell a beteget és döntéseit. Ha a beteg a hátralevő időt a családja körében akarja tölteni, akkor a világon minden orvos szépen hazaküldi, gondoskodva az esetleg még csillapítható fájdalmak csillapításáról,
meg amiről még lehet. Ha a beteg maradna a kórházban, de
szeretne még csokistejet inni, akkor az orvos hoz neki csokistejet. Amikor a beteg azért könyörgött Greene doktornak, hogy
ölje meg, arra nem volt válasz. Ma egy orvos erre nem tud mit
válaszolni, legfeljebb azt: „Nem lehet.” De erre rögtön jön az
újabb kérdés: miért nem? Mert ez a törvény? Mit érdekli már
azt a beteget a törvény?
És tessék engem lógva hagyni azzal, hogy az aktív eutanázia
legalizálása visszaélésekhez vezethet. A világon minden ahhoz
vezethet, szóval ezen az alapon hidat se verjünk folyók fölött,
mert csövezni lehet alatta, leugrani róla, vagy fölmászni a tetejére és kihívatni a tűzoltókat százezer forintos költséggel. Aktív
eutanázia nyilvánvalóan akkor van, ha a beteg kéri. Ha képesek
vagyunk kiállítani olyan okiratokat, amik alapján bárki elhiszi,
hogy egy ember eladott egy másiknak egy autót, két ember
összeházasodott, valaki megszületett, miniszterelnök lett, valakik hoztak egy törvényt, és az a kutya tényleg nem lehet veszett
– akkor képesek leszünk kiállítani olyat is, amiről csakugyan
bárki elhiszi, hogy valakit tényleg a saját kívánságára öltek
meg. Lehet videófelvételt is csinálni, amin a beteg a saját szavaival, pszichiáter jelenlétében tanúsítja, hogy ép ítélőképessége birtokában van, és csakugyan ezt akarja. Lehet ezt kötelezővé is tenni. Elő lehet írni, hogy legyen jelen egy bíró és tanúsítsa, hogy a beteg tényleg ezt mondta. Neki már csak elhiszik.
Dr. Michael Lüdwitz volt annak az orvosnak a neve, akit láttam aktív eutanáziát végrehajtani. A Medicopter 117-ben történt, a beteg neve dr. Gabriele Kollmann. Orvos. Egy robbanásnál belélegezte a tűzforró levegőt, és nem lehetett új tüdőt
szerezni neki. Öntudatán volt és tudott még beszélni, pontosan
elmondta, hogy mennyi idő alatt öli meg az ödéma, nemcsak

azért, hogy a nézők megértsék, hanem hogy a kollégái lássák,
tisztában van a helyzettel és tudja, miről dönt. Igazi orvosként
hozta meg a döntését, és Lüdwitztől embertelenség lett volna,
ha nem hajtja végre. Végrehajtotta.
Még előadódhat egy-két futóbolond, akinek eszébe jut a szememre vetni, hogy tévésorozatokból szedem a bölcsességemet.
Az ilyennek persze nincs szüksége eutanáziára, eleve agyhalott, de azért elmondom, hogy a jónyavalyát szedem onnan. De
ezek visszakereshetők, újra megnézhetők és lehet rajtuk gondolkodni, akinek van mivel. Az életet ábrázolják. Aki a tévében
látott esetek bármelyikére azt mondja, hogy olyan még soha
nem következett be az életben, attól csak megkérdezem, hogy
kilencmillió orvos működik a világon, honnan ilyen biztos benne – de aki azt mondja bármelyik esetről, hogy olyan be sem
következhet az életben, attól már nem is kérdezek semmit.
Álomvilágban él. És biztos, hogy nem orvos, mert ehhez a hivatáshoz rengeteg fantázia kell.
Ja, meg empátia. A gyakorlatban ez sajnos valahol kipotyog
rengeteg orvosból, én legalábbis túl sok olyan orvost ismertem,
akit egy-két milligramm intravénás empátiával klasszisokkal
jobb orvossá lehetett volna tenni, konkrétan eljuttatni arra a minimumszintre, hogy képes legyen embereket gyógyítani.
Az empátia alapkérdése: mit akarnék én, ha én feküdnék ott?

2013.10.19.

Child abuse a Facebookon
Stacia, Savannah, Maddy, Brenia és Lorelai. Öt kislány három
családból, akik együtt gyerekeskednek és blogot vezetnek. Stacia és Savannah tizenhárom éves, Maddy kilenc, Brenia nyolc,
Lorelai pedig öt. Hogy ezek a számok melyik évben voltak érvényesek, nem tudni, valószínűleg 2010-ben, akkorról valók az
első bejegyzések, és a következő évből az utolsók. A blogot azóta mintha magára hagyták volna, pedig még webáruházuk is
van. Nincsen sok bejegyzés, és nem is igazán érdekesek. A do-

maint 2010 májusában hozták létre és idén májusban megújították, tehát életben vannak.*
És nem bántalmazzák a gyerekeiket, nem használják ki őket
semmilyen szempontból. Arra is ügyelnek, hogy az odatévedő
látogatók ne gazdagítsák a honlapot nem gyerekeknek való tartalommal, ellenőrzik a lányaik postáját, s a blogcikkek se jelenhetnek meg, amíg anyu meg nem vizsgálja. Továbbá mélységes
titokban tartják, hogy a világ mely táján élnek és mik a családneveik. Az öt kislány közül négyet soha senki nem bántott. Az
ötödiket viszont…

Ez Brenia bemutatkozása a honlapjukról. Nyolcéves, szereti a
Nintendo DSi-jét, a macskákat, szeret főzni, szereti az állatokat, a pizzát (nyam), és gluténmentes, mármint nyilván az étkezése. Kisbaba korától blogoltak róla, de ő maga most blogol
először.
És most nézzen az olvasó följebb a képernyőn és mondja
Brenia szemébe, hogy soha életében nem bántotta őt. Meg meri
tenni?
Akkor lapozzon a következő oldalra.
Ha az olvasó őszintén azt mondja, hogy még soha nem osztotta meg a Facebookon ezt a képet, én ellenkező értesítésig elhiszem, de csak addig. Mert amikor ezt a képet tavaly meg tavalyelőtt meg azelőtt láttam, akkor nem ennek a Jason Millnek
az oldalán, hanem egészen máshol, ő is úgy vette át a sokadik
megosztótól, és az a kilencvenegyezer, aki őtőle átvette, már
továbbadta másoknak. Rákattintottam a 91 ezres számra, ott
van a névsor, hogy kik osztották meg (akik publikusan tették),
egy darabig pörgettem, és találtam példányt, amit négyen már
szintén továbbadtak. És csak az utolsó hét órában megosztott
példányokat láttam, ráadásul éjszaka van.
Az emberek valamiért nagyon ingerültté tudnak válni, amikor
barátságosan elküldöm őket a jó édes anyukájukba, mert már
ötszázadszor jön vissza Brenia képe. Két-három évet öregedett,
*

2020-ban a domain már nem létezik. (Szivárvány)

amióta az első képpel találkoztam, és ha tényleg beteg lenne,
azóta régesrég megvakult volna, de Brenia hálistennek makkegészséges. És nem Szentpétervárra jár gyógykezeltetni, részben azért, mert bárhol is él, biztosan nem a nyomorgó Magyarországon, a szülei nem tudnak magyarul, tehát aligha csinálnának szembeteg.a.lanyom@gmail.com nevű postafiókot. Ja, és
mert kutya baja!

De az emberek nem hiszik. Ők most megmentik a világot!
Segítenek egy beteg gyereknek! Igazi emberi gesztust hajtanak
végre, két kattintással! És büszkén néznek maguk elé, igen,
most egy kicsit jobb ember lettem, jöhet a következő beteg kisgyerek.
Nem olvassák el, hogy Jason Mill példánya 2012 augusztusa
óta ott van, ámbár ez a dátum közvetlenül a megosztólink mellett látható, amire rákattintanak. Nem akarnak csalódni. Hinni
akarnak. Van Isten! Van Télapó! Ők maguk a Télapó, akik
gyógyulást hoznak egy beteg gyereknek! Halleluja!
Amikor aztán elküldöm nekik ezt a linket, akkor ingerültből
ellenségessé válnak, mert most már valaki más is mondja, nemcsak én, egy ilyen seggfej, s így már kezd hihető lenni, hogy
őket itt kérem átkúrták.
De ez kit érdekel? Aki hülye, haljon meg. A mait is töröltem
volna az ismerőseim közül, ha meg nem előz vele; a hülye ember fogyóeszköz, az ember fölveszi, beazonosítja, eldobja. Ennél sokkal fontosabb – Brenia.
Bizonyításra nem szoruló alapigazság – jogi nyelven: megdönthetetlen vélelem –, hogy Breniának, mivel emberi lény,
személyhez fűződő jogai vannak, amelyeket tőle elvitatni nem
lehet. A világ minden országában érvényesek, és nem kell hozzájuk nagykorúság. Éppenséggel a gyermekkor plusz védelmet
élvez. Ezeket a jogokat már az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is tárgyalja, bár kétségtelen, hogy valakinek a fényképéhez fűződő jogairól konkrétan nem szól. Elvégre ezt a dokumentumot 1948-ban írták, akkoriban ilyesmi senkinek se jutott
eszébe. De azért ha a dolgot egy kicsinyt megvakarjuk, szerin-

tem ez biza sérti a személyi biztonsághoz fűződő jogot (3.
cikk), mert beleavatkozik a magánszférájába és annak egy részét (az arcképét) idegenek játékszerévé teszi. Ezen az alapon
nyugodtan mondhatjuk, hogy a 4. cikk szerinti rabszolgaság átvitt értelemben megvalósult, mert a kép készítője ha nem is
magát Breniát, de az arcképét igenis használja valamilyen ocsmány játék céljára, és akik megosztják a képet, azok ebben segédkeznek neki. Ez pedig bűnrészesség.
De ha azt tetszenek gondolni, hogy marhaságot beszélek, akkor ide tessenek sütni. Ez a Wikipédia-cikk jelen pillanatban
nem tünteti fel forrásait, de ez sovány vigasz lenne, ha Brenia
szülei beperelnék azt a kilencvenegyezer embert, meg akiket
még föl tudnak lelni, megfelelő webes eszközökkel félóra alatt
átkutatható a Facebook a kép továbbadói után. Minden jogalapjuk megvan hozzá.
Hogy úgyse fogják megtenni? Ugye ezt gondolja az olvasó?
Én meg azt, hogy a büntetéstől való félelem hiánya súlyosabb
bűncselekményekre is ösztönzött már embereket, mint egy kislány lopott fényképének megosztása hazug szöveggel. Kriminológiai alaptétel, hogy a bűncselekmények száma nem akkor
csökken, ha súlyosbítják a büntetéseket, hanem amikor megnő
a lebukás veszélye, mert például jobb kocsikat kap a rendőrség.
Persze lehet olyanokkal játszani, hogy Brenia fényképét ő
maga, illetve a szülei hozták nyilvánosságra, kint van a neten,
bárki láthatja, és a hamisító meg a továbbadók nem hozták nagyobb nyilvánosságra. Ezt egy kezdő ügyvédbojtár öt perc alatt
visszaveri, dehogynem. Plusz a hamis sztori, az azzal elért népszerűség és többletbevétel (akár lájkokból is, az is bevételnek
számít manapság, biz ám), száz szónak is egy a vége, az olvasó
jelenleg szökésben levő bűnöző – hacsak nem tartozik azok közé, természetesen, akik tíz perccel ezelőtt őszintén bele merték
mondani Brenia szemébe, hogy sose bántották.
És akkor még egy kukkot se szóltunk arról, hogy mekkora
kárt okoz a társadalomnak a kép hamisítója és továbbadója azzal, hogy rontja az emberek bizalmát a tisztességben, az őszinteségben, a valódi szülők valódi gyerekeik iránti szeretetében,
az orvostudományban, és így tovább. Azt tudjuk, hogy Brenia
egy makula hasznot nem lát abból, hogy a képet több százezren
osztották már meg, merthogy semmi baja – de azt soha nem

fogjuk megtudni, hány valódi beteg gyerek, vagy éppen felnőtt,
hány valóságos hajléktalan és munkanélküli, hány igazi elveszett vagy megtalált kiskutya fotója nem jutott el ahhoz az emberhez, aki tudott volna segíteni, mert az emberek a töméntelen
hamisítványt látva már nem osztják meg az igazit. Az sose tud
olyan hihető lenni – tudom, mert próbáltam. Tagja voltam egy
csoportnak, ami egy létező beteg gyereknek próbált segíteni, és
mit mondjak, kutya kemény munka volt, emberek. Akkor még
nem volt Facebook, de voltak levelezőlisták, és azokon keringett a rengeteg szemét, hát nem is volt hozzánk bizalma senkinek. Pedig az a gyerek igazi volt. Beszéltem vele. Beszéltem a
családjával. Beszéltem a kezelőorvosával. Bemutatták a tévében. Az a gyerek tényleg beteg volt, de ha ma lenne az és föltenném a képét a netre, ezredannyian sem osztanák meg, mint a
Breniáról készült hazugságot.
Ezért pedig az olvasó – hacsak persze nem merte belemondani Brenia szemébe, hogy sose bántotta – égjen örökké.
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Magam vagyok a sátán
Egy facebookos ismerősöm azt írta tegnap, hogy az összes
rasszista, fasiszta hozzászólót harmadik felszólításra törli.
Ekkor páran jól elbeszélgettünk, utolsóként hozzászólt kis történetünk főhőse; annyit írt, hogy ő már elsőre. A következő két
hozzászólás:
Hans Gruber Ha mifele magyar vagy ma a kurva isten baaaszon meg togedet! Te talan veded a geci zsido kommunista
mia a faszt is? Jo ejszakat az ejszakaban, sok szeretettel: Hans.
Láng Attila D. 1
Tetszenek ismerni a viccet a szófukar indiánról? Bemegy a
városba feleségért, talál egyet, felülteti maga elé a lóra, mennek
haza. Egyszer csak megbotlik a ló. Szófukar indián azt mondja:

egy. Mennek tovább, megint megbotlik a ló, mire szófukar indián azt mondja: kettő. Megint mennek tovább, megbotlik a ló.
Szófukar indián azt mondja: három, ezzel leszáll a lóról, leemeli az asszonyt, agyonlövi a lovat, mennek tovább gyalog.
Egy óra múlva kifakad az asszony:
– Minek kellett lelőni a lovat? Gyalog sosem érünk haza!
Mire szófukar indián:
– Egy.
Hát ilyenformán szóltam én hozzá, jelezve, hogy Hans már
botlott egyet, az első felszólítást ezúttal átvállaltam.
Másnap délután két magánüzenet várt; mint kiderült, egy házaspár két tagjától, de a férfi később elnézést kért, ővele nem is
foglalkozom. Az asszony egy alapítvány neve alatt trollkodik,
ő nehezebb eset volt.
Mindketten lefasisztáztak, a nő Hitler-képet küldött, a szöveget lejjebb fogom idézni, de előbb az ismerős üzenőfaláról:
Kergebirka Alapítvány Hans Gruber cseréld ki az arctalan
fotódat Hitler képmásával amit küldtem neked! És a hullahegyeket figyelmeztetésképpen, hogy milyen embertelen károkat
okoz a nácizmus. Ezt ajánlom neked, mikor anyádra, apádra,
szerelmedre, nagyszüleidre és gyerekeidre gondolsz! Semmi
sem marad büntetlenül!!! " A kurva isten basszon meg togedet!
Te talan veded a geci Zsido kommunista mia a faszt is?" Jutalmul kaptad a hullahegyeket, amit a náci rémuralom alatt, után
fotóztak. És mindenkinek elküldöm, hogy egy perverz van a
Facebookon és támadja azokat, akik segítenek a szociálisan rászoruló embereknek, te genetikailag selejtes hulladék! Nyugodtan válaszoljál! Kitiltatlak, kinyírlak, ismertté teszlek, újságcikk lesz belőled, te kis pöcs!
Láng Attila D. Két egyéntől kaptam magánüzenetet, amiért
lájkolni merészeltem Gruber hozzászólását, és egy fasiszta vagyok. Az egyik Hitler-képet küldött, nyilván mert nem gondolja, hogy tudom, hogy nézett ki Hitler, a másik pedig képernyőfotókat Gruber hozzászólásáról és alatta arról, hogy én odaírtam: „1”.
Túl bárgyúak ahhoz, hogy megpróbáljam elmagyarázni nekik, hogy ha nem látják a Facebook jelzését a hozzászólás alatt,

hogy valaki lájkolta, és arra kattintva nem jelenik meg a nevem, akkor az azért van, mert nem lájkoltam. Gondoltam rá,
hogy elmagyarázom, mit jelent az az „1”, de ha ránézve nem
értették, akkor a magyarázatból se fogják.
Az egyik még azt is feltételezi, hogy MEOSZ-os vagyok.
Csapd el az informátorodat, öreg, előbb lépnék be a Jobbikba.
Aztán a megfelelő pillanatban fogtam az alapítvánnyal folytatott magánlevelezést, és egy az egyben kiraktam az üzifalra.
Láng Attila D. Következik egy magánlevelezés.
Kergebirka Alapítvány
Tetszett annak a fasisztának a hozzászólása, pedig MEOSZOS vagy? A rokkantakat is kinyírta ez a perverz náci!
Láng Attila D.
Pillanatnyilag fogalmam sincs, melyik feltételezés a sértőbb:
hogy nekem tetszhet egy fasiszta hozzászólása, vagy hogy közöm lehet a MEOSZ-hoz.
Kergebirka Alapítvány
[visszaidézi Gruber szövegét és az én 1-emet, a saját rádörrenését Gruberre, majd az én fenti hozzászólásomat]
ERRŐL VAN SZÓ! BEILLESZTETTEM. JAVASLOM,
HOGY EZ EGY ALAPÍTVÁNYI OLDAL, SOK CIVIL, ÉS
HA NEM MARAD KI BELŐLE, A SAJTÓHOZ ÉS JOGVÉDŐKHÖZ FORDULOK!!! NÁCIKKAL, ZSIDÓKKAL VICCELŐDNI NEM SZERENCS ÉS, MERT A TÖBBSÉG FELHÁBORÍTÓNAK TARTJA! AZ A TETŰ, AKI HOZZÁSZÓLT, KÉRJEN BOCSÁNATOT,MERT SZÉTSZÓROM A
FACEBOOKON, ÉS A MÉDIÁNAK IS ÍROK!
Kergebirka Alapítvány elnök John McClane-né Holly Gennaro
EGYÉBKÉNT TUDOM HOGY NÉZETT KI HITLER ÉS
FOGALMAM VAN ARRÓL IS, HOGY MILYEN EMBEREK AZOK AKIK SZIMPATIZÁLNAK VELE. MINDEN
JOGVÉDŐ FÓRUMON JELZEM EZEKET A GUSZTUSTALAN VICCELŐDÉSEKET, LÁJKOKAT ÉS NEM HISZEM,
HOGY A JOBB ÉRZÉSŰ MAGYAR EMBEREK AKÁR TÉGED IS A KEBLÜKRE ÖLELNÉNEK, MERT BELEKEVE-

REDTÉL EBBE A ROHADTUL FELHÁBORÍTÓ ZSIDÓ
KOMCSIZÁSBA.
EZ NEM A VICC LÁJK KATEGÓRIÁJÁBA TARTOZIK!
Láng Attila D.
Akkor a magánlevelezést itt fejezzük be, mész ki X oldalára.
Kergebirka Alapítvány
AKKOR A MAGÁNLEVELEZÉST ITT FEJEZZÜK BE,
NE ÁRTSD BELE MAGAD OLYANBA, AHOL ZSIDÓZÁS
ÉS ANTISZEMITIZMUS KOMCSI ZSIDÓZÁS VAN.
ANYÁDAT TEGEZD TE SZEMÉT!
Idézet vége. A Hitler-képet és a hullahegyekről készült fotókat akkor se másolnám ide, ha műszakilag lehetséges lenne.
Nos, „kedves” Kergebirka Alapítvány vagy John McClane-né
Holly Gennaro, vagy akárki. Semmi közöm hozzá, hogy Gruber miket ír, itt láttam életemben először és nyilván utoljára.
Nem keveredtem bele semmibe. Azt írtam: „1”. Nem értetted
és nyilván nem is fogod megérteni, hogy miért, de ez nem az
én hibám. Ez itt az internet, ahol az emberek tegeződnek – üdvözöllek, állj föl és menj tovább.
Látom, most láttál életedben először fasisztát a neten. Én már
összefutottam egypárral, Gruber a sokadik, nem esek tőle hanyatt. Én – nem – vagyok – fasiszta. Gruber az. Nem én. Felfogtad? Nyilván nem. Előre eldöntöd, hogy az emberek micsodák, aztán nyivákolhatnak, ahogy akarnak.
Azért tettem ezt ki ide, hogy értésedre adjak valamit. Persze
nem biztos, hogy sikerül. Megjegyeztelek, az alapítványod adatai publikusak, tehát megtalálható vagy, és ha bárhol bármiféle
fasisztákkal kapcsolatban felmerül a nevem úgy, hogy Te ott
vagy, akkor beperellek hitelrontásért. Aztán neked kell bizonyítani, hogy én fasiszta vagyok, én pedig felmutatom húszéves antifasiszta munkásságom kézzelfogható eredményeit, és
kártérítést fogok követelni. Nem vicc. Tudom, hogy kell csinálni.
Láng Attila D. Zaklatásért már most is pert indíthatnék. Kergebirka Alapítvány, ezt ajánlom figyelmedbe: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying
Kergebirka Alapítvány Engem támadtak először! Védekezni jogos!
[megint idézi Gruber szövegét]

Zaklatásért én is pert indíthatnék. Láng Attila, ezt ajánlom figyelmébe!
Kergebirka Alapítvány Hans Gruber üzente:
[megint idézi Gruber szövegét]
Láng Attila D. Kergebirka, azt hiszem, egy apróság elkerülte
a figyelmedet. Gruber és én két különböző személy vagyunk.
Ha Gruber megtámadott, pereld be, vagy felőlem összeverheted az utcasarkon, azt csinálsz, amit akarsz. Nem érdekel. Én
nem támadtalak meg, amíg magánüzenetben nekem nem estél
és hullahegyeket ábrázoló fotókat nem kezdtél küldözgetni. Engem te támadtál meg. Magyarázd meg, ha képes vagy rá.
Láng Attila D. És megkérlek, hogy szüntesd be Gruber szövegének örökös bemásolgatását. Már olvastam az első példányt, meg tudtam jegyezni, ha mégsem, akkor azóta elismételted vagy ötször, mostanra lett volna alkalmam kívülről megtanulni. Nem érdekel, hogy Gruber mit írt. Vele beszéld meg.
Vagy csináljatok egymással, amit akartok. Értem?
Kergebirka Alapítvány Megmagyarázom, képes vagyok rá!
Kezdhetted volna azzal, hogy teljes mértékben elhatárolódom
Hans Gruber közönséges, káromkodó geci zsido komcsizásától.
Ha ez így van, akkor tisztáztuk, hogy két külön álló személy,két vélemény.
Láng Attila D. Mi a csodának? Te elhatárolódtál tőle? Elhatárolódott itt tőle bárki? Miért kellett volna pont nekem?
Kergebirka Alapítvány Most miért hergeled magad? Most
tisztáztuk, hogy semmi közöd hozzá,akkor miért nem fejezed
be, amit javasoltál és én is elfogadtam. A szöveg, amit hozzám
intéztek,mint segítő alapítványhoz, elég erős, és valóban jogos
a felháborodásom. Próbálj megnyugodni, és elfogadni, hogy én
is jogosan védtem a személyemet ért támadásokat. Most te hergeled a helyzetet!
Láng Attila D. Nem hergelem magam, de ez legyen az én
gondom. Megkérdeztem, hogy miért kellett volna pont nekem
elhatárolódnom Grubertől. Te nem védted jogosan a személyedet ért támadásokat, mert engem támadtál meg. Nyilván Gruber
is kapott Hitler-képet, de én miért kaptam? Úgy érzem, van alapom erre választ követelni.
Kergebirka Alapítvány Igen szomorú! Én sem érdemeltem
meg a reggeli kis élcelődést!

Láng Attila D. […] Továbbra is óhajtok választ a kérdésemre.
Kergebirka Alapítvány Én is! Miért kötöttek belém reggel?
Miért zsidó komcsiztak???
Láng Attila D. Nem tudom és semmi közöm hozzá. Újra
megkérdezem. Milyen alapon veszed magadnak a pofát, hogy
ha valaki beléd köt, akkor rátámadj valaki másra? Milyen alapon küldözgetsz nekem fotókat hullahegyekről?
Kergebirka Alapítvány Félreértés volt, azt hittem helyesled
a nekem intézet mocskolódást. A nyitott üzenőfalra nem írtam
semmit neked, te kezdtél itt levelezni. A pofát kifejezést viszszautasítom.
Zárjuk le a vitát, egy simlis bejegyzése indította el. Ha a zárt
üzenőfalon kapsz valamit, azt simán kitörölheted, nem kell itt
folytatni. Most szerintem tisztáztunk mindent, fejezzük be.Ha
van még kérdésed privát üzenetben küld el.
Láng Attila D. Felőlem akármilyen kifejezést visszautasíthatsz. Kezdjem sorolni, hogy én miket utasíthatnék vissza? Tetű… anyádat tegezd, te szemét… és akkor jössz nekem itt a
visszautasítgatással?
Érdekesen kérsz bocsánatot. Vagy nem is annak szántad?
Láng Attila D. Ui. Bocs, majd inkább én döntöm el, hogy
privátban vagy nyilvánosan. Amikor megtámadnak, akkor
megy a dolog a nyilvánosság elé. Te kaptál egy fordulót privátban az elején, ez megvolt, innentől tőlem te nem követelhetsz
négyszemközti beszélgetést.
Láng Attila D. Amint látom, Kergebirka letiltott. Érdekes
eset a srác, mit mondjak.
Ezzel lezártnak is tekintettem volna az ügyet, hozzáláttam összerendezni a szöveget a blog számára, kitörölgetve az örökös
ismétléseket, de közben előkerült Kergebirka férje, bocsánatot
kért, megbocsátottam, értesítettem, hogy a hölgy megy a blogba, erre bepöccent, aztán Kergebirka visszacsinálta a letiltást,
és a következő beszélgetést folytattuk magánban:
Kergebirka Alapítvány
Attila!
Félre értés volt,de a te stílusod is rendkívül támadó volt.

Mivel nagyon tragikus dolgokat kavart fel az ügy, és nem te
voltál aki reggel jogsértően beszólt nekem, ezért elnézést kérek.
Remélem ez megnyugtató számodra.
Ha személyes harcot indítasz, szomorú lesz! Ugyanis 5 év
alatt én nagyon sok jót tettem az emberekkel.
Nekem is sok ismerősöm van!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ELNÉZÉST KÉREK!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fenntartom azt az álláspontomat, hogy mindenki önmagára a
legérzékenyebb, de azt is kell nézni, hogy ki kezdte!
Láng Attila D.
Bocs, de válassz ki egy magatartást, amit helyesnek tartasz.
Vagy tilts le, vagy dumáljunk, de akkor ott, ahol eddig tettük.
Ott megrágalmaztál minden elképzelhetővel, aztán négyszemközt jössz bocsánatot kérni, hogy jön ez neked össze?!
Kergebirka Alapítvány
Én magánüzenetben tettem ki, te tetted ki nyílt üzenőfalra!
Most is agresszív a válaszod, pedig bocsánatot kértem.
Üdvözlettel.
Láng Attila D.
Jó, négyszemközt meg van bocsátva, X üzenőfalán pedig továbbra is ott virítanak a hozzám intézett trágárságaid. Megbocsátással együtt megy a történet a blogba.
Kergebirka Alapítvány
A bosszú nem megbocsátás!
Láng Attila D.
Hol itt a bosszú?
[válasz helyett pár perc múlva bejelölt ismerősnek, amit viszszautasítottam]
Láng Attila D.
Bocsáss meg, de vannak módok, amikkel nem lehet a barátommá válni, és te megtaláltad az egyik legjobbat. Nem emlékszem, hogy valaha visszautasítottam volna ismerősnek jelölést,
te vagy az első.

Kergebirka Alapítvány
"Bocsásd meg ami vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek"
Láng Attila D.
Én is tudok idézeteket mázsaszámra, de mondd, tényleg nem
érzed, hogy nem ez a módja?
Kergebirka Alapítvány
Bocsánatot kértem!
Milyen elintézési módja van?
Betettem egy nagy csoportba, ahol sok a közös ismerősünk és
mindent leírtam.
Nem hinném, hogy ők egészségesnek találnák, hogy a bocsánatkérésnek további folyamatát kérnék.
Tudnak mindenről.
BOCSÁNATOT KÉRTEM.
A további zaklatás beteges!
Ugye Te egészséges lelkű ember vagy, és meg tudsz bocsátani, és belátod, hogy emberek tévedhetnek?
Az agresszió egy hosszútávú formája beteges.
Nem csak te teszed be a blogodba, ha nem én is továbbítom!
Már van visszhangja.
Láng Attila D.
Szíves engedelmeddel 1. a megbocsátást megkaptad, nem értem, mit tehetnék még, 2. eddig sem zaklattalak és most sem
zaklatlak, éppenséggel te álltál neki zaklatni engem, és úgy látszik, folytatod, 3. semmilyen agressziót nem tanúsítottam, csak
védekeztem. Nem mindennap vagdosnak Hitler-képet és hullahegyfotókat a fejemhez.
Én is láthatom, hogy miket írsz rólam abban a csoportban?
Hát itt tartunk. Ezt a kérdést itt a végén Kergebirka már egy
órája olvasta, választ nem adott, tehát nem, nem láthatom. Valahol a világban valamit terjeszt rólam, „egy nagy csoportban,
ahol sok a közös ismerősünk”, de hogy mit, ha egyszer már rájött, hogy fasiszta mégse vagyok, azt nem tudhatom. Majd talán valamelyik közös ismerősünk elküldi a linket.
A szereplők nevét, az alapítványét is beleértve, megváltoztattam.

Utóirat. Kergebirkának megmutattam a cikk ideiglenes linkjét, ha esetleg valamit pontatlanul írtam volna, esetleg nem tetszene az álneve vagy ilyesmi. Ezt kaptam:
Kiteszem a csoportomba!
Megsértetted a levéltitkot! Nem tudsz megbocsájtani! Zaklatsz!
Félreértetted, hogy én éppen a meghurcolt zsidóságot védtem
meg!
Amúgy legelőször engem támadtak meg!
Olvasatlanul kiteszem több oldalra!
Te egy mélységesen beteglelkű gonosz ember vagy! Mindegy, hogy ateista, katolikus, vagy zsidó, az emberi jóság és
megbocsátás a legfontosabb!
Te maga vagy a sátán!
Utó-utóirat. Jelentkezett férjemuram is…
Nem tudsz leszállni a témáról? Tévedés volt, elnézést kértünk, te pedig tovább csinálod a fesztivált! Lelki nyomorék
vagy? Vagy csak imádod, ha gonoszkodhatsz? Mi tévedtünk,
de te direkt csinálod. Odaragadtál a székedbe? Nem tudsz továbblépni? Foglald el magad valami hasznossal, ne másokkal
szórakozzál. Talán a mocsok bejegyzésben érintett vagy? Ezért
nem tudsz továbblépni? Ezzel csak rontasz a dolgon. Mindenki
tudni fogja a facebookon!
…majd pedig Kergebirka:
Holnap hajnalban mindent őszintén mindenkinek leírok, és
vállalom a tévedésemet! Én igen! És azt is, hogy bocsánatot
kértem! És megkérek mindenkit, hogy osszák meg, még ha
akarják a hullahegyeket is! És hétfőn a Rendőrség, komoly,
van ismerősöm. Mert más egy tévedés és más egy zsarolás, és
zaklatás, és gonoszság! Hétfőn a Rendőrségre megyek!
Utóirat, akkor holnap az Országos Rendőrkapitányság! Mert
ez már nem tévedés, hanem kimeríti a zaklatás, érzelmi zsarolás, és félelemkeltés (megfélemlítés) kategóriáját! Csak hogy
az nevet,aki utoljára nevet! Én csak meg akartam védeni egy

szegény zsidót, egy újfasiszta támadt és egy gonosz, lelkületű
embernek nevezett illető nem száll le rólam. Minden nyilvánosságra kerül! Minden!!! Te perverz vagy!
Annyit feleltem, hogy holnap vasárnap van.
Az a legjobb az egészben, hogy Gruber szövege eredetileg
nem is Kergebirkának szólt. Ő az ismerősünk eredeti szövegére
reagált, hogy a fasisztákat harmadik figyelmeztetésre törli. Ez
kiderül a szövegkörnyezetből. Kergebirka fantomokkal bokszol. Gruber oda se figyelt rá, én nem helyeseltem neki… no,
letiltom a férjecskéjével együtt.
Néhány órával később. Van egy kizárólag szervizcélokat
szolgáló másik accountom, amivel soha semmilyen kommunikációt nem folytattam, soha senki nem keresett meg rajta keresztül – és most neki mégis sikerült. Nem az alapítvány és
nem a saját nevében, egy harmadik néven. Küldött egy Worddokumentumot, amiben ez áll:
Felhívtam a Rendőrséget este, (nagy örömödre) mondta,
hogy holnap, Hétfőn menjek be feljelentés tenni!
Valóban kitettelek egy több ezres csoportba, és mindenkinek
őszintén elmondtam, hogy tévedésből, bár egy jólelkű versszerető embert szerettem volna megvédeni, mivel rasszista beszólásokkal zavarták, véletlenül a zsidó származásúnak is küldtem
sokkoló fotókat,hogy ráébresszem az antiszemitának hitt személyt, hogy milyen szörnyű dolog embereket pusztítani.
Hasonlóan szörnyű lehetett a blogodon olvasva, hogy elhunyt
a hozzátartozód. Igen a halálfélelem. Átélik a lelki betegek és a
Holokauszt áldozatai, a stressz miatt.
Mégis bármilyen borzalmakon megy keresztül az ember, tévedhet is, a stressz időnként leblokkolja az ítélőképességét,
nem szabad gonosznak, cinikusnak lenni. Felindulásában az
ember elveszítheti a türelmét, mondhat, írhat csúnya szavakat,
de ha bocsánatot kér azt el kell fogadni. A magánchat megsértése, olyan,mint a magánlevelezés feltárása, a levéltitok. A másik ember megalázása.
Nyíltan kibeszélni, kigúnyolni, beteges, gonosz dolog. Nem
zaklattál? 3 percenként ott volt az üzenet!

Egyébként egy segítő alapítvány, mely nagyon sok pánikbetegnek segített, mint Krisztinán, inkább becsülni kell, mint kipellengérezni.
Egész este csak a bosszú éltetett, hogy alázhatod meg azt a
házaspárt, aki több száz embernek segít élelemhez jutni, ruhaneműhöz,vitaminhoz, rokkantsági ellátáshoz, idősekkel foglalkozunk, hogy ne érezzék magukat egyedül, és iskolás gyermekeknek adunk élelmiszercsomagokat Adventkor. Nagyon sokszor a saját pénzünket áldozzuk fel ezért.
Egyébként az emberi jóságról az a véleményem, hogy lehet
valaki ateista, katolikus, zsidó, buddhista, a lényeg a szeretet
és a jóság.
Néha a segítőszándék balul sül el,mint ahogy sikerült elpárologtatni azt trágár antiszemitát, de én nem félek a te gonoszságodtól, mert nagyon sok szorongás, fájdalom, és talán még
olyan érzések is vannak, a háttérben, melyeket csak lélekgyógyász tudna feltárni.
Viszont nincs az a szenvedés, ami jogossá tehet egy embert,
hogy gonosszá váljon, és úgy érvényesítse az akaratát, hogy
mások kárára legyen!
A gonoszság nem vallási hovatartozás kérdése!
A lelki betegség sem. Márpedig a gonosz emberek lelkileg
nem egészségesek!
Hétfőn Rendőrség! A Facebookon nyilvánosan elmondtam,
sőt vállalom amit írtam, hogy engem bántottak meg, ami téged
NEM ZAVAR, de az, hogy nem a nyilvános idővonalon kértünk
bocsánatot, az igen! Ez perverzió! Kegyetlenség! Zaklatás! Tulajdonképpen a privát-szféra megsértése, és az emberi méltóság és jog megsértése.
Visszaírtam:
Kérdezhetek valamit? Ha én zaklatlak téged, akkor mit tehetnék annak érdekében, hogy megszabaduljak végre tőled?
A válasz:
Ne zaklassál, és mire Hétfőre elmegyünk a rendőrségre a kerge birka alapítványt töröld ki! Beszéltem a rendőrrel,hétfőn

várnak! Személyiségi jog megsértése, zaklatás, és interneten
adatokkal való visszaélés.
Ezt követte a cikkem linkje, Gruber eredeti üzenete (hogy ez
minek ide, föl nem foghatom), majd két link, ez meg ez, majd
idézetek ebből a cikkből, már az itteni álnevével, végül valamilyen rejtélyes okból Krisz fényképe.
Igen, a rendőrségi telefonon mindenkinek azt mondják, hogy
menjen be személyesen és mondja el, mert mi mást is mondanának, telefonon nem vesznek föl be- és följelentéseket.
A választ egyből ide írom, úgyis szereti olvasni.
Akkor menj a rendőrségre. Majd ők észre térítenek, ha ők
nem, akkor menj a bíróságra, ha ők sem, akkor menj a jóistenhez. Felőlem akárkihez mehetsz, ha elemi dolgokat nem fogsz
fel, én nem tudok segíteni.
1. Nem zaklattalak. Még le is tiltottalak, hogy megszabaduljak tőled, aztán a szervizaccountomon keresztül beszivárogtál,
alighanem majd megszüntetem és csinálok egy másikat olyan
néven, hogy Nagy János vagy Szabó Péter. Te tényleg zaklatsz.
Azért nem vacakolok azzal, hogy az új álnevedet is letiltsam,
mert úgyis nyitnál egy harmadikat, semmi kedvem ehhez a
marhasághoz.
Az, hogy a magáncélokra fenntartott második accountomon
keresztül megkerestél, holott a letiltással értésedre adtam, hogy
nem kérek belőled, zaklatás: „mással, annak akarata ellenére
telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik”. Akaratom ellenére teremtesz velem kapcsolatot, de egyelőre még nem rendszeresen. Ha
ezt beszünteted, akkor a bűncselekményt nem követed el.
Szüntesd be.
2. A Kergebirka Alapítvány nem létezik. Azt írok egy álnéven szerepeltetett intézményről vagy egyénről, amit akarok,
amíg nem lehet ráismerni. Majd ha lesz a kezedben egy cégbírósági bejegyzés, ami közli, hogy létezik egy Kergebirka Alapítvány, és annak te jogos képviselője vagy, akkor kérheted,
hogy használjak más nevet ebben a cikkben. Akkor meg is fogom tenni. Addig nem.

3. Interneten adatokkal való visszaélést nem követtem el,
mert semmilyen adatodat nem használtam fel. Az alapítványodat nem Kergebirkának hívják, téged nem Holly Gennarónak,
sőt Hans Gruber neve sem ez. Ezek létező adatok (a kergebirka
egy ismert magyar szó, az álnevek pedig egy filmből vannak),
de nem a te adataid. Semmi közöd ezekhez az adatokhoz, azt
csinálok velük, amit akarok. A film jogtulajdonosa felkérhet,
hogy használjak más álneveket, és ez esetben meg is fogom
tenni, de te nem vagy a film jogtulajdonosa.
4. Ellenben te valamiféle csoportokba kiraktál valamiféle
közleményeket rólam – állításod szerint. Ha akarom, elhiszem,
ha akarom, nem hiszem. Ha ezt tetted, és azokban a közleményekben az én valódi nevem szerepel, akkor te megsértetted a
személyiségi jogaimat, és pontosan azt követted el, amivel engem vádolsz. Azért persze senki sem perelhető, mert valamiről
azt állítja, hogy megtette, de állításod szerint közös ismerőseink is vannak ott. Ha csakugyan közzétettél rólam valamit, és
a nevem is ott van, akkor előbb-utóbb esetleg szólnak nekem,
odamegyek és megnézem, aztán eldöntöm, hogy mit tegyek.
5. Ha akarom, Krisz fényképének felhasználását tekinthetem
a kegyeleti jog megsértésének, bár persze magánlevelezésben
ilyen nincs, mindenesetre érdekelne, hogy minek küldted. Azt
hiszed, még nem láttam? Mindegy, előre szólok: ha a fénykép
hozzád köthetően máshol is felbukkan, akkor kegyeleti jogot
sértettél. Valamint szerzői jogot is, mert én készítettem és tettem közzé a képet. Ezennel megtiltom, hogy a képet és/vagy a
LAttilaD.org tartalmának bármely részét bárhol felhasználd.
Ha megteszed, megsérted a jogaimat és perelhető vagy.
Ezennel felszólítalak, hogy szüntesd be a zaklatásomat. Egy
olyan értelmű közlést várok tőled, amelyben ezért bocsánatot
kérsz és megígéred, hogy többet nem zaklatsz. Ha ez nem jön,
akkor megszüntetem a szervizaccountot, aztán keresheted a
módját, hogyan tudsz tovább zaklatni. Közben pedig magyarázhatod a rendőröknek, hogy igazából én zaklatlak ám téged.

2013.11.08.

Korona
Ha megváltozott a baloldal viszonyulása a nemzeti jelképekhez, akkor az a baloldal nem baloldal többé. Az a rengeteg baromság, amit ezek a gőzös agyú idióták összehordtak, jól mutatja, hogy miről szól a magyar „politika”: jelképek jelképes
jelképein vitatkoznak, miközben az emberek halomra pusztulnak körülöttük, és nagyjából magasról folyékonyan a koronára.
Óhajtok szélsőségesnek számítani, ha ez kell ahhoz, hogy a koronát egy tárgynak tekintsem, középkori műkincsnek, azok közül is a kevésbé értékesek közül valónak, mert művészeti értéke csekély, a benne foglalt nemesfém és drágakövek meg manapság nem tétel.
1. Gaudival vitatkozzon a rohadalom rosseb, méltóságomon
aluli a szintjére leereszkedni, úgyhogy ha őneki a korona él, akkor a kádban a kis játékhajóján is igazi emberek utaznak.
2. Schiffer sújtsa megvetéssel a jó édes anyucikáját, aki nem
tanította meg, hogy hátulgombolósok nem játszanak együtt a
felnőttekkel. Holnapután remélhetőleg találkozom egy hatévessel, akiről tudom, hogy sokkal több esze van.
3. Pálffyt tájékoztatom, hogy a dolgok nem azok, amikké kinevezzük őket, hanem azok, amik. A korona azért több, mint
akárminek a jelképe, mert azzá nevezték ki. Ha egy gyümölcsöt zabáló, négylábú állatot kinevezek annak jelképévé, hogy
az országot hatalmas és bölcs király kormányozza, és a királyság a béke és jólét áldásaiban részesül, attól az még mindig egy
gyümölcsöt zabáló, négylábú állat lesz, de baszki, tényleg van
olyan ország, ahol ez mindmáig egy fennálló jelkép. És kit érdekel ez annak az országnak a határain tíz centivel túl?
4. Úgyszintén Pálffyt értesítem, hogy a mindenkori politikai
elitnek majd akkor lesz joga a korona használatára, ha előbb
engedélyt kér és kap a tulajdonostól. Mint országos jelentőségű
műalkotásnak természetesen a magyar nép a tulajdonosa, és
nem emlékszem rá, hogy a nép ilyen engedélyt adott volna. Arra sem emlékszem, hogy ilyen kérés elhangzott volna. Volt valamilyen közkinevezett főmitugrász, aki önkényesen bement a

múzeumba, elhozta onnan hajóval és bevitte a parlamentbe,
amihez egyrészt nem volt joga, másrészt tökmindegy, hol van,
attól még ugyanúgy nem az övé. Ha a saját házába vitte volna,
akkor esetleg vitatkozhatnánk róla, hogy már elbirtokolta-e, de
az én házamba vitte, az országéba.
5. Ha viszont a politikai elit, melynek létezésében egyrészt
kételkedem, másrészt ha ez az elit, akkor meneküljön, ki merre
lát, szóval ha a politikai elit azt állítja, hogy joga van használni
a koronát, ám tegye. De akkor mutassa meg, hogy tudja használni! Eddig még senki ma élő embert nem láttam használni a
koronát, a derekát is letörnék az ilyennek, a korona ott ül békiben az üveg alatt és nem nyúl hozzá senki. Mellveregetés az
van, ilyen izébigyó emberke királyok jönnek és verik a mejjüket, hogy ők meg ám vannak koronázva, biiiizony, meg fasiszta
rádiót neveznek el róla, meg már minden kis politikai análdugasz csak úgy tud kihangoskodni a zűrzavarból, ha minden
mondatában azt üvölti, hogy őneki a szentkorona személyesen
csókolta meg a homlokát, és ettől csak ő lehet a miccócfalvi
polgármester, biiiiizony. De ehhez nem kell korona! Ami zöldséget összehordanak a koronáról, ahhoz tökmindegy, hogy a
parlamentben van, a múzeumban vagy Amerikában, vagy akár
már be is olvasztották volna, az is mindegy lenne.
6. Ifjabb Bertényinek üzenem, hogy Stonehenge-et pedig nem
is kelták építették, pedig mindenki asziszi, és a Yap-szigeteken
kőpénz volt forgalomban, az igazi nagy ezresbankó egy akkora
malomkő volt, hogy a fél kertet elfoglalta, bele lehetett ülni a
közepén a lyukba és élvezni a gazdagságot, istók zicsi. No,
ennyit a történelemóráról. Isten hozta 2013-ban, álljon föl és
menjen tovább.

2013.12.10.

Kérés homofóbokhoz
Kiadhatnátok már valamilyen időtálló szabályzatot, hogy kinek
kivel engedélyezitek a szexet felnőtt emberek közül, akiket

nem is ismertek. Ötszáz évvel ezelőtt Európa számos részén tilos volt zsidó férfinak keresztény nővel, de nem volt tilos zsidó
nőnek keresztény férfival. A hitleri birodalomban ez utóbbi is
tilos volt, és nem vallási alapon határozták meg a zsidó fogalmát. Százötven évvel ezelőtt az USA déli részén tilos volt fekete férfinak fehér nővel, úgyszintén fehér férfinak fekete nővel,
kivéve ha a nő a férfi rabszolgája volt. A Bibliában tilos volt
férfinak férfival, de nem volt tilos nőnek nővel. Egyes mai iszlám államokban férfiak anális közösüléséért mindkét fél halálbüntetésre számíthat, más iszlám államokban viszont csak a befogadó, mert ő „viselkedett férfiatlanul”. (Eközben ugyanezen
iszlám államok némelyikében bármely férfi „ideiglenes házasságot” köthet egy tizennégy éves lánnyal egy-két hétre, aminek
semmilyen család- vagy vagyonjogi következménye nincsen,
csak egyfajta legalizálása a prostitúciónak.) A nyugati világ
hímnemű homofóbjai esküvőre készülő boldog párok fényképei alatt dühöngik ki magukat, aztán dülledt szemmel nézik a
leszbikus pornót.
Szóval jó lenne már egy olyan leírás, ami meghatározza, hogy
kiknek engedélyezitek, hogy szexeljenek egymással, miközben
ez a ti életetekre semmiféle hatással nincsen, és egypár évtizednél tovább, a világ nagyobb részében egységesen ki tudtok tartani mellette. Akkor az ember azt érezné, hogy a homofóbia valamiféle világnézet, amivel lehet nem egyetérteni, lehet akár
utálni is, de mégiscsak egy nézet. Vannak demokraták, királyságpártiak, keresztények, ateisták, és akkor a homofóbok is
egyfajta nézetet képviselnének. Ha valaki azt mondja: én királypárti keresztény homofób vagyok, akkor ezt értenénk, és eldöntenénk, hogy melyik részével értünk egyet és melyik részével nem. Most a három szó közül csak kettő érthető, a királypárti és a keresztény, ezeknek megvan a világos jelentésük, de
mit jelent a homofób?

2014.01.11.

Mellvágó
„Vagy ha mégis becsúszik egy, abból botrány lesz, mint az emlékezetes 2004-es Superbowl-koncerten, ahol Janet Jackson
melle egy másodperc erejéig látható volt az élő közvetítésben.
A jelenet erotikusnak csak nagyon erős túlzással volt nevezhető, mindenesetre óriási balhé lett belőle, a közvetítő CBS tévécsatornát félmillió dollárra büntették, és az amerikai médiafelügyelet bevezetett egy szabályt, ami szerint minden élő közvetítést 5 másodperces csúszással kell sugározni, hogy hasonló
esetekben közbe lehessen vágni, mielőtt a nézőkig eljut a kép.
(Ezt a szabályt egyébként 2012-ben megszüntették.)”
– És eddig mivel foglalkozott?
– Mellvágó voltam.
– Mármint plasztikai sebész?
– Nem. Egy tévétársaságnál dolgoztam, melleket vágtam ki a
képből.
– Milyen melleket?
– Női. Férfimellet nem kellett vágni.
– De hiszen a tévében nem mutatnak női melleket.
– Mert én ott voltam és kivágtam őket, ha véletlenül megjelentek.
– Értem. Nehéz munka volt?
– Eléggé. Ha egy nő megjelent a képernyőn, azonnal figyelni
kellett, nehogy véletlenül láthatóvá váljon a melle. Pislogni se
volt szabad, mert csak öt másodperces késleltésünk van, és a
vágás három-négy másodpercbe is beletelik.
– Miért szűnt meg az állása?
– Visszavonták az előírást az öt másodperces késésről, nem
lehet mellvágni többé. Mellbevágó élmény volt.
– És most milyen állást keres?
– Arra gondoltam, megmaradnék a szakmában. Kitanulnám a
szabás-varrást és csadorokat gyártanék.

2014.04.03.

Gombaszósz
Hát most vagyok gomba: benne vagyok a szószban. Megjött a
döntés. „Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választására vonatkozó mozgóurna iránti kérelmének helyt adok,
és a kérelmezőt a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe fölveszem.” Nem ez a baj. Hogy mi a baj, arról később,
előbb szeretnék hangot adni megkönnyebbülésemnek, amiért
jutott hely a kérelmemnek és fölvettek a jegyzékbe. Mert ha
nem vesznek föl, akkor az egy dolog, hogy akadálymentesítve
van-e a szavazóhelyiség (állítólag igen), akadálymentesítve
van-e a fülke (aligha), fizetik-e odáig az útiköltségemet (ki van
zárva), szóval az egy dolog, hogy magát a szavazást le tudom-e
bonyolítani, de ha elutasítanak, akkor mihez kezdek? Egy napom lett volna fellebbezni, aztán megtárgyalják az ügyet, a fellebbezésemnek helyt adnak, hiszen egy köteg papírral igazolom a jogosultságomat, de ehhez kell a helyi választási iroda,
az országos választási iroda, a bíróság és végül Strasbourg,
amíg aztán az egészet egy kegyes miniszterelnöki legyintés
oldja meg: á, engedjétek szavazni hülye nyomit. És akkor kárpótlásul két mozgóurnát kapok, talán tizenhat év múlva, amire
ez az egész lezajlik.
Szóval a fellebbezés. Holnap tizenhat óráig fel lehet lebbezni,
illetékmentesen, vagyis az értesítés átvétele után még vagy huszonnyolc-harminc óra hosszat.
No de nem nekem. Akinek a kérelmének hely van adva, annak nincs miért fellebbeznie. A bíróságon se zik fellebb, akinek
a javára döntöttek, az ellenérdekű felet kérdezik meg, hogy
akar-e, mert ha nem, akkor jogerős a döntés. És ha gondolkodási időt kér, akkor megkapja, addig a döntés jogerőtlen.
Mármost ki lehet itt az ellenérdekű fél? Akire nem szavazok,
nyilván. Van a lapon tizenhat vagy mennyi párt, abból egyre
szavazhatok, a maradék mind ellenérdekű. Érdekében áll, hogy
én ne szavazhassak. Ha közülük csak egy jelentkezik, hogy
tisztelt választási bizottság, az OÁZIS helyi képviselőjeként
fellebbezni kívánok Attila mozgóurnája ellen, mert pártom ér-

deke azt kívánja, hogy ő ne szavazzon egyik riválisunkra se,
akkor micsinálok? Nem állíthatom, hogy de tisztelt bizottság,
én igenis az OÁZIS jelöltjére akarok szavazni, mert kiröhögnek, egyfelől, és óhajtani fogják, hogy bizonyítsam az állításomat, másfelől. Akkor én jövök azzal, hogy de tisztelt bizottság,
ulánbátor a választás titkos, de én így magunk között elárulom,
hogy az OÁZIS jelöltjére fogok szavazni, amit az is bizonyít,
hogy ebben a körzetben a jelölt eggyel több szavazatot kap.
Ekkor mindenki mélyen elgondolkodik, mert erre az érvre senkit se készítettek föl a párteligazításon, és akkor feláll az OÁZIS helyi képviselője és begombolja a zakóját.
– Tisztelt bíróság, a felperes meghajol az alperes érvei előtt,
és visszavonja keresetét. Az Országgyűlésben Ágáló Zakkant
Idióta Svihákok örömmel üdvözlik Attilát választóik sorában.
Akkor egyet visszavertem. De van még tizennégy.

2014.04.03.

Tiltakozás
Elém került egy kép, amely a Narancsköd nevű facebookos oldal nevét viseli, meg is található magán az oldalon. Egy rózsaszín pamlagot ábrázol, amelyen Orbán Viktor felesége és négy
lánya ül, a hátuk mögött pedig Gyurcsány Ferenc áll, aki birtoklást kifejező mozdulattal támaszkodik a pamlagra. Mindebben semmi probléma nem lenne, ha a kép sarkában nem lebegne egy pornóoldal emblémája. Így a kép üzenete a legszalonképesebben megfogalmazva: „Gyurcsány birtokolja szexuálisan
Orbán családjának nőtagjait.”
És még ezzel se lenne problémám, tudva, hogy a választási
téboly sokakat kivetkőztet emberi mivoltukból (feltéve, de meg
nem engedve, hogy azelőtt volt nekik), csakhogy a képen rajta
van Orbán legkisebb gyereke is, aki tízéves. A második legkisebbet nem tudom, de szerintem még az is kiskorú.
A Jerry Alapítvány létrehozójaként is tiltakozom az ellen,
hogy bármilyen politikus lejáratása, bármiféle mocskolódás

vagy egyéb nemes cél végett bármiféle gyereket szexuális kontextusban szerepeltessenek, legyen az akármennyire áthallásos,
közvetett vagy mellékes. A választási őrületnek pár nap múlva
vége, nem áltatom magam abban a hitben, hogy a mániákusok
hétfő reggelnél előbb ki tudnak józanodni, de pedofil tartalom
márpedig nem szerepelhet.
Mindazoknak, akik Orbán ellen vannak, de nem pedofilok, el
kell határolódniuk az ilyen közleményektől. Én csak a saját nevemben teszem.

2014.04.07.

Befejeztük
No, hát itt fejeztük be, nagyságos politikus uraimék, a legmélyebb tisztelethiánnyal. Elég sokáig tartott az az állapot, hogy
bár annyira se tartottalak benneteket, mint amennyit csakugyan
értek, pedig az se sok, azért a kisded játékotokban még részt
vettem. Ti még kevesebbre tartotok engem, mint én titeket,
összesen ahhoz van jogom, hogy négyévente ikszelgessek, ma
még ajándékesőt záporoztatok rám a ti végtelen jóságtokban,
holnaptól megint kuss a nevem, amíg el nem jön a következő
játszadozás ideje. Mindenki világosan látja, akinek esze van,
hogy totál mindegy, ki nyeri a választásokat, annyi változik,
hogy ki virít négy évig a híradókban és ki nyilatkozik eltökélt
pofával a változásról. Egyébként egyformán szartok a fejünkre.
Az amerikaiaknak van igazuk, négyévente rendeznek egy nagy
bulit, ahol egymástól megkülönböztethetetlen jelöltek ágálnak
ugyanazokba a nemzetiszínű szalmakalapokba öltözve, az emberek bemennek, húznak valahova egy ikszet, és öt perc múlva
azt is elfelejtik, hogy kire szavaztak. Az egyik igen tipikus
amerikai filmben Eddie Murphyt egy halott ember nevén választják meg képviselőnek, annyira nem érdekel senkit az
egész.
Az csak ilyen elmaradott országban van, kisöcsém, hogy ha
bemész valahova és azt mondod, képviselő vagyok, miniszter

vagyok, köztársasági elnök vagyok, akkor a faszodat kezdik
csókolgatni, hogy istenünk, tekints le ránk nagy szorongattatásunkban, szánj meg minket, nagyurunk, neked meg hízik a májad a boldogságtól, amiért nem értesz semmihez és mégis neked nyal mindenki. Kulturált emberek között ha bemegy a
kocsmába az ottani miniszter, azzal fogadják, hogy helló, öreg,
tedd le magad és igyál egy sört. Kész. Nézd meg Hailé Szelaszsziét vagy Idi Amin Dadát a régi fényképeken, a fűzfánfütyülő
rézangyalát mindkettő a nyakába akasztotta, hogy jobban csillogjon, mert egy nyomorgó országban volt főseggfej, muszáj
volt mindenkinek száz kilométerről levenni, hogy ő az isten,
mert különben hátha csak egy fószernek látszik. Nézd meg
akárhányadik Lajost vagy Fülöpöt a rézfaszú bagollyal a nyakában, azok frankón egész nap így mászkáltak, tele gyémántokkal és bazidrága selymekben, különben nem látszott, hogy a
sok majom között ők a főmajmok. Na, ha ez megvan, akkor
nézd meg Erzsi királynőt a kis kalapjaiban, amiket akármelyik
nénike fölvehetne délutáni teára. Mert ő már egy modern, felvilágosult országban főnéni. Értem?
Hogy a politikusok nálunk is csak sima öltönyökben járnak,
aranydísz nuku, ezt így belemondod a pofámba és el se röhögöd magad? Hát baszki. Nálunk a ház a menő meg a kocsi. Soroljál magyar politikusokat, akiknek a kocsija nem került többe, mint az enyém, és nem laknak drágább kéróban, mint én.
Hallgatlak!
Ennyit az elmaradott országról, kisöcsém. Régen a ruhán kellett látszania, hogy ki előtt kell hasra vágódni, ma a kocsi mutatja meg a slepp, minden valamirevaló öltönyös marha körül
ott ődöng egy sor halál unott fazon, akik mind eltökélt pofát
vágnak, hogy ők majd jól megvédik az istent a képzelt golyózáportól, meg majd jól elintézik a napi ezer telefonját, meg
majd jól beletenyerelnek az arcomba, ha tíz méternél közelebb
tolom a szennyes pofám. Erre valók, azt mutatják, hogy az a
fószer középen az isten, és mindenki más egy rakás szar.
Na, ez az a játék, amiből én már nagyon régen kiszálltam.
Volt olyan, totál frankón, hogy két méterre állt tőlem a miniszter, aztán jött a képviselő, hogy akarok-e beszélni a miniszterrel, mondtam, mit beszéljek én a miniszterrel? Azt akkor totál
kulturált hangon, trágárságok nélkül, mert nekem volt gyerek-

szobám, te fasz politikus, az csak neked nem volt. Szóval kiszálltam. Nekem egy nővérke, aki a hatvanezres fizujáért naponta negyven gyereket fürdet le, nagyobb ember, mint te az
összes Audiddal. Mondok jobbat. Egy hentes, aki kedves, bolyhos állatkákkal ismerkedik össze, aztán lecsapdossa a fejüket
és fölszeleteli őket, az is nagyobb ember nálad, ha a sörgyár
kéménye esik rád, akkor is. Tudod, miért? Mert dolgozik és
pénzt keres magának meg a családjának, nem pedig egy emelvényen áll és fossa a szót olyan baromságokról, amik őnélküle
nem is léteznének. Menjél el dolgozni, kisöcsém, igazi munkát,
akkor mondjuk öt év múlva már emberszámba veszlek. Közben
attól politizálhatsz, lehetsz képviselő, miniszterelnök, akármi,
csak legyen egy főállásod, ahol felőlem lehetsz asztalos vagy
műfaszkereskedő, csak ne aktákat rakosgass egy íróasztalon.
Az is munka, csak ott az ember el van zárva az élettől. Én tudom, hogy sok politikus korábban dolgozó ember volt, de aztán
hamar el is felejtette, milyen az. Tessék a kettőt egyszerre csinálni. Tőlünk se kérdezi senki, hogy akarunk-e munka, másodállás meg fusi mellett két gyereket nevelni, háztartást vezetni,
beteg nagyit ápolni és kitöltögetni még az adóbevallást is, úgy,
hogy nincsen slapaj meg szaladjoda ember, van a két lábunk
meg a két kezünk, és ha leesünk a lábunkról, akkor elbuktunk.
Tessék úgy élni, ahogy a ti faszságotok miatt nekünk kell, és
garantálom, hogy egy hónap múlva leszarjátok, hogy hazudotte tíz évvel ezelőtt a rivális faszfej.
Szóval én kiszálltam. Egyetlen dolog volt még, amiben eljátszottátok, hogy engem is emberszámba vesztek, a választás.
Sose volt igazán értelme, talán még a legelején egy kicsi, de
mostanra totálisan lezüllesztettétek az egészet. Az úgynevezett
baloldal, vagyis a jobbközép MSZP eljátssza, hogy kormányt
akar váltani, erre fölszeleteli magát háromszáz kis pártra, azokat elkezdi összerakosgatni, és még egy héttel a választás előtt
a nevét változtatgatja, hogy ki lehessen dobni az összes repiajándékot. Az úgynevezett jobboldal, vagyis a kommunista Fidesz eljátssza, hogy akkora frászban van az ellenzék miatt,
hogy valami baromi nagy választási csalást fog véghez vinni,
nagyobbat, mint negyvenkilencben a kékcédulások, és még arra se ügyel, hogy ne nyerjen háromszáz százaléknál vastagabban, mert az hátha feltűnő. Az úgynevezett szélsőjobb, vagyis a

jobbközép-liberális Jobbik meg eljátssza, hogy ő egy igazi fasiszta párt, hogy bepalizza a kopaszokat, akik bármit beszopnak, ha nagymagyarországos matrica van rajta, ámbár ha Vona
lenne a miniszterelnök, tökre úgy kormányozna, mint Orbán,
legfeljebb a kopaszok kedvéért időnként cigányozna egyet.
Most komolyan azt várod, hogy én majd bekajálom, hogy ez
az egész nincsen régesrég lezsírozva? Akkor te hülyébb vagy,
mint amilyennek engem hiszel, excellencia. Te egy barom
vagy, aki még nagyobb barmokkal veszi körül magát, különben
nem te látszanál a csapatban a legokosabbnak, és emiatt aztán
azt hiszed, hogy mindenki barom. Hát nem. Elég sokan gondolkodnak még ebben az országban, ámbár ti minden lehetőt megtettetek, hogy az emberek elfelejtsenek gondolkodni. A képernyőn a legtisztességesebb ember Havas Henrik, mert ő világosan kifejezi, hogy senkit nem vesz emberszámba, aki nem ő, és
magasról szarik az egész világra. Egy fasz, de fasznak is mutatja magát. Ti meg belevigyorogtok a pofánkba, és lehazudjátok
a csillagokat is az égről, csak hogy rátok szavazzunk, miközben pontosan tudjátok, hogy nekünk is mindegy, kire szavazunk, mert nem változik semmi, és nektek is mindegy, mert
úgyis mind ott ültök tovább a zsírosfazéknál.
Szóval én kiszálltam. Ősszel majd megint kiül a pofátokra a
megnyerő vigyor, pár hétig megint én leszek az isten, de én
szarok rátok. Az a kisebbik baj, hogy nem szavazok, mert azt
valójában ti is leszarjátok, de most már úgy se teszek, mint aki
picsájára borul fényességes jelenlétetekben.
És ha a részvételi arányok nem voltak elég magasak – fogalmam sincs, megnéztem, de két perc alatt el is felejtettem, anynyira érdektelen volt –, akkor az azért van, mert rengetegen
éreznek úgy, ahogy én, legfeljebb túl udvariasak ahhoz, hogy
belevágják oda nektek, ahol másnak az arca van. Vagy nem találják a kellő szavakat, amivel kifejezhetik az undorukat.
Meg hát persze úgyis tökmindegy. Kizárólag egymást veszitek emberszámba, mi ugathatunk, amit akarunk.

2014.04.11.

Ahogyan szavaltál,
úgy bánjanak veled
Egy felvétel kering a neten, amelyen Dánielfy Zsolt színész, fideszes képviselő üvöltve szavalja Kóczián vagy Kotzián Rudolf alábbi versét (betűhíven másoltam egy gyűjteményből):
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mondjanak neked IGEN-t, avagy NEM-et!
Úgy nyújtsanak feléd majd segítõ kezet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mentsenek ki a lángban álló házból!
Úgy húzzanak ki a vad, dühöngõ árból!
Éhhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Éppolyan hû legyen hozzád feleséged!
Fiad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged!
Aszerint áldják, vagy átkozzák majd neved,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Hogyha IGEN-t mondtál, az Úr legyen veled!
Hogyha NEM-et, Õ se bocsásson meg neked!
Ne lásd meg a Mennyet, Pokolban a helyed!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Mert ki elfeledi, megtagadja népét,
Aki elveszejti vér szerint testvérét,
Nincsen rongyabb annál! Mentsége nem lehet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
***

Eképpen szólt versem Nagypéntek napjáig,
Krisztus Urunk véres, nagy áldozataig.
De mert a keresztfán Õ is megbocsátott,
Én sem mondok népem fiaira átkot.
Ostobaság szülte rút gonosztettedet
A Végítéletkor bocsássák meg neked!
De míg e Földön élsz - csak, hogy el ne feledd -,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
A gyűjtemény azt mondja, hogy a 2004-es népszavazásra íródott a vers, de ez végül is mindegy. Az embernek persze a fűzfapoétáról rögtön eszébe jut egy másik vers…
Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint,
füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból,
csönd van. Senki se pisszen. Alantról
kevéske hűlt költő csontujja int.
Ó, ha gyilkolni szabadna újra,
csámcsogva, hersegve szívnák a vért miért is? ki tudja. Trianonért? mered pár utcanév pici csontujja.
Ez olyan klima: itt folyton beborul,
ez rendben van, de szégyen, szégyen, szégyen,
hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél,
és nekünk kell jönnünk, pár csenevésznek,
hogy bebizonyitsuk:
nemcsak a szemetek tudnak magyarul.
…amit Spiró György 1984-ben írt, és eredetileg nem a fűzfapoéták voltak a fontosak benne, de most mégis jönnek. Jön egy
fűzfapoéta – semmit nem lehet róla megtudni a neten, csak
egy-két versét lehet fellelni, és kiderül róla, hogy jobboldali, de
az úgynevezett nemzeti radikálisoknak megtiltja legalább az
egyik verse használatát –, aztán jön egy valódi színész, és akkora dühvel szavalja a verset, mint aki költőileg jónak, eszmeileg pedig iránymutatónak tartja.
S most tegyük félre egy percre, hogy melyik párt rendezvényén, mert amit mondok, ugyanúgy mondanám, akármelyik
párt használná ezt a verset. És tökmindegy, hogy milyen alka-

lomról van szó, országgyűlési vagy önkormányzati választásról, vagy éppen népszavazásról, amire eredetileg íródott. Tökmindegy, hogy mi a tét, mit jelent az adott választáson az
IGEN és mit a NEM. Még az is mindegy, hogy van-e éppen választás csakugyan, vagy csak úgy általában szavalgatjuk a verset.
A vers tartalma: fasizmus.
A szerző szerint egyszer s mindenkorra aszerint kell megítélni valakit, hogy adott alkalommal hogyan szavazott. Ha rosszul
szavazott, akkor ne mentsék ki az égő házból, ne húzzák ki a
dühöngő árból, szóval pusztuljon. Aki rosszul szavazott, az jusson a pokolba, sőt nagybetűvel Pokolba, az megtagadja népét,
az elveszejti vér szerint testvérét (helyesen vér szerinti testvérét, de hát mindegy), szóval az maga az ősgonosz.
De akkor mire való az egész szavazási cécó? Hiszen létezik
egy Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazság, és azt muszáj követni, máskülönben a nagybetűs Pokolba jutunk, azt
meg ugye senki nem szeretné. A vers nem mondja, hogy az a
Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazság micsoda, csak
születésének és szavalásának körülményeiből sejthetjük, hogy
ez a Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazság apró termetű, valaha sok dakota mondást használt, de ma már inkább a
száját nyalogatja. De mindegy is, mert a verset valójában bármiféle ideológia képviselői szavalhatnák ugyanazzal a lelkesedéssel, egyetlen kukk változtatás nélkül, úgyhogy ha Orbán
Viktor megbukik, Kóczián vagy Kotzián Rudolf ugyanazért a
honoráriumért recirkulálhatja a verset a kommunisták számára,
ha éppen ők jutnának hatalomra, unberufen. Persze van benne
vallási üzenet is, ami miatt inkább jobboldalon lehet jól hasznosítani, de ne tessék hinni, hogy ha ezen múlna bármi, akkor
akármilyen kommunista vezérürü ne használná fel a hívők bekommunistásítására.
Mindegy, nem az a lényeg, hogy a Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazságot Orbán Viktornak hívják-e vagy valamelyik másik fiókisten lép a helyére. A lényeg az, hogy létezik
egy Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazság, és ha valaki
nem azt követi – másra szavaz –, azért halálbüntetés jár. Magyarországon utoljára Rákosi alkalmazott halálbüntetést pusztán azért, ha valaki nem követte a Tévedhetetlen, Megfelleb-

bezhetetlen Igazságot. De még ő sem óhajtotta a kivégzéseket a
tűzoltókra és az árvízi mentőkre bízni. A vers humoros mozzanata, hogy a Krisztusra hivatkozó vers házasságtörésre biztatja
a nemmel szavazók feleségeit, kicsit fölelevenítve az olyan
kedves középkori szokásokat, mint amikor a vérkeresztény Európa kellős közepén az eladósodott polgár átengedhette a feleségét a földesúrnak az adóssága fejében, egyszeri alkalomra,
vagy amikor fiatal, férjezetlen lányt ítéltek halálra (például
mert démon volt az apja), akkor a hóhérnak előzetesen meg
kellett erőszakolnia, mert szűzlányt tilos volt kivégezni – és
hogy a hóhér házasember-e, az a törvényt nem zavarta. A középkor óta nem divat a keresztényeknél, hogy valamilyen eszme nevében az egyébként valaha halállal büntetett házasságtörést mégiscsak el kellessék követni, de lám, Kóczián vagy Kotzián Rudolfnak mégis eszébe jutott, hogy a félredugó feleség
rémképével is az IGEN szavazat igájába lehet hajtani bárkit.
Ennek fényében a fiúi tisztelet már végképp komikus, Kóczián
vagy Kotzián persze bele akar adni apait-anyait, akinek felesége van, azt hátha az egyik sor hatja meg, akinek fia, azt a másik.
A költőnek valószínűleg nem szóltak, hogy 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után a nőknek is megadták a választójogot, és a jobboldali elvárások szerint nekik nem lehet feleségük, aki hűtlen lehetne hozzájuk, ha nem a Tévedhetetlen,
Megfellebbezhetetlen Igazság szellemében szavaznak. Márpedig a szövegben feleséged és fiad áll, úgyhogy a 2005-ös népszavazás is azért bukott el, mert a versben egy árva kukk nem
átkozta el azokat, akik netán nők, vagy elvált férfiak és csak lányuk van. Ők szabadon szavazhattak, és alighanem úgy érezték, hogy nem engednek az érzelmi zsarolásnak.
Visszatérve mármost a szavazásra, tulajdonképpen akkor az
miért van? Létezik egy Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen
Igazság, és tökmindegy, hogy az micsoda, pontosabban kicsoda, lényeg, hogy van, akkor mire kell az egész szavazás? Létezik olyan őrült, akinek az jutna eszébe, hogy a kanyarba érve
megállítsa a buszt és megszavaztassa az utasokat, hogy kanyarodjanak az úttal együtt vagy inkább menjenek az ellenkező
irányba? Elképzelhető olyan eszement, aki másfél perc víz alatti tartózkodás után nem fölfelé indul, hanem megszavaztatja

úszótársait, hogy maradjanak-e még odalent? Ezekben a helyzetekben létezik egy igazság, amit muszáj követni, különben az
ember elpusztul, és akkor az őserdei randevút a tigrissel még
nem is említettem. Ha az, amit a vers hirdet, ugyanilyen Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazság, akkor a totális pusztulásba rohanunk mindnyájan, ha NEM-mel szavazunk, és még
az Úr se bocsáthat meg nekünk, a költő megtiltotta neki. Ez a
rangsor, halandók, szentek, angyali karok, Mária, Jézus Krisztus, Isten, Kóczián vagy Kotzián Rudolf. Ő rendeli el, hogy Isten kit küldjön a Mennybe és kit a Pokolba, illetve mégse is,
mert a Végítéletkor megbocsátást parancsol Istennek. Hogy akkor a Poklot minek emlegette, az megint rejtély. Borzasztó
problémája nem is a versnek, hanem a népszavazásnak, hogy
akik azzal az irtózatos NEM-mel szavaztak, azoknak elég nagy
része ateista volt, akikre az egész rettegészet Pokollal meg
Végítélettel a legcsekélyebb hatással sincsen, hacsak nem a röhögőizmaikat ingerelte.
Jut eszembe, meghal az indiai és a pokolba kerül. Gyönyörű,
ledér hölgyek veszik körül, egész nap rumot ihat, azt tesz, amit
akar, egyetlen dolgot nem szabad: van egy nagy kőfal, azon tilos átmásznia. Egy nap aztán mégiscsak fölmászik a falra és átkukucskál a túloldalra. Hát ott van az igazi pokol, szurkos üst,
kénköves fürdő, nyárson sütögetés. Lemászik, megkeresi az ördögöt.
– Hé, ördög, hogy van ez, megnéztem, mi van a fal mögött,
hát mi az ott?
– Én se tudom, a keresztények akarják így maguknak.
Érdemes megfigyelni a színművész kéztartását. Van egy lendületes mozdulat, amikor a jobb keze mutatóujját nyújtja ki, és
onnantól úgy fenyeget minket hol egyik, hol másik mutatóujjával, mint a rossz gyerekeket, merjünk csak ellene szegülni a
Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazságnak, majd meglátjuk, mit kapunk a fenekünkre – de előtte azért csak volt valahogy szűk fél perc, amíg egy másik ujja próbált folyton előtérbe tolakodni.
Viszontkívánva neki irántunk való barátságos jóindulatát,
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy azt a művészi talentummal megáldott embert, aki egy uraság kénye-kedve szerint ugrál a publikum előtt és azt mondja, amit az uraság hallani kí-

ván, úgy hívják, hogy udvari bolond, akkor is, ha egy cseppet
sem vidám, sőt helyenként már a sírással küszködő dühbe hergeli magát. Azt az uraságot pedig, aki a saját világlátását Tévedhetetlen, Megfellebbezhetetlen Igazsággá kiáltja ki, zsarnoknak hívják, és az ilyet szükségképpen elsöpri a történelem.
Bár tény, hogy néha elég soká tart.
Orbán Viktor nem képvisel semmiféle igazságot. Nem mintha bármelyik riválisa ezt tenné. Egyszerűen csak hatalmat akarnak maguknak, már nem is a belőle származó anyagi haszon
miatt, csak magának a hatalomnak a kedvéért. Kormányzásuk
alatt Orbán is, riválisai is megmutatták, mire használják a hatalmat. Eltipornak mindent, lopnak, csalnak, hazudoznak, eszméket vesznek elő és dobnak félre, aszerint, hogy mikor honnan remélnek több szavazatot és ezáltal nagyobb hatalmat. Orbán Viktor például baloldali radikálisnak indult, a rendszerváltáskor még balról támadta a magát szintén baloldalinak nevező
Kádár-rendszert, aztán folyamatosan tolódott jobbra, és ma már
a szélsőjobbal mosolyog össze. E ponton nem az irányra teszem a hangsúlyt, hanem az elvtelenségre.
Dánielfy Zsolt Debrecenben köztiszteletben álló, ismert művész. Országos hírnevét eddigi filmszerepei sajnos nemigen
alapozták meg, jómagam e cikk írása során derítettem ki a netről, amit Debrecenben bizonyára mindenki tud. Sajnálnám, ha
országos ismertségre azzal tenne szert, hogy hamis malaszttal
átitatva zengi Orbán Viktor dicséretét és egy hazug, kirekesztő,
gyűlölettel teli eszme hatalmasságát, átkot szór a nemzet háromnegyedére – ennyien vannak, akik nem szavaztak Orbánra,
és ha négy év múlva a diktátor még megengedi nekünk, akkor
még többen lesznek –, felemelt ujjal fenyegeti honfitársait,
mintha bizony hatalmában állna megbüntetni őket, ami üres
handabandázás. Sajnálnám, mert arra lenne hivatott, hogy szerepeket játsszon el, embereket ábrázoljon, sorsokat, karaktereket, emberéletekben tükröződő világokat jelenítsen meg. Már
megtette, de erről Debrecenen kívül csak néhány kevéssé ismert mesejáték és tévéfilm kisebb-nagyobb szerepeiből tudhatunk. Ez nem az ő hibája. De ha egy nap eljátszik egy igazi
nagy szerepet egy olyan filmben, amit a nagyközönség is megnéz, és arról ismerik föl, hogy „nicsak, ez az alak csinált akkora

nagy bolondot magából azzal az átkozódós verssel”, az bizony
az ő hibája lesz.
És a mi szerencsétlenségünk.
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Izgis lehet fóbnak lenni
Arra jöttem rá, hogy fóbnak lenni biztos nem unalmas. Én ugye
elindulok hazulról hatvanhatos pulzussal, szembejön egy zsidó,
mondom neki, jó napot. Hatvanhatos pulzussal. Szembejön egy
cigány, mondom neki, jó napot. Hatvanhatos pulzussal. Szembejön egy transzvesztita, mondom neki, jó napot. Hatvanhatos
pulzussal.
Előttem megy a fób, ő is elindult otthonról hatvanhatos pulzussal. Szembejön a zsidó, fóbnak fölmegy a pulzusa nyolcvanra. Zsidó? Itt? A nyílt utcán? Fényes nappal? Hogy mik
vannak! Szembejön a cigány, fóbnak felugrik a pulzusa százra.
Cigány fényes nappal? Itt?! Ahol az előbb már volt egy zsidó
is?! Még ott áll vörös fejjel és döbbenten bámul a cigány után,
amikor jön a transzvesztita. Fóbnak földbe gyökerezik a lába.
Úristen! BUZIIII!
A fób elvánszorog az orvoshoz a kétszázas pulzusával, kap
valami bogyót, hazamegy, leroskad a tévé elé, benyomja az eurovíziós dalfesztivált.
És ott van egy szakállas nő.
Fób döbbenten mered a képernyőre. Ilyen nincs. Valaki szórakozik vele. Odarohan a tévéhez és megtörli a képernyőt, de a
szakáll még mindig ott van. Fób kétségbeesetten néz körül, papot keres, de az nincs kéznél, bekap egy bogyót és visszasandít
a képernyőre. A szakáll még mindig ott van. Fób rémült sikolylyal bekap még egy bogyót, aztán leroskad a számítógép elé és
dühödten irkálni kezd mindenféle fórumokra.
Lassan már annak kell magát szégyellnie aki hetero. Undorító hogy ezt akarják belénk sulykolni! Nem az a baj, hogy olyan
amilyen! De ne kérkedjen vele! Talán nem kéne megvárni amíg
ez lesz az erkölcsi norma.

A fób nem tudja elképzelni, hogy valaki nem azért néz ki
úgy, ahogy kinéz, mert így néz ki és kész. Ez direkt őellene, a
fób ellen indított személyes támadás. A fób nő, aki ezt írta, talán már látja lelki szemeivel, amint holnap becsöngetnek hozzá, belép hat markos verőlegény, leteperik, és brutális kegyetlenséggel szakállat növesztenek az arcára.
Szeretnék már egy olyan dalfesztivált látni,ahol egy öt gyerekes családapa nyer.. Elég volt a homokos-propagandából ! Mikor lesz már végre érték a család ?
Ezt férfi fób írta, akinek propaganda, ha valahol olyan embert
lát, aki nem ő. Őt nem érdekli, hogy a dalok versenyeznek,
nem az előadók. Nem érdekli, hogy a szakállas nőnek is van
családja, de az előadók egyébként nem viszik ki a gyerekeiket
a dalfesztivál színpadára, így az életben nem fog kiderülni,
hogy hányszor nyertek ötgyerekes családapák. Valaki megkérdezte tőle, hogy Harrach Péter azért még embernek számít-e,
mert neki csak három gyereke van, de hát nem az ötgyerekes
családapák a lényeg, hanem hogy ő itten kérem egy FELSŐBBSÉG, aki HATÁROZ arról, hogy ki jelenhet meg a dalfesztiválon. Hogy lehet, hogy ezt nem veszik tekintetbe? Mi folyik itt? Hová fajult a világ?
Az ember lassan megszokja a "másságot", bár én nem bánnám, ha nem tolnák a képembe. Tőlem éljen úgy, ahogy akar,
csak ne tüntessen vele. De az a nő/pasi/vagymittoménmi saját
maga se tudja... Ha nő akar lenni, legyen az, de akkor tüntesse
el a szakállát. Ha pasi, akkor ne öltözzön nőnek. Szerintem
pszichomókushoz kellene mennie, de sürgősen! Amúgy a hangja nem rossz, de a szám totál felejthető.
Ez a fób is nőnemű, és konkrét előírásokat fogalmaz meg, kinek hogyan kell öltöznie. Voltak valaha emberek, akik ugyanezt tették, főminisztertől lovászfiúig mindenkinek előírásos öltözetet rendeltek el, de azok királyok voltak.
A fób soha nem unatkozik. Rengeteg dolga van. Tilalmakat
és előírásokat kell megfogalmaznia a világ számára, és léptennyomon hangot kell adnia iszonyának, amikor megszegik a parancsait. Tulajdonképpen potenciálisan hétmilliárd ember fölött
kell ítéletet mondania, hiszen lehet, hogy Kínában mindenki
ferdeszemű komcsi, de akadhat közöttük buzi is, akire már háromszorosan kell haragjával lesújtania. Figyelmét semmi sem

kerüli el, és hatalmának dörgedelme elől senki sem menekülhet.
Nekem amúgy nem tetszik a szakállas ürge, aki nőnek öltözve
megnyerte a dalfesztivált. Az adást nem láttam, a dalba belehallgattam a neten, de eluntam; főleg fényképeket láttam Conchita Wurstról, és sajnálatomra nem szimpatikus. Valószínűleg
mert kedvelem a szakállas ábrázatokat, mindig sok szakállas
ember vett körül, de ő nem néz ki szakállasnak, inkább olyan,
mintha a szakáll rá lenne festve az arcára. Mintha borosta lenne, de egészen fekete. Hülyén néz ki, és ha semmi nőies nem
lenne a megjelenésében, ez a szakáll akkor is hülyén nézne ki.
Ha valaki szakállas, akkor legyen rendesen szakállas.
Tetszenek érteni? Nem az a bajom a pasival, hogy nő. Bánom
is én. A nővel se az a bajom, hogy pasi. Kit érdekel? Az se zavar, hogy a kettő egyszerre, vagy átmenet a kettő között, vagy
akármicsoda. Mi közöm hozzá? Szimplán csak nem szimpatikus, és untam a dalát. De nekem az, hogy látok a neten valakit,
aki nem szimpatikus, nemhogy blogcikket nem ér meg, de még
vállvonást se, láttam, továbblapozok, kész.
Nem írom elő, hogy ki milyen legyen, hogyan öltözzön, járhat-e kislányruhában, általában véve nem szólok bele idegenek
magánügyeibe. Úgy érzem, csak így várhatom el, hogy ők se
szóljanak bele az én magánügyeimbe. Nem kapok idegrohamot, ha két csókolózó pasit látok. Ez a legtöbb heteró pasinak
nem tetszik, és én is ugyanígy vagyok vele, de nem foglalkozom mások magánügyeivel. Nem bámulom őket direkt azért,
hogy vak dühbe hergelhessem magamat, és nem nyomom laposra az orrocskámat a melegfelvonulást kordonozó rendőrök
sisakján.
És tériszonyom is van. Tehát nemcsak melegpornót nem nézek: tornyokra se mászom.
Most pedig, ha akad még fób, aki idáig végigszörnyülködte
ezt a cikket, akkor mutatok valami olyat, amitől garantáltan
szívinfarktust kap, és a kórházban majd nem ér rá gyűlölködni.
Mindenki lehet undok, csak én nem?
Ez itt egy korábbi eurovíziós dalfesztivál, a 2006-os bolgár
száma. A színpadon egy fehéres hajú, bajuszos-szakállas
egyént is látunk, aki egy részletet szólózik is. A távolabbi ka-

meraállásokon látható, hogy szoknyában és magas sarkúban
van. Művészneve Azisz, eredeti neve Vaszil Trajanov Bojanov,
és nagy sztár a hazájában. Most elmondom, amit tudni kell róla, hogy előkészítsem fób olvasóm hátsó fali infarktusát, aztán
jöjjön a videó:
– balkáni,
– cigány,
– homoszexuális,
– nőnek öltözik, de szakállat és bajuszt visel,
– és olyan kék szeme van, ami fób olvasómnak sose lesz,
még ha kontaktlencse, akkor se.
Tessék megnézni.
Én addig hívom a mentőket. Nem venném a lelkemre, ha fób
olvasóm életébe kerülne ez a cikk. Ahhoz túl unalmas az életem – mert nem vagyok fób.
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Fóbok és antifóbok
Úgy néz ki, az előző cikk megint beletenyerelt valamibe; páran
továbbadták a Facebookon, az egyik példányt már húszan vitték tovább, a másikat harmincan, megyeget körbe-körbe. Ez
nem számít soknak, nem is gondolom, hogy valaha konkurálni
fog legsikeresebb irodalmi művemmel, de nem is ez volt a cél.
A cél mindig az, hogy elmondjam a mondókámat és elgondolkodtassam az olvasót. Arról, természetesen, hogy mitől vagyok
én ekkora seggfej.
Ez most is működött, a cikket aszerint nevezik szupernek
vagy kakának, hogy mit gondolnak Conchita Wurstról. Nagy
megnyugvásomra a cikk végén említett, mitőlünk kitörölt hozzászólást szerzője nem mulasztotta el a Facebookra is kitenni,
így ez a vélemény sem sikkadt el.
Volt, aki engem nevezett fóbnak, mert számon tartom, hogy a
szembejövők közül ki zsidó, ki cigány, ki transzvesztita, de hát
a rossznyavalya tartja számon, én nem tehetek arról, ha valaki
nem tudja, mi az a képes beszéd. Szokás szerint megjelent a

számonkérés, hogy én is ugyanolyan fób vagyok, hiszen kirekesztem a fóbokat, amire természetesen a szokás szerinti választ adtam: zsidónak, cigánynak, melegnek születik az ember
és úgy marad, fóbnak viszont nem kötelező lenni, tessék tisztességes emberré nevelni magukat, és többé nem fogom őket
kirekeszteni.
Én is fób voltam, megjegyzem, homofób, egy olyan társadalomban nőttem föl, ahol a Benny Hill-show volt a humor, létra
tetején áll valaki szoknyában, Benny Hill mohón száját nyalogatva elindul a létrán, bedugja fejét a szoknya alá, visszajön,
prüszköl, fintorog, kamera fölnéz, a létra tetején egy skót szoknyás férfi áll. Másik változat szerint pap. Olyan világban nőttem fel, ahol kommilfó volt viccet csinálni abból, ha valaki meleg, hát homofób lettem én is. Meg kommunista, mert annak is
neveltek. Mindkettőből kineveltem magamat, mire felnőttem,
és ha én képes voltam rá, hát legyen képes más is. Mert rosszaság gyűlölni, megvetni, elnyomni, diszkriminálni másokat
olyasmiért, ami velük született és nem tudnak változtatni rajta.
Fóbnak lenni nem velünk született, hanem belénk nevelt tulajdonság, és lehet rajta változtatni (magam vagyok rá a példa),
tehát fóbságért diszkriminálni valakit nem rosszaság.
Többen észrevették, hogy amit Wurst csinált, abban semmi
újdonság nincsen, negyven éve is voltak már éppen ilyen polgárpukkasztó egyének, csak másképpen pukkasztottak. Meglátásom szerint akit pukkasztani lehet azzal, hogy másvalaki mit
vesz föl, hogyan sminkeli magát, hogyan mozog a színpadon
vagy az utcán, az meg is érdemli. Pukkadjon. De azért a homofób, aki elvitatja a melegektől a jogot, hogy csókolózhassanak
az utcán, jobb, ha tudja, hogy pár száz éve neki se lett volna
meg ez a joga, akkoriban minden becsületes polgár felháborodott volna még az ötletre is, hogy egy férfi és egy nő a nyílt utcán csókolózhat. A száján! Még ha házasok, akkor se! Mit képzelnek?!
Egy évszázad múlva ez a melegeknek is szabad lesz, és ötszáz év múlva a katolikus papoknak is.
Akadtak, akik arra használták a cikket, hogy bennem nekivadult liberálist látva össztömegileg nekiförmedjenek a liberális
gonoszoknak, de hát mivel én nem vagyok liberális, felőlem
nyugodtan. A helyzet azonban az, hogy én nem valamilyen po-

litikai erő zsoldjában írom, amit írok, bár azt a zsoldot lenne
éppen hova tenni, én egyszerűen egy darab íróember vagyok,
akinek az a dolga, hogy írjon arról, ami a világban zajlik.
Jelenleg az zajlik, hogy van egy fószer, aki fura jelmezben lépett föl egy dalversenyen, azóta rég lesminkelt és rajongói-ellenzői számára tök fölismerhetetlen átlagember képpel mászkál
az utcán, de emberek tömegei továbbra is a minapi színpadi
felvételeit használják arra, hogy világba sápítozzák kétségbeesésüket, amiért a világot nem az ő klónjaik népesítik be. Én
senkit sem akadályozhatok meg abban, hogy akár naphosszat a
világba üvöltse: „seggfej vagyok, seggfej vagyok”, de ugye
nem baj, ha nem is dugom be a fülemet, amikor üvölt? Hanem
ha megihlet, akkor megírom. Mindenki csinálja a dolgát. Ő
üvölt, én írok. Aztán ő rólam is üvölt, én meg tovább írok.
Aztán ő bereked, nekem meg elkopik a billentyűzetem.
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Nem lopnak autót,
csak fenyegetnek vele
Azt olvasom, hogy megígérték hatszáz családnak, hogy csak
akkor viszik el az autójukat, ha „honvédelmi típusú különleges
jogrend” lesz.
No, utánanéztem. „Honvédelmi típusú különleges jogrend”
az nem kizárólag azt jelenti, hogy háború, hanem súlyos katasztrófahelyzet, járvány, elemi csapás, efféle. Eddig világos.
De az, amit még olvasok – a hírt több lap is közölte –, az olyan
sötét, mint egy katonatiszt feje.
Ilyen nincs, elvtársak, hogy kiválasztunk hatszáz kocsit,
„nyilvántartásba” vesszük őket, és megparancsoljuk a tulajdonosoknak, hogy ha a kocsi elromlik vagy eladjuk, akkor azt kötelezően jelentsék be. Először is arról nincs hír, hogy Zoltán
és/vagy Tímea katona lenne, tehát a honvédségi szolgálati fegyelem kötelékébe nem tartozónak minősülvén, irányukban

szolgálati kötelmet keletkeztető parancs foganatosítása nem
eszközölhető. Értem, elvtársak? Magyarán civillel szemben katonának kuss, ha parancsolgatni akar. Kérni, azt szabad. A kérelem nem teljesítése esetén elnézés kérésének, majd hátra arc
és visszakozz végrehajtását követően a helyszín elhagyásának
van helye. Civil nyelven: kívül tágasabb!
Másodszor pedig, ami fontosabb – mert ez eddig csak jogi
okfejtés, most jön a józan ész –, ha beüt egy „honvédelmi típusú különleges jogrend”, civil nyelven baj, akkor a katasztrófa
és az avégett intézkedő parancsnok az 1-essel jelölt pontban
fog tartózkodni, a „besorozott” hatszáz kocsi a 2-től 601-ig beszámozott pontokban, a nyilvántartás pedig a hatszázkettes
pontban! Ezek a pontok egymástól szükségképpen igen távol
lesznek, és az a parancsnok, aki az 1-essel jelölt katasztrófahelyszínen tartózkodva lekéri weben a nyilvántartást, majd tíz
kilométert gyalogol a legközelebbi nyilvántartásba vett járműig, az egyrészt mázlista (lehetett volna a legközelebbi nyilvántartott jármű kétszáz kilométerre is), másrészt hülye. Az 1-es
pont közvetlen közelében hatvanöt jármű tartózkodik, amik
megfelelnek a katasztrófa legküzdésére, csak nincsenek benne
a nyilvántartásban, tehát nincsen hozzájuk jogrend.
A speciális katasztrófahelyzetnek az a speciális következménye, hogy nem érdekli őtet a jogrend. Ha mondjuk jön egy árvíz és elsöpör harminc autót, azokról már legfeljebb utólag készülhet nyilvántartás, a biztosító kárbecslői fogják megcsinálni.
Ha a következő harminc autó azáltal vész oda, hogy sebtiben
azokból tudnak barikádot építeni, hogy az ár be ne törjön egy
mellékutcába, ahonnan aztán lejt az út és egy egész városnegyed víz alá kerülhet, akkor azt a harminc autót össze fogják
szedni a legközelebbi környékről és odaviszik barikádnak, akár
szerepelnek bármiféle nyilvántartásban, akár nem. Majd a kárbecslés után azok is bekerülnek egy nyilvántartásba.
Hasonló a helyzet, ha a honvédelmi típusú különleges jogrendet nem a természet vak erői generálják. Ha terroristák lövöldöznek és szükség van egy kisbuszra golyófogónak, akkor nem
fog két kiskatona elmenni Tímeáék lakására, szépen becsöngetni és megkérdezni az ajtót nyitó gyereket, hogy apu-anyu itthon
van-e, mert jöttünk a kocsiért. Nem, apu-anyu éppen azzal a
kocsival ment el, és mire utolérik őket, elrekvirálják a kocsit és

elviszik a tetthelyre, addigra a terroristák régesrég ízzé-porrá
martalékoltak mindenkit. Ezt még egy katona is beláthatja,
ezért golyófogónak a legközelebb található autót fogják elrekvirálni, nyilvántartás nélkül.
És hogy a címre visszatérjek: ha akaratom ellenére elviszik az
autómat, az lopás. Ha tudok róla, akkor rablás. Fegyveres rablás, hiszen katonáknál mindig van fegyver. Bűnszövetkezetben,
viszont a büntetlen előélet enyhítő körülmény. Ezt mondja a
nem honvédelmi típusú, normális jogrend.
A honvédségnek nincsen joga a jogot felfüggeszteni és alternatív jogot életbe léptetni avégett, hogy azt csináljon, amit
akar. Tudom, hogy ezt hiszi magáról, és bele is veszik a törvénybe, hogy legyen neki joga, de ettől még nincsen joga. Jogról érvényesen lemondani ugyanis nem lehet, és ezzel a törvénnyel a társadalom az összes meglevő jogáról potenciálisan
lemondott. Ha én mint társadalom felhatalmazhatom a kormányt, hogy megszüntesse azt a jogrendet, ami őt kormánnyá
tette, akkor az a jogrend nem létezik. Ideiglenesen fennállogat
ugyan, amíg a kormány nem él a felhatalmazással, de az a jogbiztonság, ami csak addig érvényes, amíg a kormány alá nem ír
egy rendeletet, nem jogbiztonság. Az ilyen jogrend nem jogrend. A kormány persze bizonyára csak akkor fog ilyen rendeletet kiadni, ha iszonyú fontos oka lesz rá, de az az ok, ami a
kormánynak iszonyú fontos, a társadalomnak nem okvetlenül
ugyanolyan iszonyú fontos.
És ennek nincsen köze a jelenlegi magyar kormányhoz, mert
a világ összes demokratikus országában érvényben vannak
olyan törvények, amik lehetővé teszik a mindenkori kormányoknak, hogy ha szükséges, akkor felfüggesszék a jogot, a demokráciát, az államot, amivel önmaguk létezését szüntetnék
meg, tehát fából vaskarika. (Nem demokratikus országokban
ilyen törvényre persze nincs is szükség.)
A világon minden katasztrófahelyzetre érvényes, hogy ha fellép, akkor cselekedni kell, éspedig gyorsan. Vagyis nem demokratikusan, mert a demokratikus megvitatás időbe telik. Ez
azonban nem jelenti, hogy akkor az állam demokratikus jogrendjét is fel kell függeszteni. Honnan kezdve?
Ráponyacsörmöst elönti az árvíz, iszonyú gyorsan rohanni
kell és intézkedni, nem érnek rá megvárni, amíg összeül a kép-

viselő-testület és döntést hoz. Majd jönnek rátermett, döntésképes emberek (akár a katonaságtól is), azok meghozzák az egyszemélyi döntéseket, parancsokat osztogatnak, a sokaság pedig
végrehajtja. Így kell csinálni. De ettől ugyebár az ország többi
részében még nincsen katasztrófahelyzet, a többiek csak a híradóból értesülnek a csörmösi árvízről.
Serpengős megyében kitör a földrengés, egymillió ember marad fedél nélkül. Oké, de kilencmilliónak az életét ez még mindig nem érinti, azt az egymilliót is sokkal egyszerűbb, gyorsabb és praktikusabb sátortáborba, szállodába, laktanyába költöztetni, mint családoknál rekvirálni nekik szobákat.
Rátörnek az országra a pomogácsok, feltartóztathatatlanul
nyomulnak előre, ölnek, rombolnak, pusztítanak. Azonnal fel
kell lépni ellenük, mese nincs, a hadseregnek teljes mozgósítást
kell elrendelni, harci gépeket a levegőbe, harckocsikat az utakra, harci tengeralattjárókat a tenger alá, harcimarcikat a marcipánboltba! Komolyan azt tetszik hinni, hogy ebben a súlyos
helyzetben ráérünk megvárni, amíg megírják a honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetéséről és a honüzemeltetési típusú köznapi jogrend kivezetéséről szóló 1/12939. kormányrendeletet?

2014.05.31.

Ne csetelj hulvával
Végre tudjuk, mire való a net: egy tekintélyes hittudós megmondta. Semmire. Ha ugyanis férfinak és nőnek tilos csetelnie,
akkor másképpen kommunikálniuk se szabad, márpedig a net a
kommunikációról szól. Ami hagyján, de az élet is. Ha nem lenne kommunikáció, akkor a Próféta nem alapíthatta volna meg
az iszlámot, de azért vannak a kommunikációnak előnyei is.
Ennek segítségével másztunk le a fáról.
Persze tudom én, hogy az igazhitű muszlimok már majom
korukban is ledobálták a fáról a nőstény majmokat, és ez azóta
is következetes, igazhitű muszlim Rijádban felszáll a repülő-

gépre, aztán Ammán fölött kiugrik, mert akkor szólal meg a
hangszóróban a kapitány, női hangon.
A nagy muszlim hittudós, El-Mebaj szerint férfi és nő semmiféleképpen nem maradhat kettesben, mordizomadta. Mert
hátha összebasznak. Igazából dehogyis, szó sincsen erről, Allahnak kell szentelni minden figyelmünket, és megtisztítani
lelkünket mindentől, ami nem Allahnak szándoka szerint van,
és hát ezért. Szóval hátha összebasznak. Mert ugye ha két férfi
van négyszemközt, akkor lehet, hogy elkezdenek politizálni,
vagy ha három férfi marad magára, akkor azok már, Allah irgalmazz, ultizni is tudnak, és ulánbátor ezek a dolgok sem Allahról szólnak, de ez neeeeem baj, a lényeg a látszat, és ha egy
szobából kijön egy férfi meg egy nő, akkor az igazhitű muszlim berohan a szobába, és ha nem azt látja, hogy ott ül bent a
gardedám, aki mostanáig vigyázott rájuk és aláírásával tanúsítja, hogy ezek ott végig két méterre ültek egymástól és kizárólag Allahnak tetsző dolgokról beszéltek, akkor az igazhitű
muszlim visszarohan az utcára és üvölteni kezd, hogy Allah irgalmazz, Allah irgalmazz, ezek ottan a szobában kettesben voltak és hátha basztanak volt!
És ilyenkor a férfi meg a nő elkezdi magyarázni, hogy de
nem is, ahelyett, hogy megkérnék szépen az igazhitű muszlimot, hogy foglalkozzon a saját dolgával. De nem lehet, mert
körülbelül öt másodperc állna rendelkezésükre, hogy az említett baszást végül tényleg megvalósítsák, mármint az igazhitű
muszlimot basszák fejbe egy baseballütővel, mert a hatodik
másodpercben körülveszi őket háromszáz igazhitű muszlim, és
mind óbégatni kezdenek, hogy teremtő atyaszentúrallah, hát
ezek nem tartották be a hulvát meg az azalát, azonnal a mufti
elé velük, addig fenjétek a késeket, atyafiak, mielőtt Allah idesercint egy nagy kénköves ménkűt, amiért ezek ketten hátha
keféltenek vala.
Ha egy igazhitű muszlim háthaparáználkodást óbégatva rohan ki az utcára, akkor mindig előkerül a háromszáz igazhitű
muszlim, akik aztán viszik a háthaparáznákat feldarabolni,
mert az igazhitű muszlim csak Muszlímiában rohan az utcára.
Londonban, Tokióban, Budapesten az igazhitű muszlim nem
óbégat, akkor se, ha egy szál maga van a szobájában és jön a
szobalány vagy a takarítónő. Allah látja lelkemet, még azt is el-

képzelhetőnek tartom, hogy társalgásba elegyedik vele. Esetleg
a fenekét is megpaskolja, amiért otthon Muszlímiában bárki
másnak levágatná a kezét. Vagy a fejét.
A hulva életbe, hogy felnőtt és elvileg értelmes embereknek
nincsen más dolguk, mint azon spekulálni, hogy vadidegen emberek beszélgetnek-e ellenkező nemű emberekkel négyszemközt, vagy esetleg éppen kefélnek-e. És ha igen? Mi köze ahhoz akárhány tekintélyes szaúd-arab hittudósnak, hogy Kairóban Lejla és Ahmed miért maradt kettesben egy szobában? És
ha dugtak, akkor mi van? Majd ha Allahnak ezzel valami problémája leszen, akkor ő saját hatáskörében intézkedik. Olvastad,
szaúd-arab hittudós atyafi, a Fátihának azt a változatát, hogy
biszmabdalláh-al-mutlaki r-rahmáni r-rahím al-hamdu labdalláh-al-mutlaki rabbi l-álamín, vagyis Abdullah al-Mutlakinak,
a Kegyelmesnek és Könyörületesnek nevében, minden dicséret
Abdullah al-Mutlakit, a Világok Urát illeti stb.? Hát nincs is!
Allah van benne, nem Abdullah al-Mutlaki.
Tudod mit, Abdikám? Ismered a viccet, ugye, hogy Kohn
fagylaltot árul a bank előtt, odajön Grün és kér tőle egy forintot, mire Kohn azt mondja: sajnálom, megállapodtunk a bankkal: én nem adok kölcsön, ők nem árulnak fagylaltot. No, tessék kötni egy ilyen megállapodást Allahhal. Te nem vindikálsz
jogot magadnak arra, hogy beleszólj vadidegenek életébe, ő pedig cserébe nem nyilatkozik nőgyűlölő, fasiszta baromságokat
a sajtóban.

2014.06.05.

A kerekasztal
és a járulékfizetők
Érdekes cikket hoz a Népszava az MTA által alapított Népesedési Kerekasztal ötleteiről; annyira érdekeset, hogy muszáj voltam keresni valami eredetibb forrást. Mindent azért én se hi-

szek el. A forrás hamar meglett: a kerekasztal facebookos oldala rögtön a közleményük linkjével kezdődött.
Akkor lássuk. Azzal készséggel egyetértek, hogy a jelenlegi
nyugdíjrendszer rossz, viszont egy pillanatig se tudnék egyetérteni olyan gondolattal, amely rabszolgatartó elven alapul. Még
akkor se, ha ezáltal a nyugdíjasok átlagban magasabb nyugdíjat
kapnának. Kapjanak más elven.
A „járulékfizetőt állítottak maguk helyett” kifejezés az, ami
kiakasztott. Sose gondoltam, hogy az utcán járulékfizetők és
nyugdíjelnyelők jönnének szembe, én mindig csak embereket
láttam, de már érzem, hogy avulok. A modern látásmód az embereket anyagi hozamuk szerint csoportosítja. Én esetleg ránézek három nőre, és megállapítom: aha, három kétgyerekes
anya. A Népesítési Kerekasztal látásmódja nem ez. Kissnének
két gyereke van ugyan, de csak nulla egész öt tized járulékfizetője, mert az egyik filmsztár Hollywoodban, tehát itthon nem
fizet járulékot, a másik menő vállalkozó a Rózsadombon, aki a
járulék felét elcsalja könyvelési trükkökkel. Nagynénak is két
gyereke van, akik két járulékfizetőt tesznek ki, mert mindkettő
a Központi Iktatóság Aktatologató Ügyosztályán van alkalmazásban, a járulékukat automatikusan levonják. Közepesnének is
két gyereke van, de csak egy járulékfizetője, mert mindketten
egyetemi tanarak, akiknek már csak fél járulékra telik.
Persze, nyilván nem így megy, de én ezt érzem. Ha egy ilyen
javaslat keresztülmegy, akkor a fiatal házasok (vagy szinglik)
már kezdhetik tervezni, hogy hány és milyen minőségű gyereket vállaljanak, mert hát a nyugdíj az ugye fontos, de addig
még el is kell jutni, fel kell nevelni a gyereket, mármost minél
többet költenek a gyerek felnevelésére, annál járulékfizetőbb
lesz az istenadta, és annál magasabb lesz a nyugdíjuk. Elmaradott országokban az emberek azért küldik a gyerekeket jó iskolákba, hogy műveltek legyenek a gyerekeik, jó állást kapjanak
a gyerekeik, és magasabb társadalmi pozíciót érjenek el a gyerekeik. Ha a javaslat keresztülmegy, akkor Népesített Magyarországon az emberek azért fogják a gyerekeiket jó iskolákba
küldeni, hogy jó magas nyugdíjat kapjanak ők.
Ebben a kontextusban a gyerek nem egy ember, csak bevételi
forrás, elsősorban az államnak a járulékok formájában, másodsorban a szülőknek a magasabb nyugdíj formájában. „Anyu,

meséld el, hogyan születtem!” „Hát, tudod, kisfiam, az úgy
volt, hogy a bátyád kiment Japánba mérnöknek, a nővéred
Angliába pincérnőnek, itthon nem maradt járulékfizetőnk, és
kelleni fog a nyugdíj. Így lettél te. Úgyhogy nyomás tanulni,
mert ha nem vesznek föl a gimnáziumba, akkor a szüleidnek
csak nulla egész hattizedes lesz a nyugdíjszorzója!”
Ez rabszolgatartás. A gyerek azért szülessen meg és azért tanuljon, hogy ő vigye valamire, nem azért, hogy a szülője magasabb nyugdíjat kapjon, vagy egyáltalán kapjon nyugdíjat. (A
Népszava-cikkben az „aki nem szül elég gyereket, ne kapjon
ellátást” változat is szerepel, de azt már végképp nem hiszem
el, hogy ilyesmi kéttizedes véralkohol alatt bárkinek eszébe
jusson.)
Én értem amúgy a mögöttes gondolatot. Évezredekig az volt a
normális, hogy a munkából kiöregedett szülőket a gyerekeik
tartották el, vagy akár az unokáik, ha a nagyszülő elég sokáig
élt. A javaslat ezt szeretné valamennyire visszaállítani, mert hát
logikusan ki tartaná el a már munkaképtelen öregeket, ha nem
a munkaképes fiatalok? Az elképzelés ott fut tökéletesen zátonyra, hogy nem figyel fel arra, hogy az ország területén életvitelszerűen tartózkodó járulékfizetők összessége társadalmat
alkot – vagy talán nem is az a jó szó, hogy nem figyel fel rá.
Inkább megszüntetni szeretné. Ne alkossanak társadalmat, mire
jó az, tartson csak el mindenkit a saját egy-két-három-öt-tíz-tizenöt gyereke, akinek sok van, örüljön a jólétének, akinek nincsen, az örüljön, ha valamit kegyesen odavetünk neki. Azzal,
hogy a Tenyésztési Kerekasztal gyerekeket generáltat az emberekkel a nyugdíjuk érdekében, megszünteti a társadalomnak azt
a funkcióját, hogy az öregekről gondoskodjon. Rábízza a gyerekeikre. Akkor viszont az egész járulékosdit ki lehetne hagyni,
egyáltalán ne fizessenek járulékot, adják oda azt a pénzt közvetlenül a szüleiknek, legyen meghatározva, hogy kinek menynyit kell fizetnie, mint a gyerektartásnál. Másképp nem is működhet. Ha ugyanis – vegyünk egy kerek számot – anyu meg
apu nyugdíja kerek száz-százezer forint, és ezt a gyerekeik járulékaiból akarjuk előteremteni, akkor a gyerekeknek legalább
kétszázezer forint járulékot kell összedobni. Havonta. Természetesen a szülők jót akarnak a gyerekeknek és gyártanak nekik

sok-sok testvért, hogy legyen, aki ezt a pénzt megkeresi. De
még nyolc gyerekre is huszonötezer jut, ez is óriási összeg,
örülnek, ha ezt előteremtik, nemhogy még az államapparátust
is eltartsák belőle. Kézbe odaadják a szüleiknek fogcsikorgatva, és remélik, hogy azok minél előbb feldobják a talpukat.
Még rosszabb a helyzet, ha él a felnőtt járulékfizetők egypár
nagyszülője is. Lássuk csak. Az én négy nagyszülőmnek összesen hat gyereke és hat felnőtt unokája lett. Ha ők mind élnének
és ez a rendszer érvényben lenne, akkor hatunknak el kellene
tartanunk négy nagyszülőt és négy szülőt, tudniillik a második
generációból ketten gyermektelenek, őket nem kellene eltartanunk, majd kitesszük a sakáloknak. Százezer forintos nyugdíjjal számolva ez nyolcszázezer forint havonta, hatunkra elosztva… nem is, csak ötünkre, mert az egyikünk külföldön él, akkor havonta százhatvanezret kellene fizetnünk. Az ember elkezdene számolgatni, vajon melyik a célszerűbb és kifizetődőbb: ha ráveszi az unokatestvérét, hogy mégse menjen külföldre, hiszen akkor százharmincháromezerre csökken az öszszeg, vagy inkább fogjanak össze az unokatestvérek és a nagyszülőket cipeljék el külföldre, gondoskodjanak róluk az ottaniak, ahogy tudnak?!
A javaslat azt mondja, hogy a nyugdíjrendszer belátható időtávon belül finanszírozhatatlanná válik. Biztos vagyok benne,
hogy ebben igazuk van. „Ennek elkerüléséhez több gyermek
vállalására és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő felnevelésére van szükség”, mondja tovább a javaslat – hát ez az, amiben nincsen igazuk. Először is ha ezt a javaslatot most elfogadják és minden a Tenyésztési Kerekasztal várakozása szerint
alakul, akkor legkorábban 2029 márciusában fogjuk érezni a
hatását. Tudniillik akkor az emberek nekiállnak nagy tömegben
legyártani a járulékfizetőket, azok megszületnek jövő márciusban, és újabb tizennégy év, mire munkaképesek lesznek. Középiskolába senkit nem fognak küldeni, hiszen tizennégy év
munkáját fektették a gyerekbe, hozzon hasznot minél gyorsabban! De mit csinál a belátható időn belül finanszírozhatatlanná
váló nyugdíjrendszer még tizennégy évig és kilenc hónapig?
Azért ezt gondoljuk át, emberek, mert tegyük fel, hogy a belátható idő mondjuk tíz év, akkor a pénzügyminiszter kiáll a ka-

merák elé, viseltes, kopott pólóban, borostásan, mert már pengére sem telik, és közli, hogy kész, a rendszer összeomlott, eddig finanszíroztuk, tovább nem tudjuk. Az Embergyártási Kerekasztal ötlete alapján készített gyerekek ekkor kilenc éve és
három hónapja vannak üzemben, a hozamuk még mindig nulla,
de kilenc éven át költeni kellett rájuk, a szülőknek is, az államnak is.
És most jön Szülőné született Szűz Angyalka: „Tisztelt kormány, ez így nem megy, én az elmúlt kilenc évben nyolc járulékfizetőt állítottam elő, tessék a számlák, hogy mennyit költöttem rájuk, pusztán azért, hogy legyen majd nyugdíjam. Tessék
megtéríteni a költségeimet és a járulékfizetőket állami üzemeltetésbe venni, mert nekem a továbbiakban nem éri meg eltartani őket. Ha egyszer felnövekedve nem hoznak majd hasznot?!”
Akkor a pénzügyminiszter viseltes pólóban és viseltes arckifejezéssel megmagyarázza, hogy dehogynem, tisztelt Szülőné
asszony, a járulékfizetők majd hasznot fognak hozni, akár már
öt év múlva, hiszen a keresetükből a járulékot egyenesen ön és
a tisztelt férje kapja. Addig kell már csak kibírni! Ekkor Szülőné a rengeteg fialásban kiszélesedett csípőjére tett kézzel megkérdezi: „De tisztelt Viseltes úr, ha összeomlott a rendszer,
vagyis nincs pénz hivatalokra, tűzoltókra, rendőrségre, hadseregre, kórházakra, boltokra, állattenyésztésre, közlekedésre, iskolákra, gyárakra, sőt már politikusokra sem, akkor hol fognak
az én járulékfizetőim dolgozni?”
Igazából persze nem ez lesz. Én rémlátok csak. Az lesz, hogy
szépen életbe lép a remek terv, és mindenki nevelgeti otthon a
kis járulékfizetőit, nyugodtan, békességben. Rendesen iskoláztatja is őket, hiszen jót akar nekik, és az ő nyugdíja is magasabb lesz tőle. Hanem amikor a gyerek már szépen keres és fizetgeti a járulékokat, akkor egyszer csak jön egy levél a bíróságtól. Apasági kereslet. A gyerek, ifjabb Járulékfizető Ödönke
vélelmezett apaságának tárgyában nyújtotta be a szomszéd,
nyugalmazott Tanárember professzor. Idősebb Járulékfizető
Ödön elképedve rácsönget a szomszédra, aki megkínálja konyakkal és elmagyarázza, hogy százéves koráig tanított ugyan,
de hát sejtheti a szomszéd, hogy mennyi lett az ő nyugdíja,
amikor egyetlen gyereke sincsen. Hát megpróbál szerezni

egyet. „Maguknak tíz gyerekük van, egyet igazán nélkülözhetnek.” „De professzor úr, hát a DNS-vizsgálat kimutatja, hogy
nem a maga gyereke.” „Jogász vagyok, szomszéd. Tudom a
kiskaput a törvényben, hogy lehet megkerülni a vizsgálatot.”
„De professzor úr, az a gyerek húszéves!” „Nono, szomszéd: a
bíró se fiatal már. El fog nézni ennyi nagyképűséget egy öregembernek.”
Nekem lenne egy alternatív javaslatom, de annyira fantasztikus, hogy csak blogcikkben merem leírni, nincs nekem akkora
arcom, hogy a science fiction elmeszüleményeimet javaslatként
benyújtsam a kormánynak. Többlépcsős reformot javasolok.
1. Ahelyett, hogy olyan járulékfizetőket akarnánk előállítani,
akik legkorábban másfél évtized múlva lesznek azok, oldjuk
meg a problémát vagy legalább egy részét most azonnal. Én
feltaláltam az instant járulékfizetőt. Veszünk egy munkanélkülit, feloldjuk két deci tisztességes munkában, kicsit meglötyögtetjük, és van egy járulékfizetőnk. Április végén 414 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, tessék nekik munkát adni, vegyünk
kerek számban negyedmillió forint bruttó jövedelmet, ennek a
tíz százaléka szorozva az álláskeresők számával tízmilliárd-háromszázötvenmillió forint nyugdíjalap. Nem sok, de valami;
százezer forintjával véve kiteszi százháromezer-ötszáz nyugdíjas eltartását. Mellékhatásként ezek az emberek dolgozni fognak, értéket teremtenek, amit fel lehet használni további érték
megteremtésére.
2. De feltaláltam ám a dúsított járulékfizetőt is. Veszünk egy
járulékfizetőt, aki fizet ugyan, de nem sokat, és megnézzük,
hogy miért. Hát mert a nyugdíjjárulék a bruttó fizetés tíz százaléka, és neki alacsony a bruttója. Emeljük meg a fizetését. No
de hogyan? Úgy, hogy jobban fizető munkát adunk neki. No de
hogy tudja azt majd ellátni? Úgy, hogy megtanítjuk rá. Léteznek felmérések, amelyek szerint a legbonyolultabb munkakörökben dolgozó emberek is egykor csecsemők voltak, akik nem
tudtak semmit. Tanultak. Magyarországon négymillió ember
dolgozik, ha csak minden tizediknek tudunk százezer forintot
emelni a bruttóján, az tízezer forint plusz a nyugdíjalapnak,
vagyis negyvenmilliárd forint. Százezer forintjával kiteszi
négyszázezer nyugdíjas eltartását.

(Elfelejtettem szólni, bár régi olvasóink úgyis tudják, hogy a
matekkal mindig hadilábon álltam, és a vonatkozó törvényeket
sem ismerem, úgy nézek ki mindent röptében a netről, és tévedhetek. De nem az számít, hogy hány forint jön ki csakugyan, hanem az, hogy sok.)
3. Ha ez megvan, akkor jöhet a fokozott habzású járulékfizető. Keressünk járulékfizetőket, akik fizetni fizetnek ugyan,
esetleg akár sokat is, de az csak annyit jelent, hogy ők megélnek és az állam is keres rajtuk: ezen felül nem teremtenek értéket. Alakítsuk át őket olyan járulékfizetőkké, akik igen. Küldjük el dolgozni a politikusokat és az Embergyártási Kerekasztalt.

2014.06.05.

Geyser és Weier?
Furcsa dolog történik az amerikai igazságszolgáltatásban. Két
wisconsini kislány egy képzeletbeli figura kedvéért gyilkossági
szándékkal összedöfködött egy harmadikat – előfordul, őrültek
mindig voltak. De teljes névvel és fotóval szerepelnek a sajtóban, éspedig azért, mert felnőttként állnak bíróság elé.
Tizenkét évesen.
Én teljesen elvesztettem a fonalat. Amerikában huszonegy
éves koráig nem szavazhat az ember, nem vehet egy üveg sört,
viszont tizenhat évesen lehet neki jogosítványa (ami sokkal veszélyesebb, mint sört venni, vagy pláne mint szavazni), és eszerint tizenkét évesen már életfogytiglanra is ítélhető? Esetleg
már ötévesen is? Valahol olvastam, hogy hatvanöt évet is kaphatnak, ami lehet újságírói túlzás, lehet félreolvasás hat egész
öt tized helyett, de teljesen mindegy, a kisiklás nem a várható
vagy a tényleges ítélet hosszában, hanem az eljárás létében van.
Tizenkét éves gyerekeket nem állítunk bíróság elé. Ez ilyen
egyszerű. Tanúk lehetnek, sértettek is, vádlottak nem lehetnek.
Nem képesek még felmérni a tetteik következményeit. Egy tizenkét éves gyerek nem úgy mászkál a világban, hogy „ezt
meg ezt nem szabad tennem, mert bűncselekmény”, legfeljebb

annak van tudatában, hogy nem szabad. Ha rájönnek, akkor kikap a szüleitől. Rendőrség, bíróság, börtön nem szerepel az általa elképzelhető jövőben. És nem fogja fel a büntetést. Nem
hatvanöt évet, azt felnőtt ember se fogja föl, ezzel az erővel lehetne hatezer év is. Vegyünk csak öt évet. Akkorra tizenhét
évesek lesznek. Én jól emlékszem tizenkét éves koromra. Öt év
akkoriban beláthatatlan időtávlatnak tűnt. De már maga a börtön sem való gyerekeknek, nem évekre, egy napra sem. Ekkora
gyereket némely országban elítélt szülőjéhez sem engednek be
látogatóba.
Az mellesleg nyilvánvaló, hogy a két gyerek súlyos mentális
defektusban szenved, egész pontosan tökéletes bolond, elmebeteg. Modern társadalmakban az ilyesmit gyógyítani próbálják,
nem pedig bezárják őket. Éppen mivel gyerekek, remélhető
lenne, hogy még felépülnek, ha segítséget kapnak. Amióta bilincsbe verték, újságba plakátolták és börtönnel rémítik őket,
ennek az esélye drasztikusan csökkent. Jelenleg az a legvalószínűbb kilátásuk, hogy ha elítélik őket, akkor néhány hónap
alatt tökéletesen megőrülnek a cellában, és pár évet még vegetálnak a zárt osztályon.
Sok minden van, amit nagyra tartok a szép szabad Egyesült
Államokban, de azt látom, hogy az egész csak addig tart, amíg
meg nem gyanúsítják az embert valami komoly bűntettel. Attól
kezdve azt kívánja, bár inkább ókori rabszolga lenne.
Az oldal, ahol a lányok olvastak Slendermanről, sajnálja. Pedig ők nem hibásak ám. Meg kell különböztetni gyereknek való
és felnőttnek való dolgokat. Az, hogy ez a két gyerek elhitte
egy horrornovella tartalmát, egyrészt azt mutatja, hogy még
gyerekek, tehát nem büntethetők, másrészt azt, hogy a szüleiknek oda kellett volna figyelni, hogy mit olvas a gyerek. Nem
hiszem, hogy ha ennyire rajongtak Slendermanért, annak semmiféle jelét nem adták a gyilkossági kísérletig. Fel kellett volna
figyelni a jelekre és kezelni a helyzetet. Meg a gyerekeket.
Ehelyett van két gyermekkorú halálos áldozatunk, bár testileg
még életben vannak, és egy sérültünk, aki remélhetőleg felépül.*
*

A gyerekek életfogytiglant kaptak. A sérült egy hét alatt felépült. (Szivárvány)

2014.06.09.

Igazságot a népnek
A médiaadó bevezetése utáni napokban a tévétársaságok sorban állították le költségesebb műsoraikat. Egy héttel a törvény
hatályba lépése után az ország összes nagyobb városában ezrek, tízezrek vonultak az utcára. A kormány nem reagált a tüntetésekre, és az útlezárások se jártak eredménnyel, ezért a tüntetők megindultak a főváros felé.
Mire a parlament elé értek, a tömeg százezrekre dagadt. Piros-kék zászlókat vittek, András arcképét fekete keretben, s a
legkülönbözőbb jelszavakat. A szónokok arról beszéltek, hogy
a nép igazságérzete végre felébredt, és követeléseket hangoztattak, a felelősök megbüntetését és az ártatlanok további üldözésének beszüntetését. Egykettőre pontokba is szedték a nép
akaratát.
Mit kíván a magyar nemzet?
1. Berényi Miklós és Barta Zsolt letartóztatását és bíróság
elé állítását.
2. Teljes körű kivizsgálást Berényi András halálának ügyében, az összes felelős megbüntetésével.
3. Nevezzenek el utcát Berényi Zoltánról.
4. Szabó Kende és Botond kerüljön állami gondozásba.
5. Induljon gyűjtés Kertész Vili bácsi szemműtétjének költségeire.
Kurucz Éva, a frissen kinevezett kormányszóvivő két napig
magyarázta, hogy mindezek nem tartoznak a kormány ügykörébe, aztán megtört és adott ezer forintot a gyűjtésre. A tömeg
ekkor már milliósra dagadt, egyesülve azokkal, akik azelőtt Jóban-rosszbant néztek.
A harmadik napon Berényi Miklós, Barta Zsolt, Berényi Balázs és az Olaszországból visszatért Berényi Claudia megjelent
a parlament lépcsein, meggyónták bűnüket a nemzetnek és arra
kérték őket, vegyék tekintetbe, hogy ők mindig csak azt tették,
amit a család érdekében a leghelyesebbnek tartottak. A nemzet
nem bocsátott meg, s kétoldalt sorfalat állva nézték végig,
ahogy a rendőrök a rabszállítóhoz kísérik őket.

Amikor a Vili bácsi műtétjére összegyűlt pénz az árfolyam
átszámításával meghaladta azt, amit Isaura felszabadítására
gyűjtöttek össze, Orbán Viktor tévébeszédben méltatta a nemzeti összefogást a jó ügyért. A pénzt pedig felajánlotta egy
újonnan létesítendő szemklinika építésére, amelyet Kertész
Vilmosról neveznek el. Egy óra múlva azonban valaki véletlenül elkottyantotta Fekete Aliznak, hogy az épület valójában
stadion lesz, ő pedig továbbpletykálta a nemzetnek.
A felháborodás minden képzeletet felülmúlt. Az emberek országszerte gyümölcsösstandokat rohamoztak meg és darabokra
szabdalták a narancsokat, kiöntötték még a Fantát is. Egyedül
Novák Laci kisboltját nem bántották. Csakhamar új jelkép tűnt
fel a transzparenseken: egy tábla csoki, áthúzott S betűvel, s a
felirat: COKI, VIKTOR, VILI BÁCSI PÉNZÉTŐL! Vili bácsit
diadalmenetben szállították kórházba.
Orbán Viktor másnap lemondott. A Kossuth téren ötmillió
ember követelte, hogy Balogh Nóra legyen a miniszterelnök.
Az új kormány első intézkedéseként eltörölte a médiaadót, és
a Barátok közt folytatódhatott.
És nem volt benne Miki, Zsolt, Claudia meg Balázs, mert ők
a börtönben ültek.

2014.06.30.

Az ő coming outja
Seggfej vagyok. Beléptem egy klubba, ahol elvárják tőlem,
hogy seggfej legyek, de én amúgy magamtól is ezt tartanám helyesnek. Az a szokásom, hogy összevissza keverem az igazat a
hamissal, így rögtön összezavarom az olvasót és azt hiszi, hogy
értelmes szöveget olvas, pedig dehogy.
Ilyesféle benyomást keltett bennem Szőnyi Szilárd „coming
outja”, aminek már a címe is hazug. Az van benne, hogy őszinte, pedig dehogy az. Ha őszinte lenne, egész másképpen nézne
ki.

Lakner Zoltán, akiről korábban életemben nem hallottam, kicomingoutolta, hogy meleg, és ez Szőnyi Szilárdból, akiről korábban szintén nem hallottam, azt a reakciót váltotta ki, hogy
„nyakunkon” a szivárványmenet. A nyakukon? Kikén? Ha
Szőnyi éppen ott lakik a szivárványmenet útvonalán és nem
fog tudni nyugodtan közlöködni, akkor értem, de ha mi nem fakadunk ríva minden egyes szentjobbkörmenet alkalmával
(azokból sokkal több volt már), akkor hátha elvárhatunk őtőle
is egy kis tolera… bocsánat, persze, őneki hatóságilag tiltva
van az ilyesmi. Merthogy a cikkben elmagyarázza, hogy ő
mennyire toleráns ember, csak hát nem szabad neki toleránsnak
lennie, és mégis az.
Ilyenkor mindig eszembe jut az a töméntelen hazugság, amiket keresztényektől hallottam (többi vallás képviselői se örüljenek, ővelük csak szimplán nem akadtam össze), például X esete, aki elmondta, hogy ő abszolúte totál csakis a Biblia betűje
szerint, és teljesen kizárólag meg minden, erre megkérdeztem,
hogy de hát lefeküdtél Y-nal, közös ismerősünkkel, mikor nem
voltatok összeházasodva. Erre bólogat és azt mondja: „Hát
igen. Ez az én saram.” Akkor ezt most mégis hogy a faszomba?! Van előírás vagy nincs előírás? A sok álszent fasz orrbaszájba magyarázza nekem, hogy hogyan kellene élnem, ha azokat az elveket követném, amiket ha megőrültem se, miközben
ők maguk se követik az elveket. Jön ki háromszázhetvenkilenc
éves nénike a templomból, lába ujját beveri egy kőbe, erre elkezd éktelenül basszamegakurvaistenezni. Én nem tartom magamat olyan univerzálisan érvényes etalonnak, mint jó keresztényeink, de bakker, én a saját életelveimet tényleg követem és
betartom, engem nem csípnek rajta, hogy nem úgy élek, ahogy
hirdetem magamról. Illetve különösebben nem hirdetem, mert
én nem vagyok hittérítő vallás.
De vissza Szőnyihez, akinek tehát a nyakukon a szivárványmenet, hogy a többes szám kit takar, nem tudni. Illetve ilyenformán nyilván a nemzetre utal, az meg ugye mégse lakik egytestületileg a menet útvonalán, szóval ezzel a kis szófordulattal
már világos is, hogy milyen elvi alapon áll Szőnyi. „Eltűrlek
benneteket, rohadék buzik, mert így mutathatom meg, hogy
milyen toleráns vagyok, rohadék buzik.”

A cikkel párhuzamosan érdemes olvasni az Örülünk, Vincent? remek visszavágását, de azért van itt még mit elmondani.
Rögtön az első pontnál álljunk is meg. Szőnyi halmozottan hátrányos kisebbséginek aposztrofálja magát, ami a HEGYI-népség állandó siránkozásának tárgya. (Homofóbok és Egyéb Gyűlölködő Idióták.) Valahogy úgy, hogy egy szál fószer megy a
körúton rózsaszín sztreccsnaciban, erre harmincöt fószer elfakad ríva, hogy mennyi rengetegen vannak ezek a buzik, hát ellepnek mindent, hát már kisebbségben vagyunk, jézusmária!
Olyan országokban, ahol a magánügyeiket másképpen intéző
egyéneknek sem kell attól rettegniük, hogy levágják a fejüket,
készültek némely felmérések arról, hogy mégis mennyien vannak. Egy-két kurva százalék, és a keresztény népnemzeti seggfej máris összeszarja magát, hogy ő most beleesett a kisebbségbe. (Az USA nagyvárosaiban tíz-tizenkét százaléknyi meleg is
kijött, de ennél nagyobb számot nem láttam.) Baszd meg, tényleg kisebbségi vagy, csak nem mint heteró, hanem mint keresztény.
És ha tényleg kisebbségben vagy, életem, akkor mi van?
Szokd meg! A keresztény Európában a zsidók és a muszlimok
ezerhétszáz éve kisebbségben élnek. A népnemzeti alapon álló
hagyományos társadalom ötszáz éve kisebbségbe rekeszti a cigányokat, ámbár ők történetesen tök ugyanolyan keresztények.
A melegek és az LMBTQ rövidítés összes képviselője igaziból
kisebbségi, nemkülönben a fogyatékosok, sőt mi több, röhögni
fogsz, a nők is. Nőnek lenni teljesen ugyanolyan kisebbségi érzés, mint melegnek vagy cigánynak (onnan tudom, hogy beszélek emberekkel és ugyanolyan tapasztalatokról számolnak be),
pedig, mondtam, hogy röhögni fogsz, a nők többségben vannak. Magyarországon 471 045 nővel több van, mint férfiból,
KSH-adat.
És akkor most mi van? Ha mások vannak kisebbségben, az
nem baj, csak ha te kerülsz kisebbségbe, akkor zuhan össze a
világ? Micsoda önzőség, fuj.
Mint keresztény kisebbségi vagy pedig, népszámlálásilag
ugyan nem, van egy egész pici többséged, egy egész kilenctized százalékkal több ember római katolikus, mint bármi egyéb.
Csakhogy ebben benne van az is, aki annyi közösséget érzett

ugyan az egyházzal, hogy beírja a rubrikába, de iszik, baszik,
káromkodik, felebarátja javairól álmodozik, nézd csak meg abban a cikkben a többi felmérést. Azok nem olyan szépek.
De mint heteró nem vagy kisebbségi. A heteró kisebbségiséged miatt rísz, pedig nincsen, a keresztény kisebbségiséged miatt nem rísz, pedig az tényleg van. Akarsz róla beszélni?
Bocsánat, közben elfelejtettem, hogy Szőnyi halmozottan
hátrányos kisebbséginek mondja magát, miközben e ponton
nem árul el magáról többet, mint hogy gyakorolja vallását, mióta él házasságban és hány gyereke van. Szerintem négy gyerekkel simán elmegy az ember hátrányos helyzetűnek, mert a
nagycsaládosok vitán felül azok, csak nem szokták őket kisebbséginek tekinteni. Ámbár kétségkívül azok, a családok
többségében négynél jóval kevesebb gyerek van (ha van egyáltalán). Játszhatunk ilyet. Én például olvastam a Kiberiádát, az
emberek többsége nem olvasta, kisebbségi vagyok. Tudom,
mennyi nyolc köbgyöke, az emberek többsége nem tudja, kisebbségi vagyok. Fogalmam sincs, ki az az úr, aki a jó múltkorában kivasaltatta a tökeit, az emberek többsége tudja, kisebbségi vagyok. Ma láttam Zolit az utcán, az emberek többsége
nem látta, kisebbségi vagyok. Ezt órákon át lehet folytatni, de
minek?
Még mindig nem juthatunk túl az első ponton, mert megjegyzendő, amiről Vincent is említést tett, hogy azért az sem úgy
van ám, hogy heteró családapa termelni bevétel államháztartásnak, gyermektelen homó pusztítani kenyér. Először is mivel az
államháztartás szempontjából tökmindegy, hogy valakinek miért nincsen gyereke, ez azt jelentené, hogy mi is ide lettünk sorolva, hiszen gyerekünk nekünk sincsen, akkor pedig Szőnyi
kénytelen lesz kiállni velem egy szál kardra. Másodszor pedig
mert ez nemcsak a melegekkel szemben fasizmus (heteró családapa hasznos ember, homó gyermektelen haszontalan élősdi),
hanem a saját gyerekeivel szemben is, hiszen innentől ők sem
emberek, csak bevételi forrás Lakner (no meg Szőnyi) majdani
nyugdíja számára. Ezen az elven ha Szőnyi bármelyik gyereke
nem fizet adót (például mert, Isten ne adja, munkanélküli lesz),
ő már nem bevételi forrás, hanem haszontalan élősdi.
Szőnyi azon az örvön vindikál „különös súlyt” (bármit jelentsen ez) a véleménye számára, hogy homoszexuális polgártár-

sainak nyugdíját valószínűleg az ő gyerekei fogják fedezni. Hát
lófaszt, Szőnyi polgártárs. Ha valaki bármilyen jogot vindikálhat magának a négy ifjabb Szőnyi adóbefizetéseire hivatkozva,
akkor az a négy ifjabb Szőnyi, senki más. De ők sem előre, hanem amikor majd fizetik azt az adót.
De az a jog semmiképpen sem a véleménynyilvánítási jog.
Az ugyanis emberi, nem pedig adófizetői jog. Még az éppen erre járó turistát is megilleti. Szőnyi nem is ezt a jogot kívánja
négy leendő adófizetőre hivatkozva, hanem hogy a véleményét
„különös súllyal” vegyük figyelembe. Hogy kicsodák és miben, azt nem tudni. Hogy mit kell tenni azután, hogy elolvastuk
és figyelembe vettük, nem tudni. Hogy ehhez miért fontos négy
leendő adófizető, akiket szintén Szőnyinek hívnak, nem tudni.
Bár lehet, hogy engem jobban érdekel az, hogy mi a helyzet
Szőnyi bármelyik elvbarátjával, aki betűről betűre leírhatta volna ugyanazt, amit ő, de – nem termelt az államnak négy leendő
adófizetőt. Gyermektelenek a katolikus heterók között is akadnak. Akkor az ő véleménye nem ér különös súllyal, csak olyan
sima súllyal?
És mi van, ha – Isten ne adja – a Szőnyi gyártotta négy adófizető el találja hagyni az országot, mielőtt jelentősebb mennyiségű adót fizetett volna az államháztartásnak? A legidősebb
gyerek se lehet több tizenhét évesnél, tehát még évekbe telhet,
mire ilyen döntést hozhatnak. Ha, Isten ne adja, így döntenének, akkor Szőnyi évekkel korábban elhangzott véleményéről
visszamenőleg vegyük le a különös súlyt?
A második pont azzal kezdődik, hogy egy ókori vallás ókori
alapelveken ókori szabályokat hozott, és Szőnyi büszke rá,
hogy ő még az ókorban él. Akarom mondani, a neten publikál,
pedig ezt az ókorban senkinek sem engedélyezték, van róla
fénykép is, pedig az szerintem a tízparancsolatba ütközik (ne
csinálj magadnak faragott képet – ez eredetileg szobrot, konkrétan bálványt jelentett, de a muszlimok kvázi erre alapozva
minden emberábrázolást betiltottak, és ők csak jobban értenek
hozzá, mint én ezzel a hitetlen pofámmal), szóval voltaképpen
Szőnyi mégsem él az ókorban, csak buzizik. Lefogadom, hogy
egy csomót megszegett már a Jake által felsorolt parancsolatok
közül, holott ezek benne vannak a Bibliában, tehát a betartásuk

hívő ember számára kö-te-le-ző! Csak példaképpen, nemcsak
focizni tilos ám, hanem a tévében focit nézni is, hiszen ezzel
tevőleg támogatja, hogy a játékosok a döglött disznó bőrét illessék.
Ilyenkor persze szoktak jönni a magyarázatok, hogy hát az
azért ma már nem egészen úgy van, meg hát nem kell mindent
szó szerint venni. Aha, meg a faszra csomót kötni se kell, akkor
miért próbáljátok? Honnan veszi magának keresztény ember
azt az istentelenül veszekedett bűnt, hogy saját szája íze szerint
értelmezze a Bibliát? Ki az az Istennél följebb kapaszkodott főhatalmasság, aki ki merészelt adni egy brosúrát, miszerint Isten
közel nyolcszázezer szava közül melyek számítanak Isten szavának, ami szentírás, illetve nagybetűvel Szentírás, melyek számítanak Isten másodlagosan elpötyögtetett megjegyzéseinek,
ami legfeljebb egész kicsi betűvel SZENTÍRÁS, és melyek a teljesen figyelmen kívül hagyható, értéktelen sallangok? És hogy a
faszba lehetett ezzel a joggal pont egy malactoleráló homofóbot felruházni, egy melegtoleráló disznofób helyett? Mert azért
téliszalámi nélkül el lehet lenni, meg azzal különben is csak
magával szúr ki az ember, ha nem eszi, viszont Oscar Wilde-ot
börtönbe zárták és gyakorlatilag halálra kínozták, Alan Turingot pedig öngyilkosságba hajszolták azért, mert az a faszfej,
aki felülírta a Bibliát, történetesen a sertéshúst tolerálta, a melegeket meg nem.
Azért emlegetem a Bibliát felülíró faszfejet, mert az eredeti
Bibliában márpedig a sertéshús tilalma is feketén-fehéren benne van, erre tessék, a tecsó házhozszállítója huszonhatféle pultos és harminckétféle csomagolt sertéshúst listáz. Istenfélő keresztény országban ilyet nem tehetne, vagy csak akkor, ha
megkockáztatja ugyanazt a közmegvetést, amit egy meleg társkereső oldal. Minimálisan tizennyolcas karikát kellene tenni a
sertéskészítményekre, és aki ilyet akarna venni, olyan szégyenkezve kérné, mint Bodrogi Gyula a gumióvszert. „Ha már ilyen
sürgős az úrnak!”
És ez csak két konkrét híres ember, akiket megöltek azért,
mert keresztényéknél iszonyatosan fontos előírni, hogy vadidegenek kivel dughatnak. Aztán ha jön a hitetlen és megkérdezi,
hogy mégis mi közük hozzá, akkor a keresztény elbődül, mint a

sebzett oroszlán: „HÁT TE NEM TISZTELED A HITEMET?!”
Na, baszd meg, eltaláltad. Hát nem. Talán majd ha én is előírhatom, hogy te kivel dugjál.
De vissza Szőnyihez, annyira imádnivaló, amikor intoleráns
faszok ellágyulva mesélik, hogy ők mennyire tetszenek saját
maguknak a csodálatos toleranciájuk miatt. Az olvasó nem találja? Egyenesen tündéri. „Én annyira toleráns vagyok, juj, de
szeretem ezért magamat, nem olvasok bűnt a fejükre, biiizony,
sőt még azt is támogatom – jaj, ez a kedvencem, ezért imádom
magamat a legjobban –, hogy némelyik jogot, ami nekünk, tisztességes embereknek alapból jár, azt akár még ezek a mocskadt
röcskök is megkapják, no nem mindet persze, mert a házasságot például nem, de bejegyezhetik magukat élettársnak, éntőlem nyugodtan. Hát nem imádnivaló vagyok? Hát nem egy angyal vagyok, mármint nem az Úrnak angyala, csak úgy a szó
köznapi értelmében, egy csodálatos, nagylelkű emberbarát?
Ugye, mennyi sokat feladtam az elveimből csak azért, hogy ők
ne érezhessék magukat mocskos köcsögöknek? Jaj, tapsoljatok
már meg egy kicsikét!”
Igazán muszáj röhögni. Esetleg próbáljon meg egy kicsit kevésbé jó ember lenni. Mondjuk ne azért türtőztesse meg magát
attól, hogy mások fejére bűnt olvasson, mert ő egy igazi toleráns keresztény, ráadásul egy igazi férfi, aki keményen állja a
sorscsapásokat, hanem mert nem követtek el bűnt, a lónak a faszát követtek el, nem bűnt, baszd meg! Még mindig nem jöttél
rá? Sakkozni legalább tudsz? Na ide figyelj. Mi történik, ha a
bástyával átlósan próbálsz lépni? Eltaláltad, rávernek a kezedre, a bástyát visszarakják a helyére és rád szólnak, hogy tessék
szabályosan lépni. És mi történik, ha átlósan mész át a Városligeten? Úgy van, le se szarnak, és tudod, hogy miért? Azért,
mert nem vagy bástya, a Városliget meg nem sakktábla, vágod
már?!
A marha szabályaid arról, hogy mi bűn és mi nem, semmit
nem érnek azoknál, akik nem játszanak. Ti ott katolikusok egymás között mifelőlünk úgy irkáltok szabályokat, ahogy nem
szégyellitek, felőlünk lehet bűn, ha valaki lila léggömbbel
megy az utcán, pénteken húst eszik vagy szerdán pisál, kit érdekel, hogy nálatok mi számít bűnnek? A ti játékotokban mi

nem vagyunk benne. Felőlem ortályozhatsz, hogy pasiknak
egymással kefélni bűn, én meg majd kitalálom, hogy páros számú gyereket nevelni bűn, aztán ott állsz nyakig a kakiban.
Ugyanis ez itt egy demokratikus társadalom, ahol én is lehetek
akkora fasz, mint te. Majd ha idejön Jézus Krisztus személyesen és azt mondja, hogy álljon meg a vadalmafa, én, Istennek
egyszülött fia hozhatok törvényeket arról, hogy mi a bűn, de te,
Attila, nem, akkor majd ővele megbeszélem, hogy hozhat-e
csakugyan, de már engedelmet, kicsoda itten Szőnyi Szilárd,
hogy meghatározhassa, hogy mi a bűn? Ja, hogy az nem te voltál, csak olvastad egy könyvben? Hát én meg másik könyvet
olvastam, de ha akarod, hasonlítsuk össze, de akkor jöjjön ide a
szerző, mert egy mezei olvasó nem kompetens.
Arra mondjuk kíváncsi lennék, milyen az a tolerancia, amelyik nem messzemenő, ha az számít messzemenőnek, amit Szőnyi képvisel. (Közben veszem észre, hogy hol harmadik személyben emlegetem, hol második személyben szólok hozzá,
nézze el az olvasó, írói stíl, eszköz csupán.) Mert ugye jelen
pillanatban egy homofób fasz, méghozzá büszke homofób fasz.
Milyen lenne, ha a toleranciája még messzemenő se lenne?
Hívő katolikus nyilván nem támogatja a melegek házasságát,
ez logikus. Azaz pillanat, ezt a disznóhúsnál már érintettük,
szóval ha azért nem támogatod a melegek házasságát, polgártársam, mert ez a véleményed, akkor halljuk a véleményedet,
azaz hogy miért nem. De ha azért nem támogatod, mert a kereszténység márpedig kötelezően előírja, hogy nem támogathatod, akkor mi van a többi parancsolattal, illetve akkor mi a te
véleményed, amit ugyebár különös súllyal kellene figyelembe
venni, tekintettel a négy potenciális adófizetőre? Ez a katolikus
egyház véleménye, nem a tied, polgártársam. Én nem vagyok
kíváncsi a katolikus egyház véleményére, majd ha az leszek,
megkérdezem őket. (Illetve ez számomra elég bonyolult, de e
ponton nem lényeges.) Nem a katolikus egyház állított elő négy
leendő adófizetőt, akiknek személye valamilyen okból különös
súlyt képvisel az apjuk véleménye szempontjából, elvégre, höhöhö, az összes egyház közül egyedül a katolikus nem képes
gyereket csinálni. A többinek legalább még föláll. A négy leendő adófizetővel egyedül te büszkélkedhetsz, polgártársam, ámbár még kérdés, hogy a véleményedet ők hogyan s miért tehet-

nék különös súlyúvá, de ha teszik, akárhogy is, csak a te véleményeddel teszik. Akkor halljuk azt. Hagyjál engem békén a
katolikus egyház véleményével.
Ja, hogy a kettő megegyezik? Istók zicsi a katolikus egyháztól tök totál függetlenül ugyanarra a következtetésre jutottál,
senki nem súgott, és ezt képes vagy röhögés nélkül elmondani?
Á, hülyeség, ilyet senki nem képes röhögés nélkül elmondani.
Pontosan mikor és miért kell az elveidből bármit is feladnod?
Meséld már el, légyszi. Odáig képben vagyok, hogy a homoszexuálisok (nem az aktivisták, bárki) nem járhatnak kézen
fogva szívük választottjával, mert félő, hogy arra téved néhány
fasiszta őrült és agyonverik őket. Ezen a részén nagyjából értem az elvek feladását. Te járhatsz a feleségeddel kézenfogva,
ők nem, sőt azt se mondhatják, hogy a feleségem vagy férjem,
és ezt te helyesled. Oké, most halljuk, hogy neked milyen elveket kell föladnod.
Mert ugye amiket itt mondasz… hogy nem olvasol az emberek fejére bűnt, az nem elvek feladása, életem, hanem elemi józan ész. Próbáld meg, olvass bűnt a fejemre, meglátod, mit
kapsz érte, még egyszer elkenem a szádat, mármint persze verbálisan, a jelenlegi lassan húszezer betűre rúg. Az, hogy támogatod a regisztrált élettársi kapcsolatot, szintén nem elvek feladása, hanem annak jele, hogy némi józan ész már beszivárgott
a kemény katolikus fejedbe. Csak így tovább, kis lépésekkel,
Ellie, a melegek regisztrált élettársi kapcsolatától Szent Gellért
szívszélhűdést kapott volna, te pedig támogatod, akkor most jöhet a házasság és a gyerekek örökbe fogadása!
A harmadik pont is imádnivaló, „életemben kétszer laktam homoszexuális ember házában”. Ez akkor tartható, ha életedben
kétszer laktál olyan házban, ami nem volt a tied, egyébként belekívánkozik, hogy „tudtommal”. Szoktam mesélni barátom
esetét, aki egyszer ült egy régi ismerőse autójában, aki vezetés
közben teli szájjal buzizott, hogy a buzik micsoda mocskok,
még szerencse, hogy ő nem ismer egyet se. Barátom csak ült
mellette és hallgatott. A poént rá szoktam bízni az olvasóra, de
most kivételesen elmondom, katolikus vagy, hátha nem érted:
buzi volt. Illetve most is az. És évek óta ismerték egymást a fószerrel, aki nem ismer egyetlen buzit se. Erről ennyit.

Én egyébként egyszer hosszas levelezést folytattam egy katolikus pappal, számos különböző – vallási és kevésbé vallási –
tárgyban, és őszintén mondhatom, hogy kiváló úriembernek találtam. Ennek ellenére elképzelhetőnek tartod, hogy úgy általában a katolikus papokat nem találom szeretnivalónak? Olyan
elveket képviselnek hivatásszerűen, amikkel ép ésszel nem lehet egyetérteni, ámbár ettől még persze lehetnek egyénileg kiváló úriemberek. No, hát te pedig ismertél két kiváló úriembert,
akik melegek voltak, de ebből mintha nem vontad volna le a
következtetést, hogy akkor bizonyára valamennyien azok. Jól
tetted (az első dolog, amit jól teszel): ez éppen olyan előítélet
lett volna, mint az az előítélet, amit megcáfol. Az embereket
nem a csoportjukról kell megítélni, hanem önmagukról, amikor
már megismerted őket. (Tudom, én mondom, amikor a legkülönbözőbb állatságokat olvasom a fejedre ismeretlenül, csakhogy azokat már effektíve el is követted. Nyílt lapokkal játszunk.)
Annak örülök, hogy nem kérkedsz nemi hovatartozásoddal,
régen ez bizony sok katolikusnak (meg másféle hitűnek) szokása volt, kedves feleséged például régen úgy mutatkozott volna
be: Szőnyi Szilárdné. Ez ma már nem szokás, nagyon helyesen,
és ugye nem is mutatjátok be egymást úgy melegeknek, hogy a
feleségem vagy a férjem? Ez nagyon csúnya kérkedés lenne
nemi hovatartozástokkal, hiszen ti összeházasodhattatok, a melegeknek pedig nem szabad, az olyan embereknek köszönhetően, mint te. És ugye meleg ismerősök elől a gyerekeket gondosan eltitkoljátok?
Ha a fenti kérdések közül csak egyre is nem a válasz, akkor
az, hogy a meleg ismerősökkel kölcsönösen nem tettétek hajlamaitokat úton-útfélen közszemle tárgyává, nem volt kölcsönös,
nekik a társadalmi nyomás által rájuk préselt kényszer, neked
meg szabad választás, amivel csak a nagy-nagy toleranciádat
hangsúlyozod. Eszköz arra, hogy különb embernek tarthasd
magad, mint amilyen vagy. Én nem dőlök be neki.
Félre ne érts, ettől még lehetett jó a kapcsolatotok, csak nem
azért, mert katolikus kultúrember vagy, hanem mert katolikusságod ellenére kultúrember vagy – az imént beszéltük meg,
hogy katolikusként az lett volna a dolgod, hogy bűnt olvass a
fejükre, és mégsem tetted –, és mert ők csakugyan gyakorolják

azt a toleranciát, amiről te csak a szádat jártatod. Ugyanis ha
valaki egy elnyomott kisebbségbe születik, akkor automatikusan megtanulja a toleranciát a többséggel szemben. Nincs más
választása.
Egyébként igaza van Vincentnek. Hogy jön ez ide? Nekiállsz
elmesélni, hogy van két meleg barátod, tehát eleve nem lehetsz
olyan ronda homofób, miközben előtte és utána azt magyarázod, hogy milyen ronda homofób vagy? Hát a kurva életbe,
minden náci fasz arról csarpog, hogy őneki két cigány haverja
is van, ő nem lehet náci, miközben már egy órát eltöltött azzal,
hogy acsargott a cigányok ellen, és utána még egy óra hosszat
folytatja! Komolyan azt hiszed, hogy ezt a faszságot értelmes
emberek beszopják? Akkor te hülyébb vagy, mint katolikus!
Az előbb írtam le, hogy kultúrember vagy, erre nekiállsz
ugyanazt a rizsát lökni, mint akármelyik segg kisnyilas?
No, negyedik pont, jól van, a homoszexualitást természetellenesnek tartod, ez egyrészt a legsajátabb privát magánügyed,
amivel fölösleges lett volna a nyilvánosságot terhelni, másrészt
mindenki úgy hülyül meg, ahol akar. Természetes ugye nyilván
az, amit nem rontott meg a csúnya, gonosz nagyvárosi civilizáció, az elfajzott újmódi fuj-fuj és berzenk. Stimmt? Na, akkor
ide vigyázz. Itt basznak a srácok az udvaron. De tök frankón,
fiúk egymással, a járókelők és mindenki szeme láttára, csoportosan, van úgy, hogy négyen is. Ami belefér. De ezek macskák,
baszd meg, ezek tízezer éve semmit nem fejlődtek, úgyhogy ha
azt mondod, hogy ez természetellenes, akkor légyszi magyarázd már meg, mi az a természet, de úgy, hogy egy ilyen hitetlen faszfej is megértse. Mert a modern, züllött nagyváros az
nem. A Mezopotámiában háziasított vadmacska, az sem. Akkor
mégis mi?
Ami meg a rózsaszín tangás szivárványmeneteket illeti, van
nekünk egy képsorozatunk a 2008-as melegfelvonulásról.
Légyszi, jelöld már be legalább a legfelháborítóbb rózsaszín
tangákat. Köszi szépen, és ha ez megvan, akkor megbeszélhetjük, hogy engem meg mennyire rohadtul irritál, hogy ti katolikusok mind ornátusban meg tiarában jártok.
Mi? Hogy nem jártok? Akkor most miről beszélünk? Mi köze
egymillió melegnek ahhoz, hogyan néz ki Conchita Wurst, aki

mellesleg kizárólag adott alkalmakkor visel szakállat női ruhához és hosszú hajhoz, van róla fotó, amin egy tök átlagos ürge.
Pedig mikrofon van a kezében, szóval ott se az utcán kapták le.
Most komolyan azt akarod játszani, hogy kimegyek a strandra,
megkeresem az első löttyedt seggű banyát lila sminkben vagy
sörhasú, kacska lábú faszit, megkérdezem tőlük, hogy véletlenül nem katolikusok-e, aztán engedélyt kérek, hogy lefotózhassam őket és aztán megkérdezlek téged, Szőnyi polgártársam,
hogy komolyan azt akarod-e, hogy a gyerekeid így nézzenek
ki? Gondolom, erre zsebből rávágod, hogy a rondaság nem kelléke a katolikusságnak. Hát a melegségnek se a conchitaság, te,
nagyon hülye. Vedd eszödbe a barátomat, ahogy ült az autóban. Gondolod, hogy a HEGYI kolléga nekiáll teli szájjal buzizni neki, ha úgy néz ki, mint Conchita Wurst? Nem engedte
volna az autójába, tiszta sor.
És tudod mit, baszd meg? Ha lenne egy fiam, és úgy nézne
ki, mint Conchita Wurst, akkor mint apja megkérdezném
ugyan, hogy nem találtál-e szebb jelmezt, édes fiam, mert a
Wurst aztán tényleg nagyon ronda, viszont ennél fontosabb
lenne a történetben, hogy van egy fiam. Mert amúgy nincsen,
és neked, négygyerekes apának nem kell azt magyaráznom,
hogy az milyen klassz, ha az embernek gyereke van. Hát nekem nem jutott.
Hatodik pont. De, éntőlem mondhatják erre is, hogy a saját farkába harap a kígyó, egyébként viszont Vincentnek van igaza, a
homofóbiát a hozzád hasonló homofóbok terjesztik. Homofóbia elleni kampánnyal homofóbiát gerjeszteni, ilyet a pék büdös fasza még nem látott, hülye-e vagy, mondjad már? Voltak
már olyan seggfejségek, mint a tied, amik aztán megszűntek,
például valaha egy jólnevelt amerikai úriember zsigerből lebüdösniggerezte a feketéket, és a hetvenéves fekete bácsit hé, te
fiúnak szólította akkor is, ha ő maga húszéves volt. Aztán tudod, mi történt? Jöttek a tolerancia önjelölt apostolai, például
Martin Luther King, és addig ütötték a vasat, amíg hogy, hogy
nem, az lett a norma, hogy a jólnevelt amerikai úriember egyrészt már lehet fekete is, másrészt ha fehér, akkor jó napot, uramot köszön a fekete úriembernek.

Apropó önjelölt, arról mesélj már, légyszi, hogy téged ki kent
föl a seggfejség apostolának, és volt-e rá engedélye a Seggfejségi Főhivataltól. Mert ha ilyesmi nincsen, akkor te ugyanolyan
önjelölt apostola vagy az intoleranciának, mint Lakner, Vincent
vagy jómagam a toleranciának.
Csak tudod, mi van? Az intolerancia eddig még mindig megbukott. Még a tízparancsolatban is van rá példa, több is említ
közülük felebarátokat. Tudod, mi a felebarát? A másik zsidó.
Amikor a szöveget megírták, az ószövetségi időkben egy jólnevelt zsidó úriember csakis a másik zsidót tekintette embernek,
mindenféle népekből való jólnevelt úriemberek hasonlóképpen
cselekedtek. Ez volt a norma. Aztán jöttek a tolerancia önjelölt
apostolai, és addig ütötték a vasat, amíg hogy, hogy nem, az
lett a norma, hogy a jólnevelt keresztény úriember már minden
más nép fiait úriembernek tekinti.
Bassza meg, a toleranciának ezek az önjelölt apostolai keresztények voltak. Erre jössz te az intoleráns szövegeddel és
felrovod a tolerancia mostani önjelölt apostolainak, hogy hogy
merészelnek ugyanúgy cselekedni, mint a te állítólagos szellemi elődeid, és akkor te vagy a keresztény?! A pék lovának a
nagy büdös fasza, az a keresztény, nem te, kapjál már az
agyadhoz és vedd elő az Írást, hiszen ott áll, hogy „lökjétek el
tőlem a kisgyerekeket, mert bizony mondom néktek, útálom
őket, mint a szart”. Ugye? Nem! Nem ez van odaírva, baszd
meg!
A hetedik pont egy részét kihagyom, mert lilám sincsen, ki az a
Kormánybiztos Úr és mit mondott. Remélem, hogy nem a Kerényi, mert attól frankón engem is kiver a víz, a halál fasza nem
olyan rémületes, mint az az ember, maradjunk annyiban, hogy
örülök, hogy tetszett a film. Nekem is.
Nyolcadik pont… igen, Vincentnek megint igaza van, akkor
legfeljebb téged nem érdekel Lakner véleménye, na mondd
már, nagy kaland, minket meg a tied nem érdekel. Azaz bocs, a
tiedet nem mindenben ismerjük, mert számos részletben megegyezik a katolikus egyház véleményével, és innentől nehéz eldönteni, hogy van-e sajátod egyáltalán. Ami engem illet, a te
véleményed valamivel mégiscsak jobban érdekel, mint a katoli-

kus egyházé. Valahogy hiteltelenül hangzik a szájukból a homofób hiszti. Más dolgok is, de ezek aztán végképp. Rólad,
Szőnyi polgártársam, nem feltételezem, hogy buzi vagy, legfeljebb látens, ők viszont tekintélyes hányadban azok, már az újságok is erről cikkeznek.
Ami a hitgyülit illeti, nekem nincs mit elhatárolódnom tőlük,
szimplán leszarom, hogy melyik homofób milyen homofób. Az
én nézőpontomból a hitgyüli és teközted az égvilágon semmi
különbség nincs. Fensőbbséges faszok vagytok, akik valamilyen képzelt küldetéstudattól hajtva mások gatyájában kotorásznak és okvetlenül, feltétlenül, mindenféleképpen ki óhajtják nyilatkoztatni, hogy ki mit csinálhat a saját faszával, mert
ezt csakis és kizárólag ti vagytok hivatottak eldönteni. Ilyet
amúgy játszhatunk, én például most éppen olyan fontosságtól
áthatottan kinyilatkoztatom, hogy innentől kedves feleségeddel
kizárólag lótuszvirág pozícióban engedélyezem, mert nekem
erre jogot ád a Szent Lila Vécécsésze. És ha olyat találsz mondani, hogy olyan nem is létezik, akkor kiüvöltöm a fejedet a két
füled közül, hogy mégis hogy képzeled, hogy NEM TISZTELED A HITEMET?!
Fáradok már, hajnal van, lépjünk tovább. A kilencedik pontot
át is ugrom, fingom nincsen, hogy ki milyen lapba mit írt, nem
mindegy?
Tizedik. Tényleg, igazad van. Nem szakad le az ég, baszd meg!
Itt állsz te becsületes kis katolikus homofób, hányod a szentkörösztöt a rohadalom buziakra, és várod a mennybéli seregeket,
hát az ókorban az egész Közel-Kelet népessége nem lehetett
akkora, mint amennyi buzi ma egy nagyvárosban él, és az Úr
annyi kevéske emberért mégis kénkővel emésztette el Szodomát és Gomorrát – erre most mi van? Hányod a szentkörösztöt
a rohadalom buziakra, és a mennybéli seregek basznak jönni.
Ez a baj az egésszel, látod? Az összes valamirevaló csoda évezredekkel ezelőtt lezajlott, azóta az Úr egyszerűen nem mutat
semmiféle csodát, jó, tudom, Fatimában állítólag igen, nekem
meg tegnap alászállt az égből a Szent Lila Vécécsésze és elénekelte Sarastro áriáját. Rohadt sok csodára lenne igény idelent,
és az Úr egyszerűen cseszik egy icipici csodát ránk pazarolni,

ez a baj, tudod? Az az ember még nem született meg, aki nekem meg a többi ilyen hitetlen fasznak meg tudná magyarázni,
hogy ha a Bibliában az Úr dögivel dobálta lefelé a csodákat
akármi csip-csup ügyek miatt, akkor most miért nem ment meg
minket legalább a legnagyobb ostobaságainktól, hát hiszen ha
kipusztítjuk magunkat, akkor kikkel fog ő játszani?
Amúgy ami előtt te álmélkodva szádat tátod, azt úgy hívják,
hogy huszonegyedik század. Isten hozott. Állj föl és menj tovább. Már nem állunk a katolikus vagy bármiféle egyház tulajdonában, volt egy felvilágosodás, a francia forradalom a nagy
érdeklődésre való tekintettel végbement, az első és nyomában a
második világháború totálisan átrendezte a világot. Vannak
előnyei is ennek az új változatnak, hátránya is akad bőven, de
tökmindegy, ez van, eszöd, nem eszöd, nem kapsz mást. Azért
az előnye több. Például olyanok, hogy szabad mindenféle embernek lenni, és nem írják elő, hogy mi legyél. Mármint ugye a
világ civilizáltabb részein, ahol nem uralkodik totális terrorral
Kim elvtárs, az iszlám vagy a katolikus egyház.
No, elértük az utolsó pontot, mesélj, hogyan korlátozzák az
őszintén beszélési jogodat. Én mondjuk nem vagyok képviselője semminek, radikális pláne nem, de az tény, hogy vastagon
lehülyézlek ugyan, de elmondani elmondtad. Létezik egy felfogás, valahogy úgy szokták idézni, hogy „nem értek egyet a véleményeddel, de harcolni fogok a jogodért, hogy elmondhasd”.
Én ezt vallom. Te is? Ja, nem vallhatod, katolikus vagy.
Mondd, ha bemegyek egy katolikus templomba, szabadon beszélhetek a híveknek bármiről? Komolyan érdekel, életemben
nem jártam semmilyen templomban, nem is szándékozom,
úgyhogy nincs róla tapasztalatom. Ha azt mondom, hogy szerintem nem Jézus volt a megváltó, hanem a húga, akkor mi
lesz, elmagyarázzák, hogy miért nem lehet igazam, kidobnak,
megvernek, áttérnek az én hitemre vagy mi?
Mert a net meg az én templomom. Ide te a kétezer éve leragadt nézeteiddel bejöhetsz, elmondhatod, összehordhatsz tonnányi baromságot, lehet, hogy lehülyézlek, de egy ujjamat se
mozdítom azért, hogy befogjam a szádat. Itt éppen az a lényeg,
hogy szabadon el szabad mondani bármit.

Jó, tudom, összevissza barmoltalak, már harmincötezer betűnél tartunk, órák óta írom ezt a cikket, de figyelj, ha hülyeséget
írsz, akkor le fognak ám hülyézni. Ez itt nem az egyház, ahol
kétfélét lehet mondani, Istennek tetszőt, amiért dicséret jár,
vagy eretnekséget, amiért megszid a plébános úr. Itt gondolkodni kell, és hát a logika, finoman mondva, nem az erősséged.
Én csak ezt az egy cikkedet ismerem, lehet, hogy más tárgyakban sziporkázik a zsenialitásod, kettőnk között az a különbség,
hogy én nem nyilatkozom olyan dolgokról, amikről semmit se
tudok. Megmondom világosan, hogy azt nem tudom. Ebben a
cikkben marhaságokat hordtál össze, tehát le lettél barmolva.
A homofóbia úgy, ahogy van, marhaság, tehát az a cikk, amit
a homofóbia talaján állva írnak, eleve nem lehet értelmes. Miért marhaság? Mert semmi közöd hozzá, édesapám, hogy ki kivel kefél. Ez ilyen egyszerű. Amíg felnőtt, épelméjű emberek
kölcsönös beleegyezéssel nemi életet élnek, és ezzel nem zavarnak másokat, addig neked semmiféle alapod nincsen, hogy
beledumálj az életükbe. Ugyanezért fel vagy mentve a lótuszvirág-pozíció kötelezettsége alól. Hasonlat volt. Azért mondom,
mert bizonyos felfuvalkodottsági szint fölött az emberek iszonyodnak attól, hogy humorérzékük legyen, és nem venném a
lelkemre, ha annyira komolyan vennéd, hogy… szóval nem
venném a lelkemre.
No, csülökre, hajnalodik, aludni köll.
Utóirat. Bocsánat, azért át szoktam nézni a cikkeket, miután
fölrakom, és megakadt a szömöm a katolikus egyház megkérdezésén, ami számomra elég bonyolult. Azért tudniillik, mert
elég komoly elkötelezettséget vállaltam a pedofília elleni harcban, ha némileg sajátos eszközökkel is, és valahogy nem venné
be a gyomrom, hogy vidáman társalogjak egy pedofillal valami
tök totál egyéb kérdésről, nem pedig arról, hogy miért nem szégyelli magát. Mármost ha lehetne tudni, hogy minden katolikus
pap pedofil, akkor tiszta sor, először is jól lecseszném, aztán
megbeszélném vele a katolikus egyház véleményét az adott
kérdésről. Ha azt lehetne tudni, hogy mind bűnrészes a pedofília eltussolásában, az is tiszta sor, akkor azért cseszném le. De
hát nem lehet biztosan tudni. Kivétel nélkül az összes azért

mégse lehet közvetlenül bűnös, legfeljebb abban, hogy nem rohan a Vatikánba és nem követeli a felelősök megbüntetését és a
pápa lemondatását. De megértem, ha nem. Olyan érzés lenne,
mint homofóbok között melegnek lenni. Mindazonáltal ha nem
veszi rossz néven az olvasó, vagy ha igen, mit bánom én, szóval én egyelőre nem szívesen társalognék katolikus papokkal.
Túl nagy a rizikó, hogy vaj van a tonzúráján.

2014.07.03.

Jaj, Szilárd, ne már
Az várható volt, hogy Szőnyi Szilárd nem elgondolkodni fog
az írására kapott válaszokon, hanem besértődni. Azzal kezdi,
hogy a reakciókból összeállított szöveggyűjtemény fölé odaírja: „erős idegzetűeknek”. Kis blogunkból nincs benne részlet,
nem is számítottam rá, hogy eljutok addig a magasságig, hogy
egy válasz.hu cikkírója figyelemre méltasson, ráadásul örülök
neki.
Ha valamin elgondolkodik, akkor azon, hogy ennyire nem sikerült-e megfogalmazni a mondandóját, „avagy a homoszexuálisok jogainak szélsőséges hirdetői ennyire megátalkodottak”?
Igen, Szilárd, annyira nem sikerült megfogalmaznod a mondandódat, hogy még most is, miután a net egy kicsit helyretett
(volna, ha nem olyan kemény az a katolikus fejed), szélsőséges
homoszexuális-joghirdetőket emlegetsz, ami fából vaskarika. A
melegek jogainak hirdetői között nincsenek szélsőségesek, ha
ismersz egyet, muti meg, a szélsőség az, hogy egy szerelmespár aszerint járhat vagy nem járhat kézenfogva az utcán, hogy
milyen testrészek vannak a lábuk között, pedig a kézenfogva
sétálásnál azt ám nem használják. Meg szélsőség az, hogy amikor ez a helyzet márpedig fennáll, akkor te, Szilárd, a „többségi” homofób-katolikus társadalom képviselője, nem azért
harcolsz, hogy ez az áldatlan állapot megváltozzon, hanem
seggfej rizsát löksz arról, hogy milyen toleráns vagy, de azért

tényleg eleged van már ezekből a természetellenesekből. Most
akkor mégis milyen reakciókra számítottál?
De kezdjük megint az elején. Azt mondod, hogy a múlt héten
azt vetítetted előre, hogy „mégoly higgadt és érvelő módon
sem lehet bírálni”. Nézzük csak: „nyakunkon a szivárványmenet”, ezzel kezded, aztán sírsz a kisebbségiséged miatt és hazugsággal gerjesztesz hangulatot a melegek hiányzó gyerekeinek hiányzó adója miatt, meg saját magad mellett a négy adófizetőd miatt. Természetellenesnek tartod a melegséget, ámbár
a heteró nemiség utcára vitelét is. Szerinted amikor az emberek
még az anyatermészetben éltek, akkor hol éltek nemi életet?
Tudod, Ádám meg Éva, szerinted hol estek bűnbe, mely eredendő, bent a szobában? Nem volt szobájuk, és ha lett volna,
akkor se nőtt volna odabent az almafa. Diszkriminációnak nevezed, hogy betiltják fasiszta szervezetek hirdetéseit, tudod,
amik szerint van kiút a homoszexualitásból. Hát ha abból van,
akkor a heteroszexualitásból is van, esetleg mutass is rögtön
példát a melegeknek, Szilárd, jó? Változz át meleggé, csak egy
pár hónapra, szexelj pasikkal, aztán változz vissza. Ha ezt ilyen
könnyen meg lehet csinálni. Én nem tudnám, teljesen elképzelhetetlennek tartom magamról, viszont nem is támogatom azokat a fasiszta szervezeteket, amik eugenetikai alapokon kiválasztottak a sokféle ember közül egy kívánatos típust (a keresztény heteroszexuálist), és a többit megpróbálják olyanná átnevelni. És akit nem sikerül, azzal mi lesz, deportálják Madagaszkárra vagy elgázosítják?
Te higgadt és érvelő módon próbálsz bírálni? Hol van itt a
higgadt érvelés? Érveket egyáltalán nem használtál. Első pont:
elmondtad, hogy mi vagy. Második: elmondtad, hogy miképpen viszonyulsz a melegekhez. Harmadik: elmondtad ismeretségedet két meleggel. Negyedik: elmondtad, hogy milyen dolgok taszítanak. Ötödik: elmondtad, hogy ellenszenves Conchita
Wurst. Hatodik: megkérdezted, hogy nem a homofóbiaellenes
kampányok terjesztik-e a homofóbiát. Hetedik: elmondtad a
véleményedet egy filmről és egy színdarabról. Nyolcadik: elmondtad, hogy miért nem érdekel Lakner és mások véleménye.
Kilencedik: elmondtad, hogy mit veszel rossz néven és tekintesz a többség jogai korlátozásának. Tizedik: elmondtad, hogy

mit gondolsz diszkriminációnak. Tizenegyedik: elmondtad,
hogy korlátozni akarják a véleményed kifejtését.
Hol vannak itt az érvek? Egyetlenegyet se találok az egész
cikkben, pedig elolvastam egy párszor, amikor válaszcikket írtam rá, akkor is, meg most is. Higgadtnak éppenséggel higgadt,
nagy kaland. Csak mint egy társadalmi probléma megoldására
tett erőfeszítés nem ér kiskutya fülit se. Ez a helyzet, Szilárd.
Értem én, hogy a cikk nem kispubli volt, hanem a legszemélyesebb gondolataid. Az én előző cikkem is a legszemélyesebb
gondolataimat tartalmazta, és a mostanival is ez a helyzet. Csak
az a nagy lila helyzet, hogy a legszemélyesebb gondolataid
seggfejnek mutatnak be téged, Szilárd, hogy megmondjam az
őszintét. Legközelebb vagy változtass a legszemélyesebb gondolataidon, vagy legyél kevésbé nyílt. Ámbár ha rám hallgatsz,
azt csinálsz, amit akarsz.
Mivel másodszor is említed az érvelést, meg kell állapítanom,
hogy a leghalványabb sejtelmed sincsen, mi az, hogy érvelés.
Persze honnan is lenne, katolikus vagy, kinyilatkoztatásokkal
működsz, amikor kicsi voltál, a pap bácsi elmondta, hogy mit
kell hinni, és ha nem hitted, akkor jól el lettél verve. Érvelést a
vallások nem használnak, maximum azt, hogy „ez azért van
így, mert ez van leírva a nagykönyvben”. Ez pedig nem érv.
Megmutatom, mi az az érvelés. Teszek egy állítást: a melegek nemi élete ugyanúgy az ő magánügyük, mint a heteróké,
nem természetellenes, nem bűn, nincs benne semmi különös.
Erre a logikus reakció persze az: miért, azért, mert Attila ezt
mondja? De mondok rá érvet is, e ponton olyat, ami nagyon
könnyen cáfolható, direkt, hogy ne legyen nehéz dolgod (kis
lépésekkel, Ellie): azért, mert soha senki semmiféle érvet nem
talált a homoszexualitás természetellenes és/vagy bűn mivolta
mellett, ami ne azon alapult volna, hogy mi áll valamilyen ősrégi könyvben, amelyet egyszerűen föl lehet tenni a polcra az
Ezeregyéjszaka meg a Gilgames mellé, és már sincsen probléma.
Most jössz te, Szilárd. Cáfold meg az érvemet. Mondd meg,
hogy miért nincsen igazam. Akár úgy, hogy megmagyarázod,
miért természetellenes és/vagy bűn a homoszexualitás, anélkül,
hogy hivatkoznál bármilyen ősrégi mesekönyvre. Vagy úgy,

hogy megmagyarázod, miért nem lehet a Bibliát szimplán föltenni a polcra a többi ősrégi mesekönyv közé, illetve miért keletkezik probléma, ha mégis ezt tesszük. Vagyis ha felhagyunk
azzal, hogy a Bibliát tekintsük útmutatónak az élet dolgaiban.
Ez azért lesz nehéz, mert az emberek minimum 99%-a, beleértve az állítólagos hívőket is, nem a Bibliát tekinti útmutatónak,
legfeljebb ezt állítja (és sokszor őszintén hiszi is) magáról.
Vigyázz, közvetett hivatkozás nem ér. Nem ér azt mondani,
hogy azért bűn a homoszexualitás, mert számos ország törvénykönyvében ez áll. Azért áll ez ott, mert a törvényeket vallásos homofóbok írták, akik a Bibliából vagy a Koránból merítették elképzeléseiket arra nézvést, hogy mi helyes és mi nem.
Azok az országok, ahol a homoszex még mindig tilos, olyan
országok, amiket egyéb szempontból sem tekintünk példaképeinknek. Sok országban ezek közül te magad is bűnösnek számítanál, mert nem vagy muszlim.
Szóval nem ér azt mondani, hogy azért bűn, mert ez áll a
(nem bibliai) törvényben, mert nem ez áll. Tényleg ez állt a
nyugati, fejlett országok törvényeiben is, és szép sorban eltávolították onnan. És lám, nem történt semmi tragikus. A melegek
nem árasztották el az utcákat és kezdték el ütlegelni a homofóbokat, nem buzultak meg tömegével a gyerekek, szép nyugiban
élnek, szabadon, homók és heterók egyaránt.
Halljuk az érvet.
Van még egy félreértés közted és a valóság között, Szilárd. Azzal fejezted be előző cikkedet, hogy korlátozni akarják a szólásszabadságodat, a mostaniban pedig megállapítod, hogy csakugyan, milyen sokan estek neked őrjöngve.
És? Hol szenvedett ezáltal a szólásszabadságod? Már engedelmet, de ha odarohanok hozzád az utcán és közlöm, hogy
mindenkinek a kezén kell járnia, mert az sokkal sikkesebb, akkor remélem, hogy minimálisan lehülyézel és elküldesz a fenébe. Te ugyanilyen hülyeséget írtál az előző cikkben, mégis mit
vártál érte, boruljunk a nyakadba? A „referenciaközeged”, amit
nem nevezel néven, rokonszenvvel fogadta, ez nem elég? Miért
várod el, hogy hirtelen majd pont a te seggfejséggel dugig töltött cikked nyomán egyetértés támad abban a társadalomban,
amiről amúgy nagyon jól tudod, hogy ebben a kérdésben aztán

igazán nincs benne egyetértés? Vagy miért várod el, hogy csak
azok nyilvánítsanak véleményt a cikkedről, akik egyetértenek
vele?
De a szólásszabadságodat igazán nem korlátozta senki. Se ellentmondást nem tűrő, se szelídebb módon. Megírtad a cikket,
most is ott van a weboldalon; megírtad az új cikket is, az is ott
van. Megfenyegettek? Megvertek? Perbe fogtak? Történt bármi
olyasféle, ami miatt azt érzed, hogy legközelebb nem tanácsos
homofób cikkeket írnod? Mármint nem azért, mert rájöttél,
hogy homofóbnak lenni ostobaság, hanem mert ha harmadszor
is hangot adnál véleményednek, akkor falakba ütköznél? Ki
bántott, Szilárd?
A Magyar Narancsnál az alpári és undorító buzizást meg a
legsötétebb és leggonoszabb rasszizmust szimplán nem találom. Elhiszem, hogy volt ilyen, de linkelhettél volna rá, Szilárd, úgy illik. Csak ezt találtam: „A nap legszánalmasabb publicisztikája tegnapi, de ma sem mondanánk róla többet, annyira
átlátszóan hamis az egész.” Hát ez stimmel.
Földes Ágnes nem írt újat, eredetileg „kulturált ember nem
szemetel, a többieknek meg tilos” és hasonló szövegváltozatokban évek óta kering a neten. Ő csak alkalmazta rád, értelemszerűen. Olyan nagy kérés, hogy ne buzizzál, Szilárd?

2014.09.04.

Névetimológia
A Jennifer név egy walesi név korni torzításának angolosítása.
A Jessica zsidó. Az első Vanessa ír volt, ezt becenévként kapta
egy igazi ír hazafitól, holland családnevéből és zsidó keresztnevéből összerakva. A Vivien latin. Ennyit az angol–amerikai
kultúráról, az értékrendet nem találtam meg ezekben a nevekben.
Ezzel szemben a tősgyökeres magyar nevek közül a Csongor
török eredetű. A Bendegúz és a Botond tényleg magyar. A Soma viszont eredetileg Som volt, majd a nyelvújítás korában

vették fel egy tévedésből kiindulva. Ennyit az ősi magyar kultúráról.

Petőfi keresztneve egyébként görög zsidó, a kép alján említett
János úgyszintén. A versben pedig „a magyar név újra szép
lesz” nem azt jelenti, hogy a magyar emberek nevei lesznek
szépek, jól fog csengeni, ha valakit Köpüllőkustánczi Opor fia
Tomajcsüngérnek hívnak, hanem az a név, hogy „magyar”, a
magyarok népneve fog jól csengeni, ha az óhajtott talpramagyar megtartatik.
Megtartatott. Már ötharmad évszázada. Külföldön egyre több
magyar szeretné, ha inkább románnak néznék.
Kétségtelen, hogy ha a gyerekek csak azokból a tankönyvekből
tanulnak, amiket a rezsim ad, és az ő gyerekeik is azokból tanulnak, akkor öregkorára az érpataki polgármester lesz a legértelmesebb ember az országban. Egy baj van, mármint a rezsim
szemszögéből. Én az előző kommunizmusban voltam gyerek,
és nem vagyok hülye, de még csak kommunista se. Az ember
felnő, megokosodik és már nem hisz a rezsimnek. A tankönyveket forgatjuk ugyan, mert muszáj, de nem azokból tanulunk,
hanem nézzük magunk körül a világot.
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Tiszta férfiúság
Állítólag valami látens buzi kötelezővé akarja tenni valami középkori pap könyvét arról, hogy bűűűűűűűűűűűűűűűűűn.
Mindegy, micsoda, lényeg, hogy bűűűűűűűűűűűűűűűűűűn.
Megkerestem a könyvet, beleolvastam, mégiscsak eredetiben
akartam értesülni. Sültem is érte.
Rögtön az előszavak után, a 11. oldalon kiderül, hogy papbácsi utálja a békákat, tehát jó ember már se lehet. Aztán megtudjuk, hogy a férfinak gránitkemény, széles homloka van, a nőt
viszont összetörné az életért folytatott küszködés. A 14. oldalon megtudjuk, hogy a szervetlen testeknek Isten azért nem
adott teremtő erőt, bármit jelentsen is ez, mert ezek nem pusztulnak el olyan könnyen. És a kártyavár?! És a kártyavár?! Annak miért nem adott Isten teremtő erőt?
Mindegy, nem ez az érdekes, csak megjegyzem, hogy amikor
papbácsi ezt írta, még lehet, hogy szabad volt hátfigyeljcsakideédesfiamozni a gyerekeket, de ha ezt a leereszkedő énfelnőttvagyoktemegcsakegykistakony hangnemet mai gyerekekkel akarják meghonosítani, akkor ott helyben gyűlöli meg a
gyerek a tanárát és vele együtt az összes többi tanarakat egy
életre, és igaza lesz.
A 15. oldalon megtudjuk, hogy létezik a dugás, ámbár költészetbe van ágyazva, papbácsinak ugyanis fogalma sincsen,
hogy igazából hogyan csinálják, de ha lenne se merné elmondani gyerekeknek, akik tényleg csinálni fogják.
„A férfibe teremtő erőt, életmagot, a nőbe pedig picinké embercsirákat helyezett [mármint Isten], hogy a kettőnek egyesüléséből új élőlény támadjon, új ember. Ez a nemző erő, ez az
életmag s ezek a csirák éveken át öntudatlanul szunnyadoznak
a gyermekekben, mint a farügyek a téli hidegben.” Igen, ez
nagyjából stimmel, bár az erő egy fizikai mennyiség, a spermium pedig anyagból van, de spongyát rá. „De eljön az élet tavasza, mikor már a fiúból kifejlett férfiú, mikor a kis leánygyermekből felnőtt hajadon lesz; kisüt a mosolygó, éltető napsugár,
a férfiú szerelemre gyullad a leány iránt, elveszi feleségnek és a

házasélet szentélyében valósággal egybeforr, egyesül a két lélek és a két test.” Itt vösszek mög, ezön a szent helyön, ha tudom, hogy mi köze mindennek az időjáráshoz, és mi történik,
ha valakik – Isten ments! – pont ősszel gyulladnak szerelemre
egymás iránt, esetleg csikorgó télidőben, amikor a napsugár
legjobb esetben is csak morcosan bámul le rájuk és eszében
sincs éltetni. Valószínűleg azoknak a szerelme nem érvényes,
és – Isten ments! – be kell állniuk protestánsnak. Érdekes
egyébként, hogy e helyütt nem esik szó arról, hogy a leány is
gyulladik-e szerelemre, vagy ő csak egy tárgy az ügyletben, de
hátha később. Olvassuk tovább. „És ez a testi egyesülés, a férjnek egyesítő szerelme felesége iránt nemcsak gyönyörrel tölti
el mindkettőjüket, hanem úgy hat a nőben eddig szunnyadó
embercsirára, mint mikor a mesebeli királyfi homlokon csókolta az alvó Csipkerózsát; ez a kis embercsira ebben a pillanatban
élni kezd, az a kis emberbimbó fakadni, nőni, fejlődni kezd és
mikor kilenc hónap multán elég erős arra, hogy mint a gyümölcs kihulljon a héjból, leszakad az anyának tápláló fájáról és
azt mondjuk: új ember született a világra.” Nem, nem esik róla
szó, továbbra is csak a férj szerelmes a feleségébe, egyesítőleg,
a feleség legfeljebb a gyönyört érezheti, bár hogy annak létezéséről papbácsi honnan tud, el nem tudom képzelni. Valakinek
eljárhatott a szája.
Mindazonáltal, papbácsi, tudod, a biológiában ez nem egészen úgy megy, mint a királyfi kontra Csipkerozi hókonsmaci a
mesében. Nem merem megmondani, hogyan, mert katolikus
papbácsi vagy, és kisikoltvarohansz a világból. De láttad-e már
a méhecskéket tavasszal?!
Az anya tápláló fáján speciel muszáj röhögni, amíg az ember
el nem képzeli, hogy ezt olyan gyerekek olvassák, akik esetleg
tényleg nem tudják, hogyan születik a gyerek, onnantól tragédia.
Kapunk még egy rajzot a történet legfontosabb mozzanatáról,
amikor királyfi hókonsmacizza Csipkerozit, papbácsi elképzelése szerint ugyanis a katolikus fiúgyereknek a leghalványabb
sejtelme se lehet arról, hogy létezik pina. Távozz tőlem sántán!
Katolikus leánygyereknek is nyilván írnak ilyen szakkönyveket, abból pedig a fasz van gondosan kicenzúrázva, úgyhogy az
esküvő után ott ülnek a kis szobácskájukban, férjuram újságot

olvas, asszonyanyám kötöget, és a büdös életben nem lesz nekik gyerekük, hiszen fogalmuk sincs róla, hogy kell olyat csinálni, ezért haltak ki a keresztények már évszázadokkal ezelőtt,
ugye?
Nem! Nem haltatok ki, baszd meg, papbácsi, mert igenis tudják, hogyan kell gyereket csinálni, csak nem tőled! A te szüleid
se az előző garnitúra papbácsitól tanulták, mert azoktól az életben meg nem tudhatták volna. De akkor minek írod a könyvet?
Enyhe hányinger történetet anya és fiú beszélgetéséről inkább
ugorjuk át, minimume papbácsinak kell lenni, hogy ezt az ember röhögés nélkül végig tudja olvasni, állj. Milyen szervemre?
Bocsánat, én közben már továbblapoztam, és megakadtam ott,
hogy „Tehát, fiam, te mindig csak a legszentebb komolysággal
gondolj erre a szervedre, soha kétértelmű beszédet erről meg ne
hallgass, magad se mondj ilyet, ne nézd, ne érintsd azt ok nélkül és tartsd mindig tisztán. A tüdődet, az agyvelődet, a szívedet sem volna szabad érintened (ha hozzájuk férhetnél is); így
nem szabad ok nélkül, játékból, könnyelműségből ezt a szervedet érintened vagy izgatnod.” (17. oldal.) Visszatekertem a címig, az áll ott, hogy Szent komolyság, amitől már tényleg röhög az ember vakbele, keresem, hogy milyen szervemet nem
szabad játékból érintenem. Először is megtudom, hogy Ádám
és Éva egyből kifejlettnek teremtése milyen rossz ötlet volt,
milyen szerencse, hogy ezt Isten később korrigálta, hát ezt tanultad a papodában, papbácsi, kritizálni az öreg főnököt?! Azt
is megtudom, hogy ha az emberek kifejletten jönnének a világra, akkor nem szeretné senki a másikat, ami nekem azt jelenti,
hogy a korábban már említett szerelem sztornó olyanok között,
akik nem gyerekkoruk óta ismerik egymást, ha felnőtt fejjel találkoztak, akkor nem megy. De lehet, hogy itt félreértem. Papbácsi még nyáladzik egy-két szakaszt arról, hogy milyen ujjéaligetbennaccerű, hogy Isten nem eleve felnőttnek teremtett
mindenkit, ámbár az az evolúció volt, papbácsi, Isten senki se
teremtett sehogyan. Valaha majmok voltunk, csak aztán lemásztunk anyánk tápláló fájáról.
„De akkor egyúttal mily föltétlenül kötelező is az ő komoly
parancsa, hogy azokat a testi szerveket, melyekkel bölcs előrelátása az emberiség szaporodása, folytonos megújulása céljából
látta el az embereket, csupán arra az egyetlen egy szent célra

használják fel, amire ő rendelte (hogy tudniillik a férfi és a nő
egybeforradó szeretete által új ember jöjjön a világra), és pedig
csupán csak abban a keretben, amelyet Ő kezdettől fogva megszabott az egy férfi és egy nő közt kötött felbonthatatlan házasságon belül!”
Ez baromi fontos lehet, ha ennyi kurziválás van benne, de milyen szerveket, papbácsi? Azokat a testi szerveket, amik a szaporodásra szolgálnak, ez derül ki, ha letörlöm a münnyei milosztot a szavaidról, de azok melyik szervek? Az orrom? A hajam? Baszki, papbácsi, most gyerekeknek írsz, akik reményeid
szerint még nem tudják, vagy mégis kinek? Állítólag ezt a szöveget igazi eleven gyerekeknek kellene majd tanulniuk, úgyhogy hadd tudjam már, hogy mivel akarod megtölteni a baleseti sebészeteket, igen? Mert ettől félholtra röhögik magukat!
Papbácsi, baszd meg, a gyerekek ezt már tudják. Amikor
ilyen terjedelmű szövegeket képesek lesznek elolvasni, akkorra
már rég tudják. És még egyáltalán nem tudnak olvasni, amikor
már maszturbálnak. Ha kiköhögted magadat, akkor átkozódjál
meg ordíts, ahogy kifér a csövön, de azt megmondom, hogy ha
rá mersz ripakodni egyetlen gyerekre is, amikor éjjel a lába között matat, akkor úgy rúglak tökön, hogy lejön a kenetteljes pofádról a münnyei miloszt. Már fel vagyunk szabadulva, papbácsi, nincs többé keresztény rémuralom, a gyerekek normális nemi életet élnek, a koruknak megfelelőt, hacsak nem jár persze
arra egy katolikus papbácsi, mert akkor némileg felgyorsulhat a
folyamat! Úgyhogy tűnjél kifelé a gyerekek lába közül, amíg
szépen beszélek!
„Bárki ezen a világon ezt a testi szervét bármiféle más módon
(akár magában, akár mással) élvezet és gyönyörszerzés céljára
használja fel, súlyosan vetkezik önmaga ellen, az emberi társadalom ellen, maga az emberi természet s a Teremtőnek szent
akarata ellen.”
Lófaszt, papbácsi, és akkor finom voltam. Az, hogy neked tilos kefélni, a saját privát marhaságod, ebbe a gyerekeinket ne
keverd bele. Te ezt az embertelen, életidegen faszságot… mit
beszélek, fasztalanságot önként vállaltad, aztán most megesz a
sárga irigység, amikor arról hallasz, hogy mások nem vállalták.
Keféljél, baszd meg. Csináljál gyerekeket. Játsszál a fütyiddel.
Merjél saját magad egész ember lenni, aki meri használni az

összes biológiai funkciót, ami benne van a szervezetében (ugye
tudod, ki ruházott föl velük, ha nincsen evolúció?), merjed a
testrészeidet rendeltetésük szerint használni, és akkor majd
nem azon vered a nyáladat, hogy mások maszturbálnak-e vagy
dugnak-e élvezet és gyönyörszerzés céljából. Még egyszer
meglátlak mások lába között turkálni, rávágok a kezedre!
„Igen, a nemi szerveket is Isten teremtette, a nemi ösztönt is
és a nemi életet is; tehát az az ösztön is szent, és nem annak a
gyakorlása rossz (amit Isten teremtett, az nem lehet rossz), hanem rossz az ember, aki akkor és oly körülmények közt gyakorolja ezt, amikor s amily körülmények közt az Isten ezt nem engedi meg. Már pedig napnál világosabb, hogy Isten akarata az,
hogy csak a házasságban szabad ezt az ösztönt használni és a
házasságban is csak olymódon, hogy gyermekek születhessenek.”
Nem, nekem semmiféle akarat nem napnál világosabb. Ha ez
lenne Isten akarata, akkor 1. dugás márpedig csak házasságban
létezne, 2. ha valaki mégis valamiképpen dugna házasságon kívül, abból nem lehetne gyerek, 3. amikor viszont házasságban
dugnának, abból mindig lenne gyerek. Egy mai nő nemzőképes
éveiben átlagosan négyezerszer szeretkezik, ebből átlagosan tíz
történik kifejezett gyermeknemzési céllal, és két gyerek születik belőle általában. Erre varrj gombot, papbácsi! Hát arról hallottál-e, hogy még mielőtt a házasságot feltalálták, egész komplett népek jöttek létre, virágoztak és múltak ki a történelemből,
azon egyszerű technikánál fogva, hogy dugtak, a legteljesebb
lelkinyugalommal, mert nem volt ott egyetlen föliszonyodott
képű papbácsi sem, aki ezt a baromságot a fejükbe verte volna?
És te a leszármazottjuk vagy. Kereszténység csak kétezer éve
van, ember viszont legalább kétszázezer. Ha az emberek százkilencvennyolcezer éven át, keresztény hütü szerinti házasság
nélkül nem dugtanak volna, akkor te nem irkálhattad volna öszsze ezt a rengeteg hülyeséget.
„Miért rendelte ezt így az Isten? – kérdezhetné tovább valaki.
Miért? Így is felelhetnénk rá: Isten a föltétlen úr; számadással
törvényeiért senkinek sem tartozik.”
Hű, papbácsi, mekkora szöröncséd, hogy nem ezt a faszságot
felelted rá. Mindenféle föltétlen úr kapja be az összes faszomat,
Isten is, illetve legfőképpen ő.

„Ha azonban kissé elgondolkodunk, eszünk is rájön arra,
mennyire az emberiség nagy érdekeit szolgálja Istennek ez a
szigorú parancsa, hogy a nemi életet csak a házasságban engedi
meg.”
Igen? Na miért, mondjad?
„Csak a házasságban lehet úgy élni nemi életet, hogy az nem
alacsonyítja le az embert, s nem teszi kisebbé saját maga előtt.”
Miért, házasságon kívül miért alacsonyítja le? Egyáltalán
honnan a tökömből tudod te, hogy milyen a házasságon kívüli
nemi élet? Vagy akár a házasságon belüli?
„Csak a házasságban «szent» a nemi élet, mert csak akkor
nem látja annak kárát az ember legnemesebb része: a lelke.
Csak a házasságban nem lesz ennek az ösztönnek gyakorlása
pusztán élvezethajszolás, hanem az új, kis emberbimbók fakadása, új gyermekek életrehozása, akiknek gondos neveléséről
megint csak a felbonthatatlan házasságban lehet gondoskodni.”
Mert miért? Basztikuli, mégis miért? Kijelentesz valamit, aztán nem mondod meg, hogy az miért van úgy, ahogy van, csak
higgyük el a te becsületes képednek, mi?
Tudod, mi a különbség a házasságon belüli és házasságon kívüli nemi élet között? Nem tudod, a leghalványabb sejtelmed
sincsen, soha nem próbálhattad ki egyiket se. Akkor mit ugatérozol róla? Elárulom. Egy papír. Isten látja lelkömet, tényleg
van benne münnyei miloszt meg mit tudom én, ámbár a te klubod előírásai szerint az én házasságom nem is érvényes, de azt
meg leszarom, szóval állati jó dolog odaállni az anyakönyvvezető elé (nem papbácsi elé, naná, majd nekiáll az ember lába
között turkálni, mint te, itt mindenki előtt), állati jó dolog kimondani azt az igent, és onnantól kezdve úgy élni, hogy ő itten
a feleségem vagy a férjem, csakhogy ettől még a házasságon
kívüli nemi élettel sincsen semmi baj. Ismerek töméntelen embert, akik házasságon kívül élnek párkapcsolatban, és teljesen
normálisak. Meg itt vagy te, aki nem mersz ránézni egy nőre,
és Belzebub segge nem olyan hülye, mint te vagy, már engedelmet a münnyei miloszttól. Ismerek töméntelen gyereket és
felnőttet, akik házasságon kívül születtek, és ettől még tök normálisak. Meg ismerlek most már téged, aki nyilván házasságban fogantál, különben nem lenne pofád ezt a sok ostobaságot
összefecsegni. Hát tudod, ha ebből vonnék le következtetést, a

házasság ellen kellene szót emelnem. De tudom, hogy nem attól lettél hülye, hogy a szüleid házasok voltak.
„Végeredményben tehát az állam és társadalom sem állhatna
fenn, ha a nemi ösztön gyakorlását nem kötötte volna Isten kizárólag a felbonthatatlan házassághoz.”
Nem kötötte, baszd meg. Ekkora baromságot azért már tényleg lámpással kell keresni. Te most komolyan, így szemtől a
pofámba bele mered mondani röhögés nélkül, hogy aki világokat teremt és csillagokkal dobálózik, annak az a legfőbb problémája, hogy Pistike mire használja a faszát? Az az állam meg
társadalom meg meg is érdemli, amelyiket kizárólag a nemi
ösztön kielégítésének módja határoz meg. Össze fog omlani.
Ja, bassza meg, te ezt a könyvet kilencven évvel ezelőtt írtad,
az az állam és társadalom azóta tényleg többször is összeomlott! Frankón nem arra volt alapítva, amit védtelen gyerekeknek megpróbálsz a szájába rágni, de akkor is összeomlott, papbácsi! Már nem áll fenn! Ja, ezt igazából nem is neked kellene
mondanom, hanem a látens buzinak, aki kiásta a könyvedet a
szemétből és most bileveket próbál szerezni vele magának.
„Aki tehát nemi ösztönét a házasságon kívül kielégíti, akár
úgy, hogy hozzányúl saját testéhez, hogy erkölcstelen gyönyört
ébresszen magában, akár úgy, hogy nemileg érintkezik egy nővel s hozzányúl anélkül, hogy őt előbb az oltár előtt egész életére lekötötte volna magához, az saját és mások becsületének s
boldogságának hóhérja!”
A jó édesanyád a hóhér, az, papbácsi, hogy a jóisten azt az oltárat a fejedre bassza, ha hóhérnak mered nevezni az embereket, akik normálisan élnek, nem pedig a minden természetestől
betegesen rettegő, bűntől fertőzött vallásod szerint. Baszd meg,
amikor ezt a faszságot kinyomtattad, még dívott a párbaj szokása, senki nem hívott ki, amiért becstelennek nevezted, mert
teljesen normálisan él egy nővel, épp csak nincsenek összeházasodva? Naná hogy nem. És miért nem? Mert akkor még ti
parancsoltatok ezen a kontinensen, romlott csuhás fajzatok, azt
mondtatok, amit akartatok, mindenki átkozta a pofátokat, de
szemtől szembe hajbókolt és a gyűrűtöket csókolgatta. Egész
csomó fegyveres terrorszervezetet tartottatok, még jó hogy
szemtől pofába senki nem mondta, hogy anyátok valagát hóhérozzátok le.

De ennek vége, papbácsi. A második világháború, aminek kirobbantásában speciel megvolt a magatok része, elvégre ti neveltétek az embereket évszázadokon át vak engedelmességre,
szóval a második világháború elsöpörte az egész bűnheszett
fertőt, amivel az emberek lelkét nyomorítottátok. Ma is vannak
katolikusok, hogyne lennének, a tüdőgyulladás is eltarthat hónapokig, pedig antibiotikum van rá, a katolicizmusra meg még
antibiotikum sincsen. Nálunk normálisaknál ugyanis nem küldik máglyára, aki másmilyen, mi udvariasan rátok hagyjuk,
mindenkinek jogában áll olyan hülyének lenni, amilyen csak
akar. Majd szép lassan kihaltok, az elmúlt évszázadban kilencven százalékkal csökkent az arányotok az európai népességben.
Csak a gyerekeinket hülyének és betegesnek nevelni, ahhoz
nincsen jogotok. Mert akkor letépjük a tökötöket.
„Sőt – fájó szívvel írom e sorokat! – akárhány fiút egész kis
korában, talán már elemi iskolában beavatnak romlott barátai
olyan dolgokba, amelyeknek még a gondolatát is a fejlődő
szervezet csak évek múlva vetné fel bennük. Rengetegen esnek
így áldozatul társaik csábításának. Jönnek majd hozzád olyan
barátok, akik mosdatlan szájjal fognak neked beszélni a testi
gyönyörök felébresztéséről, az élet keletkezéséről, a gyermek
születéséről, barátaid, akiket már megfertőzött korunknak egy
rettenetes átka, egy átok, amely a Teremtőnek magasztos terveit gyalázatos förtelmek eszközévé alacsonyítja.” (19. oldal.)
Tudod, papbácsi, ezt az egész nagy mélységben szárnyalva
zengő magasztalmot hajlamos lennék a gyerekkori szexuális
abúzus elleni jóakaratú intelemnek felfogni, kisfiam, vigyázz,
mert jönnek a nagyobb srácok és játszani kezdenek a fütyiddel,
ami neked rossz lesz. Ez létező veszély, az volt mindig is, a
fiúkat éppen úgy vagy majdnem annyira veszélyezteti, mint a
lányokat. Csak egyrészt a kontextus ugyebár az, hogy a normális szexuális magatartástól is sikoltva kénkövülsz meg, másrészt pedig te egy katolikus papbácsi vagy. Bocs, amiért undi
vagyok, de a klubod tett róla, hogy gyanakodva nézzek minden
katolikus papbácsira, amikor a gyerekkori abúzus szóba kerül.
Éspedig amikor ezt a könyvet megírtad, már bőven tett róla.
„Mostani becsületes jóakaratodat, józan belátásodat – sajnos
– igen sok próbára fogja tenni ifjú éveidnek és a világnak ezernyi csábítása. Könyvek, képek, színdarabok, mozifilmek, hir-

detések, képes levelezőlapok, élclapok, kabarénóták, vígjátékok, könyvesboltok kirakatai, újságtárcák stb. ezrével fognak
rád rohanni és füledbe kiabálni, hogy «ne légy szenteskedő»,
«ne légy elmaradt, középkori felfogású», «ne légy gyermek»,
«ne várj te a házasságig», vagy a házasságban is ne légy hűséges, hanem szerezz magadnak testi gyönyörűséget, érzéki ingereket, annyit és ott, amennyit s ahol csak tudsz. Az egész mai
felfordult világban mást sem fogsz hallani, minthogy a szerelem s a gyönyör az élet egyetlen célja.”
Lófaszt, papbácsi, te középkori csökevény. A felfordult világ
az, amikor a gyerek azt hallja, hogy a testrészei és a biológiai
funkciói között válogatni kell, és öreg papbácsik akarják megszabni, hogy ő a saját tulajdon testével hogyan rendelkezhet.
Mondjuk te harmincnégy éves voltál, amikor megírtad ezt a
könyvet, de egy tizenöt éves szemszögéből bőven öreg, ráadásul egy másik évszázadban szocializálódtál. Mert az első világháború véget vetett a késő középkornak, és akik a könyvedet
megjelenésekor kamaszfejjel olvasták, azok már a korai huszadik század gyerekei. Persze ezt te nem tudhattad.
Nem, a gyerekek nem azt hallják a mai normális (a tiednél
legalábbis normálisabb) világban, hogy a szerelem s a gyönyör
az élet egyetlen célja. Csak az egyik legfontosabb. Vannak más
célok is, az egyik muzsikus akar lenni, a másik orvos, a harmadik csodaszép, de elsősorban természetesen párt akarunk találni
az életben. Vannak fiatalok (tízévesek, harmincévesek, mindegy), akiknek még nincsen párjuk, de nem az a legfontosabb
problémájuk, hogy találjanak egyet. Vannak, akiknek szintén
nincsen párjuk, és az a legfontosabb, hogy találjanak egyet. Mi
emberek sokfélék vagyunk. Ti papbácsik meg mind egyformák. Hőbörögtök itten az emberekkel, amiért nem úgy élnek,
mint ezer évvel ezelőtt, de valójában kizárólag azt sérelmezitek, hogy nem hajbókolnak többé előttetek. Hát nem. Ennek
vége. Megszokol vagy megszököl.
A 21. oldalon kezdődő fejezet címe Hová, merre menjek? –
akár át is ugorhatom, annyira nyilvánvaló, hogy kizárólag a
fejedbe sulykolt marhaságok irányában, Isten kebelibe, hogy én
is olyan fasz legyek, mint te, papbácsi. Azért mondjuk az is egy
abúzus, hogy ógörög szerzőt használsz, aki nem is volt keresztény. A 24. oldalon még kapunk egypár klassz hasonlatot, lehe-

tünk forrásban levő must meg alvó téli fa, tudod, papbácsi, biológusnak most már inkább ne menj.
„A nemi erő is éppígy nyugszik a fiúkban körülbelül tizennégy-tizenöt éves korukig. Addig nem is tudnak róla, hogy
ilyen is van (hacsak romlott barátjuk nem beszélt nekik arról
komisz hangon). De ebben a korban ébredezni kezd ez az erő
is, s amint hol ily, hol oly alakban felüti fejét, nyugtalansággal
tölti el a lelkiismeretes fiúkat. Ez az érés a tizennegyedik s tizenötödik évtől körülbelül a huszonötödik évig tart, legerősebb
a tizennegyedik-tizennyolcadik év között.”
Hát ezek a számok egy évszázaddal ezelőtt még akár stimmelhettek is, bár nekem erős rá a spurim, hogy már akkor sem.
De ma már rég elavultak. Minimum két évet tessék levonni az
összes számokból. Nem lenne probléma, ha látens buzi nem
akarna tanítani ebből a könyvből, hogy aztán a tizenévesek,
akik annak rendje-módja szerint kefélnek, azt tanulják a könyvből, hogy a tanáraik még mindig azt hiszik, hogy őbennük csak
eztán ébredezik majd a nemi erő. Probléma egy szál se, papbácsi, csak körbe lesztek röhögve.
„Ha lányokkal játszol vagy beszélgetsz a társaságban, valami
különös, eddig nem tapasztalt elfogódottság, majd melegség,
öröm vesz erőt rajtad. Igyekszel előttük minél szebbnek, okosabbnak feltűnni, beszélsz nekik valódi vagy képzelt jótulajdonságaidról, tehetségedről s nemhogy a hajukat húzgálnád, –
Isten ments! – ellenkezőleg önfeláldozóan ajánlod fel nekik
«lovagi szolgálataidat» és ha valamelyiknek földre esett kesztyűjét bókoló hajlongások közt fölemelheted, hát határtalan
örömödben verebet lehetne veled fogatni.”
Hát kesztyűt már legfeljebb télen hordanak a lányok, de
olyankor teszerinted nincsen nemi ösztön, de ennél nagyobb
baj, hogy ma már a veréb védett állat. Eszmei értéke ezer forint. Szóval jó lesz ezzel vigyázni.
„Legszentebb feladatod tehát az, hogy mostani korod- bán
ezeket a vágyakat, ösztönöket a maguk romlatlanságában, tisztaságában, ifjú érintetlenségében őrizd meg egész addig a napig, amelyiken az Úr oltára elé vezeted majd hófehér jegyesedet. Házasságod előtt ezeket az ösztönöket soha, semmi ürügy
alatt, sem egyedül, sem mással kielégítened, azoknak szavára
hallgatnod nem szabad.” (27. oldal.)

Fú, baszd meg, papbácsi, te rohadt rasszista disznó. És ha a
jegyesem nem hófehér, akkor mi van? És ha én se vagyok hófehér? Megint kérdezem, iszonyú szerencséd, hogy meghaltál
hetvenöt éve, mert a Berki Krisztián frissen vasalt tökét nyomnám le a torkodon: mi a faszom közöd van akár neked, akár a
faszfej istenednek ahhoz, hogy a fiatalok mikor kezdenek dugni és mikor házasodnak? Ki a muramista bé tökkel vert csülke
vagy te itten, hogy megmondjad, hogy mit szabad és mit nem
szabad? Te vagy az isten? Nem te vagy. Jöjjön ide a hülye istened és mondja meg, hogy ő mit akar, Ámosz Oz megmondta,
hogy neki is lehet egy szavazata, de terád, idióta faszfej papbácsi, senki nem fog hallgatni, hacsak nem hülyébb még nálad is.
Figyelj már, látens buzi, ha olvasol: te komolyan azt hiszed,
hogy ha egy hetvenöt éve meghalt hülye seggfej papbácsi
könyvét nyomod a gyerekek kezébe, akkor majd nem fognak
dugeszolni, csak mert az áll a tankönyvben, hogy nem szabad?
Akkor te nemhogy a seggfej papbácsinál vagy hülyébb, de a
gyerekek közül azoknál is, akiket meghülyítettek a hülye katolikus szüleik és hülye katolikus gyerekeket csináltak belőlük,
mert ők még gyógyíthatók, te meg már hülye maradsz, baszd
meg!
„Légy résen és soha készakarva ilyen gondolatnak, tekintetnek, beszédnek, tettnek ne engedj helyet. Ha pedig fejlődő
szervezeted mégis ilyen gondolatokat vetne fantáziád elé, azokat – mihelyt észreveszed! – más gondolatokkal űzzed el és ne
felejtsd szem elől, hogy amíg az oltár előtt jegyesed- dél meg
nem esküdtél, addig ezeket az érzelmeket sohasem szabad kielégítened. Ha így teszel, akkor a helyes úton jársz.”
Más gondolatokkal, mi, papbácsi, te hülye beteg fasz? Akkor
én is mondhatom ugyanezt, ráadásul ennek értelme is van. Valahányszor észreveszed, hogy valami kitalált mitológiai lény
képzete ködlik fel a parietális lebenyedben, és erőt vesz rajtad
az ösztön, hogy leborulj előtte és függőleges-vízszintes varázsmozdulatokat tegyél, varázsmondásokat motyogj rég meghalt
zsidókról, esetleg teljesen értelmetlenül kolompolni kezdj egy
toronyban – gondolj inkább a szexre!
Disclaimer. A látens buzi nem homofób kifejezés, hanem elterjedt elnevezés azokra a homofóbokra, akik rettegnek saját való-

di nemi identitásuktól (ami a homoszexualitás), ezért vallási
mániába menekülve ostorozzák a melegeket, hátha akkor a világ nem rájuk figyel. A cikkben a látens buzi metaforikus kifejezés, olyan egyénre utal, aki homlokegyenest az ellenkezőjét
cselekszi annak, amit érez vagy gondol.
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Kérdezhetek valamit,
papbácsi?
Miért van nálatok ez a szexiszony? Csak mert belelapoztam a
minapi cikkbe, és beleestem a gondolkodóba. Az embernek van
tucatnyi olyan funkciója, amikkel a körülötte levő világgal interakcióba tud lépni. Szerves anyagokat fogyaszt, másféléket
kiürít. Lélegzik. Lát, hall, szagol, ízlel, tapint. Szexel és gyereket hoz a világra. Beszél és beszédet értelmez. Tárgyakat hoz
létre és használ. Még ez utóbbi is gyakorlatilag biológiai funkció, abban az értelemben, hogy már a csecsemőkben is kódolva
van az eszközhasználat.
És ti ezek közül kiválasztottátok az egyiket, a szexet, és tűzzel-vassal üldözitek. Nem kétezer éve, több, már zsidó korotokban is utáltátok. Ez miért van, papbácsi? Tucatnyi testrésze
van az embernek, amiket mindenki ismer, nemcsak az orvosok.
Ebből ti kiválasztottátok a puncit és a fütyit, amiktől irtóztok.
Jólnevelt ember meg sem említi őket a jelenlétetekben, kivéve
engem, aki szintén jólnevelt ember vagyok, csak a baromságaitokról nem lehet másképpen írni. A nevükön kell nevezni a
dolgokat. Szóval mi a baj a puncival és a fütyivel, papbácsi?
Azokat nem Isten teremtette?
A tizenhetedik században élt Lille-ben egy Antoinette Bourignon nevű hivatásos aggszűz, hatvannégy évet ért meg abszolúte totál szűzen, aminek kizárólag vallási mániája az oka, az
egy csöppet sem, hogy ronda volt. Prófétanő volt, tizenkilenc
kötetnyi marhaságot irkált össze, idézek pár részletet arról,
hogy nézett ki Ádám őszerinte.

„Külsőleg nem sokat különbözött az utódaitól, még egy kis
bajusza is serkent az ajka fölött […] Azonban teste tökéletesen
átlátszó volt. Ereiben vér helyett fények keringtek, kék, vörös,
sárga és egyéb színűek. Ragyogásuk hatását csodálatosan emelte, hogy Ádám minden mozdulata kimondhatatlan bájú hangokat zendített meg.
Hát Éva? Őrá akkoriban semmi szükség sem volt. Antoinette
szűzies képzelete azt a tételt termelte ki, hogy a bűnbeesés előtt
az emberiség szaporítása sokkal tökéletesebb, és ami fő, ártatlanabb módon történt, mint azután. Ádám ezt a szép és nagy
feladatot egymagában végezte el. Csak később szorult Éva
közreműködésére, miután az Úr kikergette a paradicsomból.
[…]
A neonfényű ősatya teste átlátszó lévén, a paradicsomi nemzés titka egyszeriben Antoinette elé tárult. Meglátta, megtudta,
hogy Ádám belsejében együttesen voltak meg az emberiség
fennmaradásához szükséges anyagok, amelyeket manapság külön-külön termeszt a férfi és a nő. Ezek két egymás melletti
szervben tároltak, s csak akkor adtak életjelt magukról, amikor
Ádámot az Úr jelenléte miatt érzett legmagasabb fokú elragadtatás lepte meg. Ilyenkor azután őnála is megindult az a folyamat, amely monstrummá züllött utódainál csakis alacsonyrendű
ingerek esetén szokott bekövetkezni. Kevésbé képletes nyelven
szólva: Ádám hermafrodita volt, és magamagát termékenyítette meg. A monstrumok kilenc hónapjára nem volt szüksége, a
kész ember hihetetlen gyorsasággal fejlődött ki benne.
[…]
»Ama helyen, amelyet nem illő nevén nevezni, Ádám úgy
volt megalkotva, ahogyan majdan valamennyien leszünk a
másvilágon. Orra volt ott neki, ugyanolyan, mint az arcán, és
ebből bámulatos illatok áradtak. Ez volt az az út, amelyen az
ártatlanságban fogant lények nemzőjük testét elhagyták.«
Parlagi szavakkal: Ádám a kész embert minden szülési fájdalom nélkül egyszerűen világra tüsszentette.” (Ráth-Végh István: A varázsvessző.)
Azzal én nem foglalkozom, hogy a hölgy állítólag keresztény
volt, és mint ilyennek kutya kötelessége lett volna vakon elhinni a Bibliában foglalt marhaságokat, nem alternatív marhaságokat kitalálni helyettük, ez legyen a ti gondotok, papbácsiké. En-

gem az érdekel, hogy miért rettegett ez a néni ennyire veszettül
mindentől, ami a szexszel kapcsolatos, és egyúttal miért foglalkozott ezzel állandóan. A néni annyira állatorvosi lova a vallási
szexmániának, hogy már nyihog. Ugye érted, mi a bajom, papbácsi? Nekem is vannak dolgok, amiket utálok, de nem mondogatom állandóan őket. És mellesleg azok többsége természetellenes. A szex meg nem. Nálatok ez valahogy úgy működik,
hogy reggel fölkeltek, elkezditek dünnyögni, fú de ronda dolog
a szex, köszönöm, Istenem, hogy nem csinálhatom, annyira
utálatos ronda bűűűűűűűűűűűűűn, közben megebédeltek, megvacsoráztok, elvégzitek napi teendőiteket, és lefekvéskor is
még mondogatjátok, hogy jajistenem, köszköszkösz, hogy papbácsi lehetek és nincsen az életemben az az utálatos bűűűűűűűűűűűűűn, a szex, jóccakát.
Így megy? Hasonlóképpen? Miért? Hol értettétek félre még
zsidó korotokban ennyire végletesen az emberbe amúgy teljesen normálisan bekódolt szemérmet? Igen, papbácsi, az emberek nem mutatkoznak egymás előtt nyakra-főre meztelenül ott
sem, ahol soha nem hallottak még a kereszténységről, mert
amikor az első Homo sapiensek felöltöztek, kialakult a szégyenlősség. De nem azért, mert a szex bűűűűűűűűűűűűűűűn.
Csak kialakult. Az ember legszégyenlősebb időszaka a prepubertás korban kezdődik, amikor még szó sincsen szexről.
Elővettem megint a könyvedet. Hátha valahol valamiféle magyarázat mégiscsak van, hogy miért ennyire szörnyedelem a
szex, hogy mégis miért rettegsz tőle ennyire borzasztóan, amikor azt se tudod, mi fán terem. De olyanokat találok, mint a 36.
oldalon, ahol megtudom, hogy két főkirályi egyén is inkább
halva látta volna a gyerekeit, semminthogy bűnt kövessenek el.
Mondjuk IV. Károly még csak-csak, de a 13. században uralkodott Szent Lajos anyukája talán nem egészen modern forrás.
Bár idézni nem idézted őket, úgyhogy nem derült ki, hogy milyen bűn az, amitől ennyire óvták a gyerekeiket, de baszd meg,
papbácsi, biztos, hogy a szex? Mert Kasztíliai Blanka konkrétan Szent Lajost óvta a bűntől, márpedig Lajos minimum tizenegyszer csak meg-megdugta Provence-i Margitot, feltéve, hogy
nem az inas volt, még a gondolat is távozz tőlem sántán. Szóval megdugta. Dugta volna hogyha nem, akkor nem születik

meg Merész Fülöp, és az összes Fülöpök és Lajosok testületileg kimaradnak a történelemből. Nemkülönben a Bourbon-ház,
amely Szent Lajosnak Róbert nevű fiától származik. Pontosan
melyik része ennek az, ami bűn, papbácsi? Mert az világos,
hogy aztán ezek a derék Lajosok és Fülöpök orrba-szájba sanyargatták a népet, de ezt te nem helytelenítheted, hiszen az
egyházad mindenkori vezetői lelkesen helyeselték és segítették
őket ebben.
A 37. oldalról megtudom, hogy nemcsak a békákat, a kutyákat sem szereted, nem tetszöl te neköm, papbácsi. Az odáig
rendben, hogy ezekkel az adottságokkal nem lettél állatorvos.
„Nincs a világon gyönyör, élvezet, mely rövidebb volna, mint
amit a tisztátalanság nyújt;” (40. oldal.) Honnan tudod, papbácsi? Honnan tudod?! Nagyjából három élvezetet hagytál meg
magadnak. Ehetsz-ihatsz, hallgathatsz zenét és sétálhatsz a
kertben. És ha azt mondom, hogy a szex évtizedeken át tartó
élvezet, mert ez egyesíti az embert a párjával és teszi egész emberré, nem a te papi hókuszpókuszod, arra mit lépsz? Tudom,
semmit, mert meg vagy halva hetven éve, de ezt most mellőzzük. Honnan a bánatos nyűnyavalyából tudod te, hogy meddig
tart a szex? Valakinek már megint eljárt a szája. De akkor is
hazudás, mert még egy háromperces numera is tovább tart,
mint bekapni egy kockacukrot, és az is élvezet. Szövegölsz te
itten a vakvilágba.
A 42. oldalról kiderül, hogy az oroszlánkölyköket vérengző
fenevadaknak tartod, pedig hát azok is csak enni akarnak. Szeretsz te egyáltalán valamilyen állatot? Csak azért firtatom ezt
folyton, mert azokat is Isten teremtette.
„Légy tehát erős a legelső pillanattól kezdve, mert «csalódik,
aki azt hiszi, hogy ha ifjú korában gyengének mutatkozott, később, mint férfiú, szilárdabb jelleművé válik». (Eötvös József
br.)”
Eötvös József brrrrr, de nagy hülyeséget mondott, papbácsi,
kár ilyeneket idézni. Az ember képes változni, fejlődni. Mindenki gyengének mutatkozik ifjú korában, papbácsi, ha nem a
szex terén, akkor más dolgokban, mert nem vagyunk a te vértelen, kockakő szentjeid, hanem normális emberek vagyunk. Nálatok vezeklésnek és megbocsátásnak hívják azt, amikor az ember csinál valami tök normális dolgot, aztán belátja, hogy ab-

normálisnak kell tettetni magát, elmondja egy hozzád hasonló
papbácsinak, akinek amúgy semmi köze hozzá, aztán az kiró rá
hat miatyánkot, ő pedig folytathatja a normális dolgot, amit korábban is csinált. Persze az abnormális dolgokkal is ugyanígy
megy, ezért elismerem, hogy neked nehéz lehet megkülönböztetni.
Ha az Eötvös-idézetedet veszem alapul, akkor ha ifjú koromban elkövetek valami gyengeséget (lopok, italozok, szexelek,
teljesen mindegy), akkor onnantól kész, passz, ilyen lettem,
nincs visszaút, körösztöt vethetek az életemre. Így megy nálad,
papbácsi? Mert a vallásod történetesen az ellenkezőjéről szól.
Tudod, papbácsi, amikor valaki úgy locsolja szétfele a tanmeséket és hasonlatokat, mint te például a 43. oldalon, ahol két
görög monda után egy afrikai kígyóról szóló mese következik,
aztán rovarevő növények, szóval amikor valaki ilyen bőségben
ontja magából a meséket és hasonlatokat, akkor rögtön arra
gondolok, hogy ha egyetlenegy érve is lenne, akkor azt mondaná. Neked láthatóan nincsen, de akkor minek ugatérozol egy
egész könyvnyit arról, hogy emberiség, emberiség, haljál már
ki végre?
„Sok fiúnál eleinte ez nem is volt tudatos bűn. Mikor rúdon
mászott, lovagolt, vagy karfán csúszkált, akkor érzett először
ilyen érzéki örömet abban a szervében és azt hitte, hogy ez
csak valami érdekes játék. És mikor megtudta, hogy mily természetellenes bűn ez, már későn volt; nem tudott leszokni az
évek óta folytatott szomorú cselekedetről.”
Te beteg vagy, papbácsi, olyan perverz, mint Makó Jeruzsálemtől. Ja, az nem az. Mindegy. Először is, ami itt kevésbé lényeges, a szerveknek nevük van. Van egy olyan érzésem, hogy
az egész életművedben nem találok egyetlen egyszavas főnévi
megnevezést akármilyen szexuális vonatkozású szervre, mert
végig attól rettegsz, hogy ha ilyen szót használsz, akkor a kézirat egy pukkanás kíséretében eltűnik előled, és az íróasztalon
csak egy égett folt marad, ami kénkőszagot áraszt. Másodszor
áruld már el nekem, hogy mi a Szent Péter lovának fasza az,
hogy „nem tudatos bűn”! Erre rá kellett keresnem a neten,
hogy értelmes ember választ tud-e erre adni, de nem, papbácsi,
basztikuli, az egész egy keresztény találmány, és még egymással sem értetek egyet! Tessék az első találatok. Katolikus.hu:

„Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik
Isten, lelkiismerete szavának. - Véletlenül vagy tudatlanságból
elkövetett bűn nincs. Csak az a bűn, ha tudatosan elfordulunk a
megismert jótól.” Papbácsi, ezek nem olvasták a könyvedet?
Pedig ezek is éppen olyan vaskalapos, kétezer évvel ezelőttről
itt felejtett faszok, mint te, az is ott áll, hogy a tudatos káromkodás halálos bűn, baszd meg, papbácsi, most szóltok, a kurva
életbe, amikor már a második cikket írom?! A hivo.hu valami
iszonyat zavaros fejtegetéssel operál arról, hogy mi a szándékos bűn, de engem itt az érdekelne, hogy mi a nem tudatos,
vagyis nem is szándékos, úgyhogy ugorjunk. Az Igemorzsa.hu
linkje egy Word-doksit ad, amiben ezt találtam: „A bűn szabad
akarati, megfontolt cselekedetet, ezért nem örökölhető a természettel együtt... Tudatos, személyes hozzájárulás nélkül nem lehet bűnről beszélni…” Ezt egy Pelagius nevű úrtól idézi, hátha
elég nagy szaktekintély, ezerhatszáz éve meghalt. Urantia.hu:
„A rossz az isteni törvénynek, az Atya akaratának nem tudatos
vagy nem szándékos megszegése. A rossz egyúttal annak mértéke, hogy valaki mennyire tökéletlenül engedelmeskedik az
Atya akaratának. A bűn az isteni törvénynek, az Atya akaratának tudatos, szándékos és megfontolt megszegése. A bűn annak mértéke, hogy valaki mennyire nem hajlandó elfogadni az
isteni vezetést és a szellemi irányítást.” Baszd meg, papbácsi,
neked fogalmad sincsen a keresztény vallásról, hát itt ugat mindenki arról, hogy a bűnnek tudatosnak kell lennie, különben
nem bűn, nesze neked rómaiaknak írt levél öt-tizenhárom:
„Bűn volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn,
ha nincs törvény, nem számít bűnnek.” Szóval aki még nem
hallott a törvényről, mert kiskölyök és éppen hogy kinőtt a fütyije, az nem követhet el bűnt! Hét-hét: „De a bűnt a törvény
alapján ismertem meg, hiszen a bűnös kívánság nem vált volna
bennem tudottá, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd meg!”
Vagyis akinek a törvény nem tiltja, az nem követhet el bűnt,
papbácsi, olvastad már ezt a könyvet?! Harmadszor pedig ha a
tudattalanságot kiiktatjuk a képből, mert a kisfiúnak már rá lett
baszva a seggére, hogy ilyet márpedig nem szabad csinálni,
mert te nevelted a szüleit, és mégis csinálja, akkor sokadszor
kérdezem, mi a kurva rohadalom rosseb a baj azzal, hogy
csúszkál a karfán, ez dörzsöli a fütyijét és ez jólesik neki?!

Mert neked nem szabad? Akkor mostantól ne ögyél sütit, mert
én diétát tartok, ez most kering a Facebookon, csak az a baj,
hogy amúgy se öszöl sütit, mert meghaltál hetven éve, kár beléd minden szó.
A 44. oldalon részletes leírást adsz arról, hogyan szörnyöhödik el annak az élete, aki játszik a fütyijével, még jó, ha intőt
nem visz haza, hazudik rendületlenül, csak tudod, hogy mi itten
a gebasz, papbácsi? Az totál stimmel, hogy aki elkövetett egy
nagy bűnt és azt takargatja, az olyan lesz, amilyennek leírtad.
De amióta a többségünk civilizált társadalomban él és szakított
a ti középkori babonáitokkal, azóta a gyerekek totál nyugisan
játszhatnak a fütyijükkel (nem mind; egy részüknek puncija
van), és nem züllenek el! A rohadt életbe, hogy már megint
nem jött be a Tévedhetetlen Igazság, mi? Nem züllenek el. Otthon tök totál nyugiban játszanak a játszanivalójukkal, az iskolában pedig jól tanulnak, barátságosan beszélgetnek a többi
gyerekkel és illemtudóan felelgetnek a felnőtteknek. Vagy
nem, de nem ezért. Te csináltál, papbácsi, te meg a paptársaid,
nemzedékek sokaságából megnyomorított lelkű embereket,
akik a normális, természetes ösztöneiket (ugye tudod, ki tette
beléjük?) soha nem merték normálisan, természetesen kiélni,
hanem vagy az ösztönöket fojtották el és lettek beteg emberek,
vagy rettegve titkolták a világ elől a „bűnüket”, és aztán pontosan olyanok lettek, amilyennek a 44. oldalon megkínzott fiút
leírtad, csakhogy őt a lelkiismeret nem azért kínozza, mert játszott a fütyijével, hanem mert te teljes rémisztő feketeségedben
fölébe magasodva rikoltod, hogy BŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰN! Faszod.
Mondjuk amire a következő oldalon kilyukadsz, hogy aki játszik a fütyijével, az lop is, az megérne egy becsületsértési pert,
egyébként ezt a tanítást átvették a kommunisták is, csak nem a
fütyire vonatkoztatták, hanem általában a hazugságra. Az is
pont ugyanolyan ideológia, mint a tied, egy ellentmondást nem
tűrő, irgalmatlan eszmei kaloda, ahol meg van parancsolva,
hogy mit kell gondolni, és aki mást merészel gondolni, az onnantól retteghet, hogy mikor jönnek rá.
„Az a fiú, aki a testi fejlődés éveiben meg tudta óvni lelki
tisztaságát, ment marad a hitbeli kételyektől is.” (48. oldal.)
Papbácsi, te ló, most magyaráztad meg, hogy miért igyekez-

zünk elveszteni lelki tisztaságunkat, amilyen gyorsan csak lehet. Mert a hitbeli kétely emelte ki az emberiséget az állati sorból.

2014.09.25.

Elvették a közgyógyomat
Mérhetetlenül meg vagyok sértve. Félreolvastak két magánhangzót (krízis helyett krőzus) és elvették a közgyógyomat arra
való hivatkozással, hogy négyezer forinttal többem van, mint
amennyit főmagasságos istenségeik parancsoltak. Aki ezentúl a
NER-t élteti, tartozik nekem egy közgyóggyal. Is. A következő
parlamenti választásokon pedig, ha lesznek valaha olyanok, ne
számítson rám olyan párt, amelyik nem hív föl egy héten belül,
hogy ők elintézik a közgyógyomat. Nem a választások után egy
héten belül. Előre tessék bizonyítani. Most egy héten belül. Tizenöt napig fellebbezhetek, de nincs mire hivatkoznom, úgyhogy kérhetek méltányossági közgyógyot. Pedig az nekem alanyi jogon jár. Az új kormány kezdheti azzal, hogy kártérítést fizet nekem a neristák lefoglalt prédájából.

2014.10.06.

El kell törölni október 23-át
és március 15-ét
És Isten ments november 7-ét bevezetni helyettük. Bármit, csak
azt nem. Még április 4-e csak-csak, de kétséges. A legszigorúbban őrizkednünk kell attól, hogy valaha megemlékezzünk Gomułka lengyel pártfőtitkár bukásáról (december 17.), az aranygyapjas rend megalapításáról (január 10.), Jeanne d’Arc peré-

nek megkezdéséről (február 21.), sőt Róma megalapítását sem
merném biztosan vállalni (április 22.). Május elseje talán már
mehet, de még augusztus 20-a is csak ötven százalékos bizonyossággal vállalható. Ellenben a legteljesebb lelkinyugalommal megtarthatjuk karácsonyt, szilvesztert, gyümölcsoltó boldogasszonyt, svüeszt, Bahá’u’lláh születését, Krisna dzsanmastamit, simakuszarasit vagy akár boszorkányszombatot.
Mert ezeken nem tartanak szónoklatokat.

Szónoklatokkal járó ünnepeket kizárólag nyárra szabad beiktatni, mondjuk május elseje lehet az évben az első és augusztus
20-a az utolsó, mert mostanában a telek kitolódnak egészen
márciusig, az áprilisok szeszélyesebbek, mint valaha, és augusztus utolsó napjaiban beköszönt az ősz. Ezért aránylag biztonságosan megünnepelhetjük Orbán Viktor születésnapját
(május 31.) vagy akár Semjén Zsoltét (augusztus 8.), de semmiképp sem Rogán Antalét (január 29.) vagy Kövér Lászlóét
(december 29.). Viszont például Mel Gibson születésnapját is
megtarthatjuk, hiába esik január harmadikára, mert akkor se
tartanának szónoklatokat. Ha Mel Gibson fejére, Isten ne adja,
akkora adóteher súlyosbodna Amerikában, hogy elmenekül onnan és kezet fog Orbán Viktorral, akkor elesik a születésnapján
tartandó ünnepségtől, mert akkor már lennének szónoklatok is.
Viszont ha Stallone járna hasonlóképpen, neki lehet tartani ünnepséget is, mert július hatodikán született.

Általában véve politikai tartalmú, vagyis szónoklattal járó ünnepséget nem lehet beiktatni télire, de tavaszra és őszre sem,
sőt a nyárral is vigyázni kell, mert sok éve nagyon esősek a
nyaraink.
Márpedig a szónoklat elengedhetetlen kelléke a háttérben álldogáló gyerekhad, minimum egyforma pólóban, de legalábbis
népviseletben vagy barna inges, vörös nyakkendős cserkészúttörő-egyenruhában, amint egyszerre harsogják a jelszót: „Előre
légy résen!” És már most is fogy a magyar. Nyáron a zuhogó
esőben tüdőgyulladást kapnak, szövődményként petefészekgyulladást és hererákot, egyszerre, mert peches nép vagyunk,
és nem lesz nekik többé gyerekük, pedig eleve arra való a gyerek, hogy legyen neki gyereke, annak is legyen gyereke, annak
is legyen gyereke, és ez mind-mind ránk szavazzon. Ha kinyuvasztjuk a szónoklattal, ez nem fog összejönni.
A Facebookról való a mellékelt kép, amelyre jótékony kezek
politikai jelszót is írtak. A putnoki tanuszoda avatását ábrázolja, amit felelőtlenül október másodikára szerveztek, pedig tudniuk kellett, hogy szónoklat is lesz, és eshet az eső. Esett is, és
bár a szónok (fideszes képviselő) drága ruháját megkíméli a
ferde nyakkendős, unott képű úr (fideszes képviselő) által tartott ernyő, amely egyúttal az úr drága öltönyét is védi, a gyerekek a háttérben ezalatt kénytelenek szinkronúszást bemutatni a
szakadó esőben. Még szerencse, hogy nincsenek drága népviseletben vagy cserkészúttörő-egyenruhában, viszont tüdőgyulladást fognak kapni, szövődményként petefészek-gyulladást és
hererákot, egyszerre, mert peches nép vagyunk, és húsz éven
belül kihal Putnok. Marad a tanuszoda, üresen.
Mindez elkerülhető lett volna, ha
a) a gyerekeket beküldik fedett helyre, alkalmasint nyomban
a tanuszodába, mert embereket nem használunk díszletnek a
szovjethatalom bukása óta, a szónoklatot pedig úgyse hallgatnák meg szép időben se, őket még szerencsére nem érdekli,
hogy éljen az orbáni és a putyini nép megbonthatatlan barátsága, éljen a törentárpödle, éljen a nyefke;
b) ők maguk is bemennek fedett helyre, alkalmasint nyomban
a tanuszodába, és velük együtt a helység összes fontos embere,
már akinek nem sikerült idejében lábát törni vagy meghívót
szerezni egy jó messze tartott pártszimpóziumra, úgyhogy most

kénytelenek ott állni és végighallgatni, hogy éljen az orbáni és
az alijevi nép megbonthatatlan barátsága, éljen a törentárpödle,
éljen a nyefke;
c) megvárják, amíg eláll az eső.
Ezért nem szabad szónoklatokkal járó ünnepet tartani többé
ősztől tavaszig, s ezért kell eltörölni a téli ünnepeket. De aggodalomra nincsen ok, születésnap akad éppen elég a hazai és a
nemzetközi mozgalomban. Igaz ugyan, hogy Rákosi, Szálasi,
Wass Albert, Brezsnyev és Tormay Cécile egyaránt télen született, de például Hain Péter éppen ugyanaznap, amikor szeretett vezérünk, és ott van még Kállai Gyula, Raúl Castro, Donáth György, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Nagy Imre, Széll Kálmán, Wittner Mária, Nyirő József és Tarzan. Ők mind nyáron
születtek, tetszés szerinti mennyiségű szónoklattal ünnepelhetők, népviseletes cserkészúttörőkkel, akik nem kapnak tüdőgyulladást, szövődményként pedig petefészek-gyulladást és hererákot, egyszerre, hiába peches nép a magyar…
…hacsak nem esik pont akkor az eső.
Előre légy résen! Éljen az orbáni, a putyini, az alijevi, a lukasenkai, a mugabei, az ortegai, az asszadi, a hámenei és a kimi
räikkönen megbonthatatlan barátsága, éljen a bedő, éljen a törentárpödle, éljen a nyefke!

2014.10.10.

Negyvenkettő
A Nyest áttanulmányozott egy erkölcstankönyvet, ami arra
késztetett, hogy én is megtegyem. De csak amennyit ők mutattak belőle. Elgondolkodtam a kérdéseken.
Kell valami másnak is lennie! A természetfeletti erőről
Ez így egy alcím és egy al-alcím egymás alatt. Ebben az öszszefüggésben engem a mindenféle hiszekedő emberekre emlékeztet, akik találnak egy zseniális érvet.
„De figyelj már. Vannak ugye a világon emberek és vannak
állatok. Meg növények. És vannak élettelen anyagok. Kell va-

lami másnak is lennie! A természetfeletti erőnek! Ugye érted
már, hogy miért oly hatalmas csakugyan az Isten?!”
Nem, ezt csak az ő kicsavart gondolkodásuk érti, amely nem
tud különbséget tenni a „szeretném, ha valami valahogy lenne”
és a „valami márpedig valahogy van” között, a világot a fejükben teremtik, és nem érdekli őket, hogy létezik egy világ a koponyájukon kívül is.
A képen mutatott folytatás nem nyugtat meg afelől, hogy
nem éppen indoktrináció, gyerekbekeresztényesítés folyik-e a
könyvlapokon. „Föltetted már magadnak azt a kérdést, hogy mi
az idő?” Nem, nem tette föl. Tizenkét éves gyerekek nem tesznek föl ilyen kérdést maguknak, ezt onnan tudom, hogy voltam
tizenkét, huszonkét, harminckét, sőt negyvenkét éves gyerek is,
és még mindig nem. De tudok válaszolni a tizenkét éves nevében. „Nem, tannéni kérem, de ha már tetszik kérdezni, akkor az
idő a cirkularitástól mentes negyedik, temporális dimenzió,
amelynek longitudinálisában a múlt, jelen és jövő eseményei és
időintervallumai objektíve obszerválhatók és relatív komparatisztika tárgyává tehetők. Kimehetek pisilni?”
„Miért kaptuk? Meddig a miénk?”, így szól a két következő
kérdés. Hát mi kaptunk időt? Kitől? Kinek odutta hotolm, időt
adni? Mert ugye hátha nem a bíróságról van szó, amely időt ad,
tizenkét év szigorítottat, meg nem is az uzsorásról, aki szintén
ad időt, még huszonnégy órát, ezek a kontextusok tizenkét éves
gyerekeknél kevésbé probabilisek, ellenben szóba jöhet a tanár,
aki szintén ad időt, de holnapra tényleg legyen kész az a lecke!
De valahogy a kérdések megfogalmazása nem ezen a síkján
konvergál a diszkurzusnak.
„Elgondolkoztál már azon, hogy honnan jöttünk, hová tartunk?”
Erre tudok válaszolni, illetve Pelo tud helyettem.
„– Igazad van. Nem túl katolikus egy ilyen női holmi.
– Ez vér?
– Olyasmi. Innen érkezünk, és szinte el se hagyjuk. Bármit
teszel, a női hastól nem szabadulhatsz. Majd meglátod.”
Zavarnak viszont az ilyen típusú kérdések, hogy föltetted-e
már magadban, elgondolkoztál-e már rajta. Aki így kezdi a kérdését, főleg ha befolyásolható(nak vélt) közönséghez intézi
szavait, az először is kétséget akar ébreszteni a befogadó jelen-

legi világképének konzisztenciája felől, alá kívánja ásni a fennálló világról vallott szubjektív manifesztációnkat és utat kíván
egyengetni egy alternatív szemlélet felé, ami, hogy, hogy nem,
már előre el is van készítve, neki ott van a hátsó zsebében.
„Gondolt már arra, hogy még a legjobban szervezett folyamatok mellett is van tartalék cégében?” – tudakolja a cégvezetőknek kínált szolgáltatások reklámja. Nem, nem gondolt, fütyült
az egészre, de most majd gondoljon, gondoljon, gondoljoooooon, és válassza csakis a mi szolgáltatásunkat!
„Gondolt már arra, hogy szinte a nap minden percében
stresszhatásoknak van kitéve?” – utasít a reklám, hogy most
márpedig gondoljon, illetve ne is gondoljon semmire, csak vásárolja meg a csodaszerünket.
„Gondolt már arra, hogy amíg egészségét saját orvosával,
gyógyszerészével óvja, addig pénzügyeiben teljesen kiszolgáltatott és védtelen a bankok, biztosítók önös érdekeivel szemben?” Nem, leszarta, hát akkor most gondoljon, és hívja pénzügyi tanácsokért Veronika önös érdekeit, de rohadalom gyorsan ám!
Ez három találat a gugliból a „gondolt már arra” kifejezésre,
más változatban másfélék jöttek volna. Szóval az nekem az érzésem az ilyen kérdéseknél, hogy a gyerek eddig élt egy világban, ami hátha nem tartalmazta az általunk reklámozott eszmét,
hát akkor kezdjen el üres helyet csinálni a temporális lebenye
wincsijén, mert jövünk az ideológiával.
Ami szerintem a kereszténység. Megismehem a szagáhól.
Szerezhetünk-e pénz segítségével időt, illetve idő segítségével pénzt? Ez engem emlékeztet némely tanarak kipontozott
beszédére, elkezd beszélni: „A köztársaság elnökét a…” – és
elhallgat. Vár. Rám. Gyerekre. Körülbelül két másodpercem
van, hogy kitaláljam a gondolatát, a mondat folytatását, aztán
tovább fog beszélni, rosszallólag, amiért még ezt se tudom. A
köztársaság elnökét a parlament választja. A köztársaság elnökét a Sándor-palotába költöztetik. A köztársaság elnökét a nép
egyáltalán nem érdekli. A köztársaság elnökét a miniszterelnök
nevezte ki Bulgáriában. Honnét tudjam, hogy mit akar hallani?!
„…parlament választja”, felelem, de még beszélek, amikor már
folytatja: „…zországgyűlés a képviselők kétharmados szavazataival választja meg”, neheztelő arckifejezéssel, amiért még ezt

sem tudom. Mert nem elég tudni, betűről betűre kell tudni,
ahogy a tankönyvben le van írva, mert a tankönyv szent, azt be
kell magolni és kész. De akkor mire kell ő, a tanár? És miért
járt főiskolára? Én is ki tudom pontozni a…
Szóval ilyen érzésem van a kérdésektől, hogy pénzzel időt,
idővel pénzt lehet-e szerezni. Ugyebár az idő pénz. Time is
money – my name is Tami! De szerezni? Ha elmegyek ezerforintos órabérben dolgozni, akkor idővel szereztem a pénzt?
Nyavalyát, a munkámmal szereztem, a munka időbe telt ugyan,
de amíg ezen filóztam, el is telt az idő, nem dolgoztam, kirúgtak, nem szerzek több pénzt, és az idő még mindig telik! Pénzzel időt? Miről tetszik beszélni, tannéni kérem? Lehetséges-e,
hogy a tér-idő kontinuumon pénz segítségével nyújtást eszközöljünk, és T meg T’ között ne ΔT teljen el, hanem több? Nem.
Lehetetlen. Ha a pénzből jó sok van, és arra kőccsük, hogy
közel fénysebességgel haladó űrhajót építsünk belőle, aztán az
egyik iker bele satöbbi, akkor se nyertünk időt, csak másképpen telt. Nem nyújtottuk meg. De ha arra tetszik gondolni, tannéni kérem, hogy vehetünk-e jó sok pénzért olyan egészségügyi ellátást, amitől több időt kapunk e földön, akkor ez tényleg erkölcstani probléma.

2014.10.12.

A vízkísérlet
A PVC (Politikus-Viselkedéstani Centrum), a Közvicc (Közalkalmazottakat Vizsgáló Civil Cerveződés) és a LAttilaD.org
Politikus- és Elmekórtani Kutató Központja, a PEKK elvégezte
a magyar politikai paletta víztesztjét, amelynek anonimizált
eredményeit most közzétesszük. Ezúton is szeretnénk megköszönni a helyi vízművek pótolhatatlan segítségét.

A kísérleti környezet
A környezet egy 4·4 méter alapterületű helyiség volt, amelynek közepén pódiumot állítottunk fel, arra működő mikrofont
szereltünk, elé pedig 30 cm átmérőjű, kerek faasztalt állítottunk. Az asztal közepén helyeztük el a vizet, egy 0,4 liter űrtartalmú üvegpohárban, amelybe pontosan 0,2 liter vizet töltöttünk. A pódiumot és a poharat külön szpotlámpával világítottuk meg. Előzőleg a helyiség falait, padlóját és mennyezetét fehérre meszeltük, majd a falakra körben ünneplő, zászlókat lobogtató tömeget festettünk, de semmilyen pártjelvényre emlékeztető jelet nem alkalmaztunk.
Az alanyok feladata az volt, hogy tartsanak egyperces szónoklatot a választók számára, amelyben semmi másról nem
esik szó, csak erről a pohár vízről.
Az alanyok
Az alanyok a magyar politikai pártok prominens tagjai, szónokai voltak, akik önként, sőt magabiztos mosollyal vállalkoztak a feladatra. A teszt során nem alkalmaztunk semmilyen testi kényszert vagy fenyítést, bármennyire is szerettük volna.
Az alanyok nevét és párthovatartozását a további kutatás céljából nem fedjük fel. Arra kértük őket, hogy ne nevezzék meg
sem saját pártjukat, sem riválisaikét, de ezt egyikük sem tartotta be; ezért a közzétett szövegben a pártok nevét névmásokkal
helyettesítettük.
Első szónoklat
Barátaim, honfitársaim! Ismét választ az ország. Újabb mérföldkőhöz értünk a demokrácia történetében, amit mi sem
szimbolizálhatna jobban, mint ez a pohár, amin bizony jól látható, hogy félig üres. Mondhatnám, hogy ez az ő hibájuk, de
nem így van, barátaim, ez mindannyiunk hibája. Ez a pohár
Magyarország. A teli része alul van! Jól látjuk, hogy az a része,
amelyik felülre került, teljesen üres. Nem szépítem a helyzetet,
honfitársaim, nem ígérek olyat, hogy ha ránk szavaztok, akkor
megtöltjük a poharat. Az biztos, hogy ha őrájuk szavaztok, ak-

kor négy év múlva ez a pohár már félig sem lesz tele, de annyit
meg merek ígérni: ha ránk szavaztok, négy év múlva ennek a
pohárnak a teli része lesz felül! Köszönöm.
Második szónoklat
Barátaim, magyarok! Ismét választ Magyarország. Az a Magyarország, aminek mi sem lehetne találóbb jelképe, mint ez a
pohár, amely látszatra félig tele van. Valójában már csak tizenhat százalék kell ahhoz, hogy ezt a poharat kétharmadig megtöltsük! Magyarország pohara már szinte kétharmadig tele van.
Mit jelent ez a gyakorlatban, barátaim? Azt, hogy sikeresek
voltunk. Ők mindent megtettek, hogy kiürítsék a poharat, két
kézzel mertek belőle literszámra, és mégis, ez a pohár még
mindig majdnem kétharmadrészig tele van. Ha ránk szavaztok,
Magyarország pohara négy év múlva egészen tele lesz, éspedig
sokkal olcsóbban, mint most! Köszönöm.
Harmadik szónoklat
Magyar testvéreim! Arra kértek, hogy tartsak nektek beszédet
egy pohár vízről, de mire elétek állhattam, nézzétek, ennek a
víznek a felét már kilopták! Ugye jól tudjuk, hogy kik voltak?
Tudjuk. Ők ott vannak mindenhol, ellopnak mindent, nézzétek
ezt a poharat, két deci víz sincs tőlük biztonságban. Pedig ez
magyar víz. A mi vizünk. Ez a víz senki másé, csak a miénk,
magyaroké! Ha rájuk szavaztok, négy év alatt a maradék két
decit is kiisszák, sőt a poharat is eladják majd, jól tudjuk, hogy
kiknek és miért. Hát ezt mi nem hagyjuk! Ha ránk szavaztok,
itt és most megesküszöm nektek, hogy ezt a két deci vizet mindenáron megvédelmezzük! Köszönöm.

2014.10.23.

Elszámolás
– Tiszteletem, jöttem volna az internetadót befizetni.
– Másik asztal.
– Köszönöm szépen… tiszteletem, jöttem volna az internetadót befizetni.
– Internetadó-kártyát kérek.
– Tessék parancsolni.
– Aha. Rendben is van. Hatszáz gigabyte az kilencvenezer forint. Készpénz vagy csekk?
– Egy pillanatra kérem! Én tételes elszámolást kértem.
– Igen? Nem látom a rendszerben.
– Pedig beadtam a kérelmet már két hónapja. Azt mondták,
ebben a hónapban már tételes elszámolással fizethetek.
– Várjon. Á, itt van a kérelme. Úgy látom, engedélyezték,
nem értem, miért nincsen a rendszerben.
– Akkor nem fizethetek tételes elszámolással?
– Dehogynem. Ha engedélyezték, akkor engedélyezték, nálunk jogállam van, ön jogot kapott a tételes elszámolásra, tehát
tételes elszámolást fog kapni.
– Igenis… bocsánat…
– No kérem. Lássuk méret szerint rendezve. Négyszáz gigabyte videónézés. Figyelmeztetem, hogy a pornót a törvény szerint emelt összegű adóteher sújtja…
– Kérem, én nem nézek…
– …gigabyte-onként kétszáz forint, a buzipornóra pedig háromszáz forintos adóteher mellett kétszáz forint erkölcstelenségi pótlék is jár. Megértette?
– Igenis, kérem, de…
– Á, látom már. Orbán Viktor karancslapujtői beszéde… Orbán Viktor komáromi beszéde… Áder János parlamenti beszéde… Szíjjártó Péter Kossuth téri beszéde… Orbán Viktor
moszkvai beszéde… Orbán Viktor nyíregyházi beszéde… ki az
a Tóth János?
– Önkormányzati képviselő otthon minálunk.
– Fideszes?

– Sajnos nem, szocialista… de én csak öt percet néztem a beszédből, kérem.
– No jó. A többire jár a politikai egyenlőségi kedvezmény, de
erre nem, ugye megérti? Nézzük a következő tételt. Száz gigabyte videótelefonálás. Külföldre? Amerikába?! Kivel beszél
maga Amerikában?
– A fiammal, kérem…
– Szóval a maga fia emigrált Amerikába?
– Nem, kérem, kiküldetésben van.
– Talán bizony magyar bort akar eladni az amerikaiaknak?
– Nem, kérem. A helyi pártszervezet küldte ki tapasztalatcserére.
– Melyik párt?
– Hát a Fidesz.
– A maguk pártszervezete nyugati imperialista módszereket
akar tanulni? Mit akar maga nekem itten bemesélni?
– Nem, kérem. Ők akarják megtanítani a mi módszereinket az
amerikaiaknak, a liberális-cionista-globalista módszerek helyett.
– Aha. Értem. Rendben van, megkapja a politikai eszmehirdetési kedvezményt, de akkor ehhez kell egy igazolás a helyi
párttitkártól és a polgá… fideszes a polgármesterük?
– Hogyne, kérem, természetesen.
– Jól van. Szóval neki is ellen kell majd jegyeznie.
– Igenis, kérem.
– Rendben van, akkor ezzel az adója lemegy ötezer forintra,
lássuk az utolsó száz gigabyte-ot, ez mindenféle vegyes anyag,
hírek, a Fidesz facebookos oldala, tévéműsor, időjárás-jelentés,
a Fidesz honlapja, kormányközlemények… hát ezekből csak a
fideszes anyagokra kap némi politikai kedvezményt, összesen
legfeljebb ezer forintot.
– Megértem.
– Hoppá, ez itt mi? Ez idegen nyelven van.
– Nem tudom, kérem… megnézhetem?
– Nem szoktunk betekintést engedélyezni, de kivételesen, tessék.
– Ez egy azerbajdzsán nyelvű kormányközlemény, amelyben
jó egészséget kívánnak Orbán Viktornak.
– Maga tud azerbajdzsánul?

– Tanulgatok, kérem… készülök a leendő magyar–azerbajdzsán közös határra.
– Úgy. Mindjárt utánanézek, kaphat-e ezért valami kedvezményt. Meg is van. A huszonhetedik paragrafus bé pontja szerint, a népek barátságának előmozdítása címén egyszeri alkalommal tízezer forint adójóváírás eszközölhető. Akkor most
már maga kap tőlünk pénzt, hatezer forintot…
– Nagyszerű…
– …de ez itt micsoda?
– Mi, kérem?
– Elolvasott egy cikket a LAttilaD.orgról, az a címe, Elszámolás.
– Erre nem emlékszem. Talán a szomszéd gyerek hozzányúlt
a géphez.
– Azt nekünk nem áll módunkban figyelembe venni. Felforgató tartalmú honlapok nézegetéséért megbüntetem kétszázötvenezer forintra. Kész, végeztünk, itt írja alá!

2014.10.29.

Csak a cilinder
Ha a főfideszesek fejlett helyzetérzékelésén és problémakezelési tehetségén múlik, akkor a jövő héten várhatjuk Hruscsov beszédét a személyi kultusz éveinek elítéléséről. Bocsánat, amiért
neveket már nem jegyzek meg, mindenesetre TEÁP 1 azt
mondta, hogy a netadót a szolgáltatók fogják fizetni, TEÁP 2
viszont azt, hogy a háztartások, TEÁP 3 szerint hétszáz forint
lesz, TEÁP 4 szerint igenis gigabyte-onként százötven, szóval
teljes a káosz, és akár hihetem is azt, hogy ez nem tehetségtelenség, hanem összehangoltan mondanak állandóan mást és
mást, hogy minket összezavarjanak és kifárasszanak, az se jobb
semmivel. Akkor nem tehetségtelenek, hanem gonoszok. Illetve persze tudjuk, hogy mind a kettő.
Tök Egyforma Állampárti Politikusok tehát összevissza zagyválnak, valószínűleg valamelyiket kitiltották Amerikából, ami

szemlátomást olyan titkok kipattanásával fenyeget, amik még
Orbán Ráhel telefonjánál is kompromittálóbbak. Soha nem fogják megérteni, hogy minél jobban titkolóznak, annál valószínűbb, hogy a nemzet olyanokat fog összefantáziálni, amik borzalmasabbak az eredeti titkoknál is, és már csak haraszti alapon
is el fogja hinni őket (mármint nem zörög, ha nem fújja a szél).
Ha én lennék tanácsadó valami főpolitikárius mellett, és mégis
főpolitikárius maradna, én biztos azt tanácsolnám neki, hogy
mindent valljon be a tévében, tök töredelmesen, mert az a
kisebbik baj, ha az igazat tudják meg, mint ha nekiállnak mémeket gyártani róla. Ha magát a dakota törzsfőnököt tiltják ki
Amerikából, azt is vallja be. Akinek titka van, az zsarolható, az
nyugtalanul alszik, aki nyugtalanul alszik, az hibákat követ el.
Most éppen a netadót, ami enyhébb, hétszáz forintos változatában is két és egyharmadszor akkora hiba, mint amibe Gyurcsány bukott bele. És ha a stafétabotot egymásnak adogató
TEÁP-okon múlik, akkor Orbán pedig ebbe bukik bele, aztán a
jövő héten Szájjártó miniszterelnök majd elítéli a személyi kultusz éveit, de ez senkit se vigasztal, Orbánt azért nem, mert
nem érzi jól magát Putyin krasznodari dácsáján, minket meg
azért nem, mert a NER után jön a NEP (nemzeti egyesítési palityíka).
Csak az itt a gond, hogy Orbánnak még megvan a cilindere,
és bármilyen nyuszit előhúzhat belőle. Esetleg zászlóatyákat
avat minden településen, anyák már voltak, most majd atyák is
lesznek, vagy éppen minden utcában, vagy éppen egész zászlócsaládokat, vagy éppen minden ház kap saját zászlovat, állami
keretből, mondjuk aki egyhavi netadót előre lefizet, az kaphat
két zászlovat is, vagy ilyesmi. Effélékben Orbán kifogyhatatlan. Vagy mi van, ha behívja az oroszokat? Netadót fizetni,
mármint ugye. Kijelenti, hogy Putyin rátestálta a magyar netadó fizetését a testvéri baskírokra, a testvéri tatárokra és a testvéri dagesztániakra, ez együtt éppen tízmillió ember, ők fogják
fizetni, nem mi. És az emberek már elégedetten haza lesznek
menve, mire kiderül, hogy mi mit adunk cserébe, fogalmam
sincs, de nem fogunk örülni neki. Vagy ami még egyszerűbb,
bejelenti, hogy Amerika követelte a netadót, az amerikai bankszektor imprrrrlista politikája volt, amiből az emberek megértik, hogy már megint a zzzzzzzsidók, és vállvetve sorakoznak

föl Orbán mögé, amint kardjával egyet suhint, kettőt vág, és
már nincs is netadó, kész, csak egy rossz álom volt, látjátok,
Árgyélus királyfi megint megmentette a hazát! És akkor ugye
adtok neki cserébe havi ötszáz forintot? Boldogan, hogyne adnának, ő pedig kegyesen ránk bazsalyog és átveszi, hogy a fenébe ne, eredetileg havi kétszáz fixet akart, azért kért hetet,
hogy legyen tere alkudni, csak mi annyira lelkesek voltunk,
hogy ötszáznál megállt.
Vagy bármit. Elég mély az a cilinder. Meg a butaság.

2014.11.03.

Bölcselem
Mi a különbség a nemi erőszak, a prostitúció és az Orbán-rezsim között?
A nemi erőszaknál megdugnak, ámbár nem akarod, viszont
jajgathatsz.
A prostitúciónál megdugnak, ámbár nem akarod, ráadásul el
kell játszani, hogy élvezed, viszont fizetnek érte.
Az Orbán-rezsimben megdugnak, ámbár nem akarod, ráadásul el kell játszani, hogy élvezed, és még te fizetsz érte.

2014.11.13.

Népességstatisztika
Balognak nem tetszik, hogy az országos átlag csak 1,3 gyerek,
viszont 2,39 gyereket termelnek az északkeleti életminőségnemjavítók, de csak sápogni tud ahelyett, hogy megoldaná a
problémát. Pedig ez nagyon egyszerű, és a LAttilaD.org Népességstatisztikai Átalakító és Faiskola Ügyosztálya meg is
mondja.

Meg kell változtatni a népességstatisztikát.
Tisztelt Gazdaghffalvy-Fehér Angyalka!
Sajnálattal értesítem, hogy az Átalakítási Program keretében
2015. január 1-jei hatállyal
romává
minősítem Önt.
Indokolás
Mivel Önnek nincsen gyereke és jómódban él, az Ön átminősítése célszerűen fogja szolgálni a roma kisebbség átlagos
gyermekszámának csökkentését és jövedelmi szintjének növelését.
Mellékelten megtalálja Számkivetve című tájékoztató brosúránkat.
Deöntheő Károly
bőrszíni főelőadó
Nemzeti Népességstatisztika-Átalakítási Hatóság
Tisztelt Barna Barnabás!
Örömmel értesítem, hogy az Átalakítási Program keretében
2015. január 1-jei hatállyal
magyarrá
minősítem Önt.
Indokolás
Mivel Önnek tizenhat gyereke van és szegény, az Ön átminősítése célszerűen fogja szolgálni a roma kisebbség átlagos
gyermekszámának csökkentését és jövedelmi szintjének növelését.

Mellékelten megtalálja Üdvözöljük a Nemzet Kebelében című tájékoztató brosúránkat.
Deöntheő Károly
bőrszíni főelőadó
Nemzeti Népességstatisztika-Átalakítási Hatóság
Ilyen egyszerű. Néhány tízezer átminősítés, és máris mennyivel szebb a statisztika. Rövid távon. De egészen meg is lehet
javítani hosszú távon. Nem kell hozzá más, csak félmillió példány a második típusú levélből.

2014.11.24.

A nemzet sporttolója
Két év után megint Snittpalin röhög az ország, illetve… már
nem is röhög az ország. Legfeljebb csak mosolyog, esetleg undorral legyint egyet, aztán továbblapoz. Ugyan kit és miért
hozna ez lázba? Mert Orbán újabb kisstílű disznósága, amivel
még egy kis zsebpénzt juttat az egyik kedvencének? Kit érdekel ez már? Rég túl vagyunk már azon, amikor Orbán osztogatásai bárkit is érdekeltek, ha nem így lenne, nem vihetné széjjel
a nemzet vagyonát. Pár százezer forintos tételek végképp nem
érdekelnek senkit.
Szörnyű dolog, ha valakinek nincsen arányérzéke. Ha Snittre
nézek, úgy tűnik, ez a fogyatékosság felér azzal, mintha siket
lenne.
Ő valaha sportoló volt, annak bizonyára híres; én nem azért
nem ismertem, mert nem volt nagy sportoló, hanem mert soha
nem érdekelt a sport, jó, ha két tucat sportolót ismerek névről,
azokat se láttam tevékenykedni. Nyert olimpiát, ilyen-olyan
bajnokságokat, ez a maga köreiben ismertté teszi az embert, az
se lepne meg, ha milliós rajongótábora lett volna. Mit tudhatom
én? Azt tudom, hogy hallottam már a nevét régesrég, megkérdeztem, ki az, és azt felelték, hogy a Makrai Kati férje.

Sportdiplomata, azt nem tudom, mi fán terem, eszem ágában
sincs ebben a minőségében elért érdemeit csökkenteni, fogalmam sincs az egészről – amennyit én tudok, attól lehetett akár
a sportdiplomácia óriása is, írhatott fejezeteket a sportdiplomácia történelmében. Ha bármilyen nagy dolgot véghez vitt, annak csak örülni tudok, viccen kívül, abszolút komolyan.
Volt nagykövet meg szállodaigazgató, szóval tényleg nem
egy lusta alak. Minden bizonnyal valaki volt a maga idejében,
vagyis évtizedeken át. Van mögötte egy életút. Hetvenkét éves,
igazán megpihenhetne a babérjain. Illetve megpihenhetett volna már hatvannyolc évesen, ahelyett hogy Orbánnal kinevezteti
magát köztársasági elnöknek világ csúfjára.
„Elnöksége” egy vicc volt, a nemzet soha, egy pillanatig se
vette komolyan, körberöhögtük, évtizedek kellenek hozzá, mire
a köztársasági elnöki cím tekintélye helyreáll őutána ebben az
országban. És legalább egy valódi köztársasági elnök, mert
Áder sem az, de ez most nem érdekes. Snittpalit a nemzet egy
másodpercig se tudta államfőnek tekinteni, csak röhögtünk rajta, ő pedig halálos komolyan vette saját magát. Az arányérzék
ilyen csődje már tragédia. Amikor kirobbant a plágiumbotrány,
a közröhej tetőfokára hágott, emberen ekkorát még nem gúnyolódtak a magyar politikában, Palibá pedig ott állt az egész közepén mérhetetlen sértettséggel csodálkozva, hazudozott összevissza, próbált helytállni a poszton, ahova főnöke állította –
amíg a főnöke ki nem rúgta. Ha lett volna valaha egy szikra kétely, hogy hátha nem Orbán bohóca, hanem igaziból megválasztották, az addig tartott volna, amikor lehazudta a csillagokat
is az égről.
Mert nincsen neki arányérzéke. És ezt látjuk megint. Még
csak meglibbenti szárnyát a hírecske, hogy kinevezik a nemzet
sportolójává, és már kint kering a neten azoknak a sportolóknak a listája, akik jobban megérdemelték volna – így van-e,
nem-e, én nem tudhatom, de valamit jelez, hogy néhányat én is
ismerek közülük mint sportolót. Schmint mondtam, ahhoz nagyon nagy sportolónak kell lenni, hogy valakit még én is ismerjek.
Az is kering a neten, hogy még mi mindent fog kapni Palibá,
Oscar-díj, Kossuth-díj, a Munka Vörös Zászló érdemrendjének
másolata, szóval a röhögés az megy.

Úgy néz ki, hogy ha Göncz Árpád nyomdokaiba, enyhén
szólva, nem is tudott lépni, Hofival már összehasonlítható lesz.
Ő is megnevettette az országot. A különbség annyi, hogy Hofinak a zsenialitásán nevettünk, Palibának meg a butaságán. Hofi
szándékosan arra törekedett, hogy megnevettessen minket, Palibá viszont retteg a nevetségességtől; épp ez teszi nevetségessé. És az összehasonlításban szerepet fog kapni kettejük fizetése is.
Az üzenet persze világos. Palibának kellett még egy cím a
gyűjteményébe, a hozzá járó fizukiegészítéssel, Orbán pedig
arról értesít minket megint, hogy azt csinál, amit akar. Ezt a címet persze, hogy a Nemzet Sportolója, el lehet felejteni, többé
nincsen ázsiója, amit még Snittpali is megkap, az nem kitüntetés, az egy vicc.
Ezért meséltem el az elején, hogy Palibá azelőtt valaki volt.
Egész pályáját odadobta azért, hogy udvari bolond lehessen,
aki ott ül a király lábánál és hülyeségekkel szórakoztatja a felséget. Ha hatvanvalahány évig egy jelentéktelen senki lett volna, akkor ez komoly előrelépés – de ő valaki volt. Egy életpálya foszlott semmivé, amikor Bulgáriából megjött a levelezőlap, hogy Orbán őt nevezte ki köztársasági elnöknek, és már régesrég teljesen mindegy, hogy így volt-e valóban (bizonyára
nem egészen).
Az utókor nem a vívóra és nem a sportdiplomatára fog emlékezni, de nem is a tévétorna férjére, hanem Orbán Viktor udvari bolondjára, akit kinevezett köztársasági elnöknek, a nemzet
sportolójának, az akadémia díszdoktorának, a tévémacik védőszentjének, akárminek. A tények legendákká bomlanak. Elena
Ceaușescu csak huszonöt éve halt meg, de már Romániában is
édeskevesen vannak, akik tudják, hogy mi igaz a tudományos
pályafutásából. A többség csak a legendákat ismeri.
Mert a közvéleménynek sincsen arányérzéke.

2014.12.05.

Nervégia
1.
Kedd volt már, este tíz óra, mire a kilenc nappal korábban lezajlott választások harmadszori újraszámlálása is befejeződött.
A Nemzeti Választási Hivatal elnöke remegő kézzel felemelte
poharát, idegcsillapítót vett be, kiitta a vizet, és majdnem az
asztal mellé tette a poharat idegességében.
– Tisztelt választópolgárok és… és nemzetárulók! A választások végeredménye most már megkérdőjelezhetetlen. A nemzetgyűlési választások végeredménye… a választások…
Ekkor már annyira remegett, hogy két társa odaugrott, hogy
megtámogassa. Az elnök nagy nehezen fölemelte fejét.
– A nemzeti választásokat a nemzeti haza elveszítette. Az
összesített végeredmények a következők. Szavazott hárommillió-ötszázháromezer-negyvenhét választópolgár. Kovács János
húszéves taknyos, nemzetáruló komcsi büdösbogár… hárommillió-ötszázkétezer-kilencszáz szavazat… őfelsége I. Orbán
Viktor, Magyarhaza nemzeti miniszterelnöke és köztársasági
elnöke, kormányzó és választott király, a Nemzetgyűlés elnöke,
a Szent Nemzeti Korona őrzője, a nemzet sportolója, az Unortodox Érdemrend aranykeresztes nagylovagja… száznegyvenhét szavazat… nem bíííííírom tovább! Inkább lőjetek agyon…
A Nemzeti Televízió ezután tíz percig életrajzi filmet sugárzott a felség dicsőséges kormányzásának évtizedeiről, de ezt
félbeszakították. Rogán Ferenc herceg belügyminiszter nyilatkozott élőben a Viktor-palotából.
– Nemzettársaim, nemzettársnőim! Szomorú incidens tanúi
lehettek mindazok, akik az elmúlt negyedórában bekapcsolták
nemzeti televíziójukat. A Nemzeti Választási Hivatal elnöke a
nemzeti választások miatti idegfeszültség áldozata lett… felgyógyulásához sok erőt és sikert kívánok. Kérem, nézzék el neki, hogy tévesen közölte a választások eredményét. A helyes
adatok a következők. Szavazott hárommillió-ötszázháromezernegyvenhét választópolgár. Kovács János miniszterelnök úr

őexcellenciája, hárommillió-ötszázkétezer-kilencszáz szavazat.
Orbán Viktor levitézlett zsarnok, a Magyar Köztársaság felszámolója: száznegyvenhét szavazat. Gratulálok a miniszterelnök
úr őkegyelmességének. A nemzetáruló Orbán Viktor „nertársat” már őrizetbe vettük, bár felelősségre vonásának valószínűleg nem lesz értelme ebben az élemedett korban. Hajrá, Magyar Köztársaság, hajrá, liberálisok!
2.
Parlamenti tudósítónk jelenti. Ma reggel nyolckor Nagy Jánosné takarítónő befejezte az éjszakai műszakot a parlamentben és
jelentkezett a Nemzeti Nemzetgyűlési Őrség Nemzeti Parancsnokánál. Elmondta, hogy az ülésteremben feltűnő jelenséget
észlelt. Ezt követően a Nemzeti Terrorelhárító Kommandó tagjai behatoltak az ülésterembe. A továbbiakban Tóth ezredest
kérdezzük: mit tapasztaltak?
– Hát, kérem, a Nemzeti Terrorelhárító Kommandó tagjai behatoltak ugye az ülésterembe, és hát mit láttak, ugye? Nem láttak semmit. Semmi különöset, kérem. Csak a nagy üres terem,
ugyebár. Bár valami nekünk is furcsa volt.
– Mit figyelt meg a takarítónő?
– Mink is ezt kérdeztük. Hát azt figyelte meg, hogy nincsen
szónok. Akkor vettünk észre mink is, ugye. Nem volt odabenn
szónok.
– Sem hallgatóság, sem szónok?
– Hát a hallgatóság az még nem lett volna gond, ugye, mert
képviselő ide negyven éve be nem tette a lábát, ugyebár, csak
hát hogy szónok sincsen, az valóban furcsa volt. Itt az elmúlt
negyven évben éjjel-nappal mindig szónokolt valaki és dicsőítette az áldott miniszterelnök urat, ugyebár. És most senki.
– Mit tettek akkor önök?
– Átkutattunk mindent, kérem, mink tudjuk a kötelességünket, ugye. Két órába telt, de végigvizsgáltuk az ülésterem minden négyzetcentiméterét, az nekünk kérem kutya kötelességünk. És végül megleltük, ugye.
– A szónokot?
– Nem, kérem, hanem ezt a cédulát.
– Hol találták?

– Áldott miniszterelnök urunk trónszékének ülésén.
– Kérem, mutassa meg a kamerának és olvassa fel.
– „Köszi, magyarok, összeszedtünk minden mozdíthatót, keresünk egy másik országot. Hajrá Felcsút! Viktor.”
3.
– Kedves főmérnök úr, híradónk úgy értesült, hogy most már
fellebbenti a fátylat a harmadik negyedéves beruházási tervekről.
– Hát igen, most már itt az ideje. Elsősorban a Putnokon építendő repülőteret emelném ki.
– Miért éppen Putnok? Ott jelenleg szocialista polgármester
van.
– Ugyan, kérem, mit számít ez ma már? Egyszerűen tarthatatlan volt az az állapot, hogy Borsodban csak három nemzetközi
repülőtér van, miközben a megyék többségében négy, de akár
öt is.
– Értem. Épül-e még valami Putnokon?
– A közeli Gömörszőlősön egy lakótelep építkezését kezdjük
meg, amely kezdetben ötezer családnak nyújt majd otthont, főleg japán, svéd és kanadai bevándorlóknak, akik a serényfalvi
ipartelepen fognak dolgozni. Ott a negyedik negyedévben
adunk majd át egy új gépkocsigyárat. A harmadik negyedévben
Átány városban épül először gyár, egy élelmiszer-kombinát.
– Élelmiszer-kombinátokról jut eszembe, a pincehelyi húsüzem átadásakor sokan kritizálták a főmérnökséget.
– No igen. Akkor az volt a panasz, hogy még kilenc kisközség van az országban, ahol nem épült se gyár, se repülőtér, se
semmi. Azóta ezek száma háromra csökkent, és a negyedik negyedévben a fennmaradók is kapnak egy-két nagyobb üzemet.
Tudja, nem lehet mindent egyszerre, Magyarország egy főre jutó nemzeti összterméke még mindig csak háromszázezer USAdollár, vagy ha összehasonlítással többet mond, csupán másfélszerese a luxemburgi, liechtensteini és monacói átlagjövedelemnek.
– Erről jut eszembe, sokan kérdezték, hol épülnek új kaszinók.

– A harmadik negyedévben Lengyeltótiban, Páriban, Kisapostagon és Ceglédbercelen.
– Felhőkarcolók?
– Bucsán, Tiszakeszin és Baktalórántházán.
– Csak három?
– Igen, némi pénzt átcsoportosítottunk a porcsalmai nemzetközi konferenciaközpontra, amely mellett vadaspark és ötcsillagos szálloda is épül.
– Akkor hadd tegyem fel azt a kérdést, ami minden nézőt a
leginkább foglalkoztat: csökken-e a turisták áradata?
– Egyáltalán nem, sőt egyre növekszik. Amióta a parlamentet
környező utcákon elhelyeztük a hatszáz óriás kivetítőt és a
szinkrontolmácsolást kibővítettük háromszáz nyelvre, megduplázódott az idegenforgalmunk. Egyszerűen képtelenek ellenállni a látványosságnak, özönlenek a világ minden tájáról.
– Tehát az Orbán Viktor nevével fémjelzett új magyar modell
fényes győzelmet aratott.
– Tökéletesen. Orbán népszerűsége milliószor felülmúlja Hofi Gézáét. Soha semmiféle ország nem próbálta ki még ezt a
modellt, mi vagyunk az elsők a világon, akik bevezették, hogy
az országot mérnökök vezetik, a miniszterelnök és a képviselők
pedig be vannak zárva a parlamentbe és egész nap égbekiáltó
marhaságokat beszélnek.

2014.12.06.

Hétvégén bezárva
Régóta nincs már más jelentősége a hétvégi zárva tartásnak,
csak az, hogy ilyenkor legalább a politikusok zárva tartanak.
Vagy őket tartják bezárva. A neten naponta lehet olvasni, hogy
„mindennap bevezetnek vagy meglebegtetnek valamilyen új
adót, mindennap megaláznak egy társadalmi csoportot, mindennap megszégyenítik az országot megint” – vagy hasonlók.
De ez igazából csak hétköznapokat jelent.

Az is hétköznap volt, szerdán, hogy Harrach Péter tipikus keresztény érzéketlenséggel lecigányozott több tízezer éhező gyereket. „Gondolom, ez életforma kérdése.” Ezt mondta. Ami azt
jelenti, hogy ezek a gyerekek nem azért nem esznek, mert nincs
mit, hanem mert ilyen az életformájuk. Miért ilyen az életformájuk? Hát mert ilyen nemtörődöm alakok, élősdiek, nem esznek otthon, elvárják, hogy az iskolában adjanak nekik enni. És
kik vannak a rezsimben kikiáltva élősdinek? A cigányok.
A tipikus fasisztát nem érdekli, hogy az alacsonyrendű fajoknak tulajdonított életmód a tisztafajú árjáknál is éppen úgy kimutatható. Nem érdekli, hogy ugyanakkor az alacsonyrendű faj
számos egyede egészen másképpen él. Ha egy cigány lop, minden cigány lop. Ha egy mélymagyar lop, az lehet egy rusnya
szemétláda vagy a körülmények megtévedt áldozata, de bármi
is, a többi mélymagyar nem lop. Ez csak cigányoknál válik automatikusan testületivé.
Harrach Péter már megégette magát a fasizmussal, amikor
nekilátott átmenteni a zsidóság fekélyéről üvöltöző Prohászkát
a huszonegyedik századba. Most gyerekek és családjaik tízezreit alázza és sérti meg azért, mert hátha cigányok.
Óriási szükség lenne arra a hétvégi zárva tartásra. Politikusoknál mindenképpen, szombaton is. Pénteken is. Csütörtökön
is…
Két évvel ezelőtt azt javasoltam Harrach Péternek, hogy menjen nyugdíjba. A kormány, amelynek híve és támogatója, valaha tagja is volt, nem szereti, ha hatvanhét éves emberek még
mindig dolgoznak. Ha kárt okoznak, akkor én sem.

2014.12.20.

A hercengő
Formálisan még nem állították vissza a királyságot, de Mária
„ha nincs a népnek kenyere, egyenek kalácsot” Antónia szelleme már újraéledt I. Orbán Ráhelben, aki egy trónörökös leereszkedésével nyilatkozta le a Facebookon, hogy mégis mit

képzelünk mi, még hogy ő az apja pénzéből tanul Svájcban,
holott huszonöt éves, férjes asszony. Természetesen Bourbon
XVI. Lajos Ágostné született Habsburg-Lotaringiai Mária Antónia Jozefa Johanna kalácsetető főhercegnő sem azért pazarolhatott el akkora vagyonokat, amiért megkapta a Madame Déficit gúnynevet a néptől, az istenadta néptől, mert az apja volt a
német–római császár, az anyja meg néni létére magyar király –
dehogyis. Amikor Mária Antónia megérkezett Párizsba, keményen dolgozni és tanulni kezdett, és ebből lett az az óriási vagyon, amit akkor már nyugodt szívvel eldorbézolhatott, hiszen
ha magánál tartja, akkor csak állnak a ládafiában a súlyos aranyak, így viszont visszakerültek a párizsi gazdaság vérkeringésébe, ugye, milyen rendes tőle?
Orbán Ráhel annyi pénzt keresett huszonöt éves korára, önerőből, hogy tizenötmilliós tandíjat tud fizetni, kész, ennyi a
történet, emberek, tessék továbbhaladni, nincs itt semmi látnivaló! A szállodaipar tudvalevőleg nagyon jól fizet, az ember
beáll egy szállodába friss közgazdász diplomával, három év
alatt több tízmillió forintot lehet félretenni, hiszen a szállodák
aranybányák, ott van például a Stefánián a Hungária szálló, no,
az negyven éve üresen áll. Akkor ugyan miért támadják az ellenzéki politikusok Orbánt az ő Rasiján keresztül?
Azért, mert Orbán direkt kiprovokálta, amikor királyi dinasztiát csinált a gyerekeiből. Azért, mert történetesen éppen Orbán
Rasi az esküvőjével és az ellopott telefonos botrányával olyan
magasságokba emeltetett a lakájmédiában, amire Kalácsetető
Antónia óta nem volt példa, és őt ezért lefejezték. Gyakorlatilag érinthetetlenné és megközelíthetetlenné változott, én például most már kimondottan ódzkodnék attól, hogy elmenjek egy
rendezvényre, amin Rasi hercengő is ott van, mert ha eltűnik a
fülbevalója, akkor az ott levő hatszáz embert mind rabosítják,
DNS-mintát vesznek tőlük, és amikor hetek múlva kitámolygunk a fogdabörtön ajtaján, akkor még kiderül, hogy Mesterházy gyerekének én vagyok az apja, hát kösszépen, ezt inkább
nem. Akinek esze van, az ezek után rettegve menekül a királyi
család közeléből, uramisten, mi lesz, ha ugyanabban az utcában
vagyok, amikor a legkisebbnek leesik a fagyija?
Azért támadja az „ellenzék”, már ha ilyen egyáltalán létezik
még a NER alatt, Rasin keresztül a nagybetűs Édesapját, mert a

narancshatalom kivagyisága a Kalácsetető óta nem látott szintre emelkedett, miközben akkora tömegek éheznek, amekkorákat meg a világháború óta nem látott ez az ország. Félmilliós
táskákkal parádéznak, a gombamód szaporodó stadionokba
már „gyepvilágító berendezést” is vesznek milliókért, időnként
találnak néhány be nem vallott milliárdot, szóval mindent megtesznek, hogy a nép lássa: ők nemcsak iszonyatosan gazdagok,
ők azt is megengedhetik maguknak, hogy kérkedjenek az iszonyatos gazdagságukkal. Közben az ország haiti nyomorba zuhan, és örülnek neki. Ha nem örülnének, tennének ellene. Tudnának.
És akkor jön I. Orbán Rasi főhercengő, és elherceng a sikereivel, amikről mindenki tudja, anélkül hogy bárminek utánanézne, hogy ez így nem történhetett. Mert kétszer kettő mindig
négy, illetve öt, de soha nem tizenötmillió! Mert huszonöt éves
kiskölykök a saját erejükből ennyit márpedig nem keresnek, illetve nagy ritkán egy-egy akad, Zuckerberg meg Notch, de
azok világraszólót alkottak. Rasi nem. Orbán, a te Rasid nem
Harún ar-Rasid, szóval a valóságról való tájékoztatást inkább
mégse tőle várnánk. Ez itt egy köztársaság, bárhogyan szeretnéd átalakítani és bármivé, nálunk nincsen táptalaja királyi család gründolásának, de ha valaha mégis, akkor az nem a te családod lesz. Van nekünk igazi királyunk, őrajta sokkal jobbakat
lehet röhögni. Itt nem lesz I. Orbán Rasi főhercengő meg I. Orbán Gazsi királyi főhenceg, stadioni gróf, legfeljebb még nagyobb röhögés.
Rongyrázás, az viszont lesz. Aztán kiborgáljuk a káltavélte
ripándékmányt.
2015.01.06.

Értesítettek
Tisztelt Asszonyom/Uram!
Értesítem, hogy a 2013. évi személyi jövedelemadója 1%ának a felhasználásáról rendelkező, civil szervezet javára szóló

nyilatkozatát érvénytelennek minősítettem, mivel a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben
előírt feltételeknek az Ön által megjelölt kedvezményezett nem
felelt meg.
Az állami adóhatóságnak nem áll módjában tájékoztatást adni
arról, hogy milyen törvényi feltételnek nem felelt meg az Ön
által a rendelkező nyilatkozaton megjelölt szervezet. További
információért közvetlenül a kedvezményezetthez fordulhat.
Édes drága ügyintéző bácsi/néni!
Először is tájékoztatlak, hogy pasi vagyok. Erre nézvést
irányadó rendelkezések tárgyában lásd a keresztnevemet. Másodszor pedig áruld már el, légy oly jó, hogy mégis mit kellene
szerinted kezdenem ezzel az értesítéssel. Mert 1. a kedvezményezettnek nyilván a leghalványabb lilája sincsen, hogy ővele
mi a baj, csak ül ott a lepukkant székházában és várja a pénzt,
ami nem jön, 2. mivel ti döntöttetek így, főmagasságú adóhatóságilag, ha nektek nincsen módotokban erről föltájékoztatni,
akkor aztán végképp senkinek, 3. ha a tájékoztatást mégis megkapnám, akkor se tudnék vele mihez kezdeni, az 1%-omat most
már elköltitek stadionokra a többi 99%-kal együtt, 4. te most
komolyan azt hiszed, hogy én még emlékszem, hogy miféle
szervezetet jelöltem meg két évvel ezelőtt? Ha most hirtelen a
torkomnak esnének, hogy mondjam meg, mely években töltöttem ki adóbevallást, fix, hogy nem tudnám megmondani, pedig
nem volt sok. Két-három ilyen év lehetett, talán négy. A jó ég
tudja, mikor. Komolyan azt hiszed, hogy ilyen hülyeségeket
fejben tudnék tartani, még ha akarnám is? Lenyeltétek a százalékomat, váljék egészségetekre. Azt hiszed, érdekel? Az egészből az egyetlen dolog, ami érdekel, hogy olyan gépiesített barmok vagytok, hogy az így élvezett többletjövedelem felét rögtön elköltöttétek arra a levélre, amiben értesítetek, hogy tietek a
lóvé. Pedig vehettetek volna belőle öt fűszálat a következő stadionba.

2015.01.09.

Eposz
És akkor Sunyi Alajos gondolt egy merészet és nagyot, és ő bizony az üzletét kinyitotta vasárnap is cefetül.
És jöttenek hozzája a vevők csőstül vasárnap, annakokáért
hogy a konkurencia bezzeg zárva tartott jámboran.
És keresett ezen Sunyi Alajos piszkosul.
És jött bizony akkor a rendőr és kérdezte Sunyi Alajost, hogy
is gondolná ő ezt a képtelenséget szándékosan.
És Alajos csak megvonta az ő vállát közönyösen és folytatta
a kiszolgálását a többi vevőnek nyíltan.
És mondotta akkor a rendőr szigorúan őneki, hogy ez pedig
itten törvényellenes tényálladék és azonnal szüntesse be engedelmesen.
És Alajos csak megvonta megint a vállát, de most viszont a
másikat, hogy gerincferdülést ne kapjon, körültekintően.
És följelentette akkor a rendőr Sunyi Alajost hivatástudatból.
És jöttek papírok a bíróságtól menetrendszerűen.
És azokra mindig választ is adott az ügyvédje őneki cirkalmatosan.
És közelgett a tárgyalás napja lassacskán.
És közben Alajos továbbra is nyitva tartott vasárnap és keresett rajta bitangul.
És nagy sokára kitűzték a tárgyalás napját előírásszerűen.
És addigra megbukott az Orbán-rezsim és eltörölték a vasárnapi zárva tartást logikusan.

2015.01.12.

Üsd a társad, ahol éred,
ezzel is a jogot véded
Éppen letiltottam két jogvédőt – illetve feltehetően azt – egy
beszélgetés folyományaként, és rájöttem, hogy semmiféle embertípusból nincsen annyi a facebookos, egyéb netes és IRL tiltólistáinkon, mint jogvédőből.
Maga a történet elég szimpla. A Charlie Hebdo humorával
kezdődött, amelyről valaki elítélőleg nyilatkozott, többé-kevésbé rasszistának minősítve, de ez most már mindegy is. Én pedig védelmembe vettem abból a kevésből, amit megismertem
belőle a terrortámadás után, mert meglátásom szerint ez kétfenekű humor, zsidózik meg buzizik, de ha figyelmesen nézzük,
látni fogjuk, hogy valójában a náciféléket támadja. (Moldova
György legújabb könyvének címétől kinyílik a bicska az ember
zsebében. Zsidómentes övezet. Bele kell lapozni, hogy megértsük, miről szól.) Mármost itt kibontakozhatott volna egy érdekes vita arról, hogy milyen is a Charlie Hebdo humora; a résztvevők ki is tettek egypár képet, amiket kizárólag a lap rasszistává minősítésének szemszögéből voltak hajlandók és/vagy képesek értelmezni. Próbáltam szólni, hogy ez nem egészen erről
szól, de ezzel el is terelődött a közfigyelem a Charlie Hebdóról,
arra, hogy nekem jogom van-e diszkriminációt megítélni. Mivelhogy ciszheteró férfi vagyok.
Próbáltam szólni, hogy azért ez nem egészen így megy, a
diszkriminációs jelenségek megismerhetők és megtanulhatók,
akkor is, ha nem tartozunk a diszkriminált csoportba. De már
látom, hogy teljesen rossz irányból közelítek. Igenis bele kell
tartozni a csoportba. A leszbikusokat érő diszkrimináció súlyát
csak egy leszbikus tudja felmérni, a romák ellenit csak egy roma, és így tovább. Ebből következően a Charlie Hebdo humorának kirekesztő vagy kirekesztetteket védelmező mivoltát csak
az mérheti fel, aki a lap által szerepeltetett összes kisebbségi
csoportba beletartozik. Mivel ezek elég sokan vannak, és sok
közülük kölcsönösen kizárja egymást (rabbi, katolikus pap,

muszlim), csak az a megoldás, hogy Csoportközi, Diszkriminációt Azonosító, Legalizáló és Értelmező Nyelvfórumot hozunk
létre. Ebben az összes elképzelhető kisebbség képviselőinek jelen kell lenniük (bár technikai okokból talán egyszerűbb, ha
eleinte csak azok szerepelnek, akiknek csoportjáról említés történik a vizsgált médiumokban; a többieket majd akkor kooptálhatjuk, ha a csoportjuk szóba kerül, de akkor okvetlenül). A
dolog úgy működik, hogy amikor meg kell vizsgálni egy adott
médiumot, például a Charlie Hebdót, akkor összeül a Csodalény és megnézik. A technikusok másolatokat készítenek a lapokról és az ülésvezető elnök szétosztja azok között, akikre tartozik. Például amikor a címlapon a Fiúisten keféli análisan az
Atyaistent, és őneki meg a Szentlelket jelképező háromszög
van a seggében, akkor ebből kapnak másolatokat a homoszexuális férfiak képviselői, a különféle keresztény felekezetek delegáltjai, valamint a szintén jelen levő Szentháromság.
De hát nem ez lett, a történet innentől arról szólt, hogy én, Attila milyen jogot védelmezek, illetve milyen kisebbségekhez tartozom. Elmondtam. Itt két mulasztást is elkövettem, nem szóltam a Jerry Alapítványról – jogvédelem, de látszólag nem kapcsolódik szorosan ide – és nem kérdeztem meg, hogy ők vajon
milyen jogot védenek és milyen kisebbségekhez tartoznak. Talán mert általában fütyülök rá, hogy ki a kisebbségi és ki nem,
illetve ki hogyan kisebbségi – már elég rég rájöttem, hogy ha
kicsinyt megvakarjuk, akkor mindenkiről kiderül, hogy kisebbségi, kivétel nélkül, legfeljebb nem pont zsidó vagy meleg. Kisebbségi. Mindenki, az emberiségnek mind a hétmilliárd tagja.
Akkor meg nem mindegy?
A vita egykettőre átment abba, hogy énnekem nincsen jogom
megítélni, hogy a nemi kisebbségek tagjait mi diszkriminálhatja, mert nem tartozom közéjük, nem tudhatom, majd pedig abba, hogy én diszkriminálok. Ezt megköszöntem nekik a magam
módján – letiltottam őket –, s közben elkezdtem bólogatni.
Igen, ez itt a probléma. Nincs még egy csoport a világon,
amelynek tagjaival ennyiszer rúgtuk volna össze a port, mint a
jogvédők. Azok is, akik a mi jogainkat akarták védelmezni,
meg azok is, akikkel együtt kellett volna védelmeznünk a jogo-

kat. Kezdve a fogyiszervezeteken, a MEOSZ-on, amely sok
éven át nem tett mást, mint beszedte a tagdíjakat és időnként
lelkes értesítéseket küldött arról, hogy milyen klassz rendezvények voltak (sose derült ki, hogy azok honnan tudtak róluk,
akik ott lehettek) meg a helyi egyesületen, amely még a fizetett
szolgáltatást is megtagadta tőlünk, nemhogy a jogvédelmet.
Aztán ott volt a remek De Jure Alapítvány, amely önzetlenül
felkarolta egyik diszkriminációs ügyünket, és rögtön neki is
álltak megmagyarázni, hogy az ügyet azért nem egészen úgy
kellene ám tálalni a bíróságon, ahogy bekövetkezett. Ezt megköszöntük és kértük, hogy inkább utazzanak szépen haza. Megtették. Aztán ugye volt a nagyszerű EBH, amely úgy megvédte
a jogainkat, hogy a három diszkriminált ember közül kettő már
nem élt, amikorra őnekik sikerült kitenni az i-t a pont alá és
ügyfél-elégedettségi kérdőívet küldeniük. Meg hát volt a párt
meg a töméntelen fogyi levlista, ahonnan kitiltottak minket miatta. A jogvédők, ugye. Meg hát végeredményben jogvédőnek
tekinthető mindenki, aki segít jogfosztott embereknek, akár
ők* is jogvédők valahol. És még tudnék csak a blogban megörökített esetekből idecitálni tucatszámra, ami meg a blogban
sincs leírva, az még több van, melegek, romák, transzneműek,
talán mindenkit megvédtünk már az adóellenőrökön kívül. Általában megköszönték és alkalomadtán viszonozták, ha tudták,
ha nem nekünk, hát másnak. (Jó, volt kivétel. Hirtelen eszömbe
jutott az a jó szocmunkáshallgató, aki annyira nem tudta az
anyagot, hogy a korrepetálás végül abba fordult, hogy Krisz írta meg helyette a szakdolgozatát, itt voltam a szobában, nekem
diktálta, közben a leendő szocmunkás itt ült mellettünk és bólogatott. Aztán átvette a diplomáját és vele a fizetésemelést meg
ami még járt, nekünk adott egy négyjegyű összeget meg egy
doboz bonbont, és Krisznek soha többé feléje sem nézett. Lett
volna alkalom, amikor segíthetett volna abból a pozícióból,
amit a diploma révén megtarthatott.)
Ha azt mondanám, hogy herótom van a jogvédőktől, nem
mondanék igazat. A jogvédő az Krisz, aki tizenévesen már harcolt a saját és a családja jogaiért, közép- és felsőfokú végzettsé*

Szemtelen vásárló, szemtelen eladó című cikkem szereplői. (Szivárvány)

get szerzett jogvédelemmel kapcsolatos dolgokból, segített a
romániai forradalmárok támogatásának megszervezésében, intenzív jogvédő volt már akkor, amikor nekem még fogalmam
se volt, hogy ezt eszik-e vagy isszák. Mindent őtőle tanultam.
Nekem az ilyen jogvédőktől van herótom csak, akik leugatnak
mindenkit az irdatlan nagy arcukkal, mert ők a magasságos
jogvédők és mindig mindent jobban tudnak.
Ezért hagytam ott ezt a két lendületes egyént, amikor a vita
elkezdett átfordulni az én gyalázásomba – ilyet már ettem, köszönöm, nem kérem. De letiltani csak akkor tiltottam le őket,
amikor bővítették a gyalázkodókifejezés-gyűjteményemet,
mert ezért ez jár, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjpofon.
Én Krisztől és Vanessától tanultam problémakezelést, Vanessa
pedig mindent Krisztől és éntőlem tanult.
Eddig voltam már (ábécérendbe teszem, de tudom, hogy nem
teljes a lista) buzi, cigány, cinikus, fasiszta, náci, széplelkű és
zsidó. Ez a két jogvédő az érzéketlennel és az intoleránssal bővítette a repertoárt.
Soha nem fogják megérteni, hogy aki tőlem érzéketlenséget
és intoleranciát kap, azért kapja, mert ezt váltotta ki, ezt érdemli. Ezt Vanessa fogalmazta meg meglehetős bölcsen. „Inge sóhajtott. Kissy együttérzőn mosolygott rá. Igen, ő is tudta, hogy
Vanessa reménytelen eset. Egy vérszomjas kis ragadozó, aki
külön élvezi, ha bánthatja a rossz fiúkat. Viszont kétségtelenül
megvan hozzá a filozófiája. Nem kell rossz fiúnak lenni, és
máris biztonságban van az ember.”

2015.01.17.

Gyilkos bevándorlók
A Charlie Hebdo szerkesztőségének legyilkolása sokakból váltott ki bevándorlóellenes érzelmeket, és sokan kérdezik értetlenül: de hát miért jönnek ezek a muszlimok most már Európába
is gyilkolni?

Lássuk a velejét. Először is történetesen éppen ezek a muszlimok sose jöttek Európába: itt születtek. A bevándorlók a szüleik, akik viszont nem öltek meg senkit. Ez a cikk nem az olvasónak való, azonnal hagyja abba az olvasást és menjen vissza a
lőtérre, ha a gyilkosok szüleit bárhogyan felelősnek érzi a mészárlásért. Nem felelősök. Felnőtt emberek szülei nem felelnek
a felnőtt gyerekeik tetteiért, az olvasó szülei se felelősek azért,
hogy az olvasó most visszamegy a lőtérre és arabokat meg cigányokat ábrázoló képekre lődöz. Akkor sem, ha első alkalommal ők vitték oda gyerekkorában. Az olvasó ma már felnőtt,
döntésképes, tetteinek súlyával tisztában levő tébolyodott, és
azonnal hagyja abba!
Cikkemnek itt vége is lenne, ha csakugyan feltételezném,
hogy olvasóim őrültek; akkor nem olvasnák tovább, nem kellene hát tovább írnom sem. De én megválogatom az olvasóközönségemet.
Akadnak persze bevándorlók is az ilyen gyilkosok között, a
szeptember 11-ei merénylők azok voltak. Az Iszlám Állam tömeggyilkosai meg nagyrészt őshonosak azon a vidéken, mások
meg Európából mennek hozzájuk ugyanezért, úgyhogy ezt a
részét talán ugorjuk is át. Bevándorló vagy sem, mind muszlim.
Kérdezzük úgy inkább: miért gyilkolnak a muszlimok?
A válasz első összetevője az, hogy a nyugati világ működésével baj van. (Ide tartozik egész Európa, Észak-Amerika, Japán
és a többi fejlett ország.) Millióféle, egyszerre – aki ezt nem
látja, annak nincs valós világképe, vagy politikus, illetve a kettő persze ugyanaz. A legtöbb tizenévesnek egyáltalán nem tetszik az a szép új világ, amit az előző generációk összehoztak
nekik, akkor se tetszene, ha tudnák, hogy ez a világ úgy született, hogy nagyszüleik nemzedéke – az első nemzedék, amely a
háború után született – fellázadt az ósdi vaskalaposok ellen és
1968-ban szétrombolta az akkori világot. Aztán épített magának újat, ami negyven évvel később már nem sokkal jobb az
előzőnél, és a most cseperedő nemzedékeknek már ez a világ
az, ami nem tetszik. Egyelőre azonban nem látom jeleit annak,
hogy egy újabb Hatvannyolc lenne várható.
Az általános rossz érzésben osztoznak muszlimok, keresztények, hitetlenek, mindenki. S persze nemcsak a fiatalok, de

számukra a probléma sokkal súlyosabb. Most kezdenék az életüket, és mi vár rájuk? Beállhatnak valahova egy taposómalomba, onnan meg irány a nyugdíj. Az idősebbek számára másképpen jelentkezik ez az egész, ők vagy megtalálták már a helyüket az életben, vagy belefáradtak, kiégtek, nekik már minden
mindegy. Egyik esetben sem lesz belőlük terrorista. Ha már
családot alapítottak, egzisztenciát szereztek maguknak, akkor
van vesztenivalójuk; ha nincsen, akkor pedig lecsúszott embernek érzik magukat, akikből legfeljebb ámokfutó lehet, aki elbocsátás vagy szerelmi bánat miatt őrül meg, de nem kezd harcba
valamilyen eszméért. Az a lobbanékony fiatalok sajátja.
Több tízmillióan vannak a nyugati világban tizenöt és harminc között, és sokat mondok, ha ezer terrorista van köztük,
úgyhogy ez igazán nem jellemző rájuk. A legtöbben keresnek
valamilyen utat, hogy megtalálják a helyüket, és egy idő után
talán rájönnek, hogy ez akkor sikerül, ha van családunk, barátaink, ha megtaláltuk a módját, hogy jól érezzük magunkat legalább a szabadidőnkben – és nem az számít, hogy nem lett belőlünk űrhajós vagy világutazó, csak tányérmosogató. Ettől
még marad bennük csalódottság, de jut mellette hely némi elégedettségnek is.
Vannak persze, akiknek rossz irányba csúszik a pályájuk.
Társadalmunk sok baja közül az egyik az, hogy aki megindul a
lejtőn, azt a mindenféle fölzárkóztató program dacára is csak
tovább löki lefelé. A drogosok elenyésző töredékét sikerül leszoktatni, pedig orvosilag nem lehetetlen. A fiatalkorú bűnözőket egyes országokban talán még csak-csak vissza tudják terelni a törvénytisztelő társadalomba, de aki a nagykorúságot jelző
születésnapja után kerül az igazságszolgáltatás gépezetébe, azt
már csak lefelé taszítják a lejtőn. A szegénységre pedig végképp nincsen orvosság. De ezeknek az embereknek a nagy részéből úgyszintén nem lesz világnézeti terrorista. Legfeljebb
fiatalkorú bűnözőből felnőtt bűnöző, aztán esetleg megtalálja
és alkalmazza a maffia, de az egy egészen másik történet.
Világnézeti, azaz vallási vagy politikai terrorista abból a fiatalból lehet, akiben mesterségesen tudatosítják, hogy ő menynyire ki van ábrándulva, mennyire rossz világ veszi körül, majd
pedig tálcán kínálnak neki megoldást a bajaira – egy eszmét,
amely megold mindent, egy nagyszerű gondolatvilágot, amely-

ben nincsenek többé bajok… éppen csak van egy kis zavar a
gépezetben, olyan emberek, akiknek a létezése akadályozza ennek a csodálatos világnak a működését.
Az „éppen csak” előtti részt úgy hívják: indoktrináció. „Beeszmésítés.” Elültetnek az ember agyában egy készen legyártott rendszert, amely minden problémájára választ ad és megszabadítja a gondolkodás fárasztó munkájától; ez utóbbit általában bemagolt szólamokkal helyettesítik, amelyeket gépiesen
lehet ismételgetni, az ember azt hiszi, hogy csinál valamit, pedig csak átváltozott eleven magnószalaggá, bocsánat MP3-lejátszóvá, ez segít megerősíteni az indoktrinációt és biztosítja a
folyamatos kapcsolattartást az agy tudati rétege és a beleplántált mesevilág között. (Ilyenek az imák, amiket több vallásban
mechanikusan lehet előpapagájozni a rózsafüzér segítségével,
de ilyenek a totalitárius politikai eszmék által készen gyártott
válaszok is, amiket nem kell szóról szóra betanulni és előírásos
időpontokban elismételni, hanem az egyén többé-kevésbé a saját szavaival adja elő őket, amikor az adott kérdés szóba kerül.)
Amíg az indoktrináció nincs kész, az egyén alkalmatlan a
fenti mondat „éppen csak” utáni részének befogadására, vagyis
annak az üzenetnek a mély spirituális megélésére, hogy a tan
által felépített csodavilág eljöveteléhez már csak meg kell ölni
azokat az embereket, akik akadályozzák ezt a beteljesedést.
Korunk egyik nagy vívmánya, hogy az indoktrináció sem jelenti többé, hogy máris gyilkos válik mindenkiből, pedig ötszáz
éve még vadul irtotta egymást muszlim és keresztény, utóbbiak
vadul ölték minimálisan eltérő, ezért eretneknek minősített társaikat, no meg természetesen a zsidókat, és megvolt a politikai
indoktrináció is: ha a király azt mondta, menjetek a csatába, akkor mentek. A tizenkilencedik-huszadik században ennek vége
szakadt, a tömeges indoktrináció még megvan – de lecsökkent,
valaha mindenki vallásos volt, ma már nem –, az indoktrináltak
gyilkossá kábítása pedig egymilliomod részre csökkent. (Kábítást mondok, mert tökéletesen bedrogozzák ezeket az embereket a célpont gonoszságáról és az ölés után várható jutalomról
szőtt mesékkel – ugyanakkor ne feledjük, hogy egy 12. századi
muszlim szektavezér hasissal kábított emberekből képzett engedelmes gyilkosokat, s a hasis nevéből lett az angolban is a

mai assassin, azaz merénylő. Nyilván nem tudott elég szépen
beszélni.)
Egymilliomod részre. 1,6 milliárd muszlim él a világon, ennek az egymilliomod része ezerhatszáz fő, és nem sokkal több
muszlim terrorista lehet a világon. Ha mégis, akkor is ezrekben, legfeljebb tízezrekben számolandók, nem milliókban. Ez
nagy különbség, csak sajnos a baj nem ott van, hogy muszlimok tömegei terroristák lennének. Nem azok, hanem nyomorban élő, kilátástalan emberek, a világ legszegényebb országai
közül több iszlám, részben vagy egészben. (Persze akadnak iszlám államok a világ leggazdagabbjai között is, de ott se mindenki gazdag, éppenséggel a szeptember 11-ei merénylők között akadt egyesült arab emírségekbeli is.) A legtöbb iszlám államban a terrort nem bombákkal megrakott őrültek gyakorolják, hanem a hatalom; modern módra, mint Kadhafi, vagy a középkorból itt felejtett saríja embertelenségével, mint a sivatagi
és hegyi törzseknél. Néha pedig a kettőt egyszerre, mint SzaúdArábiában, ahol nem a félnomád törzsek rendelnek el középkori kegyetlenségű büntetéseket, hanem az állami bíróság.
Vagyis az iszlám sújtotta vidékeken felnövekvő fiatalok semmivel sem érzik magukat kevésbé reménytelen helyzetben,
mint a nyugati civilizáció sújtotta fiatalok, csak másképpen.
Viszont kétségtelen, hogy van egy jelentékeny különbség: ha
Nyugaton tíz, száz, ezer kilátástalan helyzetben levő szerencsétlenből lesz ámokfutó sorozatgyilkos, robbantgató terrorista
vagy egyéb kártékony őrült, akkor sem alkotnak gerillahadsereg módjára tevékenykedő szervezetet, amely módszeresen hódít meg területeket és végez tömeggyilkosságokat, mint az Iszlám Állam. Még azok sem, akiket ugyanúgy fűt valamilyen indoktrináció. Az utolsó ilyenek az IRA és az ETA, két nacionalista indoktrinációjú terrorszervezet – de még ők sem tettek soha olyasmit, hogy ezer emberrel rárontottak volna brit, illetve
spanyol kisvárosokra, lemészárolták volna a rendőröket, kitűzték volna lobogójukat a főtéren és hozzákezdtek volna a lakosság vakhívekké neveléséhez, az engedetlenek legyilkolásával.
Márpedig az Iszlám Állam nem az első iszlám terrorszervezet,
amelyik efféléket tesz, és aligha is az utolsó. Miért? Ők miért,
és a nyugati világbeli terroristák miért nem?
A válasz átvezet a második összetevőhöz.

A világban sokféle indoktrináció ismeretes, politikai és vallási
egyaránt, de az iszlám elég speciális helyzetben van köztük.
Analóg példával élve, ha a második világháború egy adott
pontján valaki beront egy kis faluba piros-arany zászlóval, Harry Potter nevét kiabálja és géppisztolyt lóbál, akkor – ha az első
öt percben nem lövi le valaki, akiben van elég lélekjelenlét –
csakhamar mindenki az utcára tódult volna Harry Pottert éltetve, csináltak volna piros-arany lobogókat, és a következő falu
ellen már egy emberként indultak volna meg Harry Potter szent
nevében. Anélkül hogy tudnák, ki az. Miért? Mert állandó káoszban éltek, hol ez hódította meg őket, hol az, és aki élni
akart, annak az összes hódítót kitárt karokkal kellett fogadnia
és azt óbégatnia, hogy ő mindig is gyűlölte a tegnap továbbállt
hódítókat és csakis ezeknek a mostaniaknak volt feltétlen híve.
Az iszlám sújtotta terület nem csekély része évszázadok óta
él ilyen permanens káoszban. Hol ez hódítja meg őket, hol az,
mármint nem hadseregek persze, csak kis helyi hadurak. Sokhelyütt a rendfenntartó kormányerők semmivel sem kevésbé
kegyetlenek, mint a lázadó gerillák. Egy dologban mégis eltérnek a világháborús Európától: mind ugyanazt a világnézetet
képviseli, egytől egyig muszlimok. Más vidékeken az ilyen hatalomváltások ideje már lejárt, a hatalom nem mindenható hadurak, hanem éppoly mindenható imámok, muftik és mollahok
kezén van, és őnekik kell azonnal feltétlen engedelmességet fogadni, amint felváltják az elődjüket. Amikor Khomeini átvette
a hatalmat, egész Irán őrjöngve ünnepelte a szabadítót, ámbár
előző nap még egész jól megvoltak a sah uralma alatt – de a totalitárius rendszerek éppen attól totalitáriusak, hogy nem az állami hatóságok ölik meg az embert, ha nem lelkesedi önkívületbe magát a vezérért, hanem a szomszédai. Azok pedig mindent látnak.
Mindenféle hatalomnak ősidők óta bevált eszköze az indoktrináció. Akit születése óta arra neveltek, hogy az istenek akarata megkérdőjelezhetetlen, afölött gond nélkül uralkodhat a fáraó, az élő isten, vagy a római császár, aki csak halála után lesz
istenné, de addig is halálbüntetés jár azért is, ha valaki nem
hajbókol még a képmása előtt is. A római istenek megkérdőjelezhetetlen igazságának vakhitére nevelt ember hogyne vizslatta volna árgus szemekkel a szomszédait, nem leledzik-e néme-

lyik abban az iszonyatos bűnben, amit kereszténységnek hívnak. Az indoktrináció nem ismer tréfát, nem létezhet alternatíva, nincsenek kivételek és elnézés, az indoktrinált ember mindenkitől megköveteli, hogy az ő hitét higgye, és vak dühvel reagál az olyan kérdésekre, hogy „na és akkor mi van, ha ő mást
hisz, nem mindegy az neked?” – mert nem, semmiképp se
mindegy, az indoktrinációnak egyenes következménye a vak
gyűlölet mindenki iránt, aki nem osztozik az ő indoktrinációjában. Tehát igenis följelentette a szomszédját vagy akár a testvérét is, ha az ebbe a borzalmas bűnbe esett, amit kereszténységnek hívnak, és kárörvendve nézte végig, amint a főtéren halálra
kínozzák szerencsétlent, csak mert őneki másmilyen indoktrinációja volt.
Csak hát a kereszténység is csak egy indoktrináció, ezért amikor Konstantin császár kihirdette, hogy mostantól keresztények
vagyunk, akkor a keresztények folytatták ott, ahol a Jupiter-hívők abbahagyták. Papjaik világosan látták, hogy mekkora veszélyt jelentenek számukra a jupiterista indoktrináltak, ezért
villámgyorsan megszabadultak tőlük, mármint keresztényt csináltak belőlük. Az emberi agy működésének sajátossága, hogy
a indoktrináció vak robotot csinál ugyan belőle, aki fújja a betanult szólamokat és hajlandó megölni bárkit, akinek nincsen
azonos indoktrinációja, ugyanakkor viszont az így preparált
agy már sokkal fogékonyabb a másféle indoktrináció beültetésére, vagyis a térítésre. Egyszerűen ki lehet cserélni a beégetett
indoktrinációt egy másikra, és az egyén máris a másik nótát
fújja, éppen olyan buzgalommal. Az ó- és középkori világban
mindenkinek volt valamilyen hite, mindenki be volt indoktrinálva, a keresztény hittérítőknek nem volt más dolguk, mint
sorra járni az embereket és kicserélni a programot az indoktrinációs mikrocsipekben. Vagyis kellő ájtatossággal ismételgetni, hogy márpedig nem a pokolbéli kénkőbűztől szagló Thor,
Freyja meg Ódinn, hanem Jézus, Gábriel arkangyal meg a pápa
őszentsége, és persze a paradicsom, az a legfontosabb, a mérhetetlen jutalom, ami az igaz híveket várja. Ha a thoristáknak
sikerült volna szebb történetet kitalálniuk a paradicsomról,
mint a jézusistáknak, akkor ma a szegedi dóm tetején se kereszt
lenne, hanem kalapács meg szárnyas sisak. Ezt onnan lehet
tudni, hogy ámbár az ó-, közép- és újkor folyamán a kereszté-

nyek számos népet megtérítettek, végül ők is a térítés áldozatául estek: lettek olyan indoktrinációk, amik szebb paradicsomot
tudtak ígérni, tudniillik nem a halál utánra ígérték, hanem már
az életben, sőt néhány éven belül, és a keresztet egykettőre fölváltotta a horogkereszt és a sarló-kalapács.
Visszatérve az iszlámra, a muszlimok jelentékeny része nemcsak indoktrinációban, de totalitárius rendszerben is él. Ebből a
szempontból igazából nem is az számít, hogy az állam totalitárius hatalmat gyakorol-e; egy afgán hegylakónak valószínűleg
hónapszámra nem jut eszébe a kabuli kormány, ötszáz kilométerre tőle, ennél sokkal fontosabb a helyi hadúr, aki csak tíz kilométerre van, és még fontosabb a falu imámja, akinek egyetlen szavára őt megkövezhetik vagy levághatják a kezét. Sok
millió muszlim ilyen imámok, muftik és mollahok totalitárius
fennhatósága alatt él, függetlenül attól, hogy az ország kormánya miféle. Nemigen akad iszlám állam, amely bele merne,
vagy egyáltalán bele akarna szólni ezeknek a helyi vallási vezetőknek az uralmába. Az államhatalmat csak az érdekli, hogy
engedelmes alattvalói legyenek – az nem, hogy ki tartja őket
féken és milyen eszközökkel.
Az imám mondja meg a muszlim polgárnak, hogy mi helyes
és mi nem, ihat-e kólát, gyűlölnie kell-e Amerikát, vezethet-e
autót nő létére. De ki mondja meg az imámnak? A nagyobb
imám, mufti vagy mollah, neki pedig a még nagyobb, föl a legjelentősebbekig. Az iszlám világnak nincsen egy közös vallási
vezetője, mint a katolikusoknak a pápa, hanem mindenki megy
a maga útján, mint a protestánsok. Vannak viszont legfőbb
nagy tekintélyeik. A síitáknál nem kérdés, hogy ki az, 1979 óta
Iránban ajatollah uralkodik, ő mond meg mindent; előbb Khomeini, aztán Hamenei. A vahhábitáknál, Szaúdban a király nevezi ki a főmuftit, a jelenlegi 1999 óta van a posztján, körülbelül hetvenéves (az iszlám naptár átszámítása körül vannak még
bonyodalmak) és Abdul-Aziz ibn Abdullah as-Sejknek hívják,
egyéb neveit nem sorolva, hiszen amúgy persze nemesúr, a királyi család tagja, rengeteg neve van. Adott már ki fatvát, amiben elítéli az öngyilkos merényleteket, meg olyat is, amiben kinyilvánítja, hogy a jólnevelt tízéves kislányok már alkalmasak
a házassággal járó összes kötelezettség teljesítésére.

Mármost egy ilyen fatva, ámbár szó szerint csak véleményt
jelent, számos muszlim számára isteni, vagy mondjuk prófétai
kinyilatkoztatással felér. Mivel a muszlim világnak nincsen egy
darab pápája, hanem ilyenek vannak, mint az ajatollah, a főmufti meg mások, elvileg minden egyes muszlimnak a belátására van bízva, hogy ezekből mit fogad el. Csak gyakorlatilag
nem. Nem az a kérdés, hogy a tizenhat éves Ali elfogadja-e a
fatvákat, őt senki se kérdezi meg, még az apját se. Mindig a helyi minipróféta dönt. Betty Mahmudi is találkozott egy turbánemberrel a rokonok házában, persze talpig becsadorozva fogadta, alázatosan földre szegezett pillantással, szünet nélkül bocsánatot kérve, amiért merészel nem lenni férfi. Az úriember barátságosan elmagyarázta neki, hogy nem köteles az ő szokásaik
szerint élni, itt bent a szobában nyugodtan leveheti az űrruhát.
Betty nagyon hálás volt neki. Később aztán, amikor Betty férjét
megőrjítették a szünet nélkül a fejébe ömlő allahozással, amitől
rádöbbent, hogy kettejük közül egyedül ő a tulajdonosa egy
hímtagnak, ami hihetetlen hatalommal ruházza föl, ezért parancsuralommal kijelentette, hogy ott maradnak Iránban és ütni-verni kezdte a feleségét – szóval amikor ez az állapot bekövetkezett, akkor Betty roppant alázatosan odajárult ugyanezen
turbánember színe elé, és elsírta, hogy mi történt, persze tolmácson keresztül, és végig a Koránra hivatkozva, csupa vallási
szólammal, addigra volt alkalma megismerni őket. A turbánember dühösen leüvöltötte, hogy mégis mit képzel, a férfinak
joga van eldönteni, hogy hol él a családjával, és a gyerek itt
kaphatja meg azt a rendes iszlám nevelést, amely megilleti.
Szejjed Bozorg Mahmudi egyébként a legtipikusabb példa arra, hogy a vallás normális, modern formájával beindoktrinált
ember hogyan változtatható dühöngő őrültté – terrorista éppen
nem lett belőle, mert senkinek se volt célja, hogy azzá tegye, de
a családját vadul kínozta anélkül, hogy bárki felszólította volna
rá. Egy normális iszlám országban nőtt föl, a sah Iránjában,
ahol a nők európai viseletben jártak az utcán és felelős állásokat töltöttek be. Aztán elment Amerikába és orvos lett belőle,
sok évig élt ott, láthatott mindenféle közszemlére tett női bájakat az utcán, a tévében, látott nőket mindenféle állásokban, és
egyébként ő maga sem élt valami haj de nagyon muszlim életet. Muszlim maradt persze, de amerikai lett, ő maga is ezt állí-

totta magáról, amerikai életmódot folytatott. Elvett egy amerikai lányt és lett egy amerikai kislányuk. Közben persze figyelemmel kísérte az otthoni eseményeket, tudta, hogy a sah megbukott és Khomeini van helyette, de nem látta saját szemével.
Aztán hazalátogatott a családjával két hétre, hiszen a kislányt
a rokonok még nem is látták. Úgy érezte magát, mint egy amerikai, aki valami elmaradott országba csöppen és csak jólneveltségből nem utálkozik. Zavarta a fanatizmus és a nyomor,
az, hogy a feleségét csadorba kényszerítik, pedig ő azt akarta
neki megmutatni, hogy milyen szép a hazája, nem azt, hogy
milyen elmaradott. Zavarta, hogy azonnal betagozzák a vakbuzgó muszlimságba és hajnalban fölverik imádkozni. Minden
zavarta, csak az enyhítette a kellemetlenséget, hogy körülrajongták mint messziről jött, rég látott kedves rokont.
Két hét elég volt, hogy a jólnevelt, udvarias amerikai orvosból tökéletes tébolyultat csináljanak. Reggeltől estig harsogott
a fülébe az Allah-Allah, Mohamed, hogy a család mit zengett
neki, azt persze nem tudjuk, hiszen Betty egy kukkot se tudott
perzsául, nem jegyezhette föl. De a két hét még le se telt, amikor már eldöntötte, hogy ott marad Iránban a feleségével és a
lányával, akik végeredményben az ő tulajdonát képezik és joga
van mint tárgyakkal rendelkezni velük, elvégre ő egy Férfi. És
agyba-főbe verte Bettyt, amiért ő nem az, pedig eleve követelmény volt, hogy ne legyen. A feleség csak nő lehet, különben
mindkettejüket kivégzik.
Persze ilyen férjek és apák mindenféle vallásban, illetve hitetlenek között is vannak, a téboly ugyanis nem kötődik világnézethez. De több vallásban erős nőellenesség munkál, az iszlám
pedig melegágya annak, hogy ha valaki terrorizálni akarja a
környezetében élő nőket, azt vallási igazolással tehesse, és iszlám sújtotta vidéken a feleség szinte sehol nem kaphat jogorvoslatot. Rendkívüli eset, hogy a tízéves Nudzsúd Alinak sikerült elválnia a férjétől, sok ezer más jemeni kislány továbbra is
pedofil rabszolgatartójának törvényesített uralma alatt él. Miért? Mert fatvák vannak rá.
Ha a felnőtt, diplomás Mahmudit sokéves amerikai tartózkodás után két hét alatt családja kínzójává sikerült vadítani, anélkül hogy ez bárkinek törekvése lett volna, mennyi idő kellhet
olyan fiúkhoz, akik tizenegynéhány éve vannak a világon és

még nem láttak belőle többet egy félig homokba merült falunál,
ahol mindenki muszlim, és bárki, aki arra jár, szintén muszlim?
Újság talán már van, tévének, internetnek hírét se hallották.
Van viszont mecset és van egy mollah, aki mindent tud a világról. Honnét tudhatnák ezek a fiúk, hogy a mollah nem tud többet egy középkori mesegyűjteménynél – igaz, azt legalább jó
alaposan bemagolta –, soha nem járt messzebb a szomszéd városnál, és egyébként is, ő maga is be van oltva indoktrinációval, persze hogy azt adja tovább, nem mást?
A muszlim terroristák jelentős hányada olyan fiatal fiú, akit
alaposan megtöltöttek indoktrinációval, alaposan kihangsúlyozva a mártírhalál jutalmát, a paradicsom gyönyöreit a rengeteg szűzlánnyal, s gondosan kirostálva közülük az olyanokat,
akik bármit kérdezni mertek. Ők az ágyútöltelék, akik semmi
másra nem jók – nem is szánták őket másra –, mint hogy adott
mennyiségű hitetlent megöljenek és elpusztuljanak. Van még
belőlük bőven. Az nem számít, hogy némelyiket ezért el kellett
küldeni Amerikába és kitaníttatni pilótának, attól ezeket még
nem tekintették emberi lénynek, csak beszélő szerszámok voltak, amik egyetlen dologra valók: a levegőben tartani és a célpontba vezetni a repülőgépet. Ennél többet nem vártak tőlük.
S most jön a logikus kérdés, hogy kik és miért.
Ennek a megválaszolásával adós maradok. Nyilván van egy vezető csoport, akik a kezükben tartják a muszlim tömegekhez
irányuló, vallási tárgyú kommunikációt, és érdekükben áll
szüntelen feszültséget fenntartani az iszlám térségen belül és a
világ többi része ellenében. Köztük vannak a korábban említett
főmuftik és ajatollahok, királyok, egyéb vezéregerek, s egyáltalán nem hiszem, hogy csak az iszlám országokban – de hogy
ezek mennyire cselekesznek összehangoltan, tudatosan együttműködve népeik totális romlásba döntéséért vagy csak különkülön gonoszkodnak, azt nem tudom. Ők a társadalom – iszlám, nem iszlám, mindenki – igazi ellenségei, nem az egyéni
terroristák, hiába ölnek utóbbiak és mosolyognak tiszta kézzel
előbbiek. És végképp nem a bevándorlók. A bevándorlók teljesen hétköznapi emberek, akik nem jól boldogulnak szülőhazájukban, ezért máshol próbálnak szerencsét, és van éppen elég
bajuk anélkül is, hogy gyilkosnak néznék őket. Egymillió be-

vándorlóból egy terrorista. De egymillió bennszülött között is
akad egy terrorista, ráadásul azok között egyéb bűnöző is sokkal több akad, mint a bevándorlók között. Mondjuk lopásra egy
bevándorló aligha szánja el magát, hiszen a sittről szabadulva
még haza is toloncolják. Sokkal jobban fél, semhogy megszegje a törvényt.
Ami pedig tételesen Magyarországot illeti, ennek az országnak nem azok jelentik a gondot, akik az országhatárt befelé lépik át vagy szeretnék átlépni. Egy olyan országban, ahonnan
eddig hatszázezer ember emigrált négy-öt év alatt, nevetséges
ostobaság a bevándorlók ellen fenekedni.
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Ácsi, rendőrök
– Natecigány. Hátte ótót vezetsz itten?
– Igenis, nagyságos főtörzs úr, tisztelettel.
– Nono! Még csak törzsőrmester vagyok. Osztán micsinász
ebben a lopott ótóval, mi? Hatvannyócas a központnak, cigány
elkövetőt folyamatosítok, kérek erősítést.
– Ez nem lopott autó, tekintetes törzs úr, kérem, tisztelettel.
– Fúhatecigány, még tagaccis? Hatvannyócas a központnak,
veszélyes cigány elkövető, kettőzött erősítést kűggyetek! Na
mutassad a irataidat. Ótónak is, fuharlevelet, mindent!
– Fuvarlevelem, az nincsen, méltóságos törzs úrnak alázattal
jelentem.
– Nincs-e? Osztán hova lett, mi? Akarol ellenállás tanúséttása
végett két akkora pofont, hogy leszáll a fejed, mitecigány?
– Nem szeretnék, de ez személykocsi, kegyelmes törzs úr,
tisztelettel.
– Hátosztán?! Kérdeztem én, hogy milyen kocsi, tecigány?
Hábbejelentem mingyán, hogy fegyver van nállad, osztán kigyün a TEK és itt lűnek fűbe szökési kissérlet mián, ha még
okoskodol vellem! Hun loptad a kocsit, mi?

– Sehol, főkegyelmességednek legalázatosabb szolgája, nem
loptam.
– Fúhogy hazudol bazmeg. Hunnét lenne eccigánynak ótója,
hán törvény is van ebbe a országba, meg van nekünk miniszterelnökünk, asse engedné. Na mutasd a irataidat. Dok… tor?
Hátte orvos vagyol, tecigány?
– Nem, legfenségesebb törzs úrnak alázattal. Én vagyok a
rendőrfőnök.
Ez egy sci-fi, ha fel nem tűnt az olvasónak. Antiutópia. Ide fogunk jutni, ha hagyjuk, hogy a rendőrök vegzálják az autósokat, mert nem tetszenek nekik az arcvonásaik, a bőrük színe,
vagy csak mert éppen úgy tartja kedvük. Az olvasó bizonyára
egyetért velem abban, hogy a rendőröket nem ezért fizetjük,
nekik az a dolguk, hogy bűnözőkre vadásszanak, nem olyanokra, akikről nem is gondolják, hogy azok – csak épp cigányok.
Az ügynek néha van olyan csattanója, mint most Ácson, hogy
az igazoltatott cigány pont a polgármester volt. Általában nincsen. Csak megbüntetnek valakit harmincezer forintra, mert ha
cigány, belekötnek, s ha már belekötöttek, valami büntetést
csak ki kell osztani. Ez viszont nem antiutópia, ez már ma is
folyik. Aztán megint megbüntetik harmincezer forintra, meg
megint és megint. Pénze nincs, mit csinálhat? Leüli. És lesz belőle büntetett előéletű cigány. Munkát ha azelőtt kapott is, most
már biztos nem fog, mehet segélyre. És máris kitermeltek egy
pont olyan élősdi cigányt, amilyenről a nácik ábrándoznak
folyton, akit rabszolgafajjá lehet minősíteni. Pedig azelőtt lehetett ő akár a rendőrfőnök.
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Esküvő, össze
Érdekes kutatást végeztek holland tudósok az összeesküvéselmélet-hívőkről, röviden konteósokról, és az jött ki belőle, amit

már magam is megfigyeltem, csak egyetlen baj van vele: a
káposztából hiányzik a torzsa (pedig az a törzse).
A konteóhiszékenység nem velejárója a szélsőséges világnézetnek, hanem alapvető követelménye. A szélsőséges világnézetek beépítve tartalmaznak konteókat, vagyis akiből hiányzik
a készség a konteóhitre – legalább nyomokban agysejteket tartalmaz –, az akkor se lesz szélsőséges, ha a kishúgát megerőszakolják a cigányok. Aki konteós, az nem feltétlenül szélsőséges – de a szélsőségessé válás egyik követelményét már teljesítette. Többek között konteósnak is muszáj lenni hozzá.
A legközismertebb szélsőséges világnézet a hitlerizmus,
amely mindenekelőtt belesulykolta az emberekbe, hogy a világot egy teljhatalomra törő, titkos társaság tartja hálójában, akiket sokéves, kemény propagandamunkával festettek le hihetetlenül gonosznak. Rengeteg időt, pénzt és energiát fektettek abba, hogy az emberekben olyan képet alakítsanak ki a zsidókról,
hogy azok csúf külsejű (ez fontos), roppant gonosz öregemberek, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy az árjákat minden lehetséges módon romlásba taszítsák. (Ebben segítségükre
volt a kereszténység által évszázadok óta táplált antiszemitizmus, de a náci változat sokban különbözik.) Az árja gyerekeket
is, mert az árjáknak gyerekeik vannak, a zsidóknak meg nincsenek. Zsidó gyerekek és nők eleinte nem szerepeltek a konteóban, mert elrontották volna a képet, őirántuk a még nem teljesen elvadított emberekben szimpátia ébredt volna – különösen mert nem lehetett volna őket kellőképpen csúfnak ábrázolni, akkor nem látszanak gyereknek és nőnek. A csúf, taszító
pofa ellenszenvet vált ki, a filmesek mindmáig alkalmazzák,
főleg rajzfilmeken a gonosz kötelezően csúnya, csupa egyenes
vonallal, hegyesszöggel van ábrázolva, az ártatlan jóság képviselője pedig kerek fejű, kisbabás. A náci rajzolók is ezeket az
elveket alkalmazták, kidomborítva persze a sémi arcvonásokat,
hiszen az volt a cél, hogy a látottakat a zsidó fogalmával asszociálja a szemlélő.
A náci propaganda a zsidókat egy világhatalomra törekvő, azt
bizonyos mértékig máris birtokoló, maffiaszerű testületnek festi le. Mindkét részlet fontos. Ha a zsidók nem törekednének nagyobb hatalomra, nem jelentenének egyre növekvő veszélyt.
Ha pedig nem szerepelne benne, hogy máris birtokolnak vala-

mekkora – nem csekély – világhatalmat, akkor nem lehetne
okolni őket a világ bajaiért. Egy korabeli vicc szerint, amit persze nem a nácik költöttek, Göbbels propagandaminiszter 1936ban elmegy egy iskolába és a zsidókról mesél a gyerekeknek,
akik mindennek a megrontói, aztán kérdezgeti őket.
– No, ki tudja megmondani, miért romlott le a háború után a
német ipar minősége? Heinrich?
Föláll egy szőke gyerek.
– Azért, mert a gyárak igazgatóságában zsidók ültek. A zsidók minden hasznot maguknak fölöztek le, és ezért.
– Gut. És miért esett vissza a német mezőgazdaság teljesítőképessége? Baldwin?
Föláll egy másik szőke gyerek.
– Mert a földbirtok a zsidók kezén volt, akik kiszipolyozták a
német parasztokat, és ezért.
– Gut. Hát te meg tudnád-e mondani – néz Göbbels gúnyosan
egy zsidó gyerekre –, hogy miért vesztették el a németek a világháborút?
Az riadtan föláll.
– Azért, mert a vezérkarban zsidók ültek. A zsidók…
– Ez hazugság! – üvölt rá Göbbels. – A német vezérkarba soha nem jutott be egyetlen zsidó sem!
– Jaj, de-de-dehogyis! Dehogy voltak a német vezérkarban
zsidók. A franciában, abban voltak, és ezért vesztették el a németek a háborút!
A vicc csakugyan korabeli, és jól példázza a náci szólamokat.
Foglaljuk össze.
1. A németek és a zsidók nem ugyanannak a népnek a fiai, ég
és föld a kettő. (A zsidók természetesen csak jöttmentek lehettek a szemükben, ámbár Németországnak a Római Birodalomba tartozó részein kétségkívül éltek zsidók már az ókorban is, a
germán törzsek csak a birodalom határain túl. De a történelem
letagadása, meghamisítása elemi követelmény minden konteószerző számára.)
2. A zsidók befurakodnak mindenhová. Ha két teljesen egyforma cég, mondjuk papírgyár élén egy német és egy zsidó áll,
akkor a zsidó okvetlenül valami fondorlattal kerülhetett csak
oda, ellenben a német csakis tisztességes ember lehet. Természetesen egyikről se lehet valójában tudni, hogy kerültek oda,

csak ha utánanézünk, de vérbeli konteószerző az egyének történetét ugyanúgy koholja, mint a népekét. A vizsgálódásból
ugyanúgy kisülhetne az, hogy a zsidó voltaképpen megalapította a cégét és a német került fondorlattal a maga cégének élére,
mint megfordítva. Jobb az ilyeneket elkerülni és készen tálalni
a saját változatunkat.
3. A zsidók csak a saját hasznukat lesik, kiszipolyozzák a német munkásokat és parasztokat. Természetesen bizonyos mértékig mindenki ezt teszi, aki alkalmazottakat foglalkoztat: kevesebbet fizet nekik, mint amennyit a munkájukon keres. Ha
nem ezt tenné, akkor nem lenne nyeresége, ha pedig nincsen
nyeresége, akkor minek csinálná? És persze voltak és ma is
vannak cégtulajdonosok, akik a rövid távú haszon érdekében
botrányosan alulfizetett emberekkel, végsőkig lestrapált gépeken silány árut állítanak elő és azt jó áron adják. De aki azt hiszi, hogy ezeket az embereket származás alapján lehet elkülöníteni a tisztességes üzletemberektől, az nagyon vigyázzon, nehogy szembe találja magát a valósággal. (Mármint az igazival.
A konteósok alternatív világában kész névsorok vannak gyűlölt
származású kizsákmányolókról és szeretett származású, tisztességes üzletemberekről. Egyéb változatok nem férnek bele.
Akármeddig lehet sorolni nekik a szeretett származású kizsákmányolókat és a gyűlölt származású, tisztességes üzletembereket, azok csak ritka kivételek lehetnek – ha egyáltalán elhiszik
őket. Hiszen a konteónak alapeleme, hogy aki ellene mond az
összeesküvés létezésének, az az összeesküvők közül való.)
Amikor a nácik már megfestették és az emberek fejébe plántálták a csúf, gonosz zsidó öregemberekről alkotott képet, jöhettek a megnyerő külsejűek, a nők és a gyerekek. A jóképű
zsidó fiatalembereket már nem volt nehéz gonosznak beállítani,
miután a „zsidó” szóhoz automatikusan társult az emberek szemében, hogy „gonosz” (és egy sor további negatív jelző). Ezek
csak a rossz szándékaikat leplezik a jó külsejükkel. Bevallom,
arról nem tudok elég konkrétumot, hogy a nőket hogyan lehetett démonizálni, de egyrészt a „zsidó” szó negatív konnotációja rájuk is vonatkozott, másrészt a nácik számos elemet megőriztek, illetve visszahoztak a középkori kirekesztő gyakorlatból (a ruhára parancsolt sárga folt sokfelé ismeretes volt a középkorban, a nácik csak szabványosították csillag alakban),

ezért nem lepne meg, ha a középkori boszorkányüldözések
egy-két hangulati elemét fölhasználták volna. (A középkorban
rengeteg férfit is megégettek boszorkányságért, de mégis inkább a nőkhöz kötődik a fogalom.) Ami pedig a gyerekeket illeti, nem volt ám olyan nehéz, mint az az ember gondolná, aki
abszurdnak tartja gyerekeket gyűlölni. Majd felnőnek és belőlük is ugyanolyan gonoszok lesznek, mint a többiből, de a maguk szintjén addig is gonoszkodnak, amennyire csak tudnak.
Magyarországon sem él ma egyetlen romofób se, aki csak felnőtt cigányok rémtetteit tudná bármeddig sorolni és a gyerekekkel semmi baja nem lenne. Nincs még egy hónapja, hogy
Novák Előd továbbképzést tartott az országnak az újszülöttek
elleni gyűlöletből.
Konteókkal működött a Rákosi-diktatúra is, csak az alacsonyrendű fajok helyébe a kulákok, burzsujok, egyéb osztályellenségek léptek. A konteó szerint ezeknek egyéb dolguk sincsen,
mint a munkásokon és parasztokon élősködni. (Az élősködés
kedvelt motívum a csoportgyűlöletes konteókban, mert magyarázatot ad arra, hogy a bepalizandó hívők miért nem értek el
sokkal többet az életben, gazdaságilag, mint amennyit elértek.
Mert élősködnek rajtatok! Mivel senki sincs, aki ne vágyna
még többre, mint amennyit szerezni tud, ezt bárki beveszi.) Rákosiék nagyszámú személyre szóló konteót is gyártottak, amiket koncepciós perekben adtak elő. Pelikán József emlékezetes
mondata: „Akkor még nem sejtettem, hogy békaemberekkel is
fogok találkozni” kettős értelmű. A megvádolt barátjáról költött mese adott pontján még nem tudhatta, hogy a mese egy későbbi pontján békaemberek is szerepelnek majd, de amikor
azok az események valóságosan zajlottak, azt sem sejthette,
hogy koncepciós per lesz, amelyben a békaemberekről szóló
abszurd mesét kell majd előadnia.
Ha az olvasó most azt mondja: de hiszen a gazdagok csakugyan a szegények munkájából gazdagodtak meg, ez nem öszszeesküvés-elmélet, hanem a valóság – akkor többé-kevésbé
igaza van. Minden konteónak vannak valóságból vett elemei;
mondjuk a szcientológiánál elég nehéz őket felismerni, de a
legtöbb rendszer nem rugaszkodik el ennyire a való élettől.
Nézzünk egy-két konteót és összefüggéseiket valós tényekkel.

Konteó: a zsidók a keresztények tönkretevői, uzsorások, akik
hasznot húznak a keresztények nyomorából. A valóságalap:
igen, a zsidók között számos uzsorás is volt a középkorban. A
tények: a zsidók mindenből ki voltak zárva, nem lehetett földbirtokuk, nem állhattak katonának, legfeljebb boltot vagy műhelyt nyithattak, ahol a vevők nagy része ugyancsak zsidó volt.
Egy kisebbség tagjai nem tudják egymást eltartani, ha a többségtől nem érkezik pénz. Hát aki tudott, nyitott pénzkölcsönzőt. Megtehették volna a keresztények is, nem tiltotta meg senki – ők tiltották meg saját maguknak, vallási tilalommal. Miután a keresztényeket ez a tilalom már nem érdekelte, a zsidó
bankárok monopóliuma is leáldozott. De azelőtt se volt fenékig
tejfel a pénzkölcsönzők élete. A legtöbb pénzt a királyok kölcsönözték, akiknek ugye nem lett volna tanácsos nemet mondani. De hogy lehet egy királytól behajtani? Ha nem akar, nem fizet és kész. A királyok fölvették a nagy pénzeket óriási kamatra, aztán amikor törleszteni kellett volna, hirtelen fölfedezték
magukban a nagy-nagy keresztényt, aki mégse üzletelhet zsidóval, hát hogy nézne az ki? Amikor fölvették a kölcsönt, a nagynagy keresztény valahogy mindig aludt bennük. Némelyik király egyenesen elégette a zsidók adósleveleit, ezt levélölésnek
hívták – és kész, a pénzkölcsönző tönkrement, hacsak nem tudott a többi ügyfelétől elegendő kamatot behajtani. Hát ezért
szedtek uzsorakamatot. De sokszor az se segített, mert elkobozták a vagyonukat és kiüldözték őket az országból, keresztényi
könyörületből, ugye. A konteó igazi célja: feszültséget gerjeszteni keresztények és zsidók között, az „oszd meg és uralkodj”
elve alapján.
Konteó: az arisztokrácia egy élősködő csoport (voltak a huszadik századig), akik csak kihasználják a szegények munkáját.
A valóságalap: az arisztokraták általában tényleg nem dolgoztak, csak basáskodtak a szegényeken. A tények: ez mind teljesen úgy van, ahogy a konteó mondja, de valakik mindig voltak
és belátható időn belül mindig lesznek is privilegizált helyzetben. Tekintve, hogy e konteó szerzői, a kommunisták hatalomra jutva ugyanúgy viselkedtek, talán nem is igen van mit felróniuk az arisztokratáknak. Természetes emberi tulajdonság,
hogy ha jobb helyzetbe kerülünk, örülünk neki és élünk a lehetőségekkel. A jobbágyaival kegyetlenkedő földesúr bűnös, de a

léha udvaronc, aki se jót, se rosszat nem tett soha, nem az –
csak mihaszna ember. Aki pedig nem élősködni próbált, hanem
kivételezett helyzetét igyekezett az elnyomottak javára felhasználni, azt nem gyűlölni, elhurcolni, megölni kellett volna a
származása miatt, hanem segíteni neki.
Konteó: az Európai Unió kizsákmányolja Magyarországot,
előírásokkal bombázza mindenféle hülyeségről és rengeteg
pénzt visz ki az országból. A valóságalap: uniós előírások valóban léteznek. A tények: az EU nem viszi innen a pénzt, hanem
hozza, ezt azok tudják a legjobban, akik ezt a konteót költötték,
hiszen ők veszik föl az uniós támogatásokat. Az előírások között akár akadhat hülyeség is – senki nem mondta, hogy az EU
tévedhetetlen –, de a legtöbb nem az, csak az a magyar hagyomány, hogy őneki „idegenek” ne parancsolgassanak, sőt senki
se parancsolgasson. Ezt melldöngetve előadja, aztán megy és
engedelmeskedik. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a társadalmi együttélésnek korlátai és szabályai vannak, amiket a fejünk fölött döntenek el a megkérdezésünk nélkül. Régen is így
volt, csak nem éltünk még globális társadalomban. Már nagyon
régen abban élünk. Ezt nem valamilyen globalista érdekcsoport
kényszerítette ki, hanem a történelmi fejlődés menetéből egyenesen következik. A konteó igazi célja: feszültséget kelteni az
EU-val szemben és hamis nemzeti romantikát plántálni az emberekbe.
Itt érdemes megállni egy pillanatra. Manapság nagy keletje
van a hamis nemzeti romantikának, nemcsak nálunk, de az itthoni változatot ismerem jobban, bizonyára olvasóm is – egyébként úgyis egyformák. A hamis nemzeti romantika magyar változata elsősorban Nagy-Magyarországot élteti és vak dühbe
tudja lovalni magát azon a szón, hogy Trianon. Úgy érzi magát,
mint akit minden értékétől megfosztottak Trianonban, teljesen
kiraboltak, földönfutóvá tettek. Ez azonban nem gátolja meg
abban, hogy lelkesen tapsoljon mondjuk Orbán Viktornak, aki
idestova mindent elvesz már a „csonka” országtól, csak területeket nem. Attól őrjöngeni kezdene mindenki, ha mondjuk egy
falut valamely nemzetközi egyezmény keretében átadnánk Romániának, mintha ott legalábbis emberevők élnének, akik magyarokkal táplálkoznak – pedig magyarok most is élnek ott, és
senki nem érzi különösebben fontosnak, hogy foglalkozzon a

problémáikkal. Pedig vannak nekik. Kisebbségben élni nem jó,
főleg ha az embert hátrányosan megkülönböztetik, ezt pontosan
tudják azok a nacionalisták, akik előtt a legkisebb román–magyar incidens sem maradhat rejtve, azonnal kemény szavakkal
kelnek ki a románok ellen (a román nacionalisták ugyanígy a
magyarok ellen), aminek során csak a feszkót gerjesztik és tökéletesen érdektelenné teszik, hogy eredetileg kinek volt igaza.
Amikor aztán románok is, magyarok is elértek aznapi soros
diszkriminációellenes dühöngésük végére, akkor mind nekilátnak cigányokat diszkriminálni.
A hamis nemzeti romantika egy egész konteóhalmaz. Magyarországot érzéketlenül földarabolták a győztes nagyhatalmak, elszakítva magyart a magyartól. Valójában éppen a nemzetiségi határok szerint szabták meg az új országhatárokat, a
magyarlakta területek Magyarországnál maradtak, a román
többségű területek Romániához kerültek stb. Igen, ezáltal nagyon sok magyar kívül került a hazájából, de ez nem lett volna
baj, ha hagyják békében élni. Volt egyébként lakosságcsere is,
de az semmivel se kisebb igazságtalanság, ha az embert az otthonából űzik ki. Magyarország vétlen áldozata Trianonnak.
Hát ugye, attól függ. Az tény, hogy nem Magyarország üzent
hadat, hanem az osztrák császár és magyar király, Ferenc József. De aztán a magyarok lelkesen vonultak hadba, azt énekelték, hogy megállj, megállj, kutya Szerbia, nem lesz tied Hercegovina. Ami akkoriban is szlávok lakta terület volt, mégis milyen alapon követeli magának az a magyar, aki Erdélyt azért
sírja vissza, mert magyarlakta? Hát Hercegovina sosem volt az.
Egy csomó minden rendbe jönne, ha az elcsatolt területeket
visszacsatolnák. Nem, nem jönne. Az ottani magyarok talán
örülnének (erre nem vennék mérget), a többségi nem magyarok
dühösek lennének (erre mérget veszek). Az anyaországi magyar csak annyit nyerne ezzel, hogy dagadhat a melle, amiért
nagyobb lett az országa. No és? Mitől jobb egy nagyobb országban élni? Vagy ha annyival jobb, akkor miért nem tekintjük hazánknak az Európai Uniót? Mert nem hívják Magyar
Uniónak, mert Magyarország csak egy rész benne, mert Budapest csak ennek a résznek a fővárosa és igazából Brüsszelből
kormányozzák, mert nem piros-fehér-zöld a zászló? A visszasírt Nagy-Magyarország ugyanígy csak egy rész volt: 1867-ig

az Osztrák Birodalomhoz tartozott, akkor változtatták a nevet
Osztrák–Magyar Monarchiára. Ha arról tetszenének ábrándozni, hogy a mi hazánk az Európai Unió része, de majd megváltoztatjuk a nevét Európai–Magyar Unióra, annak több értelme
lenne, mint a letűnt birodalom után sóhajtozni. Amit egyébként
Bécsből kormányoztak és fekete-sárga volt a zászló.
Térjünk át a másfajta, csoportgyűlölettel, nemzetekkel nem
kapcsolatos konteókra. Ezek tipikus képviselője a chemtrail,
amit jómagam csak magyar olvasat szerint ejtek, az elején cövel és hával, a végén a-val meg i-vel. Mert aki hisz benne, feltehetően ugyanígy ejti. Azon a tudásszinten áll.
Azzal nekem nem kell foglalkoznom, hogy a hiedelmet megcáfoljam, az a szakértők dolga, már megtették százszor. Engem
az érdekel, hogy a társadalomkutatónak mit mond a chemtrailhit.
Engem a leginkább a természetfölöttiben való primitív hiedelmekre emlékeztet, amikből a vallások aztán kialakultak. Az
őskori ember megmagyarázhatatlan jelenségek sokaságával találta szemben magát. Szélvihar, mennydörgés, villámlás, a tenger hullámzása, nappal és éjszaka, évszakok, holdfázisok…
egyiket se tudta megmagyarázni, és nem tudott utánanézni a
neten. Tehát kitalált láthatatlan, nagyhatalmú lényeket, akik
ezeket a jelenségeket okozzák: szellemeket, isteneket. Még a
görög, római és egyiptomi mondavilágban is százával nyüzsögtek. A modern ember a legtöbb jelenségre már tudja a választ –
még a chemtrailhívőre is ragadt ez-az az iskolában –, de akadnak dolgok, amikre nem, és ugyanott keresi a választ, ahol az
őskori ember: a képzeletében. Ámbár ő már utána tud nézni a
neten, de az ott olvasható válasz nem elégíti ki. Itt lép be a következő tényező.
Amit eddig mondtam, az persze csak a chemtrailelmélet eredeti kiötlőjére igaz, a többiek már a képzeletüket se használják.
Valahol hallanak a chemtrailokról, és megragadja a fantáziájukat, ugyanazért, amiért az ötletgazdának jobban tetszett az elképzelés, mint a valóság. Ez a tényező pedig az üldözési mánia.
Tény és való, hogy olyan világban élünk, ahol a mindenkori
kormányok szeretnének minél nagyobb hatalmat gyakorolni az
emberek fölött, és ritkán riadnak vissza a tisztességtelen eszkö-

zöktől. Egy ponton aztán a kormánytól való jogos és indokolt
félelem átcsap indokolatlan, paranoid hisztériába. Akinek ilyesmire van hajlama, annak már nincs szüksége a saját képzeletének fárasztó működtetésére, készen gyártott weboldalak osztogatják a „megdönthetetlen bizonyítékokat”, és a hiszékeny paranoiás azonnal tényként fogadja el. Nem vegyész, nem meteorológus, nem repülési szakember. Persze eljuthatnak hozzá az
észérvek. Bementem egy ilyen oldalra, ott tépik a szájukat értelmes emberek, de a hit fölkentjei leüvöltik őket, sötétnek és
tudatlannak nevezik, és bizonyítékokat követelnek tőlük egy
olyan hiedelem cáfolatáról, amit ők maguk bizonyítékok nélkül
fogadtak el. (Az oldalon, amit olvasóim mentálhigiénéjét féltve
nem linkelek, hemzsegnek a kondenzcsíkokról és fátyolfelhőkről készült képek, valóságos haditudósításokat közölve arról,
hogy már megint hol jártak a chemtrailos repülők. S melléjük
odaírják: ez a kép mindent elmond, további bizonyíték nem
szükséges. Miközben a kép bárhol és bármikor készülhetett,
egyáltalán nem kell tényként elfogadnunk, hogy a felsorolt településeken és időpontokban. Lehet, hogy némelyik tíz éve Kínában. Ott is vannak fátyolfelhők.)
Már régesrég jártak emberek a Marson, és életet is találtak,
csak azok titkolják előlünk. A Rothschild dinasztia titkos tervet
sző ellenünk valamilyen ismeretlen céllal. Egy teljesen új világ
épül, ébredjetek föl. Igazából az amerikaiak robbantották föl a
World Trade Centert, repülőgépek nem is voltak. Roswellben
lezuhant egy ufó és már el is ismerték. Új tudatosság!
Ilyenekkel bombázzák az olvasókat a konteóoldalak, ők pedig szájtátva olvassák. Eszükbe se jut megkérdezni: jó, jó, de
ha ezek ekkora nagy titkok, akkor ti honnan tudjátok? És azok,
ha már ilyen régóta és ennyire elszántan titkolták mindezt,
hogyhogy nem fogják be a szátokat azzal a döbbenetes nagy
hatalmukkal? És ha már úgyis elismerte a kormány például a
roswelli ufót, akkor miért nem szerepelt a tévéhíradóban?
Soha nem kérdeznének ilyeneket, mert kétségbeesetten akarnak hinni. Rettegnek a világtól, amelyben élnek – ezt meg tudom érteni, tényleg lehetne jobb is. De ők nem azt keresik, hogyan tehetnék jobbá a világot a saját maguk és a családjuk számára, ők direkt rosszabbá teszik a paranoiájukkal. Bár szintén
csak a saját maguk és a családjuk számára. A világ tényleg tele

van olyan dolgokkal, amiktől félni lehet: ha Párizs közepén két
őrült lemészárolhatta egy újság szerkesztőségét, ez megtörténhet holnap ott is, ahol az olvasó munkába igyekszik, de vannak
bőven autóbalesetek is, szörnyű viharok, amik fákat döntenek
az autók tetejére, kimehet az áram és sötétben maradhatunk,
renghet a föld, bárki bármikor munkanélküli lehet és hajléktalan – de ők nem ezektől félnek. Illetve bizonyára ezektől is, de
nem ezek uralják a lelkivilágukat, hanem az az irracionális félelem, hogy egész életünket azok tehetetlen bábjaként éljük le,
és ők kényük-kedvük szerint játszanak velünk, miközben nem
is tudunk róla. A természetfölöttitől való félelem helyét átvette
a Gonosz Emberek Szövetségétől való félelem. Kik azok, kikből áll a GESZ? Erre soha nem kapunk teljes választ, ugyanúgy, ahogy semmilyen vallás nem mutatja föl istenét vagy isteneit: ez megölné a tudatlanságon alapuló, vak hitet. Részinformációkat kapunk ezektől a bloggerektől, akik valahonnét – ki
tudja, honnét – hozzájutottak a féltett, nagy titkokhoz, és elénk
tárják őket önzetlenül – de valamiképpen az nem derül ki, hogy
kik azok a GESZ. A Rothschild dinasztia az benne van, és máris fölmerül a kérdés: miért Rothschild, miért nem a dubaji
emír? Hát mert az emír nem zsidó.
A szemünket a tudatosság, a világ megismerésének új, ragyogó magasságaira rányitó oldalak valójában a fasizmus éjsötét
mélységei felé terelnek minket, kétségkívül tudatosan. Szerzőik
egy árva kukkot sem hisznek el a sok zagyvaságból, amit öszszehordanak, a színész se gondolja magáról igaziból, hogy ő
Rómeó, de ha jól csinálja, akkor elhisszük neki. Aztán a végén
tapsolunk. Itt is így van: ha a chemtrailos blogger jól végzi dolgát, akkor megdicsérik, mert jó sok agyat alakított át. A nyersanyag az a sok zavarodott, paranoiás ember volt, akik nem tudtak mihez kezdeni a világgal, nem értették, ahhoz pedig buták
voltak, hogy megtanulják a működését. Jön a blogger és kipreparálja az agyukat: chemtrail, roswelli ufó, Mars-utazás,
HAARP, százféle ártalmatlan marhaság. A késztermék: befogadókész, hiszékeny agyak, amikbe most már könnyedén be lehet tölteni a lényegi információt, arról, hogy kik azok, akik
mindezt a sok szörnyűséget okozzák, akik miatt ő rettegésben
él, akik mérgezik a levegőjét és a vizét, akik bármikor elrabolhatják és megölhetik, mert túl sokat tud – már csak le kell lep-

lezni a GESZ-t, és ezeket az embereket föl lehet fegyverezni és
harcba vinni ellenük.
Hogy kik a GESZ? Túl könnyű lenne rámondani, hogy a zsidók, bár az a cikk a Rothschild-dinasztiáról éppenséggel elgondolkodtató, mindenesetre egy kis antiszemita kondicionálás sosem árt, kezesebbek lesznek tőle, ha még a zsidóktól is félnek.
De valószínűbb, hogy amikor ezek a bloggerek megkapják az
utasítást és leleplezik a GESZ-t, akkor az az éppen aktuális
nagy ellenség lesz, bárki légyen is. Talán tényleg a zsidók, talán éppen a kínaiak, az arabok, ki tudja. Talán a gazdák se tudják még, csak minden eshetőségre kiépítenek egy ilyen potenciális magánhadsereget. Vannak, akik villanyvonattal játszanak, mindenkinek kell valami hobbi.
S hogy ők kik? Hát a GESZ! A Gonosz Emberek Szövetsége
tényleg létezik. De ők nem küldenek a fejünk fölé chemtrailozó
repülőgépeket, nem diskurálnak gyíkemberekkel a HAARP minél kártékonyabb fölhasználásáról, nem robbantották föl a
World Trade Centert, nem jártak a Marson, voltaképpen semmi
ártalmasat és veszélyeset nem csináltak. Csak ülnek a számítógépeik előtt és cikkeket írnak, jókat röhögve a szerencsétlen
behülyített olvasókon, akik beszopják ezt a töméntelen maszlagot. Időnként tartanak egy-egy megbeszélést, megpróbálják
újabb elemekkel bővíteni a repertoárt. A fizikusok nagy hadronütköztetőt építenek? Nosza, találjunk ki róla valamit, gyerekek! Legyen óegyiptomi ihletésű csillagkapu, ezek a hülyék
imádják az ókori misztikumot a legmodernebb szupertechnikával vegyítve, zabálni fogják és janik leszünk!
És megírják az összeesküvést a nagy hadronütköztetőről, ami
valójában óegyiptomi csillagkapu, csak ugyebár azok titkolják
előttünk. Aztán publikálják és vigyorogva olvassák a hozzászólásokat.
No, jó konteót írtam? Örül az olvasó? Elhitte?
A világ az én gyerekkoromban is tele volt rejtélyekkel. Az
egyik a Bermuda-háromszög volt, ahol rejtélyes körülmények
között eltűnt egy csomó hajó, másokat viszont legénység nélkül találtak a vízen hányódva. Később repülőgépek is eltűntek.
Gyerekként döbbenten olvastuk a rejtélyes esetek leírását – például Nemere István foglalkozott ezzel –, aztán a rejtélyt megfejtették, ma bárki elolvashatja Nekovetics Oszkár könyvében,

kapható az antikváriumban – de ha sajnálja a háromszázötven
forintot, elmondom, amire emlékszem. Nekovetics arra tippel,
hogy a tengerfenéken levő repedéseken át időnként gáz szivárog a Föld bendőjéből, óriási buborékokban. Ha ezek sokkal
nagyobbak a hajónál és éppen alatta bukkannak föl, akkor a hajó belezuhan egy hirtelen támadt, több száz méteres szakadékba, összecsap fölötte a víz, és kész, nyomtalanul eltűnt. Amikor
viszont nem alatta bukkan föl a buborék, hanem a közelében,
az okozhatja azokat az eseteket, amikor a legénységet holtan
találták a fedélzeten – megmérgezte őket a gáz –, de azokat is,
amikor a legénység eltűnt a fedélzetről: ilyenkor nem egy nagy
buborék jöhetett, hanem milliónyi kicsi, valósággal pezseghetett a tenger; megrémültek, csónakba szálltak, elnyelte őket a
hullám, aztán a gáz eloszlott, a hajó megmaradt. Ha pedig a gáz
gyúlékony volt, például metán, ami gyakran szivárog a földkéregből, akkor a hajószakács tüze vagy a hajómotor az egész buborékot felrobbanthatta, volt hajó, nincs hajó.
Nem néztem utána, vajon konteóznak-e még a Bermuda-háromszögről, mint annak idején, amikor megtették a területet katonai kísérleti terepnek és űrlények víz alatti bázisának – egy
biztos: a Nekovetics által ismertetett elmélet nem lehet konteó
része. Nem tartalmaz egy titkos háttérhatalmat, amelytől jókat
lehet borzongani, amelyre rá lehet fogni saját kudarcainkat,
amely folyamatosan életben tartja bennünk a tudatot, hogy
mégiscsak van valaki, akinél különbek vagyunk, mert legalább
olyan gonoszok nem vagyunk, mint azok. Ez egy szimpla kis
természettudományos elmélet, s mint ilyen érdektelen a konteósok számára. Akárcsak az a szimpla kis tény, hogy a repülő
nyomában a fizika törvényei szerint páracsík keletkezik.
Persze ki lehet éppen találni, hogy azokat a gázbuborékokat
egy óriási víz alatti város eregeti, amit gonosz űrlények építettek, cinkosaikkal, az amerikai hadsereggel, és persze a zsidókkal. Én csak azt szeretném kérni… legalább szegény Télapót ne
keverjük bele, jó?

2015.01.31.

Igenis jobban teljesít
Arra jöttem rá, hogy az Orbán-rendszer igenis takarékosabb,
mint a szocializmus. Viktor egymaga három embert helyettesít
azokból az időkből. Nemcsak vezeti az országot Kádár János
helyett és focizik Puskás Öcsi helyett, de ráadásul Farkas Berci
helyett megcsinál mindent, ami orbitális.

2015.02.12.

A teve
Ritkán röhögtetik meg úgy a netet, mint Szaleh asz-Szádun
szaúdi történész, akit nem is New Yorkban vagy Párizsban röhögtek ki először, hanem a saját hazájának Rotana Hálídzsíjja
nevű tévéjénél a műsorvezetőnő egy hónappal ezelőtt. A videót
aztán föltették a Youtube-ra, és eddig már kétszázezren röhögtek rajta két hét alatt. Mivel olvasómnak lehetnek még gondjai
az arab rendhagyó igeragozással, mellékelek egy fordítást.
A kétperces részletet láthatóan egy hosszabb beszélgetésből
vágták ki, több snittben. Ott kezdődik, hogy asz-Szádun azt
mondja:
– A nők is szoktak tevegelni, ezért megkérdezhetik, mi akadálya annak, hogy autót is vezessenek. Nekünk Szaúd-Arábiában elég speciálisak a körülményeink. Arar városa százötven
kilométerre van al-Dzsauftól. Al-Dzsauftól al-Háilba négyszáz
kilométer. Ha egy nő autót vezet egyik városból a másikba és
lerobban a kocsija, mi lesz vele?
– Hát a nők vezetnek Amerikában, Európában és az arab világban…
– Ők nem törődnek vele, ha megerőszakolják őket az út mentén, de mi igen…

– Várjon, ki mondta önnek, hogy ők nem törődnek vele, ha
megerőszakolják őket az út mentén?
– Nekik ez nem nagy ügy az erkölcsi káron felül. A mi esetünkben viszont a probléma társadalmi és vallási természetű.
– Mi a nemi erőszak, ha nem a nő erkölcseit ért szerencsétlenség?
– Ez mélyebb a társadalmi sérülésnél. A mi esetünkben a családot is éri…
– Micsoda, a társadalom és a család fontosabb, mint a nő erkölcsei?
– Az erkölcs lehet része a problémának, de nem maga a probléma. Ott van a vallási szempont is. Két példát mondok magának.
– Úgy látom, többi vendégünk meg van döbbenve…
[snitt egy nikábos hölgyre, aki vigyorog és szemérmesen lesüti a szemét, majd egy kefijás férfira, aki vigyorog és nem süti
le]
[…]
– A szaúdi nőket a férjeik, a fiaik és a fivéreik fuvarozzák.
Mindenki szolgálatukra áll. Olyanok, mint a királynők. Egy királynő sofőr nélkül, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a férje, fivére, fia és unokaöccsei mind fuvarozzák. Egy intésére mind
készen állnak.
– Attól fél, hogy egy nőt megerőszakolhatnak a katonák az út
mentén, de attól nem, hogy a sofőr megerőszakolhatja?
– Dehogynem. Van megoldás, de a kormányhivatalnokok és
a papok hallani sem hajlandók róla.
– Mi a megoldás?
– A megoldás külföldi női sofőrök behozatala, hogy fuvarozzák az asszonyainkat. Miért ne? Miért ne? Egyetért velem ebben? Lehet ennek az ötletnek jelentékeny ellenzéke, de…
– Külföldi női sofőrök? Komolyan?
– Igen, a férfiak helyettesítésére.
Akkor röhögjünk együtt, Szaleh bácsi, és nézzük meg, megoldottál-e minden lehetséges muskilát, mint felelős főszaúd, mert
annak nézel ki vagy az szeretnél lenni. Hozzunk létre egypár
helyzetet és lássuk, mire mész velük.

1. Mégiscsak engedélyezed, hogy nők vezessenek autót, ámbár nincsen faszuk és nem részesülnek abban a kiváltságban,
hogy külföldiek lehessenek. Az egyik elmegy Ararból alDzsaufba, majd onnan tovább al-Háilba. A kocsija nem robban
le, tehát meg sem erőszakolhatják az úton. Te meg ott ülsz az
irodádban és nem érted az egészet. Olyan jól elképzelted!
2. Engedélyezed, vezetnek, az egyik elmegy Ararból alDzsaufba, onnan al-Háilba, közben kétszer lerobban a kocsija.
Jönnek sofőrök nagy faszokkal, segítenek beindítani a kocsit,
és integetnek utána, amint elhajt. És nem erőszakolják meg! A
rohadt életbe, mi? Már megint nem sikerült, ott ülsz az irodádban és nem érted az egészet. Tisztességes szaúd-arábok igenis
megerőszakolják a védtelen nőket, amint a karmuk közé kerülnek, másképp nem lenne értelme az egész őrült vaskegyetlen
durvulatnak, amit szigorolsz, és erre tessék, mégsenem.
3. Engedélyezed, vezetnek, az egyik elindul Ararból alDzsaufba, de húsz kilométer után lerobban a kocsija. Ott ül az
úton, várja a megerőszakolókat, és nem jönnek. Nem jön senki.
Szomjan hal a sivatagban. Mondjuk erre meglenne a válaszod,
miszerint legalább erkölcsösen halt meg és Allah nevével ajkán, de emelem a tétet. Az illető nő a királyi család tagja. No
most mit lépsz?
4. Elindul valaki Ararból al-Dzsaufba, húsz kilométer után lerobban a kocsija, ül és vár, jönnek is, de nem állnak meg, mert
látják, hogy férfi, nem lehet megerőszakolni, akkor meg minek
állnának meg? Szomjan hal a sivatagban. Erre nem mondhatod,
hogy legalább erkölcsösen halt meg, mert persze igen, de férfi!
Őneki külön mentőosztagot kellene mozgósítanod, hiszen van
fasza, őérte kár lenne!
5. Elindul egy férfi Ararból al-Dzsaufba, húsz kilométer után
lerobban a kocsija, olvasta az eddigieket és fifikásan jár el.
Gyorsan leborotválja a szakállát és a bajuszát, a kefiját nikábra
cseréli, mert azt is vitt magával, és vár. Jönnek, meg akarják
erőszakolni, de elvékonyított hangon azt mondja, hogy előbb
tessék megjavítani a kocsit. És ott állnak tehetetlenül, mert fasza mindegyiknek van, de csavarkulcsa egyiknek se.

Lássuk, mik jöhetnek ki abból, hogy továbbra sem engedélyezed a nőket autót vezetni, viszont még várjunk egy kicsit a külföldi sofőrnőkkel. Egyre több a muskila.
6. Tisztességes szaúd-arábok tízezrei fuvarozzák anyjaikat,
feleségeiket, húgaikat és nagynéniiket kocsin. Te ott ülsz az
irodádban és reszketsz. Várod a telefont a rendőrfőnöktől, aki
elcsukló hangon közli, hogy hány szaúd-aráb nőt erőszakoltak
meg a kocsiban a fuvarozó fiak, férjek, fivérek és unokaöcsök.
És nem szólal meg. Mert ezek tényleg tisztességes szaúd-arábok. Az elképzelésed a külföldi sofőrnőkről összeomlott.
7. Hirtelen mégiscsak megszólal a telefon. A rendőrfőnök az,
aki elcsukló hangon közli, hogy hány szaúd-aráb nőt erőszakoltak meg a fiaik, férjeik, fivéreik és unokaöccseik, otthon a szobában, anélkül hogy egy lépést tettek volna a garázs felé. Sokaknak nem is volt kocsija. Csak egyetlen nőnek sikerült az
utolsó pillanatban megállítani a megerőszakolást, páratlan lélekjelenléttel lecsapva a távirányítóra, amitől a videón elindult
ennek a beszélgetésnek a felvétele, és a jelenlevő nyolc férfi
mind úgy elkezdett röhögni, hogy nem tudták megerőszakolni.
8. Vannak nők, akiknek egyáltalán nincsen férfirokonuk, másoknak van ugyan, de már megerőszakolta. Ezek, mivel autót
nem vezethetnek, tevehátra ülnek, mert azt viszont szabad. A
teve nem robban le, viszont a szembejövők rendszeresen megállítják, mert a teve az olyan, hogy megáll. A nőket lerángatják
a tevéről és megerőszakolják. Kedves édesanyádat is lerángatják a tevéről, de aztán mégis inkább a tevét választják. Te pedig ülsz az irodádban, gyászolod az erkölcsöket és végképp
nem érted, hogy miért nem működött ez az egész.
9. Bánatodban kimész feleségeddel a kedvenc oázisotokba,
ülsz a tóparton és siratod az erkölcsöket. Hirtelen szorító fájdalmat érzel a mellkasodban. Ketten vagytok az egész oázisban, a feleséged meg te. A kórház al-Dzsaufban van, százötven
kilométerre. Teve nincs. Van egy autód, egy feleséged és öt
perced, hogy döntést hozz, amint férfihoz illik. Vigyázz! Ha
úgy döntesz, hogy elmondod a fátihát és Allah kezébe teszed le
sorsodat, akkor a feleséged egyedül marad az oázisban, onnan
távozni nem tud, és minden arra járó meg fogja erőszakolni!

Akkor nézzük, megoldja-e a nehézségeket a külföldi sofőrnők
behozatala. Addig magyarázol, amíg létrejön a Külföldi Női
Sofőröket Behozó Királyi Társaság. Jönnek a jelentkezők, sorba állnak az európai, amerikai, ázsiai toborzóirodákban, no
meg Ausztráliában, ők már amúgy is szokva vannak a sivataghoz, és egy edzett ausztrál nő elvan egy darabig kenguru nélkül. De a legtöbben az arab világból jönnek, hiszen ők ráadásul
a nyelvet is tudják és a szokásokat is ismerik. Nagyszámú arab
és nem arab nő áll munkába szaúdi nő sofőrjeként. Beülnek a
volánhoz, hátulra és melléjük a munkaadó család nőtagjai, és
mennek. Hiszen jóvoltodból királyi dekrétum mondja ki, hogy
a külföldi nők vezethetnek Szaúd-Arábiában, csak a szaúd-aráb
nők nem. S itt kezdődnek az új muskilák.
10. Elindulnak a nők Ararból al-Dzsaufba, és lerobban a kocsi. Jönnek a szaúd-arábok és megerőszakolják a szaúd-aráb
nőket, ugyanis a külföldi női sofőr csak arra garancia, hogy ő
nem erőszakolja meg a munkaadóit, de Ararból al-Dzsaufba
egyre több kocsi közlekedik. Viszont legalább a külföldi női
sofőrt nem erőszakolják meg.
11. De, őt is.
12. Elindul a szaúd-aráb nő a külföldi női sofőrrel Ararból alDzsaufba, onnan al-Háilba, és senki sem erőszakolja meg őket.
Hazaérnek, a szaúd-aráb házigazda megerőszakolja a külföldi
női sofőrt.
13. Leszbikusok állnak be női sofőrnek, és Szaúd-Arábia erkölcsei fölött egy hatalmas, zöld békasegg jelenik meg.
14. Miután nagyszámú külföldi női sofőrt erőszakoltak meg
részben az utakon, részben otthon, váratlanul kiderül, hogy az ő
számukra is muskila, ha megerőszakolják őket. Abból derül ki,
hogy összegyűlnek Ararban, elindulnak al-Dzsaufba a most
már iszonyú zsúfolt sivatagi úton, és al-Háil érintésével távoznak az országból, de előbb még benéznek hozzád és levágják a
tökeidet.

2015.02.19.

Emmi mámeg?
Napvilágra került, naná, majd nem, az EMMI nevű valamilyen
intézménynek az újbeszél szótára, amiből kiderül, hogy is kell
beszélni mostantól a felelős főbeszélnöknek a kommunikáció
megvalósításának folyamatba tételének alkalmazása során. Én
arra gondoltam, hogy az idős isten basszon meg benneteket,
mert most már nagyon várandósak vagytok ennek az országnak. A strukturális átalakítás korszakában Kazinczynak, Aranynak, Vörösmartynak szabad volt új szavakat kreálniuk akár a
semmiből, mert azok magyarul voltak, értitek a különbséget?
Ugyan már, lónak a faszát értitek, sajnálom, átnéztem a szótárat, a trágárságok még az ágazati kommunikációban sincsenek
betiltva, én meg még ágazati se vagyok, bár a hajam speciel
tényleg ágazati, égnek.
Megnéztem, mi a faszom az az EMMI. Nézzünk címeket a
honlapon. Eredményes tárgyalások a KLIK SZMSZ-éről. Hogy
mi a picsa van?! Aszongya, A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) Szervezeti és Működési Szabályzatáról egyeztetett az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetősége a Pedagógusok Szakszervezetével majd a Nemzeti Pedagógus Karral.
Fúbazmeg. Hét főnév van a kurva mondatban, de abból az egy
szem vezetőséget kivéve mind dagályosságtani túlterjengészet
megvalósítása folytán lett akkora baromi kövér, mint egy államtitkár. Rövidítsük le, faszt érdekli a Roppant Fontosságú Intézmények Rendkívül Pontos Megnevezésének Elmekórtani
Szabályozása. A központ szabályzatáról egyeztetett az államtitkárság és a központ vezetősége a szakszervezettel, majd a karral. Szinte már érthető! Akkor most fordítsuk magyarra. A központ szabályzatáról egyeztetett a vezetőség az államtitkársággal, a szakszervezettel és a karral. Baszod?! Eleve ha a központnak szerepel a szabályzata is meg a vezetősége is, akkor
nem kell kétszer megnevezni, pláne hogy ez a kurva hosszú neve van azzal a Kreblesbreglebre… menjetek a fenébe, nyelvki-

törő fószerrel a nevében, baszd meg, Ortutay Gyulát mindenki
ki tudja mondani, ő mér nem volt jó?!
Na menjünk tovább. A kormány elkötelezett az önálló életvitelt segítő szolgáltatások támogatásában. Mit kötelezett el, kispofám? Nem a kormány kötelezett el valamit, hanem ő van elkötelezve. Így mondják magyarul, érteni enyém csinálás beszéd? Ez tötö nyelv, amit használsz, tessék könyv róla, keress
rá a szövegkeresővel arra, hogy „tötö”. Olvassuk. A kormány
elkötelezett a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét,
autonómiáját segítő szolgáltatások támogatásában – mondta
az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára egy szerdai budapesti szakmai konferencián. A rendezvényen ismertették a 70
ezer magyar siket és nagyothalló számára egy éve elindított videó alapú távjeltolmács-szolgáltatás tesztidőszakának eredményeit. Te ezeket a mondatokat teljesen egyedül csinálod, farpofám, vagy a konyhai robot besegít?! Próbáljuk lefordítani magyarra. A kormány el van kötelezve a fogyatékos emberek – idáig megvan? Nem élünk a fogyatékossággal, hanem fogyatékosok vagyunk, felfogod, aranyalmafa? Főnöki utasítás mint közalkalmazottnak, ide szépen bejövöl, előszoba közepén megállol, kocka alakú, üres fejedet körbeforgatod, vizslatol. Látni fogol minket, de fogyatékosságot, aki itt élne mivelünk, nem fogol látni. Az az embernek tulajdonsága, nem lakótársa, érted
már, szögletes gondolkodás társaságában élő idióta? Lépjünk
tovább. Önálló életvitel és autonómia között mi a különbség?
Semmi. Tehát töröljük az életvitelt és az autonómiát, mert lehet, hogy téged szótagszámra fizetnek, amiért megírod, de minket nem, hogy elolvassuk, tehát önállóságát segítő szolgáltatások támogatásában – ez még mindig túl hosszú, de eleve a
szolgáltatás nem kell bele, mert mitől lesznek a fogyatékosok
önállóak? úgy van, szolgáltatásoktól, egyáltalán nem kell bele,
önállóságának támogatásában, kész, még mindig két hatszótagos szó, vissza se merek lapozni, hogy eredetileg mennyi volt.
Az, hogy kinek az államtitkára, totálisan nem kell a saját honlaptokon, még jó, hogy a sajátotok, illetve gyanítom, hogy szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára nincsen mondjuk a Nehézipari, Nehézkedés-megszüntető és
Nehézfejűségi Minisztériumnak, csak ennek az egy minisztéri-

umnak, az EMMI-nek van ilyen államtitkára, tehát tök fölösleges kiírni. Mármost az, hogy mi a rossebnek az államtitkára,
sajnos önmagában is kurva terjengős, ezt be kellene szüntetni,
különben azzal lesztek büntetve, hogy minden egyes alkalommal teljes címkórságilag kell egymást aposztrofálni:
– Jó napot kívánok, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár úr, hogy van?
– Köszönöm szépen, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke úr, jól. Hát ön hogy van, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke úr?
– Köszönöm kérdését, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár úr, javult a köhögésem. Jöjjön
gyorsan, tűnjünk el, ott jön a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Közgazdasági Szabályozási Főosztály Hírközlési Költségelemző és Frekvencia-módszertani Osztály osztályvezetője,
ha köszönni kell neki, az egész napunk rámegy!
Szóval legyen simán szociális államtitkár, oké? A pöcsöd legyen hosszú, ne a rangod. Menjünk tovább. A szöveg maradékában a kispórolt vesszőkön kívül minden rendben van, kivéve
a távjeltolmács-szolgáltatást. Én értem, hogy amikor kicsi voltál, te is imádtad a Mézga családot, de ott ez jól állt, neked meg
nem. Aerodinamikus-elektrotermikus humánszőrzethumiditásevaporizátor helyett általában hajszárítót szoktunk mondani, és
ezeknek a rohadt slampos magyaroknak a temporált mechanikus ejekciójú elektrotermikus Saccharomyces cerevisiae-szuszpendált sülttritikumtésztaszelet-karbonifikátor helyett is megteszi a kenyérpirító, úgyhogy tessék rövidíteni szépen. Mindent
megrövidítünk, ezt mondta Maryška is Gruntorád doktornak, á,
én se vagyok normális, hogy irodalmi példát hozok az államokrácia műveletlen tacskainak.
Elég is ennyi a honlapotokról, két hír címe és rövid összefoglalója totál nincsen magyarul, és akkor ti adtok ki nagyképűsködészeti nyelvi tanácsadó magazint? Értem én, hogy akik ezt
elolvassák, azoknak szabályrendeleti előírmányozás terhe mellett kötelességük a szabálykörülhatárolászati kommunikációs
formák előírásos megtartásával nyújtani a tájékoztatást, csak
tudod, vadalmafa, a cső másik végén egy ember van, igazi,
nem paragrafusból kivágott, aki ezt az egész baszodmányt kurvára nem érti! Mondjuk meg se is nem lehet ezt így valósítani,

ahogy leírtad, mert a tandíj helyett nem lehet azt mondani,
hogy tandíjmentes felsőoktatás, mondjuk egy olyan mondatban, hogy „de kedves Kovácsné, én értem, hogy semmije se
marad, miután befizette a rezsit és a gyerek tandíjmentes felsőoktatására a havi kétszázezret, de nekünk itt a minisztériumban
új Audikat kell vennünk, mert a régiekből kifogyott a benzin”,
szóval a tandíj olyasmi, amit befizetnek, a tandíjmentes felsőoktatás meg olyasmi, amiről humbugolnak. Alma helyett se
mondhatsz gyümölcsfeldolgozó ágazatot, bugyibuci, mondjuk
egy olyan mondatban, hogy „anyám sütött finom gyümölcsfeldolgozóágazatosrétest”.
Aztán ilyenek jönnek, hogy reform helyett intézkedés, strukturális átalakítás, finomhangolás. Mármost itt ezen a szent helyen változzon Orbán Viktor a faszommá, úgyis csak méretnövekedést jelentene neki, ha értem, hogy mi baj van a reformmal. Nem magyar szó? A strukturális sem az, viszont kétszer
olyan hosszú. Ezek a szavak mást jelentenek, dutyidili, ez velük a baj. Azt mondhatod, hogy intézkedést hozunk, ahelyett
hogy megreformáljuk, mind a kettő pontosan ugyanazt jelenti,
továbbra is ültök a valagatokon és nem csináltok semmit. Viszont amikor a nép követeli a strukturális átalakítást, akkor reform lesz. Itt van a lónak a fasza.
Szolgálja helyett se jó az, hogy támogatja. Aránylag nem lenne gond, ha emberek olvasnák az útmatatódat, de konyhai robotok olvassák, akik ennek láttán a kiskutyájuknak is csak azt
merik majd mondani: „Támogat! Pitizik!”
Látod, a spórolás helyett a megtakarítás az tökre rendben
van, de hogy felnőtt magyar embereknek a nímöt szó helyett a
magyart parancselőírásilag kelljen ukazítani, az nincsen rendben. Inkább vennél föl olyan embereket, akik saját agyúlag tudnak gondolkodni, és nem lesz szükség a nyelvi idomításukra.
Mellékhatásként hirtelen elindulnának az ország ügyei a végeérhetetlen aktatologatás helyett.
Tudósok helyett szakírók, azon mondjuk besír az ember, a
leghalványabb sült lila dunsztod nincsen, mi az a tudós és mi a
szakíró, ami nem lenne baj, mert senki se tudhat mindent, de te
büszkén előállsz és dagadó mellel barmasz a világba: nézzétek,
mekkora marha vagyok!

De mindent ver, hogy közmunka helyett, illetve tulajdonképpen tökmindegy, mi helyett, olyat szólsz, hogy kötelező önkéntes szolgálat. Ez kész, faszom. Itt az író csak annyit tehet, hogy
leteszi a tollat. Ekkora faszfejet nem lehet überolni.

2015.03.08.

Szatír a kormány
Az olvasó milyen különbséget lát az alábbi cikkek között?
Szatír ijesztgeti a bölcsészlányokat a BTK-n
Két szatírt fogtak Győrben
Sej, a mi lobogónkat: kivezényelt diákok a Képtárban
Gyerekeket kell küldeniük az iskoláknak az állami ünnepségekre
Igen, jól látja. Mindössze egyetlen különbség van. A szegedi
és győri szatírok elég disznó alakok voltak ugyan, de legalább
nem gyerekek jelenlétében végeztek önkielégítést. A szombathelyi esetben az elkövető neve ismert, Harangozó Bertalan Vas
megyei kormánymegbízott verte ki több tucat, talán több száz
spontán kivezényelt gyerek előtt. Mármint a nyálát. Az ember
elképzeli ezt a nyurga, kopaszodó, öltönyös urat, amint egy
csomó leplezetlenül unott, mással foglalkozó, csak a szabadulást váró gyerek jelenlétében arról fröcsög megállíthatatlanul,
hogy mekkora nagy isten a generalisszimusz nemzettestvér, és
mekkora jótétemény részéről, hogy kegyeskedett alattvalóinak
adni a Nemzeti Gránittörvény mind a hatszáz változatát, a mi
áldott kegyelmes jóistenke elvtársunk növessze hosszúra szakállát, és tudjátok-e, gyerekek, hogy a mi áldott Viktor apánk
miért nőtt több mint két méter magasra? hát mert mindennap
megette a spenótot! A gyerekek pedig még csak nem is röhögnek a Vas megyei főszemélyikultusznyik testvéren, mert oda se
basznak, dumálnak, a telefonjukkal játszanak, várják, hogy mehessenek onnét, és amikor elengedik őket, akkor meg csak azt
várják, hogy az összes alszemélyikultusznyik elvtársak hallótávolságon kívül kerüljenek, ők ugyanis még tudják az illemet, és

senkit, a keretlegény elvtársakat és a keretleány elvtársnőket
sem küldik el az anyjuk jó büdös picsájába, amíg azok esetleg
meghallhatják. Utána aztán ahogy a csövön kifér.
Az előző személyi kultusz éveiben is az volt a szabály, hogy
a téeszcsé vett egy új traktort, akkor körülbelül effélének kellett
elhangzania – elmondta mondjuk a tanácselnök:
„Kedves elvtársak, elvtársnők! Amint látjátok, ez itten egy új
traktor. Azért lett nekünk ez a traktorunk, mert a téeszcsé megvette. Most bizonyára azt kérdezitek, elvtársak, hogy miért vette ezt a szép új traktort a téeszcsé.” (Az elvtársak ekkor azt
gondolják, hogy azért, mert a tagság megszavazta, kellett egy
új traktor és volt rá pénzük.) „Azért, elvtársak, mert a hanyatló
imperializmus bár már az utolsókat rúgja, nekünk mégis résen
kell lennünk.” (Hogy jön ez ide, gondolja a tagság.) „Ma négy
éve, hogy Rákosi Mátyás elvtárs [negyedóra vastaps] vezetésével elfogadták az ország új alkotmányát.” (Akkoriban ez nemzeti ünnep volt, és új traktort is csak nemzeti ünnepen lehetett
ünnepélyesen átadni, addig ott állt a kocsiszínben, és továbbra
is talicskán hordták a búzát.) „Ezért lehet nekünk most új traktorunk, elvtársak.”
Itt még van egy óra szófosás arról, hogy mi köze az alkotmánynak a traktorhoz, de ezt mellőzhetjük, semmivel sincsen
több köze, mint a Szájer ipadján ihellett alaptákolmánynak a
szombathelyi képkiállításhoz. Igaz ugyan, hogy az egyik kép
történetesen azt az emlékezetes pillanatot örökíti meg, ahol Orbánból majdnem kaméleoneledel lett, de a gyerekeket nem a
képek miatt rángatták oda, akkor azokat is meg kellett volna
nézniük. Kizárólag azért, hogy Harangozó rájuk verhesse a
nyálát. Ez megvolt, mehettek. Mentek is.
Szeretnék röviden elmagyarázni néhány apróságot a személyi
főkultusznyik elvtársnak és testvéreinek. Így egymás között
mint nemzet a közszolgáknak.
1. Az iskola oktatási intézmény, nem pedig gyerekkölcsönző.
Ha gyerek kell, csináljatok magatoknak. De az is csak a gyereketek lesz, nem a tulajdonotok.
2. A perverz hajlamaitokkal várjátok meg a börtönt. Aki még
egyszer ráveri a gyerekeimre, annak én, a nemzet személyesen
vágom le a tökét és úgy vágom a börtönbe.

3. A személyi kultusznak vége. Hruscsov elvtárs, aki Joszip
Visszarionovics dicsőséges halála után még majdnem három
évet várt, hogy detronizálni merje a főistenség elvtársat, halott.
Ebből következően a főistenség elvtárs még halottabb, totálisan
halott, egy exfőistenség elvtárs.
4. Orbán Viktor nemzettestvér elvtárs, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, birodalmi
kancellár, a Szovjetunió Hőse, vaskereszttel kitüntetett birodalmi hadsereg-főparancsnok nem létezik. Soha nem is. Csak ti
képzeltétek. Aki van helyette, az mindössze három címet birtokol: miniszterelnök, pártelnök és képviselő, de mindhárom címet választással kapta és választással el is fogják tőle venni.
5. Ezen túlmenően Orbán Viktor egyetlen említésre méltó tulajdonsága, hogy egy dilis, akarnok seggdugasz, aki akkorát
fog bukni, mint ide Lacháza.
6. Ezt követően ti ott álltok majd a vezéristen iránti lánglelkű
rajongásotokkal, és a röhögést most már hallani is fogjátok. És
nem tudtok hova menni, mert a vezéristen elfelejtette újra megnyitni azt az intézményt a II. kerületben.
Mindez arról jutott eszembe, hogy futótűzként terjed a Facebookon, de megörökítve mintha nem lenne Konok Péter kis írása, amit ti, személyikultusznyik elvtársak, lesztek szívesek betűről betűre betanulni és a vezéristen arcképe előtt hajlongva
naponta felmondani.
Taps. A Tábornok szerette a tapsot. Fürdött benne.
Fiatalkorában sokszor megtapsolták. Megszokta, de megunni
sosem tudta.
Aztán ahogy ő maga is eltapsolt ezt-azt, életeket, embereket,
vagyonokat, a taps egyre gyérült.
Ahogy a taps gyérült, a Tábornok egyre jobban vágyott rá.
Alantasai mind hangosabban tapsoltak neki, de ez nem volt
elég. Tömegekre vágyott. Zúgó tapsorkánokra. Hogy az ütemes
zaj elnyomja gyanakvását: talán titokban röhögnek. Rajta röhögnek.
A Tábornok egyre rosszabbul aludt. Tapskoldus lett, tapsdiktátor. Tapsheroinista.
Elkezdett tapsot vásárolni. Végül tapsolókat rendelt ki. A nép
havonta meghatározott ideig tapsolni volt köteles a Tábornok-

nak. Ha valahová ment, az iskolákból kihajtották a gyerekeket,
akik tapsoltak. De a taps mögött egyre több volt a gúny és a
fogcsikorgatás.
Egyre több.
Mikor a Tábornokra kimondták a halálos ítéletet, a teremben
az emberek önfeledt tapsviharban törtek ki. Mikor az akasztófa
alá kísérték, zúgott a taps.
És a Tábornok szemében örömkönnyekkel, boldogan halt
meg.

2015.03.12.

Hat érv Isten létezésére
Androidon sajnos nincs reklámszűrés, ezért megjelent többek
között a következő feliratú reklám is:
6 érv Isten létezésére
Nem önámítás. Bizonyíték. Világos. Egyenes. Döntsd el
magad.
Enyhén meglepett a dolog, mert a Nyesten találkoztam vele,
és ha a Nyelv és Tudomány oldalán Isten létezését lehet bizonyítani, akkor mi lesz a következő, szittyaírásos, nagymagyarországos kitűzők a Roma Sajtóközpontnál? Úgyhogy rányomtam, ki lettem váncsi, mosóport vagy tampomot akarnak-e eladni ezzel a szöveggel. Hát nem. Tényleg a Seregek Ura az
árucikk, most rendkívül olcsón, csak a lelked az ára, és ez még
nem minden, mert ha most vásárolsz, egyet fizetsz, kettőt kapsz
akciónk keretében egy valódi Jézust is adunk hozzá. Konkrétan
ezen az oldalon (kereskedelmi szolgáltatás linkje persze fizetős, az eladott mindenhatókból járó százalékról majd megállapodunk).
Akkor lássuk a velejét, mondaná Dave Kovic. Kezdjük azzal,
hogy rögtön a reklám tévedésben van. Érv és bizonyíték között
nagyobb a különbség, mint Jézus szamara és teközötted, aki ezt
az oldalt összeállítottad: őrajta, ugye, ott ült a Megváltó Szent
Feneke, neked meg csak a füled hosszú. Persze igazából ez

nem annyira fontos, mert valójában egyik sincs az oldalon, de
ha sört vagy tampomot árulnál, akkor nem lenne mindegy,
hogy érv vagy bizonyíték.
Lehet, hogy örülnél, ha valaki érveket mutatna neked Isten
létezésére, Nem, nem örülnék. Baromira unom az érveiteket Isten létezésére, amikből még soha semmi értelmes ember számára emészthető nem kerekedett ki. Az „érveitek” úgy működnek, hogy megfogtok egy állítást, rápakoltok egy csomó következtetést, azokra még többet, egész tornyokat építetek arra az
egy szem állításra, aztán büszkén megpihentek a hetedik napon: ímé bizony mondom néked, látod már végre, hogy mekkora bazi nagy az Isten? De annak a kiinduló állításnak a hitelét az égvilágon semmi nem támasztja alá, az csak lebeg a levegőben, mint a próféta koporsója. Az lehet, hogy az antigravitációt már föltaláltátok, de Istent még nem bizonyítottátok be,
ímé bizony mondom néktek, látjátok már végre, hogy mekkora
bazi nagy a ti hülyeségtek? aztán teljesen rád bízná, hogy mit
csinálsz ezzel az információval. Én pontosan ezt szeretném
most tenni. Szóval nem fogod belerágni a számba, hogy mit
KELL csinálnom ezzel az információval? Első eset lenne a történelemben, egyébként tilalmas is, hiszen elő vagyon írva, Farizeusok könyve első fejezet: „Bizony mondom néktek, az hitetlenek torkán márpedig az Teremtésnek Egyetlen Igazságát
az hurkatöltővel lenyomni ne késlekedjetek, lusta, trehány banda.” Csak tudod, mielőtt ezt a cikket eszömbe vöttem, rászántam azt a tíz másodpercet és elolvastam az oldalt. Hazudol.
Nem bíztad rám, hogy mit csináljak az „információval”, már ha
egyáltalán jogot formálhat ez a habarmány arra, hogy információnak nevezzék, megmondtad kerek perec, hogy mit vagyok
köteles gondolni. És a lelkömet követeled cserébe. Nekem ez
nem jó üzlet.
Szeretnék neked mutatni néhány bizonyítékot, mint ahogy a
bíróságon bemutatják a bűntett helyszínén talált dolgokat. Jó,
akkor tedd azt. Mert a szövegben egyetlen bizonyíték sincs. Érvek se nagyon, de bizonyítékok végképp nem, ügyvédnek most
már ne menj, életem, mert a védenced villamosszékbe kerülhet
a bizonyítékaidtól.

Megpróbálok egy példával rávilágítani érv és bizonyíték különbségére. Józsit azzal vádolják, hogy Érsektökiben megölte a
Lajost, viszont Józsinak tanúi vannak rá, hogy egy órával a
gyilkosság előtt Valagapüspökiben volt, onnan ötórai autóútra.
Mármost ha azt állítom, hogy Valagapüspökiben van egy repülőtér, Józsinak pilótaigazolványa van, és Lajos háza mögött a
réten egy kisrepülőgép le tud szállni, az egy érv amellett, hogy
Józsi repülőgéppel eljuthatott egy óra alatt Érsektökibe, de ettől
még nem fogják elítélni gyilkosságért. Ahhoz bizonyíték is kell,
mint például a repülőgép kerekeinek lenyomata Lajos háza mögött, kimutatva, hogy az tényleg olyan repülőgépé, mint amilyenek Valagapüspökiben találhatók, és nem mondjuk egy traktortól van. De még ez sem elég, mert akárki beülhetett Valagapüspökiben egy gépbe, odarepülhetett, megölhette Lajost és
visszarepülhetett. Más is tudhat repülőgépet vezetni, és esetleg
éppen azért tette, hogy Józsira terelje a gyanút. Ha bebizonyítom, hogy a gyilkos repülőgépen érkezett és távozott, azzal
még nem bizonyítottam, hogy Józsi volt az. Azt pluszban még
bizonyítani kell. Ja, és ha ott járt egy repülőgép pont a gyilkosság napján, akár Józsi ült benne, akár nem, attól a gyilkos még
jöhetett ám biciklin is a faluból. Kezded kapisgálni, hogy mit
jelent bebizonyítani valamit?
Találkozni fogsz különböző emberek tanuvallomásával, Az
hosszú ú, de ugorgyuk át, semmit nem jelentenek a „tanúvallomások”, nagyon maximum azt, hogy a tanú elhiszi, hogy van
Isten. Vagy csak el akarja hitetni. Milliárdok hisznek Istenben,
de a Télapóban is. Ez nem keletkezteti Isten létezését (egyébként a Télapóét sem). Akkor boszorkányoknak is létezni kellene, valaha mindenki elhitte, hogy léteznek, és bakker, mégse.
No, ugorgyunk, kezded bő lére eriszteni, hogy én döntök, én
döntök, én döntök, közben már rég eldöntöttél mindent, és csak
azt sajnálod, hogy nem verhetsz bikacsökkel, amíg azt nem
mondom, hogy jé, banyek, most már látom Istent, ott ül az
ereszcsatornán és neked drukkol.
Mielőtt azonban ezt tenném, arra kérlek, hogy először gondoljunk végig valamit. A Biblia azt mondja, hogy elképzelhető,
hogy valaki számára elég bizonyíték áll rendelkezésre Isten lé-

tezésével kapcsolatban, mégis „elfojtja magában” az igazságot
Istenről. Végiggondoltam, és arra jutottam, hogy leszarom, mit
mond a Biblia. Majd én is írok egy könyvet, amiben homlokegyenest, és ugyanígy hivatkozok arra. Ja, basszus, azt a könyvet Richard Dawkins már meg is írta. A címe Isteni téveszme.
Történetesen amit most a Bibliából hozol, az marhaság. Nem
képzelhető el, hogy valaki számára elég bizonyíték áll rendelkezésre, mert bizonyítékot még soha ember nem látott. Állítások vannak, amik legtöbbször egymásra hivatkoznak. Félreértés ne essék, én tényleg fantasztikusnak tartom, hogy ekkora állati nagy világot építettetek a puszta semmiből, azáltal, hogy
szavakat sorakoztattatok egymás mögé – regényíró vagyok,
magam is pontosan ugyanezt teszem, bár az olvasottságom
enyhén elmarad a tietek mögött. A bevételeimről nem is beszélve. Csak ettől még a puszta semmi puszta semmi marad. Én
is eljátszhatnám azt, amit ti. Kissy létezik, mert Vanessa naponta beszél vele, és Vanessának mind a létére, mind a szavahihetőségére éppen elég bizonyíték, hogy Kissy számtalanszor
látta. Csak ettől még regényalakok maradnak mind a ketten!
Alapvetően az a baj veletek, hogy kétféleképpen tudtok érvelni. Vagy egyenesen a Bibliából indultok ki, arra építetek mindent, vagy elkezditek azzal, hogy figyeljük meg a körülöttünk
levő világot, adjunk össze kettőt meg kettőt, csináljunk mindenfélét, aminek semmi köze a Bibliához, és ezekből vonjuk le
a következtetést, hogy létezik Isten – és ha erre mi azt feleljük,
hogy ebből ilyen következtetést nem lehet levonni, akkor diadalmasan kivágjátok a Bibliát mint adu ászt az asztal közepére,
az az ultima ratio, amivel nem lehet ellenkezni, ami előtt csak
alázatosan meghunyászkodni lehet, mert az a Biblia, és kész.
Hát lófaszt. Abszolúte senkit sem érdekel, hogy mi áll abban
a könyvben. Akárki tud könyvet írni.
Másrészt azok számára, akik tudni akarják, hogy Isten tényleg „ott van-e”, Ő azt mondja: „Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” Nem „Ő” mondja,
csak a Biblia állítja róla ezt. Érted a különbséget? Nem érted,
mert a Bibliát mint valóságot érzékeled, pedig nem az. Csak
egy ókori mesegyűjtemény. Megpróbálom másképpen.

Mr. Thornpike elmosolyodott. Idegesen felnevetett, aztán elkomorult az arca.
– Minden kérdést tudományosan kell megvizsgálni – szólalt
meg hirtelen. – Kérem, ne szóljanak most közbe. Engedjék,
hogy végigvezessem gondolatmenetemet. Önök azt állítják,
hogy a huszonegyedik századból érkeztek. Most három lehetőség van. Első lehetőség: önök valaminő ármány részesei, mit
ellenem indítottak, s az ön iménti szavai, Mr. Royce, merő,
izé… merő hazugság. Még mindig ne szóljanak közbe, nagyon
kérem önöket. Második lehetőség: magányos elmélkedéseim
egészségem rovására mentek, elmém megbomlott, s most oly
képzeteket vetít elém, mik rövidesen a bolondházba fognak juttatni engem. Harmadik lehetőség: állításuk igaz. Több lehetőség nem lévén, lássuk sorban ezeket. Lehetséges volna-e, hogy
bárki oly ármányt szőne ellenem, egy békés, mit sem ártó tudós
ellen, melynek részeként magukat a jövendőből érkezetteknek
nevező embereket küld hozzám? Mi több, gyermekeket és egy
békés házőrző kutyát? Ugyan! – Energikus mozdulattal fölpattant ültéből, és csípőre tett kézzel nézett rájuk. – Ez képtelenség! Ellenségeim nincsenek, még Mr. Kensington sem az; ha
elfogadnám ajánlatát, tisztességes árat fizetne birtokomért, segítségemre lenne a költözködésben, ha pedig végképpen megmakacsolnám magamat, egy idő után felhagyna unszolásommal és békét hagyna nékem. Ostobaság! Sokkal inkább volna
lehető, hogy elmebaj jeleit tapasztalom. – Fürge léptekkel odaszaladt az időfordhoz és végighúzta tenyerét az oldalán. – Ámde minő hallucináció volna az, ami még tapintóérzékemet is
megzavarni képes? – Bedugta fejét a kocsiba. – E különös jármű bensejében oly illatot érzek, mi semmihez sem fogható, merőben idegen. Orromat is elmebaj zavarta volna meg? – Ujja
közt morzsolgatta az egyik ülés kárpitját, aztán hirtelen megnyalta. – Ízlelem. E csodálatos szerkezetet minden érzékemmel
észlelni lévén képes, csak azt mondhatom, hogy ha nem létezik,
akkor az elmekór oly változata támadott meg, minőt a tudomány még nem írt le s nem tapasztalt. Ámde ettől eltekintve is,
ha pusztán azt nézzük, hogy ha ez elmebaj, akkor hatalmas,
acélból épített kocsi képét vetíti elém, s egészen aprócska kocsit is mutat, melyet elektromosság hajt, szemlátomást oly
könnyedén, mihez a legújabb Otto-motor sem fogható – lehet-

séges-é ilyesmi? Avagy ama király a bibliai időkben… izé… a
nevét elfeledtem, kivel bomlott elméje füvet etetett, ő talán képzelgett olyasmit, hogy vadászpuskát szegeznek reá? Dehogy. Az
elmekórtan nem ismer oly esetet, hogy valakinek hibbant agya
a jövendőben megszülető tudományos vívmányokat mutasson,
mikről csupán századok múltán világlik ki, hogy lehetségesek.
Dajkamese hát, hogy ily látomásokat bomlott elme szülhet. Én
jól vagyok, s oly eset történt velem, mihez korunkban semmi
sem fogható. Önök a huszonegyedik századból érkeztek hozzám. A tudomány történetébe piros betűkkel kerül be a mai
nap!
No, mi lett? Ebenezer Thornpike létrejött azáltal, hogy elolvastad ezt? Nem. Itt áll előtted és az időfordot tapogatja, ízleli?
Nem. Itt áll az időford, egy ezüstszínű mikrobusz, a 2060-as
évekből való típus, egy tizenkilencedik század végi kanadai
tisztáson? Nem. Mindez kitalálás. Én találtam ki.
Azáltal, hogy ezt a kis részletet itt előrebocsátottam, lehetővé
vált, hogy én csak Ebenezer Thornpike-ra hivatkozzak, amikor
Istenre hivatkozol. Mindketten le vannak írva egy könyvben, és
ezen túlmenően sehol máshol nem léteznek. De nem fogom untalan őt emlegetni, csak tudd, hogy mi vele az ábra.
Mielőtt tehát az Isten létezésével kapcsolatos tényeket megvizsgálnád, tedd fel magadnak a kérdést: Ha tényleg létezik
Isten, vajon meg akarnám ismerni?
No, most tetted föl a tuti kérdést. Ezt viszonylag mintha ritkán kérdeznék a hozzád hasonló, misszionárius pózba dermedt
emberek, pedig nagyon jó kérdés. Viccen kívül, állati frankón.
Válaszként hoztam néhány linket.
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Nem, a leghatározottabban nem gondolom, hogy ha létezne,
akkor meg akarnék ismerni egy ilyen aljas, szemét kis rohadékot. Ötezer-hétszázhetvenöt éve kínoz minket, és én még hurrázzak neki?

1. Létezik-e Isten? Bolygónk komplexitása olyan tudatos tervezőre mutat, aki nem csak megteremtette a világegyetemet, de
a mai napig fenntartja azt.
No, itt jön a hat érv, ejtsd bizonyíték, és mindegyik egy kikurzivált kérdéssel kezdődik: Létezik-e Isten? Az egyik nagy
baj veletek misszionárius pózba dermedt emberekkel, hogy állandóan kántáltok. Még messze nem vagyunk bekeresztényesítve, de ti már zúdítjátok a rituálisan zsolozsmázott varázsigéket.
Létezik-e Isten, mivelhogy van periódusos rendszer, létezik-e
Isten, mert megalapították a Ford céget, létezik-e Isten, hiszen
a tenger hullámzik, létezik-e Isten, létezik-e Isten, létezik-e Isten, alláhu akbar, alláhu akbar, alláhu akbar, alláhu akbar, alláhu akbar, alláhu akbar! Tudjátok, hogy ez milyen kurva idegesítő? Állandóan belemenekültök ezekbe a daraszövegekbe,
amikor ezeket kántálhatjátok, akkor biztonságban érzitek magatokat, az agyatokat nem kell használni, hiszen a szöveget
már megtanultátok betéve, ez mind rendben is van – de minket
többieket nem kellene kihagyni belőle? Van ugye egy eladó
mindenhatótok, de biztos, hogy ez jó reklám? Mert én ettől világba futok.
Mármost ami a „bizonyítékokat” illeti, azok akkora sült marhaságok, hogy mustár kell hozzájuk. Adsz egy személyleírást a
Földről mint az egyetlen bolygóról, amely alkalmas emberi
életre, és ez bizonyítéka lenne az isteni tervezésnek? Életem, te
akkora marha vagy, hogy le kell vágni. Egyrészt ez nem bizonyítéka semmiféle tervezésnek. Másrészt ha mégis az lenne,
akkor miért bizonyítaná, hogy a tervező pont Isten? Szerintem
Sziporka ugyanúgy lehetett.
Miért nem bizonyítéka tervezésnek? Részint azért, mert fölcserélted az okot az okozattal. Azt próbálod bemagyarázni,
hogy a Föld azért pont ilyen és található pont itt, hogy alkalmas
legyen az életre, és ezt persze ki más is csinálta volna, mint Isten, hozsánnuja, hallelah! Lófaszt, kispofám. Pontosan fordítva. A Föld azért alkalmas az életre, mert ilyen! És nem az
egyetlen, csak a mi naprendszerünkben, máshol milliószámra
lehetnek élethordozó bolygók. Tessék egy primitív gondolkodású szigetlakó szavai: „A mi Szigetünket a Nagy Mufurc

Muszmusz Himbilibömbölöm teremtette. Ez könnyen bebizonyítható. A Szigetet minden irányból víz veszi körül, a vízben
pedig az ember nem tud megélni. A halak, rákok és polipok
igen, de az ember és háziállatai csak a Szigeten. Mivel a háziállatok az emberé, nyilvánvaló, hogy a Sziget és minden, ami rajta van, csak azért létezik, hogy az embert szolgálja. Tehát az
ember kedvéért teremtette a Nagy Mufurc Muszmusz Himbilibömbölöm, éljen, éljen, hulbigulbi, muhulmisz!” És rituális
táncba kezd a tengerparton, szent áldozatként a vízbe dob egy
kavicsot, de az csengő hanggal visszapattan, mert éppen fölmerül egy tengeralattjáró, kiszáll belőle egy geológus és azt
mondja: „Éppen a sziget talapzatát vizsgáltam odalent. Ez a
sziget mindössze ötszáz éve merült fel a tengerből egy lokális
vulkanikus mozgás következményeként, tehát a te Bömbölmöd
legfeljebb akkor teremthette. De milliók élnek a szomszédos
szigeteken, amiket te el se tudsz képzelni, mert nincsen csónakod, azok a szigetek viszont nagyon régiek, sok százmillió évesek, amikor a Bömbölömnek még eszébe se juthatott, hogy valaha emberek is fognak létezni. Eljössz velem megnézni őket
vagy tovább ugrálsz és handabandázol itt a parton?” Ekkor a
szigetlakó vérben forgó szemekkel elüvölti magát: „Az nem
Bömbölöm, hanem Nagy Mufurc Muszmusz Himbilibömbölöm, szentségtörés, muhulmisz, hulbigulbi!”, azzal ráveti magát
a geológusra és ízekre tépi, amúgy rituálisan.
Szóval éntőlem kötetnyi terjedelemben magyarázhatod, hogy
milyen a Föld meg milyen a víz, milyen a levegő, ebből mind
csak az fog kijönni, hogy nem azért, mert a Nagy Mufurc
Muszmusz Himbilibömbölöm ilyennek teremtette a kedvünkért, hanem mert az evolúció nyilvánvalóan csak vízben élő lényeket teremthetett egy nagyrészt vízzel borított bolygón, ésatöbbi. Jefremovnál, A Kígyó Szívében egy olyan bolygó szerepel, ahol hidrogénfluoridból vannak az óceánok, és az élet
azokban alakult ki. Most három dolgot tehetsz. a) Megmagyarázod, hogy ez nem lehetséges, mert te jobban értesz a biokémiához, mint Jefremov (biológus doktor volt, de tény, hogy azóta rengeteget fejlődött a tudomány), és be tudod bizonyítani,
hogy ilyen nem fordulhat elő – ez esetben egy alternatív biokémiai létforma lehetetlenségét már bebizonyítottad, jöhet a következő. És ha elfogyott mind, akkor ott mered a kérdés, hogy

vajon a valóságos világegyetemben nincsenek-e olyan képtelen
biokémiák, amik a mi íróinknak még eszébe se jutottak, tehát a
cáfolatukra se gondolhattál, és a másik kérdés, hogy ennek Isten szempontjából ugyan mi a jelentősége. b) Kijelented, hogy
a földitől eltérő biokémia nem lehetséges, mert ez áll a Szent
Varázskönyvben, és hulbigulbi. Ez esetben úgy jársz, ahogy a
laposföld-hit meg a boszorkányok. Eltelik némi idő, és mindenki rajtad fog röhögni. A különbség az, hogy a némi idő ezúttal
öt perc lesz. c) Alkalmazod a szokásos elvet: először vadul tagadni a tudományt és máglyára hurcolni annak képviselőit, aztán amikor már az öthetes pincsikutya is arról csahol, amit bőszülten tagadtok, akkor pált fordulni és a tudomány eredményeit a saját képzelgéseitek igazolására használni.
Az evolúció a már létező organizmusokból kiinduló és azokon belül lezajló mutációkat írja le. Az evolúció viszont önmagában nem magyarázza meg az agy vagy a szem kiindulóforrását: az élő szervezet kialakulását az élettelen anyagból.
Hazudol, angyalbogár, és ezt nagyon rossz néven veszem.
Másodlagosan megjegyzem, hogy az evolúció semmit sem ír le
és magyaráz meg, az evolúció egy öntudatlan jelenség az élővilágban. Az evolúció elmélete az, ami efféléket cselekedhet.
Megmagyarázza. Kész, ennyi, ehhez nincs mit hozzátennyi,
megmagyarázza, csak te nem vagy hajlandó elolvasni, amire
nem pecsételték rá a Nagy Mufurc Muszmusz Himbilibömbölöm nevét. Richard Dawkins írta ezt is: Az önző gén a címe.
Magyarul is megjelent már harminc éve.
2. Létezik-e Isten? Az univerzum egyszer csak létrejött – ezt
vajon mi okozta?
A tudósoknak van magyarázatuk az ősrobbanásra, többféle is,
hiába bizonygatod, hogy nincsen. Egyébként is idiotizmus az a
szokásotok, hogy ha valaminek nem tudjátok a magyarázatát,
akkor azonnal rohantok az ólba és kivonszoljátok Istent a farkánál fogva: itt van, Ő a magyarázat, hozsánnuja, hallelah! A
görögöknek meg a rómaiaknak még ezrével voltak isteneik,
mert semmire se volt még magyarázat. Aztán lassan elfogytak

a rejtélyek, a maradékhoz már egy szöm Isten is megteszi. De
bizony attól, hogy valamire nem tudod a magyarázatot, még
nem Isten lesz az Egyetlen Helyes Magyarázat. Ezen az elven
Istenre sok millió év börtön vár, mert az összes rejtélyes bűncselekményekre is ő a magyarázat. Ki ölte meg Davey Mooret? – Isten!
3. Létezik-e Isten? Az univerzum mindenütt érvényes természeti törvények szerint működik. De vajon miért?
Nem, nem döbbenti meg a tudósokat, hogy miért vannak természeti törvények. Miért ne lennének? Vegyük a tömegvonzást. Két darab anyag magára hagyatva a világűrben közeledni
fog egymáshoz, mert ez egy természeti törvény, és ebből következik a galaxisok, csillagok és bolygók kialakulása, egész
világegyetemünk létrejötte. Mit tartanál logikusabbnak? Pillanatonként változó ötletszerűséget, a világűrben lebegő anyagrészecskék hol egymás felé tömegvonzódjanak, hol taszítódjanak
szétfele? Mitől? Egy ilyen változásnak oka kellene hogy legyen, és nem látom, hogy egy űrbeli hidrogénfelhőben mi
okozna ilyesmit. Ha van tömegvonzás, akkor a felhőből csillag
jöhet létre. Összevissza mitől változnának a feltételek?
És miért kell Isten ahhoz, hogy ezek a törvények létezzenek?
Ha találsz egy követ az út mentén, miért feltételezed, hogy azt
Gézuka direkt azért rakta oda, hogy megtaláld? Lehet, hogy valaki tényleg odatette, de nem feltétlenül Gézuka, lehet, hogy
pont Ebenezer Thornpike volt az – vagy lehet, hogy ott hevert
egymillió éve.
4. Létezik-e Isten? A DNS kód látja el információval és szabályozza a sejt működését.
Na és? A DNS tényleg fantasztikus dolog, irgalmatlanul bonyolult, de miért kellene egy egyén szándékos tevékenységét
képzelegni hozzá? Aszondod, Amikor programozott információról van szó, a természetes és biológiai okok semmilyen magyarázattal nem szolgálnak. Nem találsz sehol utasításokat
vagy ilyen szintű precíz információt anélkül, hogy valaki szándékosan meg ne alkotta volna azt. De, én tudok ilyen szintű

precíz információt, amit nem alkotott meg senki szándékosan:
a DNS-t. Ami egyébként dugig van hibákkal, ezeket mi is érzékeljük és örökletes betegségeknek hívjuk őket, úgyhogy ha Isten volt, elég trehány munkát végzett. Az, hogy a DNS az
egyetlen példa ilyen szintű precíz információra, megint csak
nem jelenti, hogy akkor muszáj volt Istennek csinálnia. Teszem
azt, sehol nincs még egy példa a hentes Józsira, akadhatnak
emberek a világban, akik hasonlítanak rá, de mégsem ugyanolyanok. Tehát csakis Isten teremthette, a saját tulajdon két kezével? Nem, mert a szülei hozták a világra, az orrát a Ménkű
Berci verte szét egy kocsmai verekedésben, a füle a Böhöm
Bubu öklétől ilyen csálé, és azóta sántít, amióta a Gerzson tökön rúgta. Józsi éppen olyan egyedi és megismételhetetlen jelenség, akárcsak a DNS, és nem Isten hozta létre. Ráadául Józsi
bonyolultabb életforma, mint a DNS, hiszen ő maga is tartalmaz DNS-t, az egész több a résznél.
5. Létezik-e Isten? Tudjuk, hogy Isten létezik, mert keres
minket. Nem tudjuk. Te ezt állítod, de te nem tudsz semmit. Mi
többiek úgyszintén nem tudunk semmit, legalábbis Istenről.
Rólad legalább tudjuk, hogy olyan gyüge vagy, mint Szuhay
Balázs a Zsebtévében, akit Hakapeszi Maki minden adásban
más-más primitív varázslattal vert át. Elhiszel bármit. Most
már nem, mert jött egy pap, beprogramozta az agyadat, készen
adott válaszokat töltött bele, egyébként emlékszel, mit ígértél
az elején? Hogy én dönthetem majd el, mihez kezdek a válaszaiddal. Akkor mit nyomod itten a pofámba tényállításként,
hogy létezik? Akkor minek imitálsz érvelést? Ha már kijelentetted, hogy létezik, tartsd is magad ehhez, magasodj fölénk
mint parancsolónk és nyilatkoztasd ki, hogy Van Isten, Én Vagyok A Prófétája, és ha szerencséd lesz, a következő másfélezer évben egymilliárd embert ölnek meg a te nevedet ordítva.
Ha nincsen szerencséd, akkor csak egyet, ott azonnal.
Folyamatosan kezdeményez, és igyekszik elérni, hogy hozzá
forduljunk. Akkor mindenható létére elég szarul csinálja. Most
komolyan, engem eddig még mindenki el tudott érni, aki akart,
a modern tömegkommunikáció korát éljük, ehhez képest a te
Istened senkit. Él a világban néhány millió ember, aki még hisz

benne, a statisztikákban azok vannak, akik konformistán azt
hazudják, hogy hisznek, de valódi hívő annak kevesebb, mint
egy százaléka – de ezeket sem Isten érte el, hanem becsöngetett
hozzájuk valami idióta, aki Istent delirált, és lyukat beszélt a
hasukba.
Valamikor ateista voltam. És mint sok ateistát, engem is nagyon zavart az Istenben való hit kérdése. Mi az, ami az ateistákat ráveszi, hogy annyi időt, figyelmet és energiát öljenek valaminek a cáfolatába, ami szerintük nem is létezik?!
A lónak a fasza voltál te, nem ateista, aki ateista, nem így beszél. Az ateistákat szimplán az veszi rá a vízióitok cáfolatára,
hogy azokat állandóan le akarjátok tunkolni a torkunkon, nagyon sokakkal meg is teszitek, aztán azok elindulnak vérben
forgó szemekkel és esetleg minket mészárolnak le! Önvédelem,
tudod? Az ateistákat amúgy nem zavarja az Istenben való hit
kérdése, ha öt percig ateista lettél volna, tudnád. Ez a kérdés
egy ateista számára nem kérdés. A világon egy szál ateistát
nem találsz, akiben valaha fölmerült volna a kérdés, hogy vajon mi történik, ha az Eiffel-torony csúcsán álló, százméteres
élhosszúságú üvegkocka közepében levő, tíz méter átmérőjű,
rozsdamentes acélból készült gömb belsejében elhelyezett, lila
csíkosra festett tengerimalac megéhezik és ki kell szedni ebből
az egész szarságból, hogy megetessék. Ez mellesleg hívőnek se
jutott még eszébe. Pedig ez a tengerimalacos cucc a torony tetején néhány trilliószor valószínűbb, mint egy fószer a felhőkön, aki a puszta semmiből csillagokat és galaxisokat tud teremteni, sőt össze tudja rakni úgy a DNS-t és az egész kurva
bonyolult biokémiát, hogy az működjön, méghozzá legfeljebb
néhány óra alatt, hiszen az egész élővilágot ugye egy nap alatt
megteremtette, és még magukat a konkrét élőlényeket is elő
kellett állítani, és persze egyetlen intésével a semmiből előteremtheti az üvegkockámat a golyóval meg a malaccal, ha éppen úgy tartja kedve, de halálra sértődik, ha két pasi játszik
egymás faszával. Áruljátok már el, hogy csinálta! Mármint a
biokémiát. Vagy a csillagokat. Vagy bármit. Tulajdonképpen
mekkora ez a fószer? Mert úgy tűnik, ugyanolyan könnyedén
bütyköl molekulákat és galaxisokat.

Egyébként a világ összes ateistájának összes cáfolásra fordított ideje, figyelme és energiája lófing nincsen ahhoz az eszméletlen időhöz, figyelemhez, energiához és pláne költséghez képest, amit ti arra fordítotok, hogy minket behívősítsetek, illetve
egymást a saját hitetekre kalapáljátok. Miért? Vannak forgalmas utcák belvárosokban, ahol az ember nem tud ötszáz métert
menni anélkül, hogy rá ne vetnék magukat Sehova tanúi és el
ne halmoznák négyszín mélynyomású, vaskos kötetekkel, tök
ingyen, pont olyan hülyeségekről, mint amiket te hordasz itt
össze. A tanúk motivációját értem: akkor már nem nekik kell
cipelniük azokat a köteteket. De aki finanszírozza, azt nem értem. Miért ilyen kurva fontos még több hívőt termelni?
Nem vettem észre, hogy Isten témája igazából azért telepedett
rám akkora súllyal, mert Ő erőltette az ügyet. Rájöttem, hogy
Isten azt akarja, hogy megismerjék. Akkor miért nem tesz róla?
Hitetlen embereknek frankón milliói kérték már a papokat,
imádkoznának már végre valami csodáért, amitől végre ők is
elhinnék, de Isten baszik csodát tenni. Jó, tudom, enyhén depis,
amióta megölték a fiát, de ő akarta! Direkt megszervezte előre
az egészet, úgyhogy jobb is, ha nem jön elő a búvóhelyéről,
mert ez védekezésre képtelen személy ellen, bűnszervezetben
elkövetett szándékos emberölés, és még nem említettem Lót feleségét.
Körülvett minket a létezésére utaló bizonyítékokkal, Akkor
miért nem mutatsz egyet már végre?
Elképzelhetőnek tartom, hogy egy mélyebb ok, amiért az ateistákat zavarja mások istenhite, az az, hogy Isten közben aktívan keresi őket.
Pofám leszakad. Az egyetlen ok, amiért minket zavar mások
istenhite – és ezt te is tudnád, ha életedben eltöltöttél volna öt
percet hitetlenként, vagy ha a klubba belépve nem estél volna
át amnéziát okozó agymosáson –, az, hogy le akarják nyomni a
torkunkon a hitüket. Aki nem akarja lenyomni, annak a hite
nem zavar. Nem tudom, hány hívő barátom van, nem szoktam
káderezni őket ebből a szempontból (sem), de jó néhány akad.
Miért a barátaim? Mert nem akarják lenyomni a torkomon a hi-

tüket. Megesett, hogy a barátaim nálam járva misére akartak
menni, fogalmam nem volt, hogy azt eszik-e vagy isszák, mikor van, hol van, miért van – biztos kitaláltam volna, kit kérdezzek meg, de addigra maguktól is kiderítették a netről, én pedig elkalauzoltam őket a templomba. Mi a nyavalyának kellett
volna zavarnia engem abban, hogy ők hova járnak szórakozni?
Soha nem próbáltak katolikussá tenni, se én őket hitetlenné. Te
miért nem tudsz ilyen normális lenni? Miért érzel leküzdhetetlen ingert arra, hogy engem hívővé püfölj ostobaságok és hazugságok áradatával, miközben soha az életben nem fogsz arról
tudomást szerezni, ha ez esetleg sikerül? És erre nem válasz,
hogy fizetést kapsz érte, mert akkor a kérdés továbbmegy ahhoz, aki megfizet. Miért akartok állandóan lelkeket vásárolni?
Mire kellenek? Miért nem tökmindegy, hogy tízezer kilométerrel távolabb egy vadidegen fószer miben hisz, ha rendes ember? Nekem miért tökmindegy, hogy az egy méterrel előttem
álló fószer miben hisz, ha rendes ember?
A hatodik pontot kihagyom, süketelés a Bibliából, itt már láthatóan az érvnek látszó marhaságokból is kifogytál, visszamenekülsz az adu ászhoz, Biblia, Biblia, bibliabibliabiblia. Inkább
továbblapozok oda, hogy mit tegyek, ha azt szeretném, hogy
Isten megbocsásson nekem. Hát először is mondja meg, hogy
mi a faszért kellene neki megbocsátania. Nem gondolnám,
hogy én lennék a megtestesült tökéletesség, vannak bőven hibáim, de bűneim – nincsenek. Ja, én magamnak definiálom,
hogy mi a bűn, tudod? Azok az ókori baromságok, amiket ti
zengtek bőszülten, hogy bűűűűűűűűűűűűűűűn, azok senkit nem
érdekelnek a klubotokon kívül. Szóval jöjjön ide Isten – nem
egy csuhás fószer, aki kisfiúk fütyijéről ábrándozik, hanem a
vén kaporszakállú személyesen – és magyarázza el nekem,
hogy mit kellene megbocsátania.
Aztán én jövök. Az én listámban ott lesznek a történelemkönyvek és a napilapok minden időkre visszamenőleg, az egész
világról, és ha netán a vén kaporszakállú azzal próbálná elintézni, hogy az ő akarata kifürkészhetetlen, akkor kénytelen lennék közölni, hogy a kifürkészhetetlen akaratát a Legmagasztosabb Seggbe dugja föl, muhulmisz, hulbigulbi.
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A fördőskurva
1.
– Tiszteletem, tanügy-igazgatási referens asszony méltóságod,
itt Fördős polgármester beszélek Vácról. Nem, kérem, szabadlábon. Itt én vagyok a polgármester. Természetesen fideszes,
méltóságos asszony! A titkos jelszót? Igenis… „Térdre a csuhásokkal, szenteltessék meg Viktor neve.” Igenis, méltóságod.
Diákokat, tanügy-igaz… igenis, mennyi diákot tetszik parancsolni? Igenis. Hány órára és pontosan hová? Igenis, értettem.
Előírásos öltözék van? Igenis… értem… Tetszenek zászlókat
parancsolni vagy táblákat… hát Viktor apánk arcképével, természetesen! Értettem… igenis… ahogy gondolni tetszik. Minden a méltóságos asszony kívánsága szerint lesz. Ó, igazán nagyon kedvesnek tetszik lenni… ó… hogy nekem egy dedikált
fotót a főméltóságú úrtól… személyesen… kérem, én nem is
tudom… nem találok szavakat… ez annyira megható… igenis,
tanügy-igazgatási referens méltóságos asszony kérem. Alázatos
tiszteletem. Viktorért és a nemzet javaiért, előre! Viszonthallásra!
2.
– Na szóval maga az igazgató abban az iskolában. Maga meg a
helyettese? Jól van. Maradjanak csak állva. Hát ide figyeljenek.
Nem fogok maguknak hosszú szónoklatot tartani, nincs időm
ilyen piszlicsáré ügyekre. Nem tudom, hogy ilyen libsiket hogyan nevezhettek ki egy iskolába, de majd kivizsgáltatom. Itt
én vagyok a polgármester, megértették?! Ne szóljon közbe,
most én beszélek! A diákokat hazafias nevelésben kell részesíteni. Ezt kívánja a haza érdeke, konkrétan a miniszterelnök úr,
és ezt kívánom én is. A hazafias nevelésnek elengedhetetlen része, hogy a diákok kimennek a március tizenötödiki rendezvényre, megnézik saját szemükkel a miniszterelnök urat és magukba szívják a kormányzat iránti elkötelezettséget. Holnapra

szedjék össze a listát a tanulókról, akik spontán ki fognak menni, különben megnézhetik magukat! Világos?! Büntetésül kétszer annyi diákot írok elő. Ügyeljenek, hogy ne legyen közte
cigány vagy fogyatékos. És ne legyen köztük százhetven centinél magasabb. A miniszterelnök úr százhetvennégy. Most pedig tűnjenek a szemem elől, és jól jegyezzék meg, hogy ebben
a városban én vagyok a polgármester!
3.
– Alázatos tiszteletem, itt Fördős polgármester beszélek Vácról, a tanügy-igazgatási refe… értem, akkor talán egy üzenetet
ha szabad lenne… köszönöm. Tehát ha lenne kedves megmondani neki, hogy Fördős polgármester üzent Vácról… nem, kérem, szabadlábon… az igazgató egy makacs libsi kurva, és ha
lehetne kérnem alázatosan egy rendes fideszes igazgatót kinevezni… férfit, persze, egy bizalmi pozícióba csakis férfit! Nagyon szépen köszönöm, tekintetes titkárnő asszony. Viktorért
és a nemzet javaiért, előre! Kezicsókolom.
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Kérdőív
a vasárnapi zárva tartásról
A LAttilaD.org Statisztikai és Hamiskártyás Ügyosztálya és a
Nemzeti Együttműködési Szövetség Országos Problémák Alkalmazott Sajtójának Segítésére elkészült a vasárnapi zárva tartás ügyében végzett vizsgálatával, s azt megfontolásra a nemzet
elé terjeszti, az alábbiak szerint.
Vizsgálatunk során arra kerestünk választ, vajon mivel töltötték az emberek a vasárnapot mostanáig, és mi a tervük arra az
időszakra, amikor majd nem lehet bevásárolni. Megkérdeztük,
mit szoktak vásárolni, amíg még szabad volt, és hogy egyetértenek-e ezzel a változtatással. Az adatok feldolgozását a

LAttilaD.org munkatársai végezték, a közvélemény-kutatás
infrastruktúráját a NESZOPASS biztosította.
1. Szoktak-e vásárolni vasárnap?
igen – 30%
nem – 15%
esetenként – 25%
nem tudja, mikor van vasárnap – 25%
2. Mit szoktak csinálni vasárnap?
gyereket – 25%
sört meg ropit vesznek és buliznak – 5%
sört és gumit vesznek – 10%
levegőt vesznek – 30%
már levegőt se vesznek – 30%
3. Egyetértenek-e az üzletek bezárásával?
igen – 5%
nem – 10%
nem tudja – 1%
Semjént kellene bezáratni – 10%
csak akkor, ha így sikerül kigazdálkodni, amit Vida Ildikó ellopott – 74%
3. a) Azok, akik egyetértenek az üzletek bezárásával, miért?
mert Orbán Viktor az Úrjézus második megtestesülése – 1%
mert Orbán Viktor az Úrjézus első megtestesülése – 2%
tagja a KDNP-nek és ki volt adva – 0,5%
Orbán Viktor – 0,1%
Semjén Zsolt – 0,1%
tulajdonrésze van nemzeti érzelmű üzletláncban – 0,2%
közben meggondolta magát – 96,1%
3. b) Azok, akik nem értenek egyet az üzletek bezárásával, miért nem?
mert így az összes kufár betolakszik a templomba – 1%
kufár – 1%
mert így még szarabb lesz a kereskedelmi mérleg – 5%
mert Semjén Zsolt egy fasz – 93%

4. a) Mit fog csinálni ezentúl vasárnaponként?
gyereket – 20%
sört meg ropit vesznek szombaton és buliznak – 5%
sört és gumit vesznek szombaton – 10%
a fasza elé térdelteti Semjén Zsoltot – 5%
sámlit állít maga elé és ráállítja Orbán Viktort – 5%
elmegy a templomba és hangosan szidalmazza a keresztény
kurzust – 10%
elmegy a templomba és gumit vásárol a plébánostól – 45%
4. b) Mit fog csinálni ezentúl vasárnaponként? (Ezt kereskedelmi dolgozóktól kérdeztük, akiknek eddig vasárnap dolgozni
kellett.)
gyereket – 0%
boltosat játszik a gyerekekkel – 1%
fusizik a nyitva tartó üzletekben – 2%
bogarakat, rágcsálókat fog a mezőn, aztán ellátogat a nyitva
tartó üzletekbe – 3%
üzletet nyit – 20%
Orbán Viktort szidja – 25%
Semjén Zsoltot szidja – 14%
Semjén Zsolt anyját szidja – 35%
5. Mit javasol a probléma hatékony megoldására? (Itt több
választ is meg lehetett adni.)
sört – 75%
zárják be a parlamentet – 69%
nyissák ki a Lipótmezőt – 97%
Orbán Viktor nyalja ki a válaszadó seggét – 100%
legyenek a hét napjai hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat és Bill – 10%
írjanak ki előrehozott választásokat – 30%
legyen a miniszterelnök Gyurcsány – 2%
legyen a miniszterelnök Berényi Miklós – 15%
legyen a miniszterelnök a Kockásfülű Nyúl – 95%

6. Milyen pozícióban látná a legszívesebben Orbán Viktort?
(Itt több választ is meg lehetett adni.)
idegenvezető a parlamentben – 3%
utcaseprő – 12%
börtönlakó – 25%
alkupozícióban – 2%
utcai hotdogárus – 1%
utcai hotdog – 15%
négykézláb – 95%
7. Milyen bibliai idézetet küldene Semjén Zsoltnak?
nem ismeri a Bibliát – 5%
nem hiszi, hogy Semjén ismerné a Bibliát – 45%
Mózes 3. könyve, 18. fejezet, 28. vers – 50%
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Tempora mutantur
et gloria mundi
Az ember folyton tanul valamit. Tudja az olvasó, mi van a következő oldal képén?
Ő királyi fenségének, az asztúriai hercegnőnek a címere. A
mesteralakja ruta, a nőnem kívánalmai szerint, de egyébként az
asztúriai hercegek címerének jegyeit viseli, amely viszont pajzs
alakú, ilyen:

Ebben először is van Vörös mezőben háromtornyú Arany
kastély, Coboly falazással, Azúrral azsúrozva, ami Kasztíliát
képviseli. Másodjára következik Ezüst mezőben ugró Bíbor
oroszlán Arany koronával, Vörös fegyverben és Arany koroná-

val, ez León. Harmadszor Arany mezőben öt Vörös sáv: Aragón. Negyedszer Vörös mezőben kereszt, átlós kereszt és pajzs
alakú kereszt Arany láncokból, középen Valódi smaragd, ez
Navarra. Enté en point, Ezüst mezőben Valódi gránátalma Vörös magvakkal, két Zöld levéllel megtámasztva, ez Granada.
Pajzsberakáson pedig Azúr mezőben hármas liliom Vörös bordűrrel, ez Bourbon. Mindezen fekszik egy zárt korona, aminek
részletes leírását most már engedje el nekem az olvasó, mindenesetre az aranygyapjat is tartalmazza. Nem én vagyok bolond, ezeket a rengeteg nagybetűket ők így használják véres
komolyan, arról nem is beszélve, hogy a színeket franciául
mondják, mert így sokkal előkelőbb.
A címer vadonatúj, ő királyi fensége ugyanis csak tavaly nyáron lett asztúriai hercegnő. Június 19-éig csak ő királyi fensége
Spanyolország infánsnője volt. Aznap lépett hatályba az előző
nap aláírt nyilatkozat, amelyben a nagyapja, I. János Károly lemond a trónról a fia, Fülöp, illetve ettől kezve VI. Fülöp javára.
A nagypapának nem ez a teljes neve. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, és a papát is úgy
hívják, hogy Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de
Borbón y Grecia, tudniillik az anyukája Görögországi és Dániai Zsófia királyné, akarom mondani Szófia Margarita Viktória
Frederika. Akinek a menye, vagyis az új királyné viszont egyszerűen csak Bourbon Fülöpné, azaz közrendű asszony, Letizia
Ortiz Rocasolano, egy újságíró és egy ápolónő lánya, újságíró,
tévés műsorvezető. A szülei elváltak, az apja később elvett egy
újságírónőt. A királynénak volt két húga is, de a legkisebb lány
huszonkét évesen meghalt kábítószer-túladagolásban – amikor
ez történt, Letizia már a trónörökös felesége volt, ezért elég
nagy sajtóvisszhangot kapott az ügy.
De térjünk vissza a királyi pár lányára, akinek a ruta mesteralakú címere van. Felháborítóan rövid a neve. Ő királyi fensége
főmagasságú Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz infánsasszony, Asztúria hercegnője, Girona hercegnője, Viana
hercegnője, Montblanc hercegnője, Cervera grófnője, Balaguer
úrnője. Ez az egész. Ráadásul fejemet rá, hogy külföldieknek
még ennyit se mond, csak tömören közli, hogy Bourbon és Ortiz Mindenszentekhy Leonor vagyok. Spanyoloknak nem kell

bemutatkoznia, mindenki ismeri, hiszen nyár óta ő a királykisasszony, azaz a feltételezett trónörökös.
Ez nagyon fontos, hogy feltételezett. Mivelhogy lány, illetve
királyul mondva infánsasszony. Ha a királynak később születik
egy fia is, akkor az lesz a törvényes örökös, Leonor pedig csak
feltételezett. Ahogy őfelsége Erzsébet Alexandra Mária Windsor is feltételezett trónörökös volt az apja haláláig, mert csak
lány volt, és nem volt fivére, csak egy húga, Margit hercegnő.
Ez egyébként elég gyakori mostanság a királyi körökben. Például ő királyi felsége Julianna Lujza Emma Mária Vilhelmina
holland királynő négy gyermeket hozott a világra, de abból egy
se volt fiú, ezért a legidősebb, Beatrix Vilhelmina Armgard
orange-nassaui hercegnő is csak feltételezett trónörökös lehetett, amíg trónra nem lépett. Neki viszont már lett fia, ő lett a
király.
Bourbon és Ortiz Mindenszentekhy Leonor asszonynak is
van húga, Bourbon és Ortiz Mindenszentekhy Sofía, nyár óta
viselt címe szerint ő királyi fensége Spanyolországi Zsófia infánsnő. Neki is megvan a címere, de mivel két évvel fiatalabb,
neki természetesen más címer dukál, ilyen:

De visszatérve megint a nővére ő királyi fenségéhez, elfelejtettem szólni, hogy ő ráadásul koronahercegnő is. Ez majdnem
ugyanaz, mint a törvényes örökös, de abból csak egy lehet, viszont a koronahercegnek a felesége is koronahercegnő. Leonor
őfőmagassága a saját jogán koronahercegnő, nem a férje után,

hiszen ő a királyi pár gyermeke, nem a férje. Egyébként is még
hajadon. Egyszer régen, még gyerekkorában megkérdezte a
szüleit, hogy miért csinál mindenki olyan sok fényképet róluk.
Akkor a szülei bevallották neki, hogy a nagypapája a spanyol
király (arról nincs jelentés, hogy azt is elárulták-e neki, hogy ő
maga pedig Spanyolország infánsnője, vagy csak apránként
adagolták a dolgot). Akkor megkérdezte: „És akkor ti mivel
foglalkoztok?” A hírek szerint erre elég nehéz volt felelniük,
amit meg is tudok érteni, mindenesetre Letizia mama (ne feledjük: újságírónő, tévés műsorvezető) azt felelte: „Spanyolországért, az ország fejlődéséért dolgozom.”
Ez persze régen volt, ma már ő királyi fensége tudatosan, eltökélten készül a majdani uralkodásra, függetlenül attól, hogy
akármikor kiütheti a nyeregből egy öcsike. A sajtó arról cikkez,
hogy ő márpedig igenis királynő lesz, ebből következő elszántsággal és méltósággal tekint büszkén a jövőbe, ím la, tessék
megnézni:

Hopp, nem ez az. Ez itt ő királyi felsége Alexandrina Viktória, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője, a Hit Védelmezője, India Császárnője.
Koronázási portré, festette George Hayter 1837-ben. De így
kell kinéznie egy hercegnőnek, nem? Viktória feltételezett
trónörökös volt, de nem volt koronahercegnő. Csak szimplán
Kent hercegnője volt, mégis milyen elszántan, büszkén tekint a
jövőbe, királyi díszben, koronával a fején, jogarral a kezében.
Leonor őfőmagassága viszont négyszeres hercegnő és egy
grófnő, pontosabban Montblancnak másféleképpen hercegnője,
mint az előző háromnak, viszont ezekből a címekből következően nemcsak Spanyolországnak trónörököse ám, hanem Kasztília és León Koronájának, Aragón Koronájának, a Navarrai
Királyságnak, a Katalán Hercegségnek, a Valenciai Királyságnak és a Mallorcai Királyságnak is. Mert még a szimplán hangzó „Balaguer úrnője” cím is valójában azt jelenti, hogy ő fogja
örökölni a Hódító Jakab által a 13. században alapított mallorcai királyságot, amely ötszáz éven át fennállt, nevéből következően a Baleár-szigeteken. Balaguer viszont, amelynek ő királyi
fensége most az úrnője, egy kisváros a szárazföldi Katalóniában, Barcelona és Zaragoza között. Hogy a mallorcai korona
örökösét miért pont Balaguer urának, illetve úrnőjének hívják,
ahhoz egy fél történelemkönyvet ide kellene biggyeszteni, lényeg, hogy Leonor őfőmagassága még a „Balaguer úrnője”
címmel is örökölni fog egy koronát. Kasztília és León, Aragón,
Navarra, Katalónia, Valencia, Mallorca, valamint egész Spanyolország. Ez hét királyság, hétfőtől vasárnapig mindennap
másik koronát hordhat. Királyság, nem?
Hát akkor elképzelhetjük, hogy ha ilyen büszke és eltökélt
volt ő királyi felsége Viktória, akinek csak egyetlen koronája
volt a festmény idején (Indiának majdnem negyven évvel később lett csak a császárnője), akkor milyen büszke lehet ő királyi fensége Leonor asztúriai hercegnő, hétszeres trónörökös,
akinek ruta mesteralakú címere van, ím la, tessék megnézni:

Ez itt ő királyi fensége Bourbon és Ortiz Mindenszentekhy
Leonor koronahercegnő, most már igaziból, ámbár a kép akkor
készült, amikor még nem volt koronahercegnő, csak szimpla
mezei hercegnő, de pár nappal később lemondott a nagypapa.

Szóval ez tavaly nyári kép. Ő királyi fensége rózsaszín nacit és
rózsaszín tornacsukát hord, és szürke sálat. Lehet, hogy külföldön készült a kép, bár amilyen dilis nyaraink vannak mostanában, simán lehetett olyan nap tavaly nyáron még Spanyolországban is, amikor elkelt a sál.
És most? Az most nem érdekes, hogy őfőmagassága még
csak októberben múlt kilencéves, voltak nála fiatalabbak, akik
már komplett királyok voltak, például a dédpapája, ő királyi
felsége Alfonso León Ferdinando María Jaime Isidro Pascual
Antonio de Borbón y Habsburgo-Lorena egyenesen XIII. Alfonznak, királynak született, mert az apja halála után jött a világra. Nem az életkor teszi az uralkodót, hanem a… a… a… a
rózsaszín tornacsuka? Nem, szerintem nem. És ne tessék azt
mondani, hogy Leonor ő királyi fensége még nem uralkodó,
mert jelenleg is hercegnő, négyszeres, tehát négy hercegség
gondja szakadt a nyakába azáltal, hogy a nagypapa felelőtlenül
aláírta azt a lemondó okiratot. Meg egy grófság és Balaguer.
Az Asztúriai Hercegségnek egymillió lakosa van. Gironának
(ejtsd zsiróna, katalánul – spanyolul Gerona, h-val) csak százezer, Vianának négyezer, de az sem lebecsülendő, olvasóim
között többen lehetnek, akiknek fele ekkora hercegség sem jutott. Montblanc sem egy hegy ám, hanem egy hétezer lakosú
város Tarragonában, és ő a hercegnője, Cerverának pedig kilencezer lakosa van, de ott ő csak egy közönséges grófnő, szóval ha előkerül egy cerverai herceg, annak ő királyi fensége
tiszteletteljesen kezet csókol. Természetesen ő királyi fenségének megvannak a külön címerei ezekben az összes minőségeiben, ott hordja a rózsaszín nacija zsebében, a cerverai grófnői
címerét bemutatom a következő oldalon – ámbár még nem hivatalos, de tartalmazza az aranygyapjúval körített cerverai címert (hímnemű változatban, nyilván mert még nem hivatalos),
két fél szarvassal és a katalán nemzeti színekkel, rajta Leonor
koronahercegnő címerét szintén hímnemű változatban (nyilván
mert még nem hivatalos), ennek tetején egy ahhoz hasonló koronát, amit a hétéves kishúga ő királyi fensége kapott a rendes
címerébe, és efölött van Leonor ő királyi fenségének rendes koronája kicsiben, rajta egy cicamosdást végző sárkánnyal, de
még az is Aranyból van és a nyakörve a kasztíliai Azúr azsúr.

És ezen az egész, több emelet magas építményen sehol nincsen
a rózsaszín tornacsuka!
Heraldikai vizsgálataim során arra jutottam, hogy nem a tornacsukát kell megváltoztatni, hanem a címereket.

2021. december 14. Ezt a cikket eredetileg közel hat évvel ezelőtt írtam, azóta sok minden megváltozott. Az asztúriai hercegek pajzs alakú címere teljesen eltűnt belőle, úgy kellett megke-

resnem és visszatennem, én ugyanis felelőtlenül a Wikipédiára
linkeltem – csakhogy annak megváltozott a címe, mert királyi
dekrétum folytán az asztúriai címer armigerje most már ő királyi tizenhat éves felsége Leonor, merthogy ugyebár a papa őfelsége többé nem asztúriai herceg, hanem király. Nyilván az előléptetésnek köszönhetően változott meg a cerverai címer is, de
ebből is visszatettem a cikk írásakor érvényeset, nemcsak mert
a leírásnak az felel meg, hanem az állatvédelem szempontjai
miatt is, mert a cicamosdást végző sárkányt kicserélték egy
olyanra, akit Szent György éppen ledöf.

2015.03.19.

A nemzet hangja, ha hamis is
Az nem várható éppen, hogy az Apa Zenél Produkció által készített dalocska fölkerül a slágerlistákra és jövőre már a tehetségkutatókban is ezt éneklik, mert hát zeneileg nincsen éppen a
topon. Gyengécske dallam, gyengécske előadás, itt-ott hamisat
fognak – valahogy éppen olyan, amilyenné válnak a dolgok
egy olyan országban, amilyenről a dal szól. Úgyhogy bár ideteszem a videót is, de a szöveg a lényeg, arra tessék figyelni.
Vasárnap van felkelek, indulnék templomba
Látom ám a cipőmben a fűző elszakadva
Közelben a Tescó, benne meg a Deichmann
Ám hirtelen ráeszmélek itt kurva nagy baj van
Vasárnap van felkelek, sütnék kenyeret
Szelés előtt rajzolnék majd rá kereszteket
De a liszt az elfogyott, és ma nincsen diszkont
A Nemzeti Együttműködésben egy dolog a fix pont

refrén:
Baszódjál meg KDNP, s külön Semjén Zsolt
Nemzetünknek seggén ott piroslasz mint a folt
Nem választott senki és nem kérte, hogy beszólj
Zárod ám te vasárnap a pofádat be jól
Baszódjál meg KDNP, s külön Semjén Zsót
S ha ott van már a Hoffman Rózsa őt is baszd meg jól
Lófaszt kapjon Harrach Péter ne pedig több fényt
Ha eltűnnétek mind a faszba az lenne a szép
Vasárnap van felkelek, az asszony ordibál
Elromlott a lehúzó, a WC szarban áll
Nem baj mondom itt az Obi, ez meg Dömötör
Elindulnék, amikor a felismerés rám tör.
Vasárnap van felkelek, harminckilenc hét
Lázas mind a három gyerek, s csillapítanék
Az utolsó csepp Nurofent is elhasználtuk már
Kurva messze van az ügyeletes gyógyszertár
(refrén)
De nem mentek ti sehova, ez nektek mennyország
Bár nem jut nektek belőle csak elszórva morzsák
Nem juttok ti magasabbra, nem juttok egekbe
Mert Nyelvetek az beszorult egy nagy Fideszes seggbe
Hát ez van, kérem. Lehet, hogy a nemzet nem tud valami jól
énekelni, de ezeket gondolja. (Én még ennyire se tudok énekelni, és ugyanezeket gondolom.) Nem adok egy évet a keresztény
kurzus bukásától, és valami iszonyat szégyen lesz ebben az országban kereszténynek lenni, az átkos haszonélvezőjének, élősdinek fog számítani még az is, aki csak eljárt a templomba,
meghallgatta a misét, kijött a templomból, beverte a lábát egy
kőbe és elkezdett irgalmatlanul kurvaistenezni. (Megtörtént
eset.) De az emberek nem tudják, hogy kinek volt pozíciója a
főmagasságban és ki volt a kurzus alatt is alul, ahogy most sem

érdekli őket, hogy melyik cigány lopott valóban és melyik cigány az ácsi polgármester. Cigány és kész! Hát akkor meg
majd ez lesz, keresztény és kész!
Ez megint nem lesz jó senkinek, de ez lesz. A rendőrök most
a cigányokat igazoltatják, verik, lövik le falopásért, akkor majd
a hetvenéves nénikéket, akik továbbra is keresztet vetnek, ha
elmennek a templom előtt, vagy mit tudom én, mikor mit
csinálnak, mindenesetre látszik rajtuk, hogy keresztények. Már
ma is eléggé undort keltő ez a szó, „keresztény”, úgy hangzik,
mint „felsőbbrendű”, hiszen az ember lépten-nyomon belebotlik egybe, aki úgy beszél le hozzá a magasságos egekből, mint
a Legfensőbb Nagy Magasztosság Egyetlen Letéteményese, és
érzékelteti, hogy csak azért nem üti agyon a magunkfajta szemétre való csatornapatkányt, mert ő egy ilyen nemeslelkű kultúrlény. Hát kösz. Én tudom ám, hogy tízezer keresztényből
egy ilyen, de tízezer cigányból is csak egy lop. Politikusoknál
most ne firtassuk az arányt. Keresztény barátaim éppen azért a
barátaim, mert nem ilyenek, és ahogy most nem tagadom meg
cigány, zsidó, meleg, liberális és nyugati imprrrlista barátaimat,
a keresztény barátaimat se fogom megtagadni a keresztény kurzus bukása után, sőt még a jobbikosokat se, pedig lehet, hogy
őket kitelepítik Recskre. (A Hortobágyon tájvédelmi körzet
van.) Azokat a tök totál rendes ember jobbikosokat, akik csak
bedőltek a demagóg hazugsághömpölynek és soha egy szalmaszálat nem tettek keresztbe a nyereg alatt puhított szebb jövőért, maximum rámosolyogtak egy Vona Gábor-plakátra, de az
emberek látták, megjegyezték, és a nemzetvezető testvér lemondását vagy eltávolítását követő órában ezeket a teljesen ártatlan jobbikosokat fogják elsőként megverni. És ha csak megverni, az a jobbik eset.
Szóval ez most a nemzet új jelszava: baszódjál meg, KDNP.
Kétségtelen, hogy az összes szemétrakás párt között, ami ma a
Magyar Köztársaságban rontja a levegőt, ők a legszemétrakásabbak, még a Jobbikot is megelőzve, mert amazok legalább
őszinték, emezek meg a legkevésbé se. Az ember tényleg azt
várná, hogy Orbán faszára borulnak örömükben, amiért az öliben vitte be őket a parlamentbe, ember nem szavazott ezekre,
ha akart volna se, hiszen nem is indultak a választásokon, szó-

val az ember azt várná, hogy örülnek a bérelt helyüknek a zsírosbödön mellett és kussolnak, mert ahogy a Vezér bevitte
őket, ugyanúgy egy szavára ki is cipelik őket a biztonságiak,
merjék csak rontani a népszerűségi mutatókat. De nem, ezek
rápöffeszkednek a Vezér bőrgarnitúrájára és elkezdik sorolni a
kívánságaikat. Legyen kötelező hitoktatás az iskolákban, legyen kötelezően bezárva vasárnap minden, aztán majd még
meglátjuk, a kötelező templomba járás már bármikor várható,
azt meg majd valami trükkös keresztény módi szerint teszik
majd kötelezővé, hogy a ministráns fiúcskák leszopják a plébános urat.
Európában 1789 óta nemigen akadt állami vezető vagy kormánypárt, amelynek a mértéktelen dölyf a vesztét ne okozta
volna, a kommunista uralmat leszámítva. A keresztény kurzus
magyarországi bukása a magyarországi kereszténységnek gyakorlatilag a végét jelentheti, és senki nem fog sírni utána – csak
persze megint azok szívják meg, akik nem tettek semmi roszszat. A semjének, harrachok maradnak a zsírosbödönnél, legfeljebb majd átigazolnak azokba a színekbe, amik akkor lesznek menők.
Utóirat. Néhány órával később a videó már nem volt elérhető
a Youtube-on.*

2015.03.26.

Megvannak az új szabályok
Nem probléma többé, hogy a vevők kivették az üdítőt a hűtőből, de nem fizethették ki vasárnap – jelentette be sajtótájékoztatóján a Vasárnapi Nyitvatartásügyi Minisztérium, a Vanyitás
államtitkára. Az új minisztérium harmincöt emeletes székházának aulájában hétfőn délelőtt tartott tájékoztatón Szatmáry
Kristóf a következőket mondta:

*

Amikor a linket betettem a könyvbe 2020 végén, fent volt. (Szivárvány)

– Nagyszámú panaszt kaptunk a kereskedőktől, akik sérelmezték, hogy a vevők ilyenkor azt felelik: „jó, akkor majd holnap hozom az árát” és kisétálnak az áruval. Elmondásuk szerint
tényleg hozták az árát, de nem lehetett eldönteni, hogy melyik
napra könyveljék az adásvételt. Ennél is nagyobb gondot jelentettek a keresztények, akik vasárnap mindenre azt felelik: „Isten fizesse meg”, és viszik az árut. Ezeket a panaszokat kívánja
orvosolni az új minisztérium, a következő rendelkezésekkel,
amelyek holnap lépnek hatályba, tehát a mostani hétvégén már
kötelezően alkalmazandók. Először is azoknak az árucikkeknek
a tárolóit, polcait, hűtőit, amelyeket vasárnap tilos értékesíteni,
szombaton éjfélkor acélráccsal el kell zárni a vevők szabad
hozzáférésétől. Az acélrácson lakatnak kell lennie, amelyhez
két kulcs lehet, az egyik a tulajdonosnál vagy a segítő családtagjánál van, aki eladhatja ezeket az árukat vasárnap is, a másikat pedig letétbe kell helyezni a rendőrség vasárnapi nyitvatartást ellenőrző ügyosztályán. Ilyen ügyosztályok minden megyében és Budapesten is működni fognak. A kulcsokat éjfél és
hajnali négy között bármikor le lehet adni, és hétfőn éjfél és
hajnali négy között lehet értük menni. Amennyiben az illető
megyében még nem nyílna ilyen ügyosztály, a kulcsokat ideiglenesen közjegyzőnél is letétbe lehet helyezni, de természetesen csak pénteken tizenhat óráig. Az acélrácsoknak meg kell
felelniük a törvényi szabályozásnak, jelenleg három cég gyárt
ilyen rácsokat, igen sokféle kivitelben: a Tiborcz és Rétvári
Kft., a Mészáros és Társa Ketrecek Kft. és az Orbán Győző Üzleti Rácsok Kft. Van azonban egy második rendelkezésünk is,
ami még ennél is hatékonyabban fogja segíteni a kereskedők
munkáját. A szombati zárást követően mindazon árucikkeket,
amelyeket vasárnap csak a tulajdonos és a segítő családtag adhat el, teljes leltározásnak kell alávetni, majd a hétfői nyitás, illetve áruátvétel előtt ismét leltározni kell ezeket. Minden egyes
üdítőitalról vagy egyéb árucikkről, ami a szombati leltárban
szerepel, de a hétfőiből hiányzik, fel kell mutatni azt a bizonylatot, amit a vasárnapi eladásnál a vevő, az eladást végző tulajdonos vagy segítő családtag és két tanú aláírt, valamint közjegyző hitelesített. Minden olyan árucikkért, ami bizonylat nélkül hiányzik a leltárból, tízmillió forint bírságot szabunk ki. A
vásárlók ezért nem fognak vásárolni tilalmi árucikket mástól,

csak a tulajdonostól vagy a segítő családtagtól, hiszen nem
akarják, hogy bezárjon a kedvenc boltjuk. Éppen azért, hogy ez
a veszély ne fenyegessen, harmadik szabályként előírjuk, hogy
a rendelkezések szövegét ki kell helyezni a boltokban, a bejárattal szemközt, jól láthatóan, kétszázszor kétszáz centiméteres
nagy táblán, amelyet neoncsövek világítanak meg. Ilyen neoncsövekkel ellátott táblákat már a hétvégén keresni fognak az ellenőreink, és ahol nem találnak, ott bírságolni fognak, akkor is,
ha az üzlet zárva van. Érdemes tehát idejében beszerezni a figyelmeztető táblákat. Ezeknek meg kell felelniük a törvényi
szabályozásnak, de többféle színben kaphatók a pályázaton
nyertes Kósa és Lázár Kft., illetve Matolcsy Kft. üzleteiben.
Mindezek alól felmentést is lehet kérni, de eddig még csak egy
cég kapta meg, a CBA. Azt hiszem, mindent elmondtam, tessék kérdezni.
– Senki Pál a Kereskedők Lapjától. Államtitkár úr milyen javulást vár a bejelentett intézkedésektől?
– Legelsősorban is azt, hogy a kereskedők nem foglalkoztatnak majd alkalmazottakat vasárnap, hanem azok a családjukkal
lehetnek majd.
– Ostobovszky Péter a Televíziótól. Államtitkár úr, kérem,
amikor ezeket a ragyogó intézkedéseket meghozták, az államelnök úr is részt vett az alkotó folyamatban?
– Nem, kérem, ő a saját munkáját végzi. Még egy kérdést.
– John Doe a CNN-től. Mr. Christoph, please, mondani meg
nekem, maguknál Hungaryben ez általános lenni vagy önöknek
miniszthérium különleges thulajdonság?
– Micsoda?
– Hogy maguk csinálni dájrekt a néppel, hogy is mondani
magyar… kibaszni, ez lenni jó szó?

2015.04.13.

Kerékkötők
Kerékkötők.
A Justh Gyula vezetése alatt álló párt táborában nem győz a
jobb belátás. Nap-nap után, ülésről-ülésre tovább foly a parlament munkaképességének erőszakos megbénitása. Nincs a házszabályoknak olyan hiányossága, amelyet országrontó céljaikra
ki ne használnának. Gonosz cinizmussal, „az utolsó alkotmánybiztositéknak” nevezik azt az ügyrendet, melylyel valójában az
alkotmányosság funkcionálását akadályozzák.
Ezzel kezdődik a Délmagyarországnak az a száma, amit most
kinyitottam. A címlapnak több mint a fele ennek a pártnak a viselt dolgaival foglalkozik. Alatta Rip. címen (a címek végére
pontot kellett rakni akkoriban) ifjabb Hegedüs Sándor írása a
gyerekkorról. Mindkettő átnyúlik a második oldalra, ahol van
egy cikk a mezőhegyesi manőverekről is, hadgyakorlat lesz ott
nemsokára. Van cikk a költségvetésről és egy aradi tüntetésről,
ez utóbbi továbbhalad a harmadik oldalra, ahol tudósítanak a
képviselőház üléséről, majd Szeged tanyai vasútjáról, amelynek végett megkezdték a bejárást. Ez továbbmegy a negyedik
oldalra, ahol közlik a színházi műsort. Szerdán A leányvásár,
Király Ernő vendégfelléptével. Majd megismerjük a fővárosi
kritikákat a szegedi színházról. A háromhasábos újságlap középső hasábjának valamivel a közepén túl, tehát a negyedik oldal közepe után valamivel közlik, hogy elsüllyedt a Titanic.

2015.04.30.

Ítéletnap
Jópofa ez a letöltendő három év a buzizó, cigánykiirtani vágyó
kiscsajnak, bár hogy emiatt elgondolkodnának a nácik, azt kétlem – legfeljebb azon, hogy ki kellene irtani a bírót is. Nem nagyon reménykedem abban, hogy ennek hatása lesz. Esetleg
annyi, hogy időnként egy-egy szerencsétlen benáciasított hülye
majd nem ússza meg a bíró rosszalló, de együttérző fejcsóválásával, hanem a sitten köt ki, nagy kaland. Ez egy embertípus.
Vannak emberek, akik nem képesek másképpen létezni, csak a
gyűlölet tartja össze őket.
A legutóbbi speciel semmilyen kisebbség ellen nem szólt egy
árva kukkot se. Eladásra kínált valamit, mondván, hadd maradjon meg a magyar hazában. Hogy miért fontos egy brit gyártmányú készüléknek a magyar hazában maradnia, nem derült ki,
de páran rászálltunk, mert olyan szinten képtelen volt bármiféle
illemszabályt betartani, hogy már nevetségesen dedós volt. Bocsánatot kért, aztán üvöltött velünk tovább. Szóltunk, hogy hahóka. Erre megint bocsánatot kért, aztán tovább üvöltött. A végén meg akart minket verni. Pedig mi csak szóltunk, hogy egy
közösségben bizonyos illemszabályok is vannak.
Ezeknek az embereknek nincs más létforma, amit ismernének. A társadalmi együttélés mindenféle korlátja, kezdve onnan, hogy nem a szomszéd kertjében kiakasztott ruhába fújjuk
az orrunkat, az ő számukra pusztán valamiféle rohadékok öszszeesküvésének aljas terméke, kizárólag azért, hogy őket és
egyedül őket mindenestül eltörölje a föld színéről, kegyetlen
kínzásokkal irtva ki még az írmagjukat is – és természetesen ők
döntik el, hogy kik tartoznak őközéjük és kik a rohadékok.
Képtelenek akár elképzelni, akár elviselni, hogy a világ nem
azért jött létre, hogy ővelük direkt kibasszon, őnáluk kétféle
dolog létezik, amit ők tesznek az emberiség boldogsága érdekében – mondjuk ha krumplit sütnek maguknak, azzal is hozzájárulnak a Végső Nagy Üdvhöz –, és amit a rohadékok tesznek
az ő elveszejtésük érdekében – mondjuk ha netán ők sütnek

maguknak krumplit, teszem azt, Kínában, azzal is van valamilyen darthvaderi gonoszságú tervük őellenük.
Ez nem kimondottan náciság. A nácik is egy csoportja az
ilyen embereknek, a konteósok is egy csoportja, és persze nagyon sok konteós egyben náci, illetve a nácik persze mind konteósok, hiszen a nácizmus maga egyfajta konteó. De sokan
ezek közül nem antiszemiták, nem romo- és nem homofóbok,
egyszerűen csak nem képesek a világot mint világot értelmezni
– kényszeres késztetés él bennük arra, hogy a világban zajló
eseményeket önmagukhoz képest szemléljék. Az ilyen ember
megy az utcán, ott áll két ember és beszélgetnek, elhalad mellettük, azok ügyet se vetnek rá, rögtön elkezd járni az agya: miért állnak ezek ott? miért beszélgetnek? miért tettek úgy, mintha észre se vették volna őt? Biztosan valami gonosz tervet szövögetnek, azért állnak ott ilyen ráérősen, egyébként is miért
nem dolgoznak az ilyenek? Nem tűnik föl neki, hogy most éppen ő se dolgozik, azért tud elhaladni mellettük. Persze lehet,
hogy éppen munkába megy vagy onnan jön. Lehet, hogy azok
ketten is, de ez egyszerű válasz, az ő agya pedig nem képes
egyszerű válaszok értelmezésére. Csak bonyolult válaszokkal
boldogul.
Ezt a kiscsajt bántották cigányok. Nem azért, mert ők cigányok, hanem mert rossz emberek, de a kiscsaj horogkeresztények befolyása alá került, akik megmagyarázták neki, hogy
CCCCCCiggggggányok fuuuuuuuuujjjjjjjj, és direkt azért bántották őt is, mert árja fajú, szőke szemű vérmagyar – és kristálytiszta, világos érvekkel elmesélték neki, hogy a CCCCiggggányok fuuuuuuuuuujjjjjjjj azok azért ilyenek, mert… és következett valami tökéletesen kihüvelyezhetetlen, zűrzavaros zagyvaság, amiből bárki más azt a következtetést vonta volna le,
hogy aki ezt elhiszi, az orvosi értelemben debil, idióta, előrehaladott kognitív funkcióvesztésben szenved, aki viszont kitalálta, az maga az éjsötét ősgonosz – a kiscsaj viszont azt a következtetést vonta le, hogy CCCCCCCCigggggggányok fuuuuuuuuuuujjjjjjjjjjjj!
Dehogy bánta meg. Soha nem bánnak meg semmit. Ezt nem
teszi lehetővé a Tévedhetetlen Igazság.
Annak hirdetését nem lehet megbánni, azt hirdetni kell útonútfélen, holtomiglan, holtodiglan, mármint bárki szembejövő

holtáiglan. Azt viszont nem tiltja, sőt külön előírja a Tévedhetetlen Igazság, hogy megbánást mutassanak, mert akkor enyhébb lesz az ítélet és hamarabb lehet őt hirdetni megint.
2015.05.13.

A népharag
Fölgerjedt a népharag, már kushad
a tolvaj, korrupt politikushad.
Azért lettél képviselő, hogy fölnyald a pénzeket,
a nép ezért mivel fizet, most majd végignézheted.
Jobbos-balos, mit bánjuk mi, ha lopkod, mint a szarka,
ha azt hiszi, hogy a világot az ő vezére szarta.
Jön hozzá sok szegény ember, elsírja a bánatát,
ígér fűt-fát, handabandáz, aztán láttuk, mit csinált.
Fölgerjedt a népharag, már kushad
a tolvaj, korrupt politikushad.
Hoztál törvényt, öregapám, jogszabályt is dögivel,
minden havert föltápláltál, csak nem csiripörivel.
Gyárak, földek, intézmények, mindenhol ott a rokon,
osztálytárs meg jó kapcsolat, akármilyen kis fokon.
Nem is lenne baj ezekkel, ha nem lenne szemétség:
aki nincsen bevágódva, annak nem adsz, csak kecskét.
Fölgerjedt a népharag, már kushad
a tolvaj, korrupt politikushad.
Hát akkor most elég ebből, gyere csak ki a rétre,
sütünk krumplit, sajtos pizzát, politikust ebédre.
Tudjuk, milyen nagy a világ, mennyiféle baj van,
ne izgasson, boldogulunk nélküled a bajban.
Lesz nagy banzáj, örömünnep, táncolunk, zenélünk,
csak azt kérjük, tűnj el gyorsan, míg szépen beszélünk.

Fölgerjedt a népharag, már kushad
a tolvaj, korrupt politikushad.
2015.05.26.

Beirt
Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.
Ezen a kis mondaton kapnak éppen idegrohamot a fóbok Európa-szerte. Beirt. Akármilyen beirt, csak nagykorúak legyenek,
mostantól kezdve féadfaidh conradh pósta a dhéanamh de réir
dlí, és most jön a neheze: gan beann ar a ngnéas.
Márpedig a fóboknál a gnéas a legfontosabb, mindent meghatározó szempont, illetve általában hogy ki minek születik, fear
vagy bean az őnekik ég és föld. Nem annyi, hogy másképpen
pisilnek, szó sincsen róla, a bean az egy alárendelt lény, a fear,
vagyis hát a tiarna tulajdona, szüljön gyerekeket és fogja be a
száját. Fear az férfi, de tiarna már uraság, és minden fear tiarna,
ha van neki odahaza egy bean. Vagy több, mert lehet felesége,
akárhány lánya, húga, sőt lehet anyja is, azok egyike se fear.
Nincsen nekik faszuk. Az teszi a feart fearrá, akarom mondani:
a férfit emberré.
Csakhogy a piteog egyik se.
Fób nyelven természetesen mindenki piteog, az is, aki saját
neméhez vonzódik, az is, aki másféle neműnek érzi magát,
mint aminek csupasz kisbabaként látták, meg még vannak sokféle emberek, de fób nyelven ez mind piteog, általában aki nem
illik bele az ő egységsugarú, négyszögletes világába, az piteog.
(Igen, mert nála a négyszögnek is lehet sugara, geometriából se
volt jobb, mint biológiából.)
A Morgan Freemannek tulajdonított mondás szerint „Nem
vagy homofób. Nem félsz. Seggfej vagy.” Igazából nem ő
mondta, de ettől még igaz. Soha nem láttam homofóbot, legyen
az akár hivatásos homofób, mint püspök vagy jobbikos, akár
natív, rémült sikollyal fölmászni egy fára, ha szembejött két

pasi egymást átkarolva, rózsaszín sztreccsnaciban. Fityfenét.
Utálkozva végigmérik őket és előkelően magasra tartott heftivel továbbmennek, mérhetetlenül büszkén arra, hogy ők másfélének születtek, most nem lehetne belőlük… ja, de, lehetni lehetne attól még püspök is belőlük vagy jobbikos. Akkor meg
mi a baj?! Vannak, akik rémülten hazarohannak és bezárkóznak, ha a rádió vihart jelent, mert rettegnek a vihartól. Mások
különféle állatoktól rettegnek, és ha az megjelenik a közelükben, nem lehet bírni velük, pánikba esnek és a menekülés vagy
az állat eltávolításának módján kívül semmi sem érdekli őket.
Ezek betegségek, orvosok kutatják és gyógyítják őket, orvosi
könyveket írnak róluk, szakemberek foglalkoznak velük. A homofób nem retteg a piteogoktól, hanem gyűlöli őket, iszonyodik a gondolattól, hogy ezek egymással dugnak, beirt. Mármint
dhá fhir, két férfi. Dhá mhná, az nem zavarja, a leszbipornót
még lelkesen nézi is, amikor a fóbtársak nincsenek ott, csak akkor fújol bőszen, amikor együtt lógnak, fóbok egymás között,
és meglátnak egy beant, akinek farmere vagy szemüvege van,
biztos hátha leszbi, fuuuuuj.
És akkor jönnek az írek és megszavazzák.
A kardiológiák nagyszámú lila képpel hápogó, szögletes fejű
embert vettek föl Európa-szerte, akiket vad indulat fogott el, ha
megláttak egy hárfát, és arról motyogtak, hogy most majd biztos kötelező lesz. Mármint férfiaknak egymással dugni, beirt.
Ámbár amikor engedélyezték, hogy egy fear és egy bean az
anyakönyvvezető előtt kössön házasságot a pap helyett, nem
tették kötelezővé. Amikor engedélyezték, hogy a férfiak is
hosszú hajjal járjanak, a nők nadrágban, nem tették kötelezővé.
Amikor engedélyezték, hogy a jobbágyok elhagyják a falujukat, nem tették kötelezővé. Amikor engedélyezték, hogy az
uralkodó vagy a trónörökös közrendű emberrel házasodjon,
nem tették kötelezővé. Amikor engedélyezték, hogy az emberek letegyék a jogosítványt és autót vezessenek, nem tették kötelezővé. Eszméletlen mennyiségű dolgot engedélyeztek az áldott emlékezetű középkor óta, de ezek közül aránylag keveset
tettek kötelezővé. Amit kötelezővé tettek, azt nem engedélyezték, hanem elrendelték, például a rabszolgák felszabadítását,
azt tényleg muszáj volt megcselekedni. De nem is volt róla
népszavazás.

Beirt az kettőt jelent, emberből. Akármilyen emberből. Lehetnek egyforma vagy különböző neműek, szőkék, barnák, kövérek, soványak. Ha ketten vannak, az beirt. És ha ez nem lenne elég egyértelmű, akkor a szöveg még hozzá is teszi: gan
beann ar a ngnéas, nemi hovatartozásuktól függetlenül. Az
nincs benne, hogy egyik se legyen rabszolga, pedig volt idő,
amikor a rabszolgák nem köthettek házasságot a gazdájuk engedélye nélkül. Az sincs benne, hogy a férfi köteles adott számú kecskét átadni a lány apjának, pedig volt idő, amikor enélkül elképzelni se lehetett házasságot. Az sincs benne, hogy a
jósnak meg kell vizsgálnia, hogy a házasulandók horoszkópja
összeillik-e, pedig enélkül sokáig elképzelni se lehetett házasságot. Az sincs benne, hogy a lánynak szűznek kell lennie, pedig – no, olyan férfi ma is van, aki csak azért várja a nászéjszakát, hogy megvizsgálhassa a zárjegyet, és ordít, ha szerinte
nincs minden rendben, akkor is, ha neki már volt hat felesége
és nyolc szeretője. Az sincs benne, hogy a lányt át kell engedni
a földesúrnak az első éjszakára, pedig – de ez minden bizonynyal csak legenda. Az viszont benne van, hogy gan beann ar a
ngnéas. Most még. Száz év múlva senki sem fogja érteni, hogy
ezt minek kellett beleírni, persze hogy gan beann ar a ngnéas,
hol itt a probléma?
Az amerikai kórházakban még akad néha egy-egy magáról
megfeledkezett bunkó, aki azt kéri, hogy fehér legyen az orvosa, de még ezek se kelnek ki magukból, amikor a fekete orvos
megvizsgálja a másik beteget, hogy ide már niggereket is beengednek, fuuuuuuj, miért nincsenek ezek visszaminősítve rabszolgának. Szóval az agyi lemaradásuk nekik sem végtelen,
legalább 1865-ig már eljutottak.
A homofóbok mikor jutnak el 2015-be? Egy évszázad múlva,
vagy több kell?
Mostantól kezdve megvan a homofóbia ellenszere. Ha két
meleg megy az utcán és egy homofób elbődül, nincs más dolguk, mint előkapni egy hárfát, egy palack uisge beathát és egy
fazék cál ceannannt: a homofób a szívéhez kap, elterül és mehetnek tovább nyugodtan.
Féadfaidh beirt.

2015.05.31.

Születésnapi köszöntő
Orbán Viktornak
Volt egy barátom, aki diktatúrában nőtt föl. Reggel megcsókolta a fiókba rejtett piros-fehér-zöld szalagot, aztán elindult munkába és kifelé egész nap ünnepelte a Kárpátok Géniuszát, a
nagy kondukátort. Végül nem bírta tovább és otthagyta szülőhazáját, eljött Magyarországra, valódi hazájába vagy sem, azt ő
tudja. De aztán továbbment Nyugatra, már ott élt, amikor én
összeakadtam vele a neten, egy ideig sokat leveleztünk, mindenféléről, többek között a Kárpátok Géniuszáról is. Finoman
mondva azóta se szerette meg. Aztán elkeveredtünk egymástól,
Facebookon még bejelöltük egymást, de ott már nem beszélgettünk. Továbbra is egy nyugati demokráciában él, ahol meg
sem értenék, mi az a személyi kultusz.
Eltelt valamennyi idő, eszembe jutott a neve, megnéztem, mi
van vele. Nagyon régóta nem írt semmit a Facebookra, néhány
sor a tavalyi választások után, előtte sokáig semmi, utána semmi. Olvasgattam, gondolkodtam – aztán úgy döntöttem, én nem
ismerem többé ezt az embert, valószínűleg sosem ismertem.
Narancsaromával átitatva ujjong a hős Árgyélus királyfiért,
aki legyőzte a pomogácsokat és egyébként is egy félisten. Épp
csak azt nem teszi hozzá ékes román nyelven, hogy éljen Vicu
Orbanescu, az Etyeki-dombság Géniusza, a nagy likvidátor.
Csak azt remélem, hogy legalább kék-sárga-piros-fehér-zöld
szalagocskája van a fiókban, narancsszín berakással.

2015.06.03.

Exkluzív interjú Björn úrral
A LAttilaD.org Politikai és Kutyaviadal Ügyosztálya az országban elsőként készített interjút Björn úrral.
– Legyen szíves, mondja meg a teljes nevét.
– Björn Allah bin Vejnemöjnen.
– Honnan érkezett?
– Az Egyiptópiai Délfinn Köztársaságból.
– Mikor?
– Két hete.
– Járt Magyarországon korábban is?
– Soha. Azt se tudtam, hol van.
– Hol tanult meg ilyen jól magyarul?
– Sehol. Az a tolmács, akire ön néz. Én vagyok Björn Allah
bin Vejnemöjnen.
– Elnézést.
– Kérem, nem történt semmi.
– Miért hagyta el a hazáját?
– Nálunk nagyon nagy a szegénység, a mitleblusz és a gronga.
– Bocsánat, két szót nem értettem.
– Én kérek bocsánatot, de sajnos nem találtam perfekt egyiptópiai délfinn tolmácsot az önök hazájában.
– Ami most már az ön hazája is.
– Hogyne, természetesen.
– Otthon mivel foglalkozott?
– Először munkanélküli voltam, aztán öt éve sikerült hargafa
glombi kisvállalkozást nyitnom, de ez másnap csődbe ment és
azóta nincs munkám. Ezért jöttem el.
– Hogyan választotta Magyarországot?
– Nem én választottam. Elindultam az országúton és erre vezetett.
– Mivel utazott?
– Biciklivel.
– Itt mihez kezdett?

– Először menekülttáborban voltam tíz napig, aztán kiengedtek és csak csavarogtam az utcán. Pont úgy, mint otthon.
– Milyennek találta Budapestet?
– Nagyon hasonlít az én falumra, csak több a hergaszi muhung és kevesebb a warlabarla.
– Mit csinált ezután?
– Tegnap szóltak a munkaközvetítőben, hogy a bevándorlók
elveszik a magyarok munkáját, és kérdeztem, hogy nekem is
jut-e. Mondták, nem tudják, várjak. Úgyhogy vártam, és most
szóltak, hogy jut.
– Mit szólt hozzá?
– Nagyon örültem, mert soha nem jutott alkalmam rendszeresen dolgozni, bár azt mondták, hogy az elődömnek se, úgyhogy
nem magasak az elvárások.
– Mik a tervei ezzel az állással?
– Hát legfőképpen simsala bim hungu miszmasz kombivombi
mondjuk egy évig, aztán szallabilla hekhek szung morgasz
dzseref selgavelga. Ön szerint is jó terv?
– Sajnos egyetlen szót sem értettem.
– Ez tényleg probléma. Szereznem kell egy jobb tolmácsot.
– Beszélt már a magyarral, akinek a munkáját megkapta?
– Még nem, de az interjú után indulok Orbán Viktor úrhoz.
Azt mondják, kedves ember.
– Köszönjük az interjút, miniszterelnök úr.

2015.06.18.

Az Arrow-tanulság
avagy miért nem alkalmasak
a politikusok országok vezetésére
Ötéves munka eredményeként 1958. március 25-én megtette
első útját az Avro Canada CF–105 Arrow, a világ egyik első
deltaszárnyú, szuperszónikus vadászgépe. A regisztrált adatok
szerint ötvenezer lábon 1,98 machhal repült, de a legenda két

és fél machról szól, miközben kortársa, a Convair F–102-es
1,25 machot tudott. És az Arrow kijutott az űrbe. Mármint a legenda szerint. Arról is szól a legenda, hogy egy Arrow-t elvittek és elrejtettek valahol, és mindmáig megvan.
Mert maga az Arrow nincs meg. Mire elkészült, már nem volt
meg a kormány, amelyik megrendelte, John Diefenbaker konzervatív miniszterelnöknek pedig egyik fő törekvése volt mindent visszacsinálni, amit a liberálisok csináltak. Elrendelte az
Arrow-program leállítását, arra hivatkozva, hogy a gép túl drága és nem felel meg a kitűzött elvárásoknak. Az Avro Canada,
az Iroquois motorokat gyártó Orenda és beszállítóik válaszként
utcára tették harmincezer alkalmazottjukat. Ekkor szóltak Diefenbakernek, hogy külföldről egyre-másra sürgetik a megrendelt Arrow-kat. „Meglátom én!” – s parancsot ád miniszterelnök rettenetest: az elkészült Arrow-kat és a készülőfélben levőket megsemmisíttette az összes dokumentációval, filmfelvétellel, modellel, mindennel együtt.
Sikertelenül. Sok minden megmaradt a képekből, adatokból,
az alkalmazottak emlékeiből – talán le kellett volna nyilazni
őket, mint Attila király sírjának ismerőit. Ezt elmulasztották,
így az Avro számos mérnöke máshol folytatta karrierjét, nem
kis hányaduk a NASA-hoz ment az Államokba és részt vett az
űrprogramban. De ott már nem Kanada hírnevét öregbítették.
Az is megérne persze egy misét, hogy milyen könnyed kíméletlenséggel dobja oda egy politikus harmincezer ember munkáját a politikai csatája kedvéért, neki harmincezer család megélhetése legfeljebb egy gyalog a sakktábláján – de e ponton
foglalkozzunk mégis inkább egy másik aspektussal, amelyről
nemigen szokott szó esni. Az időtávlatról.
A legtöbb ember életében a leghosszabb távú tervek azok,
amelyeket egész hátralevő életére sző. Nagyon sok embernek
persze egyáltalán nincsenek ilyen tervei, és akadnak, akik eljövendő századok életéről is töprengenek, de most maradjunk a
nagy többségnél, akiknek ha más nem, a pályaválasztásuk
nagyjából egy életre szól.
A legtöbb politikus életében a leghosszabb távú tervek azok,
amelyeket a következő választás utánra sző. Mit tesz, ha megválasztják – mit tesz, ha nem? Ha feltételezem – mint ahogy
eszem ágában sincs –, hogy a rendszerváltáskor Orbán Viktor

végiggondolta, hogy őt előbb-utóbb megválaszthatják ugyan
miniszterelnöknek, de ez még csak egy demokratikus választáson elnyert pozíció, a diktátori teljhatalomért húsz évig kell keményen dolgoznia, akkor ezzel azt feltételeztem, hogy ő húsz
évre előre tervezett, vagyis egy rendkívüli formátumú, jelentős
elme, egy igazi államférfi. Mint tudjuk, nem az, de nem ez a
gond. Egy politikusnál húsz évre előre tervezni rendkívüli formátumú államférfiséget jelent, miközben bármelyik tizennyolc
éves embernek muszáj ennél sokkal hosszabb távra terveznie.
Húsz évvel az érettségi után harmincnyolc éves lesz, még bőven aktív évei közepén, ahhoz még messze nem lesz elég öreg,
hogy a nyugdíjra gondolhasson, de ahhoz már túl öreg lesz,
hogy váltson. Ha tehát mondjuk péknek tanul ki, akkor jó
eséllyel egész életében pék lesz vagy valami hasonló. Persze
lehet, hogy később el kell mennie taxisnak, de akkor meg megint hozott egy olyan döntést, ami évtizedekre meghatározhatja
az életét és a családjáét. Sok tizennyolc éves olyan elkötelezettséget vállal, ahonnan már nemigen szoktak visszautat keresni,
orvosnak áll, szerzetesnek, filmszínésznek vagy focistának. Ha
rajtuk áll, ezek az emberek egész életükben ezzel fognak foglalkozni, vagyis ha hatvanéves korukig dolgoznak – jóval tovább fognak –, az több mint negyven év.
Mutasson nekem bárki olyan politikust bármely ország bármely korszakából, akinek negyven évre előre megvoltak a tervei. Nem a saját élete számára, az országa számára. Merthogy
ugye erről szólna a politikusság. Jelszavakban tényleg erről
szól, valójában azonban mindig éppen ráállítják az országokat
annak az útnak a legelejére, amelynek a végén – és következik
a süketelés a szép új világról, amiről pontosan tudják, hogy soha nem jöhet el, mert vagy jön négy év múlva a rivális garnitúra és ráállítják az országot egy egészen más út legelejére, vagy
maradnak ugyanazok az arcok, belekényelmesedve a hatalomba, és már egyáltalán nem lesz fontos azon az úton továbbmenni.
Ilyenek a politikusok hosszú távú tervei: a választásig, esetleg
az azt követő választásig. De nem ezek az átlagosak. Általában
mindig az éppen soros botrányt akarják valahogy megúszni,
vagyis napokban, legfeljebb hetekben gondolkodnak. Az emberek átlagos hosszúságú tervei hasonlóak, napokig, legfeljebb

hetekig tartanak, csak addig húzzam ki valahogy, amíg a főnök
szabadságra megy, csak addig ne üssön már be semmi, amíg táborban van a gyerek. Ugyanakkor az emberek életében számtalanszor adódnak ennél sokkal hosszabb távú tervek. Éppenséggel a gyerek, még a nem tervezett is, sokkal hosszabb elkötelezettséget jelent a legrosszabb anyának is, mint amit a legtöbb
politikus valaha ismer pályafutása során – miközben civilben
közülük is a legtöbb szülő, viszont nagyon kevés köztük az
anya. Inkább apák szoktak lenni, ami a gyakorlatban azt jelenti,
hogy az asszony neveli a gyerekeket, amíg az embere éjszakába nyúlóan küzd a haza üdvéért az úri kaszinóban. Vagy a titkárnő lába között.
A politikusok legtöbb problémájukat – amik nem azonosak a
mi problémáinkkal – Barátok közt módra oldják meg, hazudnak valamit, ami az adott pillanatban jó megoldásnak tűnik, aztán majd csak lesz valahogy. Később hazudnak valamit megint,
esetleg letagadnak mindent, vagy ha kell, elhallgattatják a kellemetlen tanúkat. Mint Diefenbaker az Arrow dokumentációit,
mert kényelmetlen lett volna beismerni, hogy baromságot csinált.
Az Arrow ma a kanadai technikatörténet fontos emléke, emberek foglalkoznak azzal, hogy megőrizzék, életre keltsék.
John Diefenbaker hatéves miniszterelnökségéből egy-két valóban előremutató lépés mellett – például segített kiutálni a Brit
Nemzetközösségből a fasiszta Dél-afrikát – jóformán semmi
más nem maradt meg a köztudatban, mint az Arrow elpusztítása és a munkások utcára tevése.
2015.07.05.

Orvosi látlelet
Az a homofób férfi, aki gyűlöletbeszédében részletekbe menően ecseteli, hogy a melegek hogyan szexelnek, az maga is vágyik rá, és nem talál más módot, hogy beszélhessen róla.
Dr. Láng Attila D.

2015.07.15.

Megjegyzések
egy homofóbnak
(Egy facebookos vitából, amit egy homofóbbal folytattam, aki
azt állítja, hogy keresztény, korábban szimpatizált a fasizmussal, de nem gyűlöl senkit, csak homofób, mert Jézus is az volt,
hiszen a homoszexualitás bűn.)
Persze senki nem készít kimerítő listát arról, hogy kiket gyűlöl.
Pedig jó lenne. Viselhetnének a ruhájukon megkülönböztető
jelzéseket, amiből az emberek tudnák, hogy ők kiket gyűlölnek, és nem állnának szóba velük, ha az adott gyűlölet nem tetszik nekik. Például a homofóbok rózsaszín háromszöget, de
nem csúcsával lefelé, mint a melegek a vészkorszakban, hanem
csúcsával fölfelé, ez mutatja felsőbbrendűségüket, és hogy ha
meleget látnak, akkor föláll nekik.
Egyszer beszélgettem egy sráccal, aki a hungarizmus elnevezést akarta használni hazafias világnézetére. Fölhomályosítottam, hogy ez a név már foglalt, Szálasiék használták, és ha
hungaristának mondja magát, akkor mindenki nyilasként értelmezi. Azt nem tudtam meg, hogy választott-e másik elnevezést
vagy sem, de elgondolkodott.
No, a homofób elnevezés is foglalt. Olyan emberekre használják, akik gyűlölik a buzikat és legszívesebben a Dunába lődöznék őket, pusztán azért, mert nem érdeklik őket az ellenkező neműek. Ez elég értelmetlen fajta gyűlölet, mert még olyan
mese sincsen mögötte, mint Hitleré a német élettérrel meg a
zsidó befolyásra tönkretett Németországról, ezeket akkoriban a
legtöbb német elhitte. A homofób gyűlöletnek még meséje
sincs, amit el lehetne hinni, netán vitatkozni vele. Tehát ha nem
gyűlölöd a buzikat, akkor légyszi találj ki valami elnevezést az
ideológiádra.
A jézusozós része engem nem érdekel, a te problémád, hogy
ókori mesehősök határozzák meg a világképedet. Speciel Szi-

porka, de még Asterix is simábban lenne követhető, szóval ezzel engem hagyj, légyszi.
Nem gondolkodsz önállóan, átveszel készen gyártott eszmerendszereket. Ha bármi helytelent látok az eszméidben, azt nem
tudom veled megbeszélni, mert nem saját magad találtad ki
őket. (Windowsra öt perc alatt írok olyan programot, amelyik
véletlenszerűen választ rendelkezésre álló programok közül és
adott időközönként másikat indít el, de ettől a Windows még
nem gondolkodik, csak programokat hajt végre.) Ha bajom van
a kereszténységgel, Pál apostollal vagy akár Jézussal kellene
megbeszélnem, de ők már meghaltak. Ha a fasizmussal van bajom, Nietzschétől Rosenbergen át Hitlerig és Szálasiig sok ideológus közül választhatok, de ők is meghaltak. Ők létrehozták
az eszmerendszert, voltak gondolataik – gonoszak, de voltak.
Te csak tartalmazod ezeket az eszméket, mint egy memóriakártya, de vitatkozni azzal se tudok.
A homoklobbi kifejezés egyébként a fasiszta nyelvi terror része, bőven nem igaz az, hogy te csak régebben voltál fasiszta,
hiszen most is használod a kifejezéseiket, szajkózod a szóhasználatukat, vallod az eszméiket. Soha nem szóltak, hogy a két
kulcsszó: kereszténység – szeretet, fasizmus – gyűlölet, és ez a
kettő nem igazán illeszthető össze? Nem került rád a másolás
során, igaz?
Értem én, hogy ezek állati kényelmetlen ideológiák. Gyűlölni a
mit sem vétett buzikat egy olyan világban, ahol egyetlen értelmes ember se gyűlöli őket, hisz minek tenné, de ti szerencsétlenek nem tudtok micsinálni, a zsigeri gyűlölet már bennetek
van, muszáj legalább a saját szemetekben jóra hozni magatokat, hát kitaláljátok, hogy de mert bűn, ugyanis Jézus ezt
mondta. Vagy Kim elvtárs vagy a Führer, tökmindegy, csak legyen egy megfellebbezhetetlen tekintély, akire untalan hivatkoztok, ha gyűlölködni rosszaság, akkor ő a rossz, ti csak követitek, mossátok kezeiteket. És nekiálltok átdefiniálni a fogalmakat. Nem igaz, hogy én uszítok, mert az valójában egy ősi kelta
napszimbólum, tehát én a bűncselekményt nem követtem el,
tisztelt bíróság, tetszenek érteni? A cigány mást jelent ám, tisz-

telt bíróság, mert valójában csak a speciálisan élősködő életmódot folytatókat nevezem cigánynak, tetszenek érteni? A homoklobbi semleges kifejezés, igaz ugyan, hogy a lényege a melegek gyűlölete, de én egy egészen másik kifejezéssel gyűlölöm őket, mint a nácik, tehát én nem vagyok náci, tisztelt bíróság, tetszenek érteni? Az egy sokkal ősibb jelkép ám igazából,
hiszen Árpád vezér mégse lehetett Hitler híve, tisztelt bíróság,
tetszenek érteni? Jézus homofób volt, hiszen ha nem lett volna,
akkor én itt állnék egy szál magammal a gyűlöletemmel és nem
lenne kire hivatkoznom, tehát ővele tessék ezt lebokszolni, tetszenek érteni?
Igen, értjük. A gyűlölet forrása sok minden lehet – a puszta
tudatlanság csak a táptalaja –, például a kompenzálatlan, végletes kisebbrendűségi komplexus, ezt nehéz földeríteni. A gyűlölet megélését könnyebb. Senki se mond ki szívesen olyasmit a
nyilvánosság előtt önmagáról, hogy „én, X. Y., gyűlölök mindenkit, aki tőlem különbözik, mert hatalmi tébolyban szenvedek, azt képzelem magamról, hogy jogom van kijelenteni emberekről, hogyan helyes élni, milyennek szabad születni, jogom
van az emberiségnek kinyilatkoztatásokat tenni és parancsokat
osztogatni”. Túl azon, hogy ezért valaha diliházba került volna
az ember, egyszerűen nem kényelmes, kinézik az embert a társaságból. Ezért inkább hozzátold egy záradékot: „…mert én hiszek az én vezetőmben, N. N.-ben, akinek megvan ez a joga és
énrám is átruházta”. És kész, nincs mivel, kivel vitatkozni,
ugyanebben a szuperlényben még ezrek vagy milliók hisznek,
hiszen valamennyi ilyen hatalmi tébolyultnak szüksége van egy
ilyen záradékra, tehát az ilyen komplexust már nem lehet, pontosabban nem célszerű kétségbe vonni, minél többen vannak,
akik ugyanazt nevezik meg a záradékban, annál kevésbé. Ha az
ember nem akar máglyára kerülni.
Csak hát mindez semmit sem változtat azon, hogy nem a Tévedhetetlen Igazság volt előbb, amelyik azt mondta: „ők roszszak, gyűlöljétek őket”, hanem a gyűlölet. Aztán jött a Tévedhetetlen Igazság és bólintott. „Igen, látom, hogy gyűlölitek
őket. Jól teszitek, mert rosszak!” Hiszen ez a világon a legjobb
biznisz, gyűlöletben utazni.

(Végül kijelentette, hogy a homoszexualitás betegség. Megkérdeztem, hogy most bűn vagy betegség. Minden betegség
bűn miatt van. Milyen bűn miatt? Az Eredeti Bűn miatt!)
Én arra gondoltam, hogy a két darab állítólag létezett, de még
teológusok szerint is allegorikusan értelmezendő ember tökéletesen természetes és normális egy darab dugása miatt állítólag
hatezer éve az egész emberiséget vaskegyetlenül kínzó, őskori
istened egy rohadék nyomoronc, aki csak arra tud élvezni, ha
emberek sikoltoznak fájdalmukban. Menj te a jó büdös… tiltólistára.

2015.08.01.

Kiradírozták a térképet

A kép közepén látható Dahala Khagrabari 1/51-es számú hétezer négyzetméteres indiai jutaföld, amelynek tulajdonosa külföldön él, a csövével jobb felé mutató pisztoly alakú területen:
ez Upancsauki Bhadzsni bangladesi falu, amelyet viszont körbevesz Balapara Khagrabari indiai falu, amelyet viszont körbevesz Debigandzs bangladesi város (224 ezer lakos). Dahala
Khagrabari tehát Bangladesben található Indiában található

Bangladesben található India, a világ egyetlen harmadik szintű
enklávéja – volt. Huszonnégy órája ez mind átváltozott Bangladessé, mert a határ déli, bangladesi oldalán fekszik.

Debigandzstól északra ilyen a rendes országhatár. A kiírt városok Indiában vannak, a térkép bal és alsó része Banglades.
Binnaguritól északra három bangladesi enklávé látható (valójában csak egy, Baikunthapun Teldhar, de három részből áll), a
térkép nyugati szélén pedig egész felhő van belőlük. S bármerre indulunk a környéken, tucatjával hemzsegnek az enklávék.
Tessék egy részlet messzebbről (következő oldal, felső kép).
Sikarpur Indiában van, az olvasó ennek alapján kisilabizálhatja, hogy a kép melyik része melyik ország.
S így néz ki (következő oldal, alsó kép) Dahala Khagrabari, a
jutaföld, ahonnan elindultunk, az életben. Éppen aratják a jutát.
A szaggatott vonal az országhatár, ami a valóságban nincsen
ott, csak a határkövek jelzik, az egyik látható is.
Valaha létezett egy Kúcs Bihár nevű állam, a tizenhatodik században jött létre, a Mogul Birodalom szomszédja volt. A különféle rádzsák és maharadzsák ide-oda adogatták egymás között a területeket a rajtuk élőkkel együtt, amíg ez a tökéletes
zűrzavar létre nem jött, több száz kisebb-nagyobb enklávéval,
amelyek egy őrült bonyolultságú határ két oldalán vannak – de
ez feltehetően nemigen zavart senkit, mert akkoriban aligha állt
határőr mindenhol. Aztán az összes határ minden oldalán fekvő
területeket bekebelezte Brit India, egyetlen ország volt, végképp nem kellett határőr. Hetven éve azonban az ország szét-

(A kép Brendan R. Whyte Waiting for the Esquimo. An historical and documentary study of the Cooch Behar enclaves of
India and Bangladesh című tanulmányából való, University of
Melbourne, 2002–2004.)
szakadt, a rangpuri körzet Kelet-Pakisztánhoz került, amelyet
később elneveztek Bangladesnek, Nyugat-Bengál állam viszont
Indiában maradt. Ettől kezdve ez egy modern értelemben vett
országhatár, amin márpedig nem lehet csak úgy átsétálni, akkor
sem, ha adott helyen épp nincs is szögesdrót, megbüntetik az
embert. A számtalan apróbb-nagyobb cshit némelyikében nin-

csenek közművek, nincs kórház, nincsen semmi, mert minden a
másik országban van, ahol az illetékesek széttárják a kezüket:
ők nem szolgáltathatnak külföldre, tiltja a törvény, nagyon sajnálják. India és Banglades kapcsolata korántsem felhőtlen, a tömérdek széttagolt területen élő ötvenezer ember problémája elvész a két hatalmas, sok százmilliós népességű országban. Bár
az is kérdés, hogy tényleg ötvenezer-e, a különböző népszámlálások teljesen más adatokat hoznak ki, annyi biztos, hogy ez
nagyon sűrűn lakott vidék. Időnként megpróbáltak megegyezni, néha kötöttek is egyezményeket, amikkel egyes enklávék
megszűntek, beolvadtak a környező országba, de a többség
megmaradt.
Mostanáig. A röviden csak Cooch Biharnak nevezett vidék
legkevesebb százhatvan enklávéjában tavasz óta feszült várakozással ünnepelnek. Mert végre megszületett a megállapodás.
Augusztus 1-jétől az enklávék dzsungele megszűnt, csak egyetlen határvonal van, bár az alighanem ugyanolyan cirkalmas,
mint volt. Az enklávék, kontraenklávék és kontra-kontraenklávék beolvadnak abba az országba, amely körülveszi őket. A lakosok végre személyi igazolványt kapnak, abban az országban,
ahol élnek. Aki akar, elköltözhet hazulról – „haza”. Vagy maradhat otthon, egy másik országban.
Enklávék és exklávék sokfelé vannak a világban. Az osztrák
Jungholz városát csak Németországból lehet megközelíteni, bár
egyetlen ponton érintkezik Ausztria többi részével, de az egy
hegycsúcs. Ez a hely Ausztriának exkláve, Németországnak
enkláve, mert benne van, de van Németországnak hat exklávéja
is, ebből öt Belgiumban, a legkisebb (Rückschlag) csak egy
kertes házat foglal magában, s ha a tulajdonos a legrövidebb
úton akar hazulról a hazájába jutni, átsétál az úton, egy keskeny
erdősávon és a vasúton, alig pár métert. A hatodik német exklávét Svájc veszi körül, de Svájcnak van olasz enklávéja is.
A spanyol Llívia városát teljes egészében Franciaország veszi
körül, délen két kilométerre van a rendes országhatár. Több
exklávét hagytak szomszédaik területén a közép-ázsiai országok, Kirgízia, Üzbegisztán és Tadzsikisztán, de Örményország
és Azerbajdzsán is kölcsönösen birtokol egypárat. S ami a
Cooch Behar-i zűrzavar megszűntével világrekorderré lép elő,

az a belga Baarle-Hertog és a holland Baarle-Nassau egymásba
fonódott két városa, amelyeket Hollandia vesz körül, de összesen harminc apró darabkában egymást is körülveszik.
Hollandia–Belgiumban ez játék. A helyi lakosok időnként
megteszik, hogy az egyik utcára nyíló ajtót befalazzák és a másik utcára nyitnak egyet, mert az adót aszerint kell fizetni, hogy
melyik országból nyílik a bejárat a házba, és a másik országban
éppen kedvezőbbek a szabályok. Egyébként vígan járkálnak
keresztül a határokon, amik nem jelentenek többet turistalátványosságnál. Németország–Belgiumban, Svájcban, Franciaországban szintén játék. A rendes országhatár is már nagyon régóta az, nyugodt lélekkel átsétálnak rajta. India–Bangladesben
nem játék, és sehol, ahol a két ország fenekedik egymásra.
Azaz dehogy a két ország. Csak a vezetőik.
2015.09.04.

Nem nézek tévét többet
Kamaszkoromban többen és többször helytelenítették, hogy túl
sokat nézek tévét, bár hogy tettek-e javaslatokat, hogy mit kellett volna csinálnom helyette, arra sajnos nem emlékszem. A
focizást biztosan nem tanácsolták. Ezek az emberek, ha ugyan
emlékeznek rám és akkori tanácsukra, eléggé meg lennének
lepve mostani tévénézési szokásaimon.
Krisszel általában egy-két filmet néztünk meg naponta, a híradót meg a köztöket, hiszen föladták házi feladatnak. Filmet tévéadásból csak akkor, ha valami jó volt műsoron, egyébként
videóról, később DVD-ről. Egyre ritkábban volt olyan film,
amit érdemes lett volna megnézni és nem az előző hónapban
volt a legeslegelső magyarországi ősbemutatója tizenhat különböző csatornán, ezért egyre gyakrabban vettük elő a régebben
fölvett filmeket.
Amikor fölállt az új parlamentnek, felhagytam a tévéhíradó
nézésével – nyomtatott újság legfeljebb alkalmanként fordul
meg a kezemben, amióta nincs belőle házipéldány, a webes hírlapokat ismertetett okokból lemondtam, úgyhogy már csak a

Facebookról tudom, mi folyik az országban, s mondhatom, így
is többet tudok, mint szeretnék. Filmet már csak felvételről nézek, a köztöket a netről – feladták házi feladatnak –, öt éve alig
láttam tévéműsort. Ja, a rádióújságot már jóval korábban lemondtuk, lehet hat-nyolc éve is, a netes tévéműsor éppen elég
volt. Azaz dehogy is a rádióújságot mondtuk le, csak valami
vacakot, ami helyette volt.
Most pedig felmondtam az egyik szettobbox havi díját, éspedig ez az lesz, aki a mi szobánkban van. Havi nyolcszázhetven
forint, és be sincs kapcsolva, sose is. Hát lopom én a pénzt?
„Hát nem mindegyiket lopom!” Innentől fix, hogy nem nézek
tévét többet, mert ezért ugyan el nem battyogok a másikhoz.
Ennek pedig az az oka, feleim, hogy nincsen mit nézni a tévében, szümtükkel. Lehet, hogy a kádári rendszer átkos volt meg
minden, elnyomás volt, csóringerek voltunk – de legalább jó
volt a tévéműsor. Nem egész nap egyformán, akkor is voltak
benne unalmas dolgok, nem volt minden jó. De a rendszerváltás előtti időben elkezdett esni a színvonal, 1992 tájára elérte a
mélypontot – csak akkor nem volt helyette semmi más –, aztán
valahogy felkapaszkodott, de még mindig jóval a nyolcvanas
évek szintje alá; végül a kétezres évek végére megint mélypontra süllyedt.
S hirtelen fölsejlett bennem, hogy ez mitől van. Nem mondhatjuk, hogy a vezetőség vagy az alkalmazottak ilyenek vagy
amolyanok, hiszen ma már sok tévétársaság van. A nyolcvanas
évek végi süllyedés egyik oka az volt, hogy megjelent a számítógépes grafika; mai szemmel hihetetlenül primitívnek hat, de
akkor az volt a csúcs, döbbenetesen modern valami, és egyes
műsorkészítők túlságosan ráhagyatkoztak a látványvilágra. Ez
az új században még erősebben jelentkezik, a gépek fillérekért
megcsinálnak csodadolgokat, ezt ráborítjuk a nézőre, elkápráztatjuk, hátha nem veszi észre, hogy csak üres látványt kap, alig
valami tartalommal. De, sokan bizony észreveszik. A másik ok
a politika: huszonöt éve a Kádár-rendszer bukása, öt éve a
Gyurcsány-rendszer bukása, azóta pedig az unortodox világcsoda kimosdatása ad annyi munkát a televíziónak, hogy nem
marad idő, pénz és energia jó műsorokat csinálni.
Hát ezt most már végképp nélkülem.

2015.11.04.

A szokásos habosított takony
Jimmy Dworski szavai, amikor belenéz a börtönkonyhán a fazékba. A film magyar címe Filofax, avagy a sors könyve, és
egy kisstílű bűnözőről szól, aki kiszökik a börtönből, hogy
megnézhesse a baseballmeccset. A fazékba még a börtön konyháján néz bele. Hajszál híján letelt már a hároméves börtönbüntetése, pitiáner autótolvaj, ezért került börtönbe. Letartóztatták,
bíróság elé állították, és a bíró arra ítélte, hogy három évig maradjon a börtönben. Sikerült elég világosan körvonalaznom azt
a szót, hogy börtön?
A börtönkoszt része a büntetésnek. Jimmy rosszul viselkedett, ezért megbüntették, egy halom kellemetlenséget kell elviselnie a börtönben, többek között a címben karakterizált börtönkosztot. Egyébként a börtönben nem kötelező kizárólag börtönkosztot enni, lehet vásárolni a börtön boltjában, ha valakinek van pénze és nem áll eltiltás alatt.
Azt hiszem, elég részletesen elmagyaráztam, hogy működik a
börtön. Lássuk a másik intézményt: az iskolát.
Az iskolába nem büntetésből küldik a gyerekeket. Nem három évet kell az iskolában tölteniük, hanem legalább nyolcat,
de nem azért, mert rosszak voltak. Nem tartóztatták le őket,
nem állították bíróság elé és nem ítélték őket arra, hogy nyolc
évig járjanak iskolába. Az iskolában sem kötelező kizárólag iskolakosztot enni, lehet vásárolni, ha nem is az iskola boltjában,
akármelyik boltban. De nem is büntetésből kell elviselniük egy
halom kellemetlenséget az iskolában, többek között – a címben
karakterizált iskolakosztot.
Az Nlcafé cikke szerint a szakemberek nem kérdőjelezik
meg, hogy a reform jó és szükséges lépés volt. Milyen jó, hogy
nem vagyok szakember, én nyugodtan megkérdőjelezhetem.
Éspedig azért, mert ha az elítéltek korábban ettek a börtönben,
jaj, miket beszélek, a gyerekek az iskolában, most pedig nem
esznek, akkor a reform nem jó és nem szükséges, hanem rossz,
kártékony, gonosz és büntetendő.

A logikus és jogos büntetés legenyhébb foka természetesen –
nyolc év iskola. Nyolc évig legyen kötelező ezt az iskolakosztot enni, mindennap, reggelire, ebédre, vacsorára, ellenőrzés
mellett. És semmi mást. Hogy a gyerekek ehetnek mást is, amikor hazamennek az iskolából? Egyrészt nagy részük nem, másrészt nekik akkor sincs választásuk, ezt kell enni, mert muszáj.
A vádlottaknak volt választásuk. Nem lett volna kötelező közreműködni ebben, föl lehet mondani, ki lehet lépni, ki lehet
vándorolni, el lehet bujdosni.
Most egy kicsit üvöltözni fogok, jó? Nem jó? Akkor is.

A GYEREKNEK
MUSZÁJ ENNIE!
Mindennap többször. Néhány óránként. Nyolc órát alszik, a
többi idő felét ugrálással, a felét evéssel tölti. Mert növekszik.
Elemi biológia. Mert kell az energia az ugráláshoz és a növekedéshez, mert nem tud nem ugrálni és nem növekedni.
Annak a gyereknek, aki reggeltől délutánig iskolában van,
márpedig mindegyik ott van, az iskolában kell ennie. Ezért aki
megakadályozza abban, hogy egyen, például azzal, hogy a Békéscsabán lefotózott fokhagymás harcsamoslékot teszi elé, az
bűncselekményt követ el – és bűnhődjön. Szerintem a büntetőjogi felelősség simán megáll, foglalkozás körében, nagyszámú
kiskorú sérelmére, csoportosan elkövetett szándékos veszélyeztetés, hatalommal való visszaélés, gyermekbántalmazás, ezért
énszerintem nem is büntetés az, ha valakinek nyolc évig ezt a
moslékot kell ennie. Elvégre a gyerekekkel megetette volna.
Figyelem: akikről mostanáig beszéltem, azok a konyhás nénik, akik lehet, hogy egész idő alatt rosszallóan csóválták a
fejüket, sőt az is lehet, hogy két étkezés között a két szemüket
kisírták, amiért a szegény gyerekeknek ezt a szart kell enniük,
de azért ők igenis megfőzték, kitálalták, és elvárták volna, hogy
a gyerekek megegyék. A nürnbergi per óta nem védekezés,
hogy nekik ezt adták parancsba, tessék megtagadni a parancsot,
tessék kirúgatni, megkorbácsoltatni, kivégeztetni magukat, ha
kell, ha olyan áldott lelkű, gyermekszerető konyhás nénik, akkor ne arra tessenek várni, hogy hátha majd egyszer pont a folyóparton sétálva pont meglátnak egy pont vízbe esett gyereket

és pont kimentik életük kockáztatásával, hanem pont most tessék kiállni ezerháromszáznegyvenöt gyerekért és közölni, hogy
ezt márpedig nem csinálják. Ha minden pribék az első nap
megtagadta volna az együttműködést, a sztálinizmus és a harmadik birodalom az első nap összeomlott volna, és van egy tébolyult bajuszos, aki egy üres szobában eszeveszetten ordít.
Az az érv remélhetőleg sose fog elhangzani, hogy akkor a
gyerekek még ezt se kapják, és azok is éhen maradnak, akik
megennék. Akik megennék, egészségükre. De nem lehet arra
bazírozni, hogy az egy százalék vagy egy ezrelék hős majd orrba-szájba kefél, hogy pótolja azokat a csecsemőket, akiknek
nem adtak életet az iskolában éhen veszett gyerekek, meg akik
már külföldön születtek, mert a szüleiket ötéves korukban elmenekítették az országból a koszt elől! Fogy a magyar! Évtizedek óta erről sír-rí, bömböl minden politikus, pedig csak az
utóbbi években kezdték tömegesen elüldözni az embereket, és
most már azért is megtesznek mindent, hogy az itthon maradó
gyerekekből ne lehessenek ép, egészséges, szaporodóképes felnőttek.
Szóval az az érv, hogy a gyerekek akkor még ezt se kapják,
nem érv, teljesen mindegy, hogy azért maradnak éhesek, mert
egy tál harcsahagymás hányadékot basznak eléjük, vagy mert
nem kapnak semmit az égvilágon. Éhesek maradnak!

A GYEREKNEK
MUSZÁJ ENNIE!
Ezt hallottátok már, konyhás nénik? Hát ha nem, akkor miért
vagytok konyhás nénik? Miért nem söpritek inkább az utcát
közmunkában?
Tetszenek tudni, a fokhagymás halvagdalék a fejétől bűzlik,
de a fejétől nem biztos, hogy be lehet illatosítani. Lehet, hogy a
farkánál kell elkezdeni. Egyszerűen azért, mert a halnak jelen
esetben két feje van, az úgynevezett táplálkozási szakértők és
az úgynevezett politikusok. Utóbbiak fejükbe vették, hogy addig kegyetlenkednek a gyerekeinkkel, amíg elő nem kerül a jó
magyari virtus és meg nem tanítjuk őket kesztyűbe dudálni, de
az nem fog megtörténni, a magyar emberrel már bármit meg lehet csinálni, ami hagyján, de a gyerekével is bármit hagy meg-

csinálni. Az úgynevezett táplálkozási szakértők pedig elbástyázzák magukat a fene nagy tudományukkal, a fokhagymás
szarcsa tele van allilmetilszulfidokkal és kitűnően koagulál az
antihipertenzív hipoglikemioidokkal, aminek folytán a metabolízis során a gasztrointesztinumban antisztafilokokcid allisztatin szintetizálódik, és ezt még tudják kötetnyi hosszan mondani, éppen csak egyetlen aprócska hiba van az egészben, a legelső oldal legelső mondatánál, ami azzal kezdődik, hogy ezt a
gyerekek megeszik. Mert nem eszik meg. Innentől kezdve a
gyönyörűséges táplálkozásbiokémiafejlődéstani agyhabarmány
annyit sem ér, mint egy tál fokharcsás hagymaszar, márpedig
az igazán nem sok.
Úgyhogy a szakértőkkel nincs mit kezdeni, a politikusok ellenségei a nemzetnek és ővelük se. Maradnak a konyhás nénik,
akik lesznek szívesek fellázadni, mert ez a kötelességük… de
hát láttunk már olyat, hogy valaki nem tette a kötelességét (a
politikusokat például mi választottuk meg és mi fizetjük).
Vagyis ha a gyerekek nem eszik meg a moslékot, akkor nem
fejcsóválva elviszik előle és kiöntik, hanem bólogatva veszik el
előlük, igazatok van, ez tényleg ehetetlen, és kerítenek tisztességes ennivalót. Hogy honnan? Kit érdekel? Kértem én, hogy
ők álljanak be konyhás néninek? Kértem én, hogy tegyenek
moslékot a gyerekek elé? A bűn magában hordja büntetését,
tessék menni a boltba és venni ötven kiló kenyeret meg harminc kiló vajat, mit tudom én, mit, felnőtt emberek, oldják
meg. Rájuk bíztak ezerkétszáztizenhét védtelen gyereket, tessék felnőtt módra cselekedni és megkeresni a megoldást. Ha én
mondom meg, hogy mit kell csinálni, akkor ők minek vannak?
Parancsot végrehajtani, csak most az enyémet a csinovnyik elvtárs parancsa helyett, hogy aztán engem csesszen le a csinovnyik elvtárs? Nem, kérem, ebből nem esznek, ahogy a gyerekek sem a harcsahányásból. A konyhás néniknek az a munkájuk, hogy az étkezőbe belépő gyerekeket megetessék. Benne
van a munkaköri leírásukban. Ha a kijövő gyerekek éppen
olyan éhesek, mint a bemenők, akkor a konyhás nénik nem látták el a munkájukat és ki kell őket rúgni. Hogy hogyan látják el
a munkájukat, az engem nem érdekel. Nekem időnként meg
kell etetnem egyetlenegy éhes gyereket, ámbár én ezt semmilyen munkaköri vagy egyéb szerződésben nem vállaltam, de

éppen rám van bízva, és a szülei joggal várják el tőlem, hogy
eredeti műszaki állapotában adjam vissza. Tehát ha éhes –
megetetem. Embernek való, rendes, tisztességes étellel, olyannal, amit szeret; ha újfajtát készülök adni neki, akkor előtte
megkérdezem a véleményét, és ha már a tányérján van és nem
ízlik neki, akkor kap mást. Mert nem az a cél, hogy kiürüljön a
tányér, hanem hogy a gyerek jóllakjon. Hogy honnan teremtem
elő ennek a költségeit, azt nem kérdezi senki és nem tartozik
senkire, az a dolgom, hogy előteremtsem, mert felnőtt vagyok,
aki felnőtt módra old meg problémákat. A gyerek csak gyerek
módra tud problémákat megoldani – jelen esetben ez az lenne,
hogy gubbaszt, éhezik és reménykedik, hogy lesz valami segítség.
Legalábbis egyetlen gyereknek nincsen sokkal több választása. De már elkezdődött egy folyamat a sóval. Már vannak gyerekek, akik sót csempésznek be a menzára, hogy legalább valami ízt adjanak a táplálkozástudományi gyerekgyilkosok okádékának – elnézést, ezek a gyerekek szavai, én csak leírtam –,
holnap talán már kenyeret fognak becsempészni, holnapután
szalonnát és lilahagymát. Ez még mindig gyerekmódra való
megoldás, mert nem próbál változtatni a helyzeten, elfogadja a
hatalom által rátukmált kényszert és kiskaput keres alóla. Nemzeti hagyomány mifelénk. De a dac is. És az is gyerekmódra
való megoldás. Elképzelhető, hogy egy napon lesznek gyerekek, akik ellenszegülnek. Átveszik az ételt, hisz mi mást tehetnének, no meg mi van, ha pont aznap valami ehetőt kapnak –
aztán beleszagolnak és megállapítják, hogy ma sem kaptak. És
talán lesz még egy kis lökés, talán valamelyiküket éppen leszidta a tanára vagy elhagyta a kedvese, mindenesetre ott fordul meg benne a bornyú, és a földhöz vagy a falhoz bassza a tányérját. Ha ez bekövetkezik, nyilván kap két pofont meg egy
igazgatói intőt, hogy elmenjen a kedve a lázadozástól, Twist
Olivér se kapott többet, csak az intőt akkor még nem ismerték.
Egyébként egy ilyen intőért a törvény börtönt ír elő, csak szólok. Szóval ha a gyerek ilyet művel, akkor nyilván jön a pofon
meg az intő – de ezt a gyerekek is előre tudják. És lehet, hogy
amikor a másik gyerek meglátja, hogy a barátja odabaszta a tányérját, akkor ő is oda fogja baszni. És lehet, hogy nem azért
fogja ezerháromszáznyolcvankilenc gyerek odavágni a tányér-

ját, mintha abban reménykedne, hogy akkor kap enni, mert már
régesrég elvesztették minden hitüket a konyhás nénikben, a tanárokban, a szüleikben, a felnőttekben, és legfőképpen a politikusokban, akik négy-hat-nyolc év múlva megnyerő mosollyal a
szavazatukért fognak kuncsorogni – nem. Inkább azért vágják
oda a tányérjukat, mert azt remélik, azt viszont joggal, hogy
bekerülnek a tévéhíradóba. A hetedikesek már teljes joggal lehetnek fönt a Facebookon, egyébként a negyedikesek nagy része is már bőven fönt van, van mobiltelefonjuk, nemcsak a kaját tudják lefotózni a tányéron (ha jól tudom, ezért már egy ideje botozás és szibériai kényszermunka jár), hanem le tudják videózni, amint ezerötszáz gyerek falhoz bassza a tányérját és akkora mocskot csinál, először az étkezőben, aztán a belpolitikában, amekkorát ezerötszáz gyerek harcsahányadékkal csak művelni tud – aztán ezt föl tudják tenni a Facebookra és még nagyobb botrányt csinálni, mint amekkorát a szüleiknek kellett
volna, amikor a gyerek először jött haza éhesen az iskolából.
Ez persze iszonyú kibaszás lenne a konyhás nénikkel, akiknek
aztán ezt föl kell takarítaniuk, de ugye megbeszéltük, hogy
őnekik jócskán van a szokásos habosított takony a fülük mögött, jobb lesz, ha zokszó nélkül, sőt mosolyogva csinálják. És
jóval kevésbé iszonyú, de azért kibaszás a politikusokkal, akik
arra építették az egész rendszert, hogy az ember nem ember, a
gyerek meg aztán végképp nem ember, és amit ők főkegyeskedve elrendelni méltóztattak, annak márpedig meg kell lennie.
A két változat – egy gyerek kontra egy egész börtön, akarom
mondani, iskola – között nem az a különbség, hogy mekkora
lesz a dzsuva az étkezőben, hanem az, hogy egy egész iskolát
nem lehet megbüntetni. Az igazgató nem tud kiosztani ezerötszáz darab intőt, ámbár ha valahogy mégis megoldaná, azt a
gyerekek büszkén mutogathatnák a saját gyereküknek, valahogy úgy, mint Göncz Árpád az életfogytiglani börtönről szóló
ítéletét, amit azért kapott, mert kiállt a gonoszság, az elnyomás
ellen. Amikor kapta, aligha örült neki. De utólag büszke lehetett rá.
Félreértés ne essék, nem mondok affélét, hogy ha a gyerekek
egy – vagy akár száz – iskolában szétvernék az ebédjüket, az
bármit megoldana. Azt mondom, hogy a gyerekek gyerekek.
Őtőlük nem várhatunk megoldásokat, legfeljebb reakciókat.

Reagálnak arra, ami történik velük, de megoldani nem tudnak
bonyolult helyzeteket. Ha tudnának, felnőttek lennének. Aki
gyerekektől várja a megoldást felnőtt problémákra, az elveszi a
gyerekektől a gyerekkorukat és égjen örökké. Én sem várok
gyerekektől megoldásokat. Csak megjósolom, hogy akinél elszakad a cérna, azok nem a szülők lesznek – őket már betörték
–, nem a tanárok – nem az ő problémájuk –, nem a konyhás nénik – meg vannak félemlítve –, hanem a gyerekek. Éhesek és
nincs vesztenivalójuk, illetve nem tudják felmérni, hogy van-e.
Nem is érdekli őket.

MERT A GYEREKNEK
MUSZÁJ ENNIE!
A jelen cikkben foglaltak nem értelmezhetők törvénytelen cselekedetre való felszólításnak, felbujtásnak, ötletadásnak. A
szerző nem vállal felelősséget mások tetteiért, legyenek azok kis- vagy nagykorúak, akár olvasták ezt a cikket, akár nem.
Ők saját akarattal bíró emberi lények,
akik a saját döntéseiket hozzák meg. A
szerző közíró, akinek az a dolga, hogy
társadalmi folyamatokat elemezzen és extrapoláljon.

2015.11.11.

Nehéz ügy
Én lennék az utolsó, aki kétségbe vonja gyerekeknek vagy már
nem egészen azoknak azt az érzését, hogy ők már felnőttek
vagy majdnem azok. És én lennék az utolsó, aki visszasírja a
„kezét csókolom, bácsi kérem, a bácsinak rossz színben tetszik
lenni, betegnek tetszik a bácsinak lenni?” nyavalygást, amit

egykor a korszellem rákényszerített a gyerekekre, és kész röhej
volt. Még nem múlt el teljesen, a csókolom mindenképpen
megvan belőle, a kezet már nemigen mondják hozzá, főleg
nem férfiaknak, akiknek antediluvialice se csókolt senki kezet.
De a fiúk már egyre gyakrabban köszönnek nekem jó napottal,
amire ha résen vagyok (nem mindig vagyok), ugyanúgy felelek. Egyre fiatalabb fiúkkal fordul elő, elnézést az alliterációért.
Csakhogy ma gomba voltam. Egy kislány köszönt nekem jó
napot, elég gyerekforma, tíz-tizenkét éves, már amennyire láthattam, a hátam mögül jött biciklin, volt egytized másodpercem kitalálni, mit feleljek. Kénytelen voltam egy sziával megkérdőjelezni bimbózó nőiségét, merthogy mi egyéb marad? Jó
napottal nem köszönhetek vissza, mert ha gyereknek nézem,
akkor nem ez jár, ha felnőttnek nézem, akkor sem ez jár, a nőknek csókolomot köszönök. De ahhoz még kicsi lett volna, és
megvan az esély, hogy kiröhög.
De nem vagyok elégedett a választásommal. Akad egypár
lány, akiket direkt megkértem, hogy ugyan tegezzenek már
vissza, mert még egy-két év és belenőnek a csókolomba, én
már csókolomot köszönök nekik mint nőknek, ők még csókolomot köszönnek nekem mint felnőttnek, oszt mindenki rajtunk
fog röhögni. De ők akkor már voltak tizenöt-hat-hét évesek, és
egyébként is évek óta ismertük egymást, legfőbb ideje volt a
tegeződésnek. Alapjában véve híve vagyok, hogy a gyerekek
tegezzék a felnőtteket, mármint akik nem vadidegenek nekik,
mert nem szeretem az aszimmetrikus, pontosabban értelmetlenül aszimmetrikus kapcsolatokat. Srácok vadultak a szobában,
pasas rájuk szólt, hogy tiszteljenek engem. Én pedig rámondtam, hogy ne tiszteljenek. Azért, mert előbb születtem, semmilyen tisztelet nem jár, ahogy ők sem érdemelnek tiszteletet
azért, mert később születtek. Ha olyasmit csinálok, ami őszerintük tiszteletet érdemel, akkor tisztelhetnek, mert akkor én azt
valamivel kiérdemeltem. (Bizonyos alapszintű tisztelet persze
mindenkinek kijár mint egyik embertől a másiknak.) Vadulni
pedig nem azért nem kellett volna, mert én olyan tiszteletreméltó vagyok, hanem mert mindenkit zavartak vele, engem és
a többieket is.

Ha nem hiszünk benne, hogy a gyerekeknek valami haj de
nagy tiszteletet kellene tanúsítaniuk minden felnőtt iránt, akkor
logikus, hogy az ismerős felnőtteket tök nyugisan tegezzék –
mert azok ugye tegezik őket, s ha ők vissza nem, az egy értelmetlenül aszimmetrikus kapcsolat. (Sajnos volt, akivel eléggé
elrontottam, mert erőltetni próbáltam ezt, sutának és értelmetlennek találva a magázást, de nem tudtam és nem jöttem rá,
hogy őneki egyszerűen ez a stílusa, nem szeret tegezni felnőtteket. Én akkor már maradtam a tegezésnél, mert kicsi kora óta
ismerem, ő a magázásnál, elvagyunk valahogy; mondjuk ebben
az esetben az is segít, hogy ő alapjában véve eléggé kiérdemelte már az én tiszteletemet meg még sokakét, így mégsem
aszimmetrikus a kapcsolat. De hát ez egyedi.)
A „jó napot kívánok, nagyságos uram” és a „csá, öreg, feláll
még?” között számtalan nüansz van, és a gyerekek ezt tudják.
Ha nem teszünk úgy, mintha tótumfaktumok lennénk, akiknek
minimum kijár az, hogy verbálisan letörölgessék a széket, mielőtt helyet méltóztatunk foglalni, akkor normális gyerek nem
fog úgy tenni, mintha tízpercben együtt játszottunk volna velük
seggreverősdit. Normális hangon beszéltünk velük, tehát normális hangon fognak válaszolni.
De a köszönés… az bizony még nehéz ügy.

2016.01.07.

A grófnő
De ne is a grófnővel kezdjük, hanem a kastéllyal. A kastélyt a
tizedik században kezdték építeni, de csak a tizenhatodikban
fejezték be. Közben többször tulajdonost váltott, előbb egy őrgrófi családé volt, majd a királyé, másik királyé, aki egy hercegnek adományozta az őrgrófsággal együtt, de ezt később lefejeztette. Nem sorolom, kézről kézre járt, történetünk főhőse a
sokadik tulajdonosa. A grófnő.
Őfőmagassága eredetileg trónörökös volt. Ahogy a brit Károly herceg az egész történelem világrekordere a leghosszabb

ideig tartó trónörökösködéssel, úgy világrekorder a grófnő is:
az övé a történelem legrövidebb trónörökössége. Ahogy kinevezték feltételezett trónörökössé, el is csapták erről a rangról,
arra se volt ideje, hogy elmondhassa nevét és címeit, már ismét
csak egyszerű hercegnő volt. Két percig tartott. Kárpótlásul
megkapta a grófságot és a kastélyt.
Itt lehetne szőni egy romantikus történetet a hercegnőről, akit
száműztek és bezártak a kastélyba, mert a trónra tartott volna
igényt, ám őfőmagassága soha nem járt a kastélyban. Akkoriban a kastély már nem nyújtotta a komfortnak azt a szintjét,
amit egy grófnő megkövetelhetett, még ha száműzött is, ráadásul valójában ugye hercegnő, a grófnőséget csak másodállásban
csinálja. Ellenben a kastély állapota akkoriban kitűnően megfelelt például kirándulók számára, akik letelepednének egy kicsit,
játszanának valamit, mondjuk fociznának, és pokrócra heverve
elfogyasztanák az uzsonnájukat. Egyetlen zöld mező az egész,
egy falucska határában. Azóta is, természetesen.
És hát a hercegnőt nem űzték el az udvarból, szó sincs róla,
szülei őfőmagasságaiknak szeme fénye maradt, hercegnő maradt, csak trónörökös nem maradt, és nem is lehetett többé, hacsak az új trónörökös magtalanul vagy összes ivadékaival
együtt meg nem hal. De hogy a hercegnő legyilkolta-e ezeket
mind egy szálig, hogy trónörökös lehessen ismét, azt nem árulom el.
Egyébként is más a fontos. Amikor őfőmagassága elnyerte a
grófságot és a kastélyt, az külföldi területen feküdt, jó messze a
határtól. Az egész grófság, ahol őfőmagassága lehetett volna az
uralkodó, élet és halál úrnője, külföldön volt, egy köztársaságban, ahol nem vették volna jó néven, ha egy külországi úri dáma egyszer csak odatelepedik a nyakukra – a kastély rég elpusztulván valahol máshol kellett volna szállást keresnie – és
parancsokat osztogat nekik, hajbókolást követel, tizedet, a jobbágyoktól robotot, a klérustól tömjénezést, a céhektől úrbért.
Orvosért szalajtottak volna.
De őfőmagasságának eszébe sem jutott ilyesmi, ámbár nem is
azért, mert egy arisztokrata hölgy jóindulattal bánik a közrendűekkel.
Pedig lett volna mit követelnie. A területen tizennyolc falu
feküdt akkoriban, némelyik kétezer lakossal, csinos jövedelmet

lehetett volna húzni. Csak hát ott már ugye köztársaság volt.
De a grófnő nem követelte a jussát. Maradt otthon a szüleivel
és a trónörökös herceggel, aki elütötte őt a tróntól. Még csak
nem is veszekedtek emiatt.
Mindennek pedig az az oka, hogy őfőmagassága születése jogán emelkedett feltételezett trónörökössé, s a két perc, amíg ezt
a rangot élvezhette, azzal telt, hogy megszülessen a kisöccse is.
Aki fiú lévén automatikusan előlépett egyetlen és igazi trónörökössé. Mivel azonban mégiscsak a hercegnő született előbb,
atyja őfőmagassága ezzel a voltaképpen képzeletbeli grófsággal kárpótolta. Ennek értéke kétségkívül nem vetekedhet azzal,
hogy az öccse viszont egy dúsgazdag monarchia örököse lett,
de bizonyára folytak további tárgyalások a családban arról,
hogy miképpen biztosítsák lányuknak mindazt, ami rangja szerint megilleti.
A történészek nem kutatták még ki, hogy mit örökölt még a
hercegnő és rangjához méltó férjet talált-e – majd elolvassák a
hírlapokban. Őfőmagassága ez idő szerint birtokai és címei helyett jobban érdeklődik a csörgők, cumik és rágókák iránt,
akárcsak kisöccse, a trónörökös herceg. De tény, hogy van a
családban egy grófság, mindenféle egyéb kacat között, és ezt
jelenleg a lány kisbaba őfőmagassága birtokolja.
A neve pedig Carladès. Auvergne-ben, Aveyron és Cantal
megyében található, jobban mondva nem található, hiszen ez
egy történelmi terület, ma semmi sincsen, amit így hívnának. A
kastély neve Carlat, az azonos nevű, háromszáz lakosú falu
mellett van, illetve nincs, itt-ott némi falmaradványok még látszanak, de amúgy zöld terület az egész. Szinte bizonyos, hogy
– még ha a jobbágyok megéljeneznék és ökröt sütnének is a
tiszteletére –, Gabriella Teréz Mária hercegnő sosem fogja erre
az eldugott hegyi uradalomra cserélni Monaco tarkaságát.

2016.03.19.

Általános iskolás biológia
Ha egy férfi közösül egy nővel, a sperma részben vagy teljes
egészében felszívódik a nő szervezetébe, s így vérkeringésébe is
bekerül. Egyetlen nemi érintkezés elég ahhoz, hogy egy zsidó
férfi mindörökre megfertőzze egy árja nő vérét. Az idegen „fehérjével” együtt a nő az idegen lelket is magába szívja.
„Mikor Machiavelli lebocsátotta mérőónját az emberi butaság
tengerébe, feneket ért a mandragoránál” – írta Ráth-Végh István ugyanabban a korban, amikor a német népet Julius Streicher tanította szexológiára; az épületes idézet újévi ajándékul
jelent meg 1935-ben, a Deutsche Volksgesundheit Blut und Boden hasábjain.
Ami a mandragorát illeti, az egy répaszerű, kétágú gyökér,
amibe a középkor csodákat lihegő, mindenhol manóktól és ördögöktől rettegő képzelete emberformát látott bele és varázserőt tulajdonított neki. Miért? Csak! A mandragora akasztófa
alatt nő – miért? csak! –, és ha kihúzzák, úgy sikoltozik, hogy
az ember belehal. Miért? Csak! Hogy egy növényi gyökér hogyan tud sikoltozni, és hogyan okozhat halált az embernek egy
hang, azt nem lehet tudni. Csak! A középkoriak eldöntötték,
hogy ez így van, és kötötték az ebet a karóhoz, illetve a gyökérhez, aztán biztonságos távolból megriasztották, hogy kitépje a
gyökeret – a kutya megdöglött, a gazdának viszont lett mandragorája. Hogy miért nem volt jó szólni a falubeli süketnémának,
aki nyilván mandragorasikoly-immunis, arról nincs hír a krónikákban, de azt legalább tudjuk, hogy ettől egyetlen kutya se
halt meg. A kutyák nem hittek a mandragorákban, következésképpen az a középkori mandragorakereső, akit a tetthelyre
visszatérve vidám farkcsóválás fogadott, rá kellett hogy jöjjön,
hogy az egész humbug. Viszont jól keresett a mandragorákon,
tehát érdekében állt tódítani a hazugságot, igen, három jó, erős
kutyám döglött meg, mire sikerült kitépni, de ennek aztán van
varázsereje, húsz arany lesz, nagyságos úr…
Streicher Hitlernek időrendben egyik első támogatója, később
Frankföld gauleitere volt – de elsősorban a Der Stürmer ki-

adójaként kifejtett tevékenységével vonult be a történelembe és
a nürnbergi bíróságra. Emberiségellenes bűncselekményekért
felakasztották. Streicher nem volt orvos vagy biológus, aki
szakértőként nyilatkozhatott volna a sperma szerepéről a vérkeringésben, voltaképpen semmilyen képzettsége nem volt, egész
életében abból élt – nagyon jól –, hogy ő mekkora nagy árja, és
hogy a zsidók mekkora nagy gonoszok.
Mindenki, aki valaha valamilyen minőségben közreműködött
nemi erőszakkal kapcsolatos vizsgálatban, vagy akár csak olvasott róla, tudja, hogy a sperma negyvennyolc óra alatt elbomlik
még a női szervezeten kívül is, hát még belül, ahol magától értetődően elpusztítják a fehérvérsejtek. Semmi sem marad. Ezt
egy felnőtt embernek tudnia kell. Azt is minden felnőtt ember
tudja, hogy a gyökerek nem tudnak sikoltozni és nincsen varázshatalmuk, a középkoriak nem tudták, mert gyerekek voltak,
egész életükben azok maradtak, gyermekmesék színvonalán élték az életüket. Streicher nem a középkorban élt, neki már tudnia kellett, hogy a sperma nem jut a vérbe, ahogy a szervezetbe
kerülő számtalan más anyag sem, például az ünnepélyeken elfogyasztott sör és virsli sem Streicher vérébe került, hanem a
gyomrába. A vérébe a kitermelt tápanyagok kerültek, nem a sör
meg a virsli. A belélegzett levegő sem a vérébe került, hanem a
tüdejébe, a vérébe a vörös vértestek által megkötött oxigén került. Elég baj az, tényleg a levegőnek kellett volna a vérébe kerülni, azonnal megölte volna, mennyi gondot megoldott volna.
Amire Streicher joggal gondolhatott volna – de nem gondolt,
legalábbis itt nem említi –, azok a kórokozók, a nemi betegségeké. Azok tényleg bejutnak a vérbe, mivelhogy nem részei a
spermának, sőt nem is kell sperma, hogy bejussanak, elég a
testrészek érintkezése. Viszont nem csak a férfi testéből a nőébe, lehet fordítva is.
Streicher náci babonáinak nemcsak ezen a részen van éppen
akkora megalapozottsága, mint a mandragorának. De zsidó
sperma és árja vér sem létezik, minden embernek tök ugyanolyanok a testnedvei, ez is általános iskolás biológia. A fehérvérsejtek mindenütt fehérvérsejtek, a vérlemezkék vérlemezkék, és még Streichernek se voltak horogkereszt alakú fagocitái. A különbség, amitől Streicher primitív agyát elöntötte a felsőbbrendű gőg, a DNS-ben van. De annak is 98%-a azonos a

bonobókkal, akik még Untermenschnek se jók, mert majmok.
A maradék két százalék tesz minket emberré, de ebben még a
nagyrassz (europid, negrid, mongolid) génjeit sem sikerült kimutatni, pedig megvan az ember egész géntérképe, nemhogy
azt, hogy mitől lesz valaki zsidó vagy Übermensch.
Azt éppenséggel nem Streicher találta ki, hogy a gecinek lelke van, már az ókorban ezzel magyarázták, hogy nem hagyták
az embereket békében élni, mivelhogy ugyebár így adódott át
Ádámtól az eredendő bűn. Csak sajnos ezek a paleoprimitív
szexológusok zsidók voltak, Streicher is az unterfajtól tanulta
az überbölcsességét. A különbség annyi, hogy a zsidók ezt a
hülyeséget évezredekkel ezelőtt találták ki, Streicher meg a huszadik században mérgezte a német lelket a zsidó spermáról
szőtt babonáival.
A buta emberek tipikus problémája, hogy nem gondolják végig a saját butaságukat. Ha egy darab közösülés mindörökre
zsidófertőzötté tesz egy nőt, akkor annak az ezután születendő
gyerekeit is, akármilyen árja azoknak az apja. Mármost Überallesben kétezer éve élnek zsidók, és ugyan kétségtelenül azóta
van antiszemitizmus is, de azért néha mégiscsak összejöttek az
übernőkkel. Mármost ha egy übernőnek átlagosan csak két
gyereke születik azt követően, hogy közösült már unterzsidóval, és ezt valamelyikük már megtette kétezer évvel ezelőtt, akkor annak az egynek mára az egész emberiség a leszármazottja.
Ami nyilván nem igaz, de az egész árjaság biztosan.
A jelentős különbség Streicher és az élet valósága között ezen
a ponton az, hogy a legtöbb keresztény német nőnek az elmúlt
kétezer évben nem született gyereke zsidótól. Nem köthettek
házasságot, hacsak nem változtatott vallást az egyik, és házasságon kívül gyereket szülni szégyen, sőt bűn volt, ezért mindent megtettek, hogy ne legyen gyerek. Streichernek azonban
elég egy darab dugás egy zsidóval, és máris az egész családfa
kóser keresztényekből áll, sőt ha logikusan meggondoljuk, ez
fordítva is érvényes: a pásztoróra után létrejött unternő zsidóvá
tesz minden überférfit, akivel még valaha közösül. Ami borzalmas veszélyt jelent minden übermenschre, aki valaha hozzányúl egy prostituálthoz – igen, persze tiltották, hogy zsidó lépjen a bordélyba, de ki tudja, mennyire sikerült ezt a tilalmat betartani? Még ha a lány szentül hiszi is, hogy sose látott zsidót,

nem tudhatja biztosan, éppen Streicher őrjöngött éveken át a
zsidó fondorlatosságról, elég öt-hat generációval korábban egy
kereszténynek öltözött, fondorlatos zsidó egyetlen látogatása
egy divatos bordélyban, és még az SS vezérkara is pajeszt növeszthet.
Az olvasó nem fog rájönni, honnan hoztam a Streicher-idézetet, ami e cikk apropóját adta. Kilencezer kilométerrel távolabb
és harminc évvel Streicher pokolra kerülése után történt mindaz, ami miatt Paul Bernetel kameruni író könyvet írt Sowetóról
és a dél-afrikai fasiszta rezsimről. Ebből a könyvből való a
Streicher-idézet.
Verwoerd, Vorster, Botha és a többiek rendszere tőrőlmetszett fasizmus volt, nem csoda, hogy a kulturált világ egy időben olyan mértékben kirekesztette őket mindenféle nemzetközi
kapcsolatból, mint még magát Hitlert sem – őnála a háború vezetett a kapcsolatok megszűnéséhez, korábban pedig a világ
még nem értette, hogy ő mi. Az apartheidről már tudta.
A fasizmushoz általában két dolog kell. Egy alacsonyrendűnek kikiáltott népcsoport és egy szexuális téveszme. A kettőnek persze megvan a közös eredete ott, hogy a népcsoportok
szexuális úton jönnek létre és a valódi tudomány eszközeivel
nem lehet köztük határokat vonni. A két gondolat nem egyenlő
mértékben van jelen, a szexuális téveszme kevésbé fontos, hiszen az csak a nemi életben jut szerephez, az alacsonyrendűek
kirekesztését viszont egész nap, az élet minden területén gyakorolhatja a büszke felsőbbrendű.
A verwoerdi szexuális téveszme a szokásos „meg kell védeni
a fehér faj tisztaságát” volt. Ez azért téveszme, mert fehér faj
nem létezik. Vannak fehér (azaz rózsaszín) bőrű emberek, vannak feketék (azaz sötétbarnák) és van a kettő között rengeteg
árnyalat, egy von Luschan nevű derék osztrák fasiszta harminchat fokozatú skálát állított össze. Idáig nem is lenne gond, bőrszínek márpedig vannak, csakhogy valakinek a bőrszínét megállapítani csak a normálisoknak elég – ha mondjuk személyleírást adunk valakiről, mondhatjuk, hogy világosbarna vagy
enyhén vöröses, akármit. Csak a faji felsőbbrendűség talaján
álló náci az, akinek ez nem elég, neki minden egyes egyént
csalhatatlanul be kell sorolnia a maga kreálta társadalmi rang-

létra megfelelő fokára, és – ha hatalma van hozzá – el kell különítenie a többi fajfokon állóktól, különben keveredni fognak.
A besorolás általában viszonylag nem nehéz, mert a náci nem a
humán genetika valós tényeivel foglalkozik, hanem a társadalmi csoportok és rétegek közül válogat. Hitlernek még viszonylag egyszerű dolga volt, mert akkoriban a zsidók Németországban és Kelet-Európában eléggé őrizték különbözőségüket, sokhelyütt elég volt, hogy melyik utcában lakik valaki, már lehetett tudni, hogy zsidó. Verwoerd egy olyan Dél-Afrikát kapott
játékszerül, ahol a különféle fajrendűek már eléggé összekeveredtek, föl is kellett állítania egy színes kasztot az egészen keverteknek, s végül külön bíróságok kellettek annak eldöntésére,
hogy ki minősül fehér árjának és kit löknek a feketék közé.
Ugyanis a náci kultúrembernek érzi magát, ha nem puszta ránézéssel dönti el, hogy kiből csinál rabszolgát, hanem gondosan
megvizsgálja az illető felmenőit, törzskönyvezett-e, megfelelőek-e a fogai, a fültartása, a marmagassága, alkalmas-e a tenyészet folytatására vagy ki kell selejtezni.
Ez pusztán azon múlik, hogy kap-e a náci hatalmat a kezébe.
A hatalommal nem bíró náci ugyanúgy lefolytatja ezeket a bírósági tárgyalásokat, ugyanúgy megvizsgálja az emberek bőrszínét, fültartását, marmagasságát – képzeletben. A buszon ülve megfigyeli embertársait és eldönti, hogy kik közülük az embertársak és kik a szánalmas véglények, akiket ki kellene irtani.
Persze tisztában van vele, hogy ez nem tudományos módszer,
nem látta az illetők családfáját, nem tudhatja pontosan, hogy
akiket fölment a cigányság vádja alól, azok valahol orvul nem
zsidók-e mégis, viszont a tudományos alaposságot pótolja az ő
csalhatatlan szimata.
Ezért nem lesz soha rasszista elkülönítés alapja a hemofília
vagy a vakbélgyulladásra való hajlam. Mert látható jelek kellenek. A nácinak nem elég, hogy az embereket kategóriákba sorolgathassa és rangokat osztogathasson vagy vonhasson meg:
az is kell, hogy ezt első ránézésre tehesse, csak rápillanthasson
az emberek arcára és kész legyen az ítélet. Nem szeret vérvizsgálatokkal meg családfákkal pepecselni, ha ez kellene hozzá,
akkor nem érezhetné isteni hatalmának mámorát. Ilyesmiket
már csak akkor használ, ha megszilárdult náci államstruktúrát
alakított ki, ahol a nagy többség már a neki rendelt fajkasztba

van sorolva, és ő mint náci állam megengedheti magának, hogy
egy-egy véglénnyel bíróságon vacakoljon.
Az emberek kora és neme is látható ránézésre; a kor csak
nagyjából. Ezért számos korban és helyen ismeretesek nőellenes rasszista megnyilvánulások, az iszlám nőgyűlölettől a fideszesig, a nők beengedésétől irtózó férfikluboktól és katolikus
klérustól a lányok legkülönbözőbb kínzásáig, amiket a fiúkkal
szemben sosem találnak ki. (Majdnem sosem: egyetlen kivétel
mégis van. A judaizmusban a fiúkat körülmetélik, de a lányokon nem változtatnak. Ugyanez a helyzet az iszlámban, annyi
különbséggel, hogy a muszlimok lakta terület egy részén jelen
van a lányok csonkításának mérhetetlenül gonosz, barbár szokása is – de tudni kell róla, hogy ezt még az iszlám nőgyűlölet
sem írja elő, nincs elrendelve a Koránban, valójában pogány
szokás, amit az iszlámnak is üldöznie kellene.)

2016.03.25.

Meghalt Pozsgay Imre
Sose írtam nekrológot politikusról, de rácsábítottak, hogy mégis tegyem meg, úgyhogy el is fogom bliccelni. Magáról Pozsgayról – mit írjak? Amit tett és amiről ismert volt, azt mind leírták százszor; most, hogy meghalt, még ezerszer le fogják írni.
Semmi kedvem végigkutatni, hogy milyen tisztségeket töltött
be, amik többségének amúgy se volt sok értelme, régen főkamarás volt meg királyi főpecsétőr, később lett a Központi Bizottság Végrehajtó Bizottságának titkára, de mind arról szól,
hogy vannak emberek, akik nem bírják ki, ha csak úgy szimplán van egy nevük, muszáj mindenfélét odabiggyeszteni mögé.
Csak úgy simán fölnyalni a nagy pénzt unalmas. Vagy mit tudom én, mi a baj vele, sose voltak se címeim, se pénzem.
Arról sem írok, hogy Gyurica órásmesternek megint igaza
volt, mert hát minek, ezt is mindenki tudja. A Tomóceusz Katatikik és a szolgáik is meghalnak egyszer. Pozsgay kiszolgálta
Kádárt, kiszolgálta Orbánt, de meghalt, ahogy közel harminc

évvel korábban Kádár is meghalt, és ahogy az Etyeki-dombság
Géniuszát is elragadja majd egyszer az aranyszárnyú turul,
nyergében Csaba királyfival (vagy ki tudja, hova kalandozik
még addig a legendárium).
A kisebb-nagyobb Tomóceusz Katatikiknek és főembereiknek néha alkalmuk van átgondolni, hogy volt-e értelme annak
szentelni az életüket, aminek. Hitlernek például lett volna, de
nem tette; főemberei közül Göbbelsről tudom konkrétan, hogy
ő sem, mind a síriglen hűséges volt és rendíthetetlen. Ami amúgy a privát magánügye lett volna, ha nem gyilkolja meg emiatt a gyerekeit. Sztálinról sose fogjuk megtudni, hogy amikor
magatehetetlenül feküdt, volt-e annyira öntudatánál, hogy megbánja legalább azt az egy döntését, hogy senki nem léphet a
szobájába és nem veheti észre, hogy a nagy tanító agyvérezve
van.
Mit tudom én, hogy Pozsgaynak hogyan teltek utolsó órái
vagy hónapjai, belátta-e, hogy a két Kádár közül legalább az
egyiket nem kellett volna szolgálni, vagy azt legalább, hogy
Orbán nem új vezető, csak Kádár tulkuja – de voltaképpen nem
mindegy? Akkor talán nem hal meg?
Soha egyetlen ilyen rézevő fővezér nem fogja belátni, hogy
azért születtünk, hogy éljünk, és azzal az idővel, amit mások
megnyomorításával töltünk, magunkat is megrövidítjük. Akkor
nem mennének rézevő fővezérnek, mert belátnák, hogy érdekesebb dolog is van annál, mint állni a dísztribünön a kurva hidegben és nézni, amint elvonulnak a csapatok, egyszerre csattannak a bakancsok, egyszerre lendülnek a tisztelgő kezek,
egyszerre kívánják az egész hajcihőt velünk együtt a picsába.
Persze mit tudom én, lehet, hogy Pozsgay sose állt semmilyen
dísztribünön, egy nekrológhoz össze kell keresni mindenféle
adatot, de én nem keresgélek semmit, mert ez nem nekrológ.
Mit írnék nekrológot egy Pozsgay Imréről? Lehet, hogy a kormány fogja temetni, katonai dísztiszteletparádé, sortűz, nyársaltjancsik koszorúval, és akkor mi van? Kormánytemetés,
nagy kaland. Astrid Lindgren temetésén ott volt az egész királyi család és a miniszterelnök, minden díszkatonai díszugrálás
nélkül a lehető legközelebb került egy állami temetéshez, de
jobb lenne nemzeti temetésnek nevezni. Akit egy ország szeret,
az ilyet kap. Victor Hugo temetésére kétmillió ember ment el,

Édith Piaf temetésén megállt Párizs forgalma. Pozsgay? Meghalt, eltemetik, kész, a jövő héten a kutya nem fog emlékezni
rá, mármint a családján kívül. Onnan tudom, hogy már évtizedek óta nem emlékszik rá a kutya se, pedig mostanáig életben
volt, sőt tevékenykedett. Valami politikus a pártállami időkből,
miniszter vagy pártfunkci, ki tudja. Ki tartja ezeket számon?
Hát ki volt Paksi József meg Lipták Lajos, azon kívül, hogy
gyerekkoromban két utcanév Újpesten? Paksi kvázi nem volt
senki, annak alapján, amit a Wikipédiában találtam róla, Perényi Zsigmondot, az utca jelenlegi névadóját meg még azonosítani se lehet, kilencen vannak ezen a néven. Szóval az is mindegy, hogy melyik rezsim nevez el utcát az emberről, ettől még
nem fognak emlékezni rá, ha egyébként nem tennék. Ezért fölösleges bármit elnevezni ismeretlen emberekről (lásd még
Moldova kalandját Erka Gyulával). Ismertekről meg azért fölösleges, mert úgyis emlékezni fognak rájuk. Egyáltalán nem
kellene elnevezni semmit emberekről. (Jó, Alisza Szeleznyova
lehet kivétel.)
Pozsgay? Tökmindegy, hogy elneveznek-e róla bármit is. Az
ország rég elfelejtette, a politikáriusok nem számítanak, egyébként ők is elfelejtik pillanat alatt. Ezért nem írtam nekrológot.
Minek? Kritikát sem írtam az életművéről. Azt is minek? A lapoknál persze vannak emberek, akiket azért fizetnek, hogy másoljanak össze pár bekezdést a lexikonokból, ők ezt majd megteszik, de cikket Pozsgayról – minek? Kiről?
Ezért nem írtam róla semmit, ez a cikk nem is létezik, az olvasó csak egy lepke, aki engem álmodik.
Persze nyugodjék, meg minden.
A cikk a Huppán is megjelent.

2016.03.31.

Retró modern adminokkal
Lehet, hogy megvolt annak a haszna is, hogy valaha csak meglehetős munka árán lehetett netes közösséget építeni, mármint a
számítástechnikai infrastruktúrát megteremteni hozzá. Nem
volt még százféle szolgáltató, ahol csoportokat, fórumokat,
szebbnél szebb kommunikációs rendszereket lehetett létrehozni, és végképp nem volt Facebook – levelezőlisták voltak, lassan a szót is elfelejtjük, és valaha azokat se úgy kellett csinálni,
hogy kitöltöttünk egy egyszerű, csinos űrlapot a weben. Egy
pillanatig se gondolom, hogy a kezdetleges technika jó dolog
volt, viszont annyit mégiscsak számíthatott a mai korral összehasonlítva, hogy nem hozhatott létre csoportot akárki. Az abban levő munkát talán valamelyest megbecsülték, és ha volt
száz tagjuk, örültek, mint majom a farkának, hát hol lehetett
száz embert föllelni az egész Interneten (nagy kezdőbetűvel),
akiket ugyanaz a dolog érdekel?
Ma nem így van, és ez alapjában véve jó. Semmiség találni
akár több tízezer embert a neten (kis kezdőbetűvel), akiket
ugyanaz érdekel, és akárki nyithat oldalt vagy csoportot a Facebookon. Meg is teszi akárki. Például az az akárki, akinek épületes kis írásművét mellékeltem a következő oldalon.
Úgy tűnik, egyre több az olyan admin, akik nem tudnak problémákat kezelni. Ha például összehasonlítok egy-két mai admint azokkal, akikkel tíz éve különféle listákon meggyűlt a bajunk, azt látom, hogy amazokkal sokszor elég nehéz volt a
kommunikáció, és gyakran megesett, hogy nem tudtunk zöld
ágra vergődni – de volt kommunikáció. Legtöbbször úgy jutottunk el odáig, hogy nem tudunk szót érteni egymással, hogy
előtte órákon, napokon át téptük a szánkat. (Nem volt cset, levelezés volt, naponta csak néhány levélváltás követte egymást,
tehát könnyen eltarthattak a viták napokig.) Ma pedig – letiltjuk, kitiltjuk, betiltjuk és kész. A probléma megoldva. Kérdések nem lesznek, mert a Facebook trükkösen megoldja, a kitiltott egyén nem is kérdezhet többé, legfeljebb így, mint a képen,

közvetítő által, aki persze kockáztatja, hogy az admin megharagszik és őt is kitiltja.

A tiltásnak persze éppen ez a lényege, megszabadulni a kellemetlen egyéntől, magam is alkalmazom szükség szerint, csak
van egy kis trükköm, amit használok még mellette. Szívből
ajánlom minden kezdő adminnak, és csakis azért árulom el,
mert Mr. Retró nem fogja olvasni. Lehet velem beszélni. Eleve
azzal kezdődik, hogy figyelmeztetem a renitens egyént, általában kérdésként: „ez ide tartozik?”, „tényleg ezt akartad írni?”,
vagy ami éppen adekvát. Nem csapkodom rögtön a tiltógombot. Az a legkönnyebb, csak éppen énrám nézve veszélyes.
Akit kitiltok, annak nem probléma, keres más helyet, ahol teheti, amit akar, viszont ha gátlástalanul alkalmazom a tiltást, akkor tönkremehet bele a csoport, amit fáradságos munkával alapítottam és tartok fenn, avagy amit mások alapítottak fáradságos munkával és megbíztak az adminolásával. Láttam már csoportokat elnéptelenedni, mert az adminnal nem lehetett bírni.
Volt, ahol ellencsoport alakult (néhány esetben én magam alakítottam), és megesett, hogy a korábbi csoport hangadói átköltöztek az ellencsoportra, az eredeti csoport adminja meg pukkancskodhatott egy üres vagy majdnem üres csoportban.
Persze Mr. Retrót nem fogja elhagyni több mint tizenhatezer
lájkolója, hiszen a facebookos környezetben a viták nyomtala-

nul eltűnnek, csak töröljük a problémás szálat és kész. Márta
kérdése sincs már fönt az oldalon. A levelezőlistákon ez másképpen működött, ha egyszer a renitens egyén megírt egy levelet és az kiment a tagságnak, utólag már nem lehetett eltüntetni
többé, ha kizárták az illetőt, ha nem. Azért sem fogja elhagyni
több mint tizenhatezer lájkolója, mert ez nem egy kommunikáló oldal, gyakorlatilag minden poszt kép vagy videó, és egynek-egynek legfeljebb egy-két hozzászólása van, olyasmik,
hogy „nekem is volt ilyen játékom” meg „az enyém még megvan, csak letörött a füle”. Ide azért járnak az emberek, hogy
megnézzenek egy-egy képet, aztán továbbmennek, esetleg egykét lájkot meg mosolyt hagynak ott. Nem zavarja őket, hogy az
admin hatalmi mámorban szenved-e. Felőlük nyugodtan.
De voltak csoportok, amik bezártak a túlmozgásos adminok
miatt, és voltak, amik fizikailag mindmáig léteznek, de nincs
valóságos életük; némelyikre az admin kiküld valamit negyed-,
félévenként vagy még ritkábban, és esetleg jön vissza valami,
annak jeleként, hogy van még élet odakint. (Onnan tudom,
hogy ezek közül némelyikhez valaha érdekünk fűződött, hogy
tagok legyünk, mert hasznos infók jelentek meg, ezért amikor a
túltengő adminok kizártak, feliratkoztunk illegálisan – aztán ez
úgy is maradt, egész sor titkos regisztrációnk van ezekben a
csoportokban, és az értesítések persze megjönnek mindmáig.)
Volt olyan csoport is, ami nagyon emlékeztet erre, Retró Meseklubnak hívták, illetve hívják, ma is megvan. Illetve már megint megvan, mert egyszer már bezárt. Három éve volt egy kis
összezördülésünk az adminnal, akinek akkor megjósoltam,
hogy ha nem változtat a magatartásán, szét fog zülleni a csoportja. Persze elküldött a fenébe, de mit tesz Isten, valamennyi
idő után megszűnt a csoport, magamtól nem is tudtam, szóltak.
Most indult újra, idén január 29-én, ezt meg onnan tudom,
hogy megjelent a linkje Mr. Retrónál, és most letekertem az oldalon a legaljára. Nem kellett sokat.
Az ottani admin se tudott kezelni problémákat – remélem a
mostani tagok kedvéért, hogy azóta megtanult.
Ja igen. Én voltam a probléma mindkét helyen. Meseklubnak
az volt a baja, hogy engem a retró film mint olyan érdekel, nem
kizárólag a mese, sőt nem elsősorban a mese. Engem egyéb
művek is érdekelnek, a színészek, akik játszanak bennük, az

írók, akik írták őket, egyszóval egy kicsit teljesebb világképet
próbálok kialakítani annál, hogy „csütörtök délben lesz egy jó
mesefilm a CBU csatornán, nézzétek meg”. Meseklub így képzelte el annak idején, ő föltesz meséket, és az emberek ámuldoznak, hogy ő mi mindent tud. Ez engem nem zavart, érdeklődéssel figyeltem én is, csak hát emellett más dolgokról beszélgetni sem tartottam ördögtől valónak – így például a medvebocsok azért lettek pont finnek, mert megkérdeztem ebben a bizonyos csoportban, hogy milyen nemzetiségűek legyenek, és ők
tettek javaslatokat. Kis irodalomtörténeti adalék. Meseklubnak
annak idején még azt is fölajánlottam, hogy én csinálok egy
csoportot ugyanezen célra, jöjjön át a meséivel és a tagságával,
én intézem az adminkodást, kommunikációt esetleges nehezen
kezelhető egyénekkel, ő csak rakogasson ki meséket, mert abban verhetetlen. Föl volt háborodva. Ma már föl nem ajánlanék
ilyet a világ minden kincséért, egész sor helyen leköszöntem az
adminságról, túl sok időt emészt föl. De akkor még megtettem
a retró iránti elkötelezettségből, de mondom, Meseklub föl volt
háborodva, mert azt hitte – ki tudja, talán máig hiszi –, hogy az
admin a csoport lelke, összetartó ereje, az adminban testesül
meg a csoport szellemisége, és adminnak lenni a legnagyobb
rang. Elárulok egy titkot. Az admin az igásló. Az admin az, aki
mindennap, sőt a Facebook-korszakban naponta többször végignézi a csoport friss forgalmát, hogy nem pottyant-e be spam
vagy valami oda nem való dolog, nem estek-e a tagok egymásnak – tessék elképzelni ezt olyan csoportokban, ahol húszezer
tag van és naponta száz új poszt. Az admin áll oda érvelni, ha
valaki el se tudja képzelni, hogy a legújabb focieredmények
miért ne lennének egy nyelvtanuló csoportba valók, amint az
megtörtént egy esetben, vagy ha valaki okvetlenül meg akarja
magyarázni, hogy egyedül Jézus, Allah, Lenin, akárki tanítása
helyes. Az admin tartja a hátát, ha ezek közül valamelyiket túl
hamar találja kiröpíteni és ez valakinek nem tetszik, és az admin magyarázza el a tulajdonosnak, hogy tényleg azt csinálta,
amivel megbízták. S mindezt persze ingyen, társadalmi munkában.
Sose fogom elfelejteni azt az esetet, még az ezredforduló körül, amikor valaki olyan levelet küldött az egyik listánkra, ami
nem volt odavaló, és amikor ezt kitettem a szokásos magyarázó

szöveg kíséretében (igen, az is kellett ám annak idején, szó nélkül csak spamet töröltünk), akkor nekiállt bebizonyítani, hogy
igenis odavaló, és én kellő ismeretek nélkül döntöttem helytelenül. Ekkor én nekiálltam bebizonyítani, hogy megvoltak az
ismereteim és a döntésem helyes volt. Egy hétig írogattunk
egymásnak, sokszor több tízezer karakteres leveleket, mert neki is megvolt ám a beszélőkéje, és én sem maradtam adósa. Végül arra jutottunk, amire a kezdet kezdetén kellett volna, oda
küldte a levelet, ahova a szabályok szerint tartozott, és – ezért
jegyeztem meg leginkább – elismerését fejezte ki aziránt,
ahogy kezeltem az ügyet. Azért jegyeztem meg, mert ez párját
ritkítja, általában inkább elküldik az admint a jó édes anyjába.
Bizony, annak idején az admin (illetve moderátor, mert az admin akkor még külön volt és valóságos adminisztrátori feladatokat végzett – voltaképpen a facebookos adminok is csak moderátorok, a rendszer által nekik juttatott jogok nem többek
moderátori jogoknál) keményen helyt kellett hogy álljon a döntéseiért. A netes társadalomban ez a retrókorszak, a levelezőlisták világa, abban is a kezdeti korszak, amikor nem csinálhatott
bárki listát, s aki tudott, annak nem mindig jutott energiája moderálni is. Hát felkért moderátorokat, akiknek az akkori, valamiképp szenvedélyesebb világban néha kutya keményen meg
kellett küzdeniük a döntéseikért, és nemegyszer azt kellett
mondani: tévedtem, bocsánatot kérek. Sokszor mondtam én is,
és volt, hogy azt is hozzátettem, hogy lemondok. (Nem fogadták el.) Akkoriban a legtöbb moderátor nem azért lett moderátor, mert ő hozta létre a listát és ezáltal automatikusan moderátori jogokra tett szert – ő is létezett, természetesen, de a napi
moderálási feladatokra olyan embereket kért fel, akik élvezték
a közösség bizalmát. Vagy nem. Ha nem, akkor parázs viták
keletkeztek, aminek legtöbbször a problémás moderátor lemondása vetett véget. Átéltem ilyen vitákat három oldalról is: mint
a helytelenül viselkedő moderátor kritizálója, mint a vita érdektelen szemlélője, és mint helytelenül viselkedő moderátor.
Ugyanis én se vagyok tökéletes, de be szoktam látni a hibáimat.
Mármint ha figyelmeztetnek rá. Mr. Retró nem próbálkozott
effélével, bár kétségtelen, hogy Mártának elmondta bűnlajstromomat, tehát nem titok, csak én nem érdemeltem, hogy először

szóljon. Elsős anyag a képzeletbeli moderátorképzőben: a renitenst először is figyelmeztetjük, hogy ő renitens, és megkérjük,
hogy ne csinálja. Az esetek kilencven százalékában a renitens
azonnal fölhagy ezzel és megjavul, nem ismerte a szabályokat,
elnézést. Kilenc százalék további okításra szorul, de ez általában csak két-három üzenetváltás, és egy százalék troll.
Csak hát ugye – hogy is szólhatott volna Mr. Retró, amikor
nem volt miről?
Olvassuk végig. Napi kötözködéseimet kifogásolja, bár jó, ha
hetente jártam az oldalán. Vesszőhibákról sose szóltam… rég
nem vacakolok én már ilyesmivel. Most is van kettő a szövegében, és ha most szólnék, az én bűnöm lenne, hogy ő nem tanulta meg tisztességesen a helyesírást. Hogy melyik szót ismerem
vagy nem ismerem, ez így tömören nem érthető, de tényleg
megesett, nem is egyszer, hogy a retrólkodás közben olyan, rég
elfelejtett szavak kerültek elő, amiket még én sem ismertem,
pedig hát ugye regényíró meg amolyan nyelvészféle vagyok,
énnekem a szavak fontosak, kérem szépen, én digitalizáltam A
magyar nyelv történeti-etimológiai szótárát, és kijavítottam
mind a tizennyolcmillió betűt, vagyis végigolvastam a négyezer oldalt elejétől végéig. Ha egy szót még én sem ismerek, az
szerintem kicsikét említésre méltó, de ezzel nyilván nincs mindenki így. Mr. Retró Juhász Gyulát is kitiltotta volna, mert csodálatosnak tartotta a szavakat (békítenek, lázítanak). Itt is öszszehordtam már belőlük több mint ezerhétszázat.
Hanem bizony írtam én emlékeket is. Az oldal mottója: „Emlékeket ébresztünk a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évekből.
Én adom a képet, TI a kommentárban az emlékeket.” Ehhez
képest ha én megírtam az emlékeimet az ő valamelyik fotójáról, az őt zavarta, legalábbis a legutolsó biztosan:

Erre azt feleltem, hogy „egykor” legfeljebb készlet lehetett,
mert a kutya nem ismerte azt a szót, hogy szett. Mr. Retró lájkolta a hozzászólást, de aztán rájött, hogy őneki itten most
szólva lett, hogy fölöslegesen használ idegen szavakat, amik
helyett van tisztességes magyar szó is, és a zsigeri reakció mellett döntött. Ahelyett hogy megtanulná a tisztességes magyar
szót, büntet, kitilt, szankcionál. Mert hatalma van hozzá.
Akkor persze még nem zavartam, amikor beszkenneltem Az
idő urai képeskönyvet – január 21-éről kelteződik a pdf –, és az
előzéklapot egy sor képpel elküldtem neki. Törölte a hozzászólást és kitette a képet saját posztként. Megkérdeztem, hogy ezt
mégis hogyan, lájkolta és nem válaszolt. Ez már nincs meg;
visszatekertem, megkerestem. De ez megvan:

Ezt is én szkenneltem, tetszenek tudni, tizenkét oldalpár van
ott a könyvből most is. Az idő uraiból kapott képet törölte, de
arra már nem emlékezett, hogy ezt is én küldtem (meg hát más
dolgokat is). Ez az 1985-ös Tévékönyv, a 248. oldaltól kezdve,
még nyers szkennelés, az enyém szebb (bár azon is látszanak a
szkennerem csíkjai, amiket képtelen vagyok eltüntetni), és persze nekem megvan az egész. Azért Mr. Retró is hozzátette a
keze munkáját: az utolsó képre, Novák Henriette, Juhász Előd
és Apró Attila képe alá odamásolt egy fotót egy stúdióbelsőről

(az eredetiben itt egy poén-összeállítás van), és mellétett egy
képsort tévébemondókról, azt hiszem, azt is én szkenneltem valahol máshol.
De az valahogy nincsen ott, hogy Attila, ki vagy rúgva, de ezt
azért kösz. Én amúgy ezt a könyvet meg Az idő urait is a saját
kicsi pénzecskémen megvettem, némi munkával beszkenneltem, pár oldalt odaadtam Mr. Retrónak, mert ugye miért is ne,
ő pedig törölte azokat a hozzászólásokat, amikből kiderülne,
hogy én is csináltam itt valamit, nem ő szakajtotta a fáról.
Egyébként is rendszeresen ezt teszi. Csak tetszik tudni, ahol az
áll, hogy Annának, Bélának, Csabának köszönjük a képet, ott
nem lehet megtalálni az eredeti készítőt, akit esetleg megilletne
a jog, hogy ő kapja az elismerést, és ne Mr. Retró, aki végeredményben semmit se csinált azon kívül, hogy rátette a logóját
(ez egyébként sérti a szerzői jogot) – hiszen a Facebook csak
az ember saját posztjaira érkező lájkokról és hozzászólásokról
értesíti az embert, arról nem, ha a képe önálló életre kelve megjelenik valamivel arrébb és ott lájkolják, hozzászólnak, kérdéseket tesznek föl róla. Az idő urainál véletlenül fedeztem föl,
hogy elmozdította a képet, akkor már nagyszámú lájk volt alatta, akiknek fogalmuk se volt, hogy a képet én csináltam. Nem
engem lájkoltak, hanem Mr. Retrót.
Az a dologban a vicc, hogy amikor fölfedeztem a kitiltást, éppen emléket akartam küldeni. Éppen Fülest szkenneltem, s
gondoltam, odaadom neki az 1975. október 9-i szám hátsó belső borítóját, kilenc fiatal magyar színész fényképével, az a rejtvény, hogy kik vannak a képen. De nem sikerült, mert csak látnom lehet az oldal tartalmát, hozzászólnom már nem. Úgyhogy
kiraktam a saját Facebook-oldalamra.
Ott az én munkámért engem lájkolnak, és nem Mr. Retrót.
Aki elteszi szépen a képeket, és ha valami nem tetszik neki,
akkor oda se bajszintva kipöccinti a készítőiket, szóra se méltatva őket, mintha bogarak lennének, nem emberek. Erre ki-ki
vérmérséklete szerint elég sok mindent gondolhat. Én azt gondolom, John McClane-nel, hogy le van szarva a felismerhetetlenségig.

2016.04.07.

Élő klasszikusok
„Ha egy ellenzéki politikus felesége elfogad egy hivatali állást,
az sok tormával még csak-csak elmegy. Kivéve, ha éppen diktatúra van.”
Király Gábor
„Viszont ha kormánypárti politikus felesége kapja az állást, akkor nem tormával megy el, hanem a széf tartalmával és az
ezüstkanalakkal.”
Láng Attila D.

2016.04.07.

Széljegyzet Kiss Lászlóhoz
Annak kapcsán, hogy még egy barátom is védelmébe vette ezt
az alakot, amiért „rengeteget tett le az ország asztalára”.
Eddig csak utáltam a sportot, mert gyerekkoromban mindig
volt a háznál valaki, akinek kidülledt a szeme, ha húsz fószer
kergetett a tévében egy labdát, és nem lehetett tévét nézni, volt,
hogy aludni se, és iszonyodtam attól az állati üvöltéstől, ami
fölhangzott, amikor jó helyre rúgták a vacak labdájukat. Azóta
sem értem, mi olyan érdekes ebben a férfiaknak, pedig tudtommal én is az vagyok, bár ezt ritkán hiszik el nekem.
Aztán nagyobb lettem és elkezdtem utálni, hogy kivételeznek
a sportolókkal, valamelyik meghalt, a menyasszonyának valami pénzike nem járt, mert nem volt a felesége, erre rendeletben
kicsinálták, hogy mégis járjon. Akkoriban, ahogy azelőtt és azóta is, tömegével tudtuk volna sorolni a rendeleteket, amiket
meg lehetett volna hozni, hogy nekünk valamivel elviselhetőbb
legyen, de mi soha nem kapnánk rendeleteket, mert nem va-

gyunk sportolók. A nyavalya irigyli azt a pénzt az özvegy
menyasszonytól, de ki ő, hogy külön rendeletet kap?
Dóra Kriszta tette be ebben a kiskaput a tizenötmilliós „futószékével”, miközben mi a kínok kínját álltuk ki, hogy előteremtsük egy négy és fél milliós kocsi árának felét, aztán törlesszük a másik felét a banknak (meg az első felét a barátainknak).
De ez, hogy bűncselekményt is elkövethetnek és nem megvetés sújtja őket, hanem a rajongóik megalapítják a dugulmán
szektát és elkezdik skandálni, hogy kisslászlahu akbár, kisslászlahu akbár… csak azért, mert a fószer összeszedett egy halom érmet, hát ezt nem. Ehhez még az se kell, hogy valaki feminista legyen, elég a zsigeri irigység, hogy ő bűnözhet, én
meg nem. Hát ezt nem. Sportoló énelőttem többet nem áll meg.
Tessék elmenni dolgozni. Leszarom, hogy mekkora „teljesítmény” olyan kurva gyorsan úszni, senkinek semmi haszna belőle, kap egy csomó érmet, amit nézegethet, kap egy valag
pénzt a semmiért, miközben nekem tíz éve nem volt annyi a
számlámon, amennyibe az ő címeres meze került, neki van belőle haszna, meg akik körülötte hűtik a levet. A sarki pornókazetta-árus is a saját hasznára dolgozik, de senki nem ünnepli
agyba-főbe, nem hajbókol előtte, hogy „Mester”.
Ja, és eddig még senki nem játszotta el a himnuszt, amikor én
befejeztem egy könyvet. Sem amikor nyomdász voltam, sem
amikor író. Pedig azok tovább megmaradnak, mint a hülye rekordok meg gólok meg az érmek a vitrinben. Van itthon egy
vagy kettő, baszki, pont úszásból, valami évtizedekkel ezelőtti
dátummal, még talán a Kiss idejéből vagy régebbről, nem emlékszem. És fogalmunk sincsen, hogy ki nyerte őket, mert hogy
a szűkebb családból senki, az fix. Utoljára talán egy ládában
láttam őket egy halom kindertojásfigura között. Ennyit a nagy
dicsőségről.
Elmentek mind a fenébe a dicsőségetekkel. Csináljatok egyszer valamit, aminek haszna van, és ünnepelni foglak benneteket.

2016.04.17.

Történelmet alakítok
– Tisztelt képviselőtársaim, ideje megvitatnunk egy problémát,
ami negyedszázaddal ezelőtt megoldatlanul maradt. Ez pedig
az ország neve.
– Elnézést, képviselő úr, ezt a problémát megoldottuk, pontosabban elődeink megoldották. Az ország neve Česká republika.
Hol itt a gond?
– Nincs neki rövid neve, kedves képviselőtársam. Képzelje
el, hogy összeakad egy nepálival… mondjuk egy diákkal a Károly Egyetemen, és folyton úgy kell emlegetniük a hazáját,
hogy Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság. Az embernek elfárad bele a nyelve.
– De hát a bársonyos válás óta így hívják a Cseh Köztársaságot. Mert ugye ha kettévágtuk azt a szót, hogy Československo,
ők vitték Slovenskót, a Česko olyan, mintha itthagyták volna
nekünk csonkán ezt a fél nevet.
– No igen, képviselő úr, csakhogy a bársonyos válás óta egy
emberöltő telt el. Nem függhet az ország neve az idők végezetéig attól, hogy mi volt 1990-ben.
– Macedóniát mindmáig Volt Jugoszláv Köztársaságnak hívják.
– Igen, mert a görögök dührohamot kapnak attól, hogy Macedónia, mert nekik is van egy ilyen nevű tartományuk. Még senki se szólt nekik, hogy az irániak is éppen elég bolondok, mégse hisztiznek folyton attól, hogy Azerbajdzsánnak ez a neve,
pedig nekik két ilyen nevű tartományuk is van.
– Eltértünk a tárgytól.
– Igen, elnézést. Tehát javaslom fontolóra venni az ország nevének megváltoztatását. Česko, angolul Czechia, németül
Tschechien, franciául Tchéquie, lengyelül Czechy, magyarul
Csehország, és így tovább.
– Miért pont most?
– Értesítést kaptunk, hogy Attila elkezdte tanulni a nyelvünket, és idegesíti, hogy az országnak nincs rendes neve.
– Hm. Mikor?

– Már a múlt nyáron, csak hát az ügymenet meg az átfutási
idő, ugye.

2016.05.14.

Katolikusok gyilkolnak
Lengyelországban
Sorra jelennek meg a videók arról, ahogy az emberek kivonulnak a lengyel templomokból, mert a katolikus püspökök elégedetlenek a nőellenes terror szintjével, és totális abortusztilalmat
akarnak, salvadori szintűt: a katolikus játszótérként üzemelő,
már eleve Jézus egyik jelzőjéről elnevezett közép-amerikai országban kamaszlányokat csuknak börtönbe egy életre, ha spontán el merészelnek vetélni. A katolikus egyház a megrendelt
gyerek leszállítását követeli, épen, egészségben, az az ő tulajdona, egyhetes korában meg óhajtja keresztelni, hatéves korától a lába közé akar nyúlkálni. Lengyelországban a nők megbélyegzése még nem teljes körű, bár a szakértők szerint már fejlettebb, mint Irakban, ezért a püspökök elkezdtek követelőzni.
Tetszik érteni: a katolikus püspökök, akiknek elméletileg semmiféle közük nem lehet terhes nőhöz, illetve egyáltalán nőhöz,
nők méhe fölött akarnak teljhatalmat gyakorolni, azon az alapon, hogy nekik van egy könyvük odahaza. Természetesen
nemcsak a katolikus nők fölött óhajtanak teljhatalmat, a pina az
pina, a hatalom csak akkor édes, ha korlátlan és korlátozatlan.
Katolikus szemszögből a nő az egy pina. Meg kell dugni, aztán kijön a) az új katolikus, b) az új pina. Jó katolikusék vasárnap ünneplő ruhát öltenek, elmennek a templomba, meghallgatják a misét, aztán hazamennek elkölteni az ünnepi ebédet –
ami honnan is termett ott? Mert ha a háziasszony is elment a
misére, akkor sehonnan. Asszonynak a konyhában a helye,
majd a férfiak kegyeskednek szólni, hogy miképpen döntöttek
az életéről. Egyébként minden vallásban ugyanez a helyzet, de
van két jelentős különbség katolikusék és a többi keresztény, il-

letve nem keresztény között. Protestánséknál nő is lehet pap.
Katolikusék borzadva gondolnak arra, hogy őnekik egy nő
mondja meg a tutit. Protestánsék, illetve a nem keresztény vallások papjai szexelhetnek, lehet feleségük, gyerekük. Emberi
életet élnek. Katolikusék lelkileg megnyomorított papjai kétféleképpen élhetik ki vágyaikat: gyerekeket fogdosnak (jó esetben csak fogdosnak), illetve az emberek nemi életéről fantáziálnak, ezért találták ki a gyónást és az emberek fölötti lelki terror többi eszközét. Ha már nem dughat a pap, végig akar hallgatni mindent azoknak a nemi életéről, akik igen, gyerekkortól
kezdve, ha megleste a nővérét, azt is, és részletes leírás kell,
hogy milyennek találta. Bár ez régi adat, lehet, hogy azóta már
fotót is kérnek.

Lengyelországban az emberek kilencven százaléka katolikus,
ámbár csak ötvennyolc százalék gyakorolja a vallását. Magyarul: az emberek több mint egyharmada még számon tartja és
kérdőívekre is beírja, hogy bekényszerítették a katolikus vallásba, de egyébként tojik rá. A fennmaradó ötvennyolc százalék
pedig elkezdett kivonulni a templomokból. És nem mind pina.
Igazi emberi lények is akadnak köztük.

A fönt linkelt második videón jól látszik, ahogy az emberek
kijönnek a padokból és elindulnak. Az elején egy piros kabátos
felnőtt és egy gyerek, majd később egy balról kilépő férfi térdet
hajt. Senki más. A gyerek nem számít, csak teszi, amit a felnőttektől lát, tehát tizenhárom felnőttet számoltam meg, akiről látni, hogyan indul el, és ebből csak kettő hajt térdet. No de hát
feleim, katolikusék nem caplatnak a templomban fel s alá térdhajtás nélkül! Ilyet még öregapám se látott, nonszensz, szentségtörés, istengyalázás, skandalum, illetve legelsősorban is
BŰŰŰŰŰŰŰŰN. Katolikusék legfontosabb szava. Házasságon kívül kefélni BŰŰŰŰŰŰŰŰN, tehát teherbe esni is, de a
termék, a gyerek, az már legális, azt csak adjátok ide! Illetve
nem, pillanat, nem legális, 1945 előtt az anyakönyvekben volt
egy olyan rovat, hogy ágybólisága, ahova azt kellett írni, hogy
törvényes vagy törvénytelen, ugyanis a katolikus papok azt az
egyet már akkor is tudták, hogy a gyerekeket ágyban csinálják
(rosszul tudták, nem mindet), és az volt a főkeresztényi főparancs, hogy ha a szülők nem voltak megesküdve dugás előtt,
akkor a gyerek törvénytelen. Az pedig nagy szó volt akkoriban,
a zabigyerek elől egy életre el volt zárva a tisztességes boldogulás útja, mert katolikusék vaskegyetlenül büntették a gyerekeket a szüleik BŰŰŰŰŰŰŰŰNeiért („engedjétek hozzám a
kisdedeket, de nehogy olyan legyen köztük, akiknek a szülei
nem voltak házasok”), és persze katolikusék mondták meg, mi
a BŰŰŰŰŰŰŰŰN. De azért azt a gyereket is tessék szépen
megkeresztelni, felnövekedve az is fizesse szépen a dézsmát
meg a szentségek tarifáját, a kettő között meg nyúlkálni lehet a
lába közé. Mint Ráth-Végh kommentárja a középkori prostitúcióról, ami persze BŰŰŰŰŰŰŰŰN volt, de a bevétel után
adót kellett fizetni: „A pénzetek piszkos, de azért csak adjátok
ide.” A törvénytelen „ágybóliságú” gyerek is vegyen szépen
részt a katolikus agymosásban, szolgálja ki a plébános úr perverzióit és a plébánia költségvetését – piszkos gyerek, de azért
csak adjátok ide.
Van viszont egy nagy probléma a történetben, ami időzített
bombaként van beépítve a katolicizmusba (csekély vigasz,
hogy a többi vallásba is). Ha nem veszi magát halálos komolyan, elsorvad. Ha igen, akkor viszont a faszságai olyan erővel
vágódnak az emberek közé, hogy a tekebábuk egyre kisebb ré-

szét tudják feldönteni, a maradékról visszapattannak és a katolicizmust verik fejbe. Tessék megnézni ennek a nagyon régi
filmnek azt a képsorát, amikor Jerry visszaüti a golyót egy tekebábuval, és az iszonyú rombolással Tom fején landol. Ez a
folyamat azóta tart, amióta egy-két világos fejű ember kimondta az első igazságokat, és a katolikus egyház sikítva rohant
máglyát építeni nekik. Az akkori papok éjsötét butaságába az
az egy tudás mégiscsak belefért, hogy ha az emberek rájönnek,
hogy hazudtak nekik a lapos Földről, a körülötte keringő Napról, a hatezer éves teremtésről és még sok mindenről, akkor
őket kipenderítik a kényelmes kolostorokból és érseki palotákból, és örülhetnek, ha gályarabsággal megússzák. Aztán ezeket
az ókori meséket egyre kevésbé lehetett komolyan venni, már
az egyház se vette komolyan, sőt még magát Galileit is rehabilitálták, amikor már több száz éve nem élt ember a katolikus
Európában, aki ne tudta volna, hogy eppur si muove.
Úgyhogy sorvadásnak is indult az egyház. Valaha Európa lakosainak úgynevezett keresztény része tényleg keresztény volt,
végezték az előírt varázslatokat, eljártak a templomba, fizették
a hercegérsek úr pompáját. Merték volna nem csinálni, egykettőre kínpadon találják magukat. Aztán először is szétszakadt az
egyház, mert olyan mértéktelen dölyf uralkodott el rajtuk, hogy
már az számított világos fejű embernek, aki elmerészkedett annak kimondásáig, hogy az egyház fölött igazából még ott van
Isten is. De ettől még változatlan maradt, hogy végezték az előírt varázslatokat, eljártak a templomba (csak nem mind ugyanabba) és fizettek, mint a katonatiszt, legfeljebb nem a hercegérsek úrnak, hanem a presbitériumnak vagy ami volt.
A tizenkilencedik század törte meg a hegemóniát, az emberek
agya fölött gyakorolt teljhatalmat; addig csak egy-két gondolkodó ismerte föl, hogy „nono”, akkor már, a tudományos eredmények hatására, egyre több. A huszadik század első felében
az emberek számottevő része már csak érdekből játszotta meg
a hívőt, mert jobb előmenetelre számíthatott, ha a felsőbbség
azt látta, hogy ő együtt menetel a többivel, vagyis engedelmes
szolgalélek. A háború után ennek már vajmi kevés terepe maradt.
„És ha a cseléd bajba jutott, ha anyává lesz, embertelenség
megvetéssel bánni vele! Ilyenkor már csak a jövendő anyát lás-

suk benne és jósággal, okos tanáccsal segítsük oda, hogy gyermekét világra hozhassa. Nagyon sokszor az asszony szigorúsága, embertelensége kergeti a lányt kuruzslókhoz, javasasszonyokhoz, amiért aztán életével, egészségével fizet.” Ezeket a
mondatokat 1929-ben vetették papírra A család tanácsadója című kötetben. Közel kilencven évvel ezelőtt már megvolt a felismerés, hogy ha nem hagyják egy nőnek, hogy azt tegyen,
amit jónak lát, akkor azt fogja tenni, amit tud. Akkoriban persze, főleg egy nyomtatott könyv lapjain, csak az lehetett a jóság
és az okos tanács célja, hogy a cseléd miképpen jusson el a biztonságos, orvosilag támogatott szüléshez és mi jót, mi szépet
tegyen a gyerekkel, ha maga neveli föl, ha örökbe adja. Az nem
szerepelhetett, hogy mi van, ha egyáltalán nem akar gyereket
szülni, hiszen katolikusék (de protestánsék is) keményen elbántak volna azzal a könyvkiadóval, amelyik ilyen ördögtől fajzott
BŰŰŰŰŰŰŰŰNt le mer írni.
Ki is tört a háború.
Mármint nem tíz évvel később, bár a világháború is eléggé
megtépázta a katolikus hegemóniát, nem, harminckilenc év
kellett hozzá, hogy az emberek kimondják, hogy a begyöpösödött fejű vénségek uralmából márpedig elég. Történetesen katolikusék sokadikak voltak a sorban, elsősorban a kormányok
ellen ment a cirkusz, de ebből a szempontból mindegy, hiszen
egy kapura játszottak, a cél az emberek fölötti totális hatalomgyakorlás volt. 1968 végleg betette a kiskaput, és a hatása
mindörökre szólt, azaz mintegy húsz évre. Azóta már a hatvannyolcas hősök nemzedéke kormányoz, pontosan úgy, ahogy
elődeik tették, és az egyház is lelkesen gyűlölködik.
Másodlagos szempont, ha az emberek ettől végleg elfordulnak az egyháztól. Ha. Esetleg. De egyrészt azért vallás, hogy
ne lehessen tőle elfordulni, másrészt marad akkor is hív bőven,
harmadrészt és legfőképpen pedig akkor az egyház majd varázsol valamit, amitől az emberek visszakatolikusodnak. Állami
segítséggel, természetesen, hiszen ma is egy kapura játszanak,
a cél ma is ugyanaz. Egyházi kézbe az iskolákat, kötelező vallásoktatást, járjon az iskolai folyosón reverendás pap, akinek
térdet kell hajtani, jézusdicséretet mondani, fütyit, puncit megmutatni. Lesz itt rend!

Igazságtalan vagyok, tudom. Milyen sok jót adott az egyház a
világnak. Például a szép műkincseket… pont nem, azokat művészek alkották, elvétve akadt köztük pap. Meg a szép zeneműveket… hát azokat is művészek alkották. Meg a szép irodalmi
műveket… szintén nem. Irodalmi művet pap ilyet* ír.

2016.06.14.

Gyorshír
Most kaptuk a hírt, hogy Visy Zsolt címe, miszerint a Római
Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza elnevezésű világörökségi várományos helyszínnek a Világörökség Jegyzékébe történő jelölésével összefüggő teendők ellátásáért és a Hajógyári-szigeten fekvő helytartói palotának, a magyarországi limes egyik legjelentősebb elemének bemutatásával összefüggő feladatok koordinációjáért felelős miniszteri
biztos, röviden ARBHADLMSZEVVHAVJTJÖTEÉAHSZFHPAMLELEBÖFKF miniszteri biztos, teljes búskomorságba taszította Sarkantyús Ebugattát, akinek teljes címe ugyan a torompárhöszpényi möcörékek rókafarkúfűrésznyél-rögzítő sülylyesztettfejűanyacsavar-gyártó kisszövetkezetének és a csarangóhompárosi elektromoskéshal-alakúakat nevelő halastavak
zsiliprendszerének
biztosítószegecshuzalozás-rögzítőcsavargyártó műhelyének munkavédelmi felelőse és a munkában megsérült csavarmegmunkáló szakmunkások miltonkapocsgyártásra való átképzésének központi koordinátora, valamint a felsődargonyai Rendkívüli és Vészhelyzeti Kúposcsavar- és Hengerescsavarmenetesítő Központi Intézet főigazgatója és helyettes
igazgatója mellé kinevezett kettes számú kisegítő sofőr, de a
hétköznapokban egyszerűen annyit mondanak neki, hogy jó napot.

*

Tiszta férfiúság

2016.06.24.

És ha betiltanánk a politikát?
Szegény kis hülye Hitler. Mit össze kellett hajszolnia a csillogó
szemű árja munkásokat meg addigra már alighanem zsidó rabszolgákat is, hogy annyi tankja, repülőgépe, tengeralattjárója,
puskája és golyója legyen, amennyivel meg tudja támadni a
szomszédait, egész Európát, az egész világot. Fogalma se volt
róla, hogy hetven évvel azután, hogy ő végre saját kezével is
kilőtt egy golyót, már bármekkora kárt tudnak okozni a politikusok – pusztán azzal, hogy megszavaztatják. Ha Hitler ismerte volna ezt az eljárást, egyszerűen megszavaztatja a csillogó
szemű árjákkal, hogy a világ el van foglalva, a zsidók ki vannak irtva, kész, az akta mehet az elintézettbe.
De hát nem ismerte.
Még meg se száradtak a zsebkendők, amiket a britek telesírtak bánatukban, a nacionalisták pedig a visszanyert szuverén
ezeréves birodalom fölötti kábult boldogságukban, és szavakban máris megindult a birodalom széthullása. Ha II. Erzsébet él
még egy-két évet, ő lehet Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának utolsó uralkodója. Mert az adminisztratív vacakolás persze időbe telik, először föl kell tüzelni a népet, hogy ők ezt akarják, azt akarják, hozni törvényt a népszavazásról – az igazából félóra, csak adni kell a látszatra, hogy
mennyi munka –, megszavaztatni a népet, mert úgy kell látszania, mintha ők döntöttek volna, szóval ez azért idő. Ha a királynő (Isten óvja) ezt már nem várja ki, mert hát mégiscsak nagyon öreg már, akkor az unokája lehet az Egyesült Királyság
utolsó uralkodója. És a maradék fölött az első. Skócia kiválik,
nyilván Wales is, Észak-Írország annyi vérmocsok után egyetlen kis szavazással visszatér Írországhoz, ahova amúgy is tartozik, Spanyolország visszaveszi Gibraltárt. Marad Anglia, Man
és a Csatorna-szigetek. Ha ugyan marad. De mi akadályozza
mondjuk Surrey megye vagy akármelyik falucska lakóit – azaz
valójában: politikusait – abban, hogy kijelentsék: ők a maradásra szavaztak, hát Isten óvja a királynőt, de ők biza visszatérnek?

Ha lesz hová, persze, mert a brit precedens után akármelyik
tagállam politikusai vérszemet kaphatnak és vihetik az országot. A magyar kormány eddig is úgy beszélt az EU-ról, mint
egy ellenséges idegen hatalomról, Magyarország tehát kilép,
mert ez kell a mélyzengésű vérmagyar szárnyaláshoz, de egy
cseles trükkel mégis marad, hogy föl lehessen nyalni az uniós
pénzeket. Majd kitalálják a módját, lesz kooperatív társult állam vagy joint venture társaság, ne tessék őket félteni, kimeríthetetlen készletük van hangzatos elnevezésekből. És ez így
megy végig. Mondjuk Bajorország kilép, mert megválasztottak
egy politikust, akinek ez a vágya, a Kalinyingrádi terület viszont belép, mert egy ottani politikusnak meg ez tetszik. Belgium széthullik Flandriára és Vallóniára, de perszonáluniót alkotnak, mert egyetlen királyi család mégiscsak olcsóbb. Svédország kilép, kivéve Malmőt, mert az ottani polgármesternek üzleti érdekeltségei vannak, ezért a város átigazol Dániába. De
aztán Dánia is kilép, mert valami bűzlik ott, és Malmö saját jogú hercegségként lép vissza az unióba. Lengyelországból még
egészen sok rész maradt az unióban, a Pomerán Köztársaság, a
Łódźi Grófság és a Podlaskai Hercegség, valamint két tucat korábbi megye és falu, most független köztársaságok, királyságok, igazgatóságok, meg egy mazúriai falucska, amelynek polgármestere jelenleg I. Witold főpraclimátus, és senki nem mer
neki szólni, hogy ilyen szó nincs is.
Katalónia természetesen kilép Spanyolországból és önálló
tagállam lesz, kivéve Gironát, mert ők hűségesek a hercegnőjükhöz, ezért belépnek az unióba, amikor Katalónia mégis kilép, Spanyolország meg megint belép, Bordeaux-val együtt,
amely időközben kilépett a Délnyugat-Francia Őrgrófságból és
kérte felvételét a Spanyol Királyságba, akár annak fővárosa is
lehet, amióta Madrid független köztársaság.
Görögország, Németország, Oroszország és Ukrajna városállamokra esik szét, amik mind abszolút demokratikusan megszavazzák, amit az ügyeletes vezérürü kíván, belépnek, kilépnek, mikor mit, az Európai Unióba, az Észak-Európai Unióba,
a Délkelet-Európai és Bornholm Szigete Unióba, a Pánszláv
Unióba, a Pánliechtensteini Unióba, és végül hatvankét ilyen
unió nagy egyesüléséből jön létre a Nagy Európai Unió, amiből
mindenki azonnal kilép.

A nagyobb városok központi negyedeiben a közparkok megtelnek furcsán hadonászó, értelmetlenül motyogó, zilált hajzatú
egyénekkel. Ezek térképészek, akik nem bírták az iramot.
A kiutat végül a Kelet-Tiranai Fáraóság egyik fiatal állampolgára találja meg, Leon Parte, a korzikai Ajaccióból. Ő írja meg
az Európa Emulátort, amely bármilyen választást, népszavazást, referendumot megrendez, a kívánt területen és a kívánt
eredménnyel, kampányokkal, ünneplő tömegekkel, újságcikkekkel és tévériportokkal. Éjjel Európa minden részében összefogdossák a több százezerre szaporodott politikustömeget, elnököket, miniszterelnököket, királyokat, országfelelősöket,
apostolokat és százezredeseket, azonnal elszállítják őket Elba
szigetére, ahol már várja mindet a saját, névre szóló Európa
Emulátora – és senki sem marad, aki eltörölje az országhatárokat, amikből ekkorra már minden négyzetkilométerre jut, de
nem érdekelnek többé senkit, mert eddig is csak a politikusoknak voltak szívügye. Mindenki más úgy mászkál keresztül rajtuk, mintha ott se lennének, és ettől tényleg nincsenek is ott.
Európa, először az írott történelemben, valóban egységes
lesz, egyetlen – többé nem államalakulat, csak földterület, merre lengnek szárnyai…
…kivéve Svájcot, akik az egészből kimaradtak, és amíg körülöttük minden faluban határzár- és sorompógyártó kisvállalkozások nyíltak, ők továbbra is minden reggel fölkeltek, kimentek
pisilni, megreggeliztek és bementek a munkahelyükre.

2016.08.11.

Aranyos
Emlékeztek még 1976-ra? Kilépett az ember második emeleti
lakásából, hívta a liftet, de mire az fölért, már kirohant a szomszéd és az ember nyakába borult, összecsókolta. „Hallottad,
testvér? Aranyérem! Aranyérem!” És becsöngetett a harmadik
szomszédhoz, hogy annak is a nyakába ugorjon.

Az ember lement a lifttel, kinyitotta a kaput, de már ott is volt
a gyerek osztálytársának apja, akivel amúgy ki nem állhattuk
egymást, és ölelte-csókolta az embert, aranyérem, aranyérem!
A közértig az embert még hatan ölelték át (aranyérem, aranyérem!), négy ismerős, akikkel máskor alig köszöntünk, és két
tősgyökeres vadidegen. Bent a közértben a Himnuszt játszották
és mindenkin nemzetiszínű kokárda volt, azt ingyen adták, valaki vett egy üveg szovjet pezsgőt és közprédára bocsátotta, és
mindenki azt kiabálta, aranyérem, aranyérem!
Hazafelé még nyolcan öleltek át (aranyérem! el tudod ezt
képzelni, édes öcsém, aranyérem!), nagyrészt tősgyökeres vadidegenek. Aztán hazaérkeztünk, lepakoltuk a tejet meg a vajat,
a ruhánkra tűzött rengeteg kokárdát beszórtuk a szemétbe, és
előbb azon tűnődtünk el, hogy ugyan ki szerezhetett aranyérmet milyen sportágban, mert azt senki sem árulta el, minket
meg már akkor sem érdekelt az egész, és csak azután fedeztük
fel, hogy a nagy ünneplésben elfelejtettünk kiflit venni.
Emlékeztek, ugye?
Hát nem. Nem emlékezhettek, mert nem így volt. Nemcsak
akkor, később sem, a híreket még tíz évvel ezelőtt is a tévéből
tudta meg az ember, és ha nem volt rájuk kíváncsi, kikapcsolta.
A Facebooknak mint hírközlő médiának általában rengeteg előnye van a tévével szemben, de van egy hátránya. Egyének továbbítják a híreket. Ez módot ad arra is, hogy véleményt fűzzenek hozzájuk, és politikai tárgyú hírnél meg is teszik, de amikor a Hosszú Katinka hetvenkettedik aranyérméről tizenöt különböző hírportálon megjelenő cikkek közül az ember kétszáz
magyar ismerőse átlagosan tizennyolcat továbbít, és a végeredmény több ezer tök egyforma cikk egyedül a Hosszú Katinka
aranyérmeiről – hát akkor nekem lesz aranyérem.

2016.08.12.

Olimpiai eszme
Király Gábor írta:
10000 méteres női síkfutás. Az etióp versenyző szenzációs világcsúccsal befut. Utána még három nagy eredmény, majd érkeznek a futottakmégek. Se pontszerzésre, se csúcsra nem esélyesek. És akkor az egyik versenyző elesik a célvonal környékén, még van neki egy vagy két köre hátra. Mint annak a húsz
versenyzőnek is, aki úgy fut el mellette segítségnyújtás nélkül,
mintha ott se lenne.
Olimpiai eszme, a faszom. Emberség, sportemberség, ugyan
kérem. Fideszes ez mind.
Válaszom:
De hisz ez az olimpiai eszme. Ha arról szólna a történet,
hogy Gerbeaud nyer vagy Csiang vagy Hausner vagy Kovács
vagy Nyikolajevszkij, akkor a nézők Csiangot ünnepelnék, ha ő
győzött, és nem tombolnának a kínaiak és zokognának a többiek. Ha klasszul futott vagy vívott vagy dobált karikát botokra,
akkor mindenki örülne ennek, és fütyülnének rá, hogy milyen
nemzetiségű. A tudományban és a művészetben ez már működik, egy kutatócsoportban vagy szimfonikus zenekarban tíz országból találni embereket, és ha az a cél, hogy előadják a Kilencedik szimfóniát, akkor ezt együtt csinálják és nem tör ki
tombolásban a közönség magyar része, ha a magyar hegedűs
fél perccel előbb készül el. Na, ez olimpiai eszme, a szó ógörög
értelmében. Ők félbeszakították a háborúkat az olimpiák miatt.
Nálunk az olimpia is egyfajta háború, minden tisztességes magyar hazafi és hazalány azon szurkol, hogy a magyar ússzon
leggyorsabban, és ha az esélyes egy maldív, az lehetőleg fulladjon bele félúton.
Emlékszem egy esetre pár éve, fogalmam sincs, kik és mit
sportoltak, de a magyar lett a második, az idegenfajú meg az
első, de doppinggyanúba keveredett. És minden magyar azon
haffogott, hogy jaj, bárcsak pozitív legyen a vizsgálat és dop-

pingolt volt légyen az ellenség, mert akkor miénk a kurva nagy
aranyérem!
Még évszázadokba telhet, amíg ez megszűnik, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság székházát valami más célra hasznosítják, és
csak egy szerény tábla utal majd korábbi rendeltetésére:
„Olimpiai eszme, a faszom. (Király Gábor)”

2016.08.21.

Tahográfia
Párbeszéd a Facebookról
(ő): az en oseim kozott vannak kunok, jaszok, ciganyok talan
zsidok is, de magyar nincs es hun sincs
(én): De hisz akiket fölsoroltál, azokból vannak a magyarok.
(ő): ragaszkodom sotet tevkepzetemhez, hogy nem, hangsulyozom, NEM vagyok ez a fele magyar. az en szam szelen
nincs turulszar
(én): Nem az a magyar, aki aggyonisten csodaszarvassal köszön a közértben, bár a mondát nem ismeri, aki rovásírásos feliratot tetovál a mellére, bár elolvasni nem tudja, aki nagymagyarországos térképeket imád, bár fogalma sincs, hogy annak
az országnak Bécs volt a fővárosa, aki arról ábrándozik, milyen
szép lenne kiirtani az alacsonyrendűeket, bár fogalma sincs,
hogy ki milyen származású.
Az ilyen alak a legjobb indulattal is csak ostoba tahó, akinek
nincsen nemzetisége és nincsen öntudata, aki nem képes többre, mint ismételgetni a belesulykolt ostobaságokat, amik Alaszkától Jemenig pontosan egyformák, csak a felhasznált jelképek
változnak.
Én vagyok a magyar, akinek az apja zsidó, a nagyszülei közül
egyik sváb, másik szerb, a harmadik cigány, aki többet tettem a
magyar nyelvért és kultúráért, mint ezek az alakok akár összességükben valaha fognak. És ha ezt a tisztelt jelenlevők meg-

emésztették, akkor rátérhetünk arra, hogy még szerény is vagyok.

2016.09.27.

Munkaerő-piaci felmérés
Miután elvesztettük kb. öt évig fennállt takarítónőnket (mással
akar most már foglalkozni), aki baráti körünkből került ki, keresni kellett egy újat. Betegség és más problémák miatt ez némileg elhúzódott, úgyhogy már elég nagy a kosz… hát föladtam hirdetést egy facebookos csoportban, húszezer tagja van,
ennyiből már igazán.
És tényleg. Pillanatok alatt, többen is. Egy fiatalember volt a
leggyorsabb, aki nem maga vállalta volna, hanem egy anyukát
ajánlott, meg is állapodtunk, melyik nap hány órakor, mit,
mennyiért, mivé, hová, kiről, mihez. A hirdetést levettem. Pár
nap múlva eljött a megbeszélt időpont, ott voltam a buszmegállóban, a busz is ott volt a buszmegállóban, csak az anyukát
nem tartalmazta. Fölhívtam. Jaj, bocsánat, ő teljesen elfelejtette, azonnal indul. Hát álldogáltam tovább a megállóban (vittem
írnivalót, nem unatkoztam), jöttek a következő buszok, anyukátlanul, és már nem vette föl a telefont se. Hazajöttem, megköszöntem a fiatalembernek, aki teljesen el volt képedve és közölte, hogy lecseszi a hölgyet, de a történetnek ez a része engem már nem érint és nem érdekel.
Visszatettem a hirdetést és megállapodtam Ketteskével, két
nap múlva jön. De egy nap múlva írt, hogy kiközvetítették más
munkára. Megint visszatettem a hirdetést és megállapodtam
Hármaskával, akit a busz ugyancsak nem tartalmazott. És ő se
vette föl a telefont. Pedig a hirdetésben most már az is benne
volt, hogy kalandorok kíméljenek. Volt még Négyeske is, aki
szintén talált másik munkát, és el is telt egy hét Egyeske óta.
Közben írt Ketteske, akit ugye kiközvetítettek más munkára,
és fölhomályosított, hogy így nem fogok takarítónőt találni,
mert a nők félnek. Ő is azért mondta le, mert sok a zaklató.

Magyarul hazudtál, érdeklődtem. Igen. Krisszel együtt vagyunk a fotón és én hirdetek, ez nekik gyanús, akkor hirdessen
Krisz, mondta. Igazán barátságosan elbeszélgettünk, munkára
természetesen az életben nem fogom fölvenni, de a tanácsát
megfogadtam.
Írtam új hirdetést, amiben elmeséltem élettörténetem nagy részét, értésére adandó a tisztelt takarító- és félőnőknek, hogy
pókhálózásra keresek vállalkozót, nem kefélésre. És lett jelentkező jócskán, azért is, mert most már nem vettem le a hirdetést
csak mert valakivel meg tudtam állapodni egy időpontban.
Ötöske tegnapra volt kalibrálva, de reggel írt, hogy ő átteszi az
aznap délután egy órát ma reggel tízre, és elmondta, hogy ha
véletlenül az akármilyen sportbolt felé járok, akkor vegyem föl
és hozzam el, megnézi, mi a teendő. Válaszul közöltem, hogy a
munka többek között arról ismerszik meg, hogy megmondják,
mikor van. Azzal már nem is vacakoltam, hogy fölhomályosítsam: a teendő pedig arról ismerszik meg, hogy nem nézni kell,
hanem csinálni, és a hirdetésben le volt írva, hogy én miért
nem tudok azzal foglalkozni, hogy őt idehordjam dolgozni.
Nem sorolom tovább Sorszámozottkákat, inkább rátérek Sorszámozatlankákra, akikkel nem állapodtam meg időpontban.
Volt persze köztük, aki a távolság, a pénz, a napszak, akármi
miatt egyből közölte, hogy nem oké, ezekkel nincs is semmi
gond. Az már kicsit cifrább, amikor közlik, hogy túl magas az
útiköltség, erre válaszul közlöm, hogy kifizetem (egyórai munkabér lett volna, na bumm, ennyit kibírok), és akkor sem. Akkor miért volt probléma az útiköltség? Volt, aki reggel tízkor
közölte, hogy akár aznap is tud jönni, válaszoltam, és azóta se
jött válasz, szerintem tegnapelőtt már nem fog jönni. Volt, aki
a lányát ajánlotta, a lány is jelentkezett, válaszoltam a legelső
kérdésére, ami a bér volt, azóta se kép, se hang. Pedig a bért
már az anyujának elmondtam, nem érhette meglepetésként. A
másik a fiát ajánlotta, végigbeszéltünk sok mindent, a fia hívni
fog hamarosan – hát ez ugye tág fogalom, én legfeljebb öt-hat
évet várnék erre, aztán tovább már mégse. Most két napnál tartunk. De a legjobb az, amikor megkérdezik, aktuális-e még az
állás, felelem, hogy persze, és többé nem válaszol. Két perccel
később fölvették vezérigazgatónak?
Jelenleg tehát a következőknek vagyok birtokában:

1. Egy remek felmérésnek a takarítanduszjelöltek munkakeresési moráljáról.
2. Jó sok kosznak.

2017.01.10.

Inkvizíció 2017
Hölgy bejelöl hirdetés kapcsán, csak barátkozásilag, családja
van, két gyereke, váltunk pár mondatot. Adott egy jó ötletet,
ezt megírom az oldalán egy beszélgetésben, és linkelem két
cikkemet, amik már korábban kísérletek voltak erre. Az egyik
A majom. Pár nap múlva valaki hozzászólását látva odakattintok, valami hiányérzetem támad. Megkérdezem, nem én-e ottan
már válaszoltam-e, aztán be is ugrik, hogy a két cikket linkeltem, de közben válaszol, hogy hát törölte, mert hát izé hát szex
van benne hát. És? És hát izé hát a teológikás barátai hát ha izé
hát ha meglátják hát.
Na, itt egy kicsit megdőltem. A beszélgetés még folytatódott,
de tudtam, hogy a hölgy nem maradhat meg a facebookos ismeretségi körömben, már elnézést, de én csak egyénekkel, intézmények hű katonáival nem. Arra tessenek más balekot. Engem nem érdekel, hogy őneki milyen a házi tébolya, csak engem hagyjon ki belőle. Mármost ha nekem számon kell tartanom, hogy háromszáz ember közül (de akár egy tucat közül)
kinek van az a heppje, hogy nem szabad linket rakni az oldalára, mert ahol így bánnak a cikkeimmel, ott én nem óhajtom kirakni őket (a másikban nem volt szex, a Gyakorlat volt az, de
kivágta azt is, nyilván mert két kattintással el lehet jutni róla
ahhoz, amelyikben ott van benne piszok büdösül a szex), akkor
én ezt inkább mégse szeretném, köszönettel. Inkább törlöm, ha
nem rakhatok linket az oldalára, mert azért bocs, ezt énnekem
megtalálni percekig tart, nem káptalan a fejem, hogy
ezernégyszáz blogcikkre mind emlékezzem, és ezt az energiát
nem szeretném egy törlőgombra pocsékolni.

Nem azért, mert törölte. Más is törölte már linkemet, fogják
is még sokan, kit érdekel? Azért, mert Szent Küldetésétől áthatva legközelebb is törölni fogja. Mert ő nem prűd – közölte,
sőt trágár szót vett ajakára a jelenlétemben –, de hát meg kell
védelmeznie ő szent teológiásságaiknak szent érzületeit, mert
mi van, ha netán odatévednek és meglássák az ő társaságában a
profán szavakat, kyrie eleison?
Teológus nem baszik. Teológus nem is pinából születik, főleg
nem katolikus, akinek eleve tilos nőre néznie, teológusat úgy
rakják össze csupa férfi papbácsik Szent Péter saját maga faragta asztalán, tömjénből, szarvasmirrhából, illatos kenetekből.
Ettől olyan kenetteljesek. Nemhogy a közelükben, még a távolukban is elkapta hölgyet a háthaláz, hogy mi van, ha hátha
odatévednek, hátha meglátják az ő oldalán a trágárikumot és
hátha – azt nem tudom, mi lesz akkor hátha. Gondolom, kiátkozzák. Bár én a helyében örülnék neki, akkor a gyerekei már
nem ebben növekednek föl, de ez már az ő problémája.
Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a „jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit; a tudatot hogy ő, „mint keresztény magyar ember”, előjogokkal élhet e világban egyszerűen azért, mert ő „keresztény magyar úri
ember” joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem „kereszténymagyar”
vagy „úriember”, tartani a markát, s kereszténymagyar markába baksist kérni államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potyanyaralást a Galyatetőn, kivételezést
az élet minden vonatkozásában.
Mert ez volt a „jobboldaliság” igazi értelme. S ez a fajta nem
tanul. Aki elmúlt harmincéves és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen; talán megalkuszik, fogcsikorgatva, s mert önző és gyáva: bizonnyal hajlong majd az új rendszer előtt; de szíve mélyén örökké visszasírja a „jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyen belül olyan szépen lehetett
zsidó vagyont rabolni, versenytársat legyilkolni és aladárkodni
a nagyvállalatokban, képzettség és hozzáértés nélkül.
S lehetett „előkelő közhivatalnok”-nak lenni és sérthetetlen,
páncél-inggel védett katonatisztnek; s mindezért nem adni sem-

mit, csak saját becses létezése tényét. Ez a fajta soha nem változik. De amíg ezeknek szavuk van, vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.
Én csak ennyit ismerek Márai Sándortól, tudom, hiányosság.
De pont ideillik. A méltóságos teológusok továbbra is, 2017ben is ennek az úri fajtának módjára élnek a nyakunkon, és
hölgy retteg, hogy becses személyük neheztelését vonja magára. Mert hát ők iszonyodnak a szextől, és ha az ő kegyes leereszkedésüket bírni szeretné, akkor a gyerekeket gondosan el
kell előlük rejteni. Szexből lettek ugyanis. Sőt hétévesen halál
nyugisan beszélnek a szexről. És a teológus jelenlétében a
hölgy még, szerencsétlen, eltűnik egy kénköves pukkanásban.
Ez itt a baj, nem az én két linkem.

2017.02.13.

Abortusz, jog, lelkiismeret
Nem, az orvost nem illeti meg semmiféle olyan jog, hogy ha
úgy tartja kedve, megszeghesse a hippokratészi esküt, mert olvasott egy ókori mesekönyvet. Abortuszt megtagadni nem lelkiismeret kérdése, hanem lelkiismeretlenségé. Sokszor fölmerült
már bennem a kérdés, hogy idült keresztények miért mennek
éppen nőgyógyásznak, amikor Magyarországon évtizedek óta
legális az abortusz, és tudják, hogy ilyeneket igenis csinálni
kell. Mindig arra jutok, hogy elvetemültségből. Istent akarnak
játszani (amúgy is gyakori betegség vallásokban, addig óbégatnak a nagyistenhez, amíg azt kezdik hinni, hogy ők a kisistenek), oda akarnak állni megerőszakolt tinilányok elé és közölni
velük, hogy ők márpedig nem csinálnak abortuszt, mert „Isten”
megtiltotta (lófaszt, egy antik regényíró volt), ezért márpedig
te, kis kurva, meg fogod szülni azt a gyereket, és mivel „Isten”
tiltja, hogy eldobd magadtól, föl is fogod nevelni, és egész életedben emlékezni fogsz rám, dr. Kalampöszi Bargobálra, bár
én tíz percen belül elfelejtem az arcodat, a nevedet már most se
tudom.

Én mindig arra jutok, hogy az ilyen orvos innentől az illető
gyerek apja. (Ritkábban: anyja.) Nevelje föl. Ő okozta, hogy az
a gyerek megszületett, őnélküle nem lenne a világon, tehát
most tessék helytállani kötelezettségének, mert az nagyon nagy
hepiség, hogy van egy gyerek, akit én csináltam, csak ezzel következmények is járnak. Élnek a világban sok-sok millióan,
akik gyerektartást fizetnek, akár több nőnek is, mert a gyerek
nem csupa móka-kacagás, azt el kell tartani, és ez valójában a
vele járó kötelességek legkönnyebb és legkevésbé fontos része.
Él a világban egy tündéri kislány, most óvodába jár, aki közvetve nekem köszönheti, hogy a világra jött. Egy ponton úgy
tudtam beavatkozni a szülei életébe, hogy vállalhattak gyereket, elhárult egy akadály. Ettől kezdve én őt a tiszteletbeli gyerekemnek tekintem, és ez már jelent akkora kötelezettséget,
hogy ha neki az egész családjával, rokonságával valami szörnyűség történne, akkor magamhoz vegyem és fölneveljem. De
gyerektartást nem fizetek utána, mert nem okoztam, hogy ő a
világra jöjjön, csupán lehetővé tettem. Tetszenek érteni a különbséget, ugye? Miért nem tekintünk felelősnek egy gyerek
megszületéséért egy taxisofőrt, aki beszáguld a kórházba a kismamával? Mert csak a munkáját végzi, és a gyerek mindenhogyan megszületett volna. Miért nem tekintjük felelősnek az orvost, aki nélkül adott esetben tényleg nem született volna meg
vagy nem marad életben a gyerek? Mert csak a munkáját végzi,
és nem lenne tisztességes vele szemben, az egész orvostársadalommal szemben sem, ha a nyakába varrnánk a megmentett
emberek további élete miatti felelősséget. Az ő hatásköre odáig
terjed, hogy az adott problémát megoldja, ami kis hőemelkedéstől életveszélyig bármi lehet, és ha megint behozzák a beteget, akkor megint megoldja. Hogy a kettő között mi történik,
nem az ő gondja.
Kivéve ha nem gyógyítással okozta, hogy az a gyerek a világban legyen a temető helyett, hanem parancsszóval előírja. Mert
ugyebár ha a beteg a temetőben köt ki, akkor az orvos nem felelős, ha ezt gyógyítással próbálta megakadályozni, de lecsukjuk, ha úgy juttatta oda szándékosan. Ez ugyanaz. Az orvos feladata az, hogy gyógyítson, nem az, hogy előírja, hogy kell a
betegnek élnie a jövőben. Ezért használják a javaslat szót például a gyógyszerekre: az orvosnak nincs hatalma megszabni,

hogy a beteg köteles az adott gyógyszert beszedni, csak javasolja.
Fontos ismeret, hogy ha az orvos terhes nővel foglalkozik,
akkor biológiai értelemben két betege van, akkor is, ha mondjuk bokaficam miatt kezeli: nem szabad olyan fájdalomcsillapítót adnia, ami árt a magzatnak. De jogi értelemben csak egy betege van, a nő. Akkor is, ha minden erejével azon van, hogy
csak a magzatot vegye észre, bár az kívülről nem is látható.
Mert ő olvasott egy ókori mesekönyvet.
Fontos tudni, hogy az orvos betege nem a magzat, amíg meg
nem született. Amit a bokaficamról mondtunk, fordítva is érvényes, a még meg nem született magzatnak, vagyis az anya
egyik testrészének az orvos nem adhat olyan gyógyszert, ami
árt az anyának. Viszont az anya mint döntésképes felnőtt ember
hozhat olyan döntést, hogy megkockáztat valamit a magzat érdekében – maga a terhesség és a szülés is ilyen kockázat –,
mert ő ezt a saját életével megteheti. Emberek olyan döntéseket
is hoznak, hogy leugranak a hídról egy kötéllel a lábukon, mert
vállalják a veszélyt. De másvalakit akarata ellenére lelökni a
hídról már nem szabad, akármennyire bízunk a kötélben.
Orvosnak sem. Az orvos nem dönthet a döntésképes beteg
helyett annak életéről és nem nyilváníthatja döntésképtelennek,
hogy dönthessen helyette. Nem érdekes, hogy az orvos bármiről mit hisz. Hippokratész belevette az orvosi eskübe, hogy hólyagkövet nem operál, fogalmam sincs, hogy miért pont azt
nem. Hippokratész két és fél évezreddel ezelőtt a mai vallásoknak még a hírét se hallhatta, kivéve talán a judaizmust, így az
abortuszra vonatkozó tilalom nincsen az eredeti hippokratészi
esküben. A modernben egyik sincs megtiltva, nemcsak abortuszt szabad (és kötelező) végezni, de még hólyagkőműtétet is.
Mert az idők változnak. A mai orvosok zavarba jönnének, ha
idős professzoruk nyugdíjba vonulva azt kívánná tőlük, hogy
gondoskodjanak róla öreg napjaira, pedig ez is benne volt az
eredeti hippokratészi esküben.
Alapvető definícióként – jogi nyelven: megdönthetetlen vélelemként – kell elfogadnunk, hogy bármely gyerek első számú
érdekvédője csakis az anyja vagy az apja lehet, mindaddig,
amíg a két szülő között érdekkülönbség nem lép föl (elvált
vagy egymással rosszul élő szülők), de ekkor sem adekvát,

hogy egy harmadik személy legyen vagy lehessen a gyerek érdekvédője. Ez csak abban az esetben kívánatos és lehetséges,
ha a gyereket bántalmazzák a családban. Ez van a már megszületett gyerekkel. Ami pedig a még meg nem született gyereket
illeti, jogfelfogásunk nagyon helyesen úgy tekinti, hogy neki
nincsenek jogai, de ha ez az ókori mesekönyvek ókorból ittfelejtett olvasóinak hatására megváltozna – netán bevennék a
Ptk-ba, hogy ügyvédek perelhetik az anyákat magzatok nevében –, akkor elmondom, hogy a még meg nem született magzatnak az anyja nem az első számú, hanem az egyetlen lehetséges érdekvédője. Mindenki más csak úgy védheti a magzat érdekét, ha egyúttal az anyáét is védi. Aki azt hiszi, hogy a kettő
szétválasztható, az valamiért azt is hiszi, hogy mivel a magzat a
születéskor megszűnik magzat lenni, a jogait is csak addig kell
védeni. (Keresztény egyházak például néha meglepő közönyt
tudnak tanúsítani exmagzatok sorsa iránt, például amikor húszfokos fagyban nem nyitják ki a templomokat a hajléktalanoknak, pedig azok valaha egytől egyig magzatok voltak.) Igen, a
magzat valóban csak addig magzat, amíg meg nem születik,
onnantól újszülöttnek hívjuk – de azért ő továbbra is ugyanaz a
Köcsörnyész Dargobác, aki eddig volt, csak most már látszik
is. Márpedig akinek annyira fontos Köcsörnyész Dargobác érdeke, hogy kész azt megvédeni az anyja ellenére is, amíg Dargobác meg nem születik – az legyen szíves komplett jogszolgáltatást nyújtani és folytatni ezt a munkát a szülés után is.
Dargobác ugyanis továbbra is rászorul a jogvédelemre, bár
abortuszt most már nem lehet végezni rajta, de védtelen, tehetetlen újszülött lévén ez számára még nem valami nagy biztonság. Milliónyi veszély fenyegeti, például az, hogy az anyjának
elapad a teje, mert nyomorban él. Tessék helytállani az elveknek és a már megszületett magzatot is megvédeni. Élete végéig, hiszen az emberélet mindig emberélet marad.
A magzatvédészek azonban nemhogy közönyt, egyenesen
gyűlöletet tanúsítanak azokkal a magzatokkal szemben, akik
valamivel régebben voltak magzatok, és igenis meggyilkoltak
már nőgyógyászokat, akik abortuszokat végeztek, vagy csak
ezt hitték róluk. Ez csak egy fajtája a sokféle lelkiismeretlen
cselekedetnek, amikre a lelkiismeretről vadlózungolva vetemednek. Sok idült keresztény szülő tagadta már ki lányát jézus-

kábulatában, mert az abortuszt „követett el”. Ma már talán
nemigen ugranak a kútba a „megesett lányok”, mert még faluhelyen is vezetékes víz van, de akinek a lánya akár csak foglalkozik az öngyilkosság gondolatával, amikor megtudja, hogy
terhes, az semmivel se jobb szülő, mint akik vadállati kegyetlenséggel ölik meg a saját gyereküket vagy feleségüket „házasságtörés” miatt, és a „becsületükre” hivatkoznak. Ez egyes iszlám sújtotta területeken szokott előfordulni, amely vallás
egyébként szintén tiltja a gyilkosságot, és természetesen egy
gyilkosnak muszlimok között sem lehet becsülete.
Kereszténység, iszlám és judaizmus sok tekintetben ég és
föld, de egyvalami közös bennük: a nőt másodrendű lénynek
tekintik, aki nem teljes értékű ember; vagy adott esetben egyáltalán nem ember. Éspedig nem azért, mert nincsen szakálla
vagy ádámcsutkája, illetve van neki melle. Fasza nincsen, ez a
legeslegfőbb probléma. Egyes kivételes felekezetek jutottak
csupán el odáig, hogy nőből is lehet pap. Katolikuséknál ugyebár a nő nemhogy pap nem lehet, papnak senkije se lehet, se felesége, se szeretője. Az Áthosz-hegyi vadkeresztény tébolydába még állatból se szabad nőneműt bevinni, nem mintha attól
tartanának, hogy a szerzeteseknek majd megtetszenek, csak ez
egy elv, a nőneműség ennyire tisztátalan az Úr előtt, aki undorát leküzdve megteremtette Évát muszájból, mert Ádám unatkozott. (Bár ez a része is zavaros, mert mintha az állatoknak
már előbb kiadta volna az utasítást, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, tehát köztük kellett hogy legyenek nőneműek, és a
szexnek is léteznie kellett már.) Az iszlám sújtotta vidékek némely részén meg egész sor tilalmat zúdítanak a nőkre, az autóvezetéstől az írás-olvasásig.
Ennek a nőellenes fasizmusnak – és a ténynek, hogy terhes
csak nő lehet – része az abortuszgyűlölet. Nem az itt a szempont, hogy a magzatot védeni kell, ha ez fontos lenne, a magzatvédők nem fordítanának hátat a magzatnak a születés pillanatában (sőt valójában már akkor, amikor a terhességet már orvosilag nem lehet megszakítani). A szempont az, hogy az a nő,
aki ma elveteti a gyerekét, holnap már egyenjogúnak képzeli
magát a Férfiak Őfelségeikkel, döntéseket hoz az életéről, holott ő normálisan (a paradicsom óta, ugye) csupán egy edény,
amelyben a következő Férfi Őfelsége majd kitenyészik. Ja, hát

persze esetleg lány is, hiszen a következő nemzedéknek is kell
majd ilyen edény, de a kínai egykepolitika áldásai között szerepel, hogy ott ez már nem is szempont többé, és „anyák” tömegei ölik meg csecsemőiket, ha azok nem rendelkeznek az emberré váláshoz szükséges Bűverejű Szent Fasszal. Kínában már
rég be kellett volna vezetni, hogy ha lányszerkezetű gyermek
valamiképpen meg talál halni, akkor a szülőket azonnal letartóztassák gyilkosság vádjával.
Van egy rossz hírem. Az egész tévedésen alapul. Ez a tévedés
a legsúlyosabb az emberiség történetében, ehhez képest Trumpot megválasztani egy bölcsesség volt. Sok milliárd nő – és ennek folytán a családjukban levő sok milliárd férfi – életét tették
már tönkre abból az elgondolásból kiindulva, hogy a nő nem
ember vagy nem teljes értékű ember. Az egész emberiség ma
több évszázaddal, talán több évezreddel előrébb tartana, ha a
nőket elfogadnák ugyanolyan embernek, mint saját maguk,
Őfőfaszlengetőségeik. A Holdra is, mint tudjuk, férfiak léptek
– de nő írta a holdkompot vezérlő programot.
Az egész sötét középkor kimaradt volna a történelemből,
mert a nők nem engedték volna feledésbe merülni az ókor tudományos, művészi és erkölcsi vívmányait az ókori birodalmak
hanyatlásával, sem pedig azt nem hagyták volna, hogy a férfiakon eluralkodó vallási téboly világpusztítások sokaságává váljon – mert őrajtuk nem fog a vallás férfi felsőbbrendűségről őrjöngő része, azt már csak a férfiak plántálják beléjük. Ursula K.
Le Guin évtizedekkel ezelőtt kimondta, hogy a háborúkat nem
lehet megtartani, ha a tábornok terhes és a vadászpilótának
szoptatnia kell.
Az emberiség sorsa mindkét nemen múlik, de az evolúció
úgy látta jónak, hogy a női nemre sokkal többet bíz – valójában
ebből fakad minden különbség, ami férfi és nő között valaha
létrejött. Tetszenek emlékezni a Marsbéli krónikákra? A legvégére. 2026 októberében egy család megérkezik a Marsra. A
Föld elpusztult, az emberiségből csupán maroknyi túlélő maradt. A három fiú és a lány felfedező útra indul. S az apjuk azt
mondja: „Vigyázzatok a húgocskátokra.”
Ők később megértik.

2017.02.19.

Politikai érdeklődés
Sikerült megfogalmaznom, hogy mely módon és formában érdekel, illetve nem érdekel engem a politika. Ez a szétválasztás
mindig is megvolt, de most már végleges cezúrát vontam a két
fél közé. Az egyik politikai műfajban régebben is voltak és –
ha nagyon megritkulva is – valószínűleg ezután is lesznek cikkek. A másikban régebben is nagyon kevés volt, ezentúl pedig
gyakorlatilag egyáltalán nem várható.
Vegyünk egy tetszőleges politikai problémát és távolítsuk el
a benne érintett összes politikust. Mindegy, mi történik velük,
szívroham, autóbaleset, lelepleződnek vagy hirtelen megöregesznek és nyugdíjba vonulnak, ez lényegtelen, de egytől egyig
eltűnnek a politikai porondról. Ha probléma ezzel megszűnik
létezni, akkor engem eleve nem érdekel.
Voltak valaha cikkeink maraxanak címkével a politikusok
egymás közötti acsargásairól, róla és nem benne. Három éve,
hogy megjelent az utolsó, mert akkor még valamennyire tudtam, hogy miket fenekednek egymásra. Már fogalmam sincs és
nem is érdekel. Ha egy probléma attól probléma, hogy A mondott valamit B-nek arról a nyilatkozatáról, amit C tett D beszéde kapcsán, amelyben E-nek F-fel és G-vel kapcsolatos botrányát taglalta, akkor engem már a legelső nyilatkozatnál nem érdekel.
Hogy mi érdekel a politikában? Eszmék. Mondjuk az olimpiában engem nem az érdekel, hogy keresnek-e különféle Kis
Guczi Balazsak akárhány milliárd milliárdot azzal, ha az olimpiát megtartják, nem tartják meg, Pesten tartják, Celldömölkön
tartják, nyáron tartják, ősszel tartják. Hülyeség. Ha nem keresi
meg az olimpián, megkeresi máson. Na és? „Akkor talán nem
hal meg?” Hagyjatok engem ezzel békén. Engem az érdekel,
hogy jó ötlet-e ez az egész olimpia. Mert amióta kitalálták,
hogy legyen Terézvárosban olimpia, azóta egymást érik a képsorok a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes, kétezres évekbeli
olimpiák helyszíneiről, ahol sokmilliárdos létesítményeket esz
szét a motosz. Tessék mondani, miért nincsen az egyszer hasz-

nálatos orvosi kesztyű három milliméter vastag szénszálas szövetből? Mert abból tíz négyzetcentiméter annyiba kerül, mint a
rendes kesztyűből egy egész pár, azért! Akkor az egyszer használatos olimpiai létesítményekre miért baszunk el ötmilliárd
dollárt, tessék mondani?
Ha már mindenképpen muszáj olimpia, bár ebben eléggé kételkedem, akkor tessenek építeni egy darab olimpiai falvat, föltéve persze, hogy már a legutóbbi is felújíthatatlanul tönkrement, én azt se tudom, mikor volt legutóbb olimpia és hol,
nemhogy azt, hogy minek. Egy darab ilyen falvat, legyen benne uszoda meg ugroda, doboda meg lövöde, futoda meg bánomisén mi mindenféle stadion, komplett hírközlő arzenál, dobogók, nemesfém-kovácsműhely az érmeknek, vízkereszt meg
amit akartok. Mégpedig Spanyolország Valladolid megyéjében, Ceinos de Campos és Aguilar de Campos között.* Ennek
a költségeit állja a nemzetközi olimpicsa közösség, a fenntartással együtt, mert innentől kezdve állandóan ezen az egy helyen lesz az olimpia, és soha sehol máshol. Ezt az egy létesítményt innentől állandóan karban kell tartani, nem törhet föl a
futoda közepén a tarack és az uszoda közepén a polip, ott két
olimpia között folyamatosan dolgoznak a karbantartók. Pesten
is mennyi sok régesrégi épület teljesen használható, az Országház például százharminckét éves, és még a mennyezet se szakadt le, pedig lett volna mitől!
Szóval dolgoznak a karbantartók az új olimpiai falu építési
költségeinek töredékéért, és a sportolók ugyanoda jönnek viszsza minden alkalommal. Két olimpia között pedig lehet egyéb
versenyeket tartani, amikben csak egy-egy stadiont használnak,
szükség szerint, és a nemesfém-kovácsműhely két olimpia között gyárthat egyéb dolgokat, például olimpiai emléktárgyakat,
vinnék, mint a cukrot, hiszen nem a krakkói vagy a calcuttai
vagy a bajanhongori olimpia helyszínéről valók, hiszen egyenesen A Legfőbb Olimpiai Főközponti Nagy Szentélyből.
Mondjuk, hogy a fenntartás költsége, ha levonjuk belőle a
közben termelhető hasznot, négy év alatt százmillió dollár. Ha
egy olimpiai falu felépítése kereken ötmilliárd dollár, akkor
*

Ha nem mondok helymeghatározást, akkor amiatt is egymásnak esnek,
hogy hol legyen.

megtakarítottunk teljes négymilliárd-nyolcszázmillió dollárt
minden négy évben. Százmilliót elköltöttünk fenntartásra, másik százmilliót én kapok az ötletért.

2017.04.04.

Kamuoldalt megosztani
környezetszennyezés
Méghozzá elég durva. Képzelj el harminc mindenbeleblogos
linket egymás alatt. Vannak, akik állandóan ezeket bújják, aztán ha megszólalnak, a negró világít a szájukban, mert amilyen
szinten ezek butítanak, hát nem csoda, hogy emberek rászavaznak politikusokra, akikről tudják, hogy lopni fognak. Süt belőlük a butaság. Minden egyes cikkük vagy önmagában a legblődebb butaság, vagy tele van rakva alul-felül-elöl-hátul-balrajobbra-középen a legblődebb butaságokat reklámozó blikkfangokkal. És most ne gyere nekem azzal, hogy pont olyan cikket
osztottál meg, ami igaz. Írnak igazat is, kell ahhoz, hogy az
odatévedő áldozat hitelt adjon nekik. Elolvas két cikket, ami
szemlátomást igaz – teszem azt valódi hírportálokról lopták –,
a harmadikat már el fogja hinni.
A kamuoldalak teljes listáját itt tartják naprakészen, bár igazából nincs rá szükség, a legtöbbet a domainnevéről föl lehet
ismerni, Eztmuszájmegnézned, Nehagydkisehogyse, Föltétlenülkattincsál, Idevigyázz, Mekkoranagycsúcs, és így tovább.
Ha a nevéről nem, akkor rákattintva a külalakjáról. Valószínűleg az van, hogy Béluskám írt egy szoftvert, amivel tetszőleges
számú domainen lehet karbantartani egy sablont és fölrakni rájuk ugyanazt a cikket, szupermodern technikával, teszem azt a
Nehogykihagyd hivatkozhat arra, hogy a Fúvazze már megírta,
a Fúvazze közölheti, hogy a hír a Nézdmármilyenjópofa hírportálról van, és az összeset ugyanarról a lepörhedt laptopról
üzemeltetik egy lekoccadt savanyapusztai szobából.

Régebben úgy volt, hogy ezek kényszerlájkoldalak voltak,
Béluskám lopott egy videót a jutubliról, vagy csak kirakott egy
képet, ami úgy nézett ki, mint egy videó kezdőoldala, rajta a
kis háromszöggel, és volt egy script, ugye azt is csak egyszer
kellett megírni, ami engedte a videót másfél másodpercig, aztán kivágott egy képet, hogy lájkold az oldalunkat, akkor nézheted meg a videót. És ha lájkoltad az oldalukat, akkor egyrészt
vagy megnézhetted az amúgy tök érdektelen és a jutublin amúgy is meglevő videót, vagy nem, másrészt viszont a lájk nem
a Bakkermilyennagydurranás pont hunak ment, hanem a putyinistáknak vagy jobbikistáknak vagy mit tudom én, kinek, aki
éppen fizetett a kényszerlájkoldalnak a lájkokért. Mert aztán
ezek bilevek lettek, amiket föl lehetett mutatni, hogy apámfasza, hárommillió lájkolónk van egyedül Celldömölkről. Mert
ugye lájkolták a Behalokmilyencsúcs pont hut, a Leesikazállad
pont hut, a Tökfasza pont hut, az Őrületmilyenbaró pont hut, és
így tovább. A kényszerlájkoldalakat a Facebook letiltotta, ez
most már nincsen. Másképpen fognak palimadarat. Azt muszáj
megfogni, mert a megrendelők már kifizették a százmillió
megjelenést a csodaszerreklámjuknak.
Mármost az agyad a tied. Az egyik drogozik, a másik politizál, a harmadik tudásfainfózik, a negyedik ránéz az előző háromra és inkább fölakasztja magát, mindenki azt csinálja az
életével, amit akar. Egy bibi van. Amikor ezeket nemcsak olvasod, hanem meg is osztod, akkor az ismerőseid levonnak egy
következtetést az értelmi szintedről. Alább száll a hiteled a körükben. Ha nem tervezed, hogy záros határidőn belül végleg távozol a Facebookról, illetve akkor is, ha igen, viszont vannak
ismerőseid a valódi világban, akkor javaslom, hogy szorítsd
össze a fogad és állj ellen a kísértésnek, hogy ezeket megoszd.
Jó pár hónapja be- és kijelentettem, hogy aki három darab kamuoldalcikket megoszt, annak lekapcsolom a követését. Aztán
ezt elég hamar le kellett szállítanom egy darabra, mert a kamucikkek nem csökkentek, vagy csak minimálisan. Úgyhogy éntőlem akkor már szennyezheted a környezetedet, én nem látom.
Mások esetleg igen. Ha látják, akkor esetleg levonják a következtetést, hogy neked el lehet adni valódi aranyrögöt műanyagból, be lehet hozzád esni azzal, hogy a kisunokád bajba került
külföldön és azonnal vinni kell neki százezer forintot, lehet ná-

lad házkutatást tartani az otthoni nyomtatón csinált rendőrigazolvánnyal és elvinni a családi ékszereket – ha pedig ők is lekapcsolják a követésedet, akkor nem fogják látni mindazt, amit
egyébként megosztasz. Elveszett a kiskutyád, beteg a gyerek és
ötlet kellene, vagy csak láttál egy klassz videót, megosztod –
én már nem látom, és ha sokat kamuzol, mások se fogják látni.
A juhászbojtár is hiába kiáltott farkast, egy idő után rá se hederítettek.
Ja, és légyszi, tedd meg, hogy nem engem baszol le, amiért
szóltam. Azt olvasol, amit akarsz. Csak a környezetedet ne
szennyezd.
(A cikkben említett oldalakat a .hu alatt ellenőriztem, a cikk
írásakor nem léteztek.)

2017.05.05.

A két legocsmányabb dolog
A két legocsmányabb dolog a római pedofil anyaszentegyházban, hogy
1. valahányszor egy-egy újabb pedofil pap aljasságaira fény
derül, az egyház keblére öleli újonnan megtalált kedvenc papját, hirtelen fölfedezi a mesét a tékozló fiúról, a megerőszakolt
és AIDS-szel megfertőzött ötévesek katolikus mivoltáról pedig
ugyanolyan gyorsan megfeledkezik;
2. amikor én ezt a Facebookon megírom, akkor éppolyan
gyorsasággal előugranak a tolarencia apostolai és megmagyarázzák, hogy nem tehetek felelőssé minden katolikust, hiszen a
megerőszakolt és AIDS-szel megfertőzött ötévesek is nyilván
katolikusok, és senki nem tehet semmiről, még a római pedofil
anyaszentegyház se.
Hát pedig itt a vége. Harminc évig gyakoroltam a toleranciát a
római pedofil anyaszentegyházzal és híveivel (is) – itt befejeztük. Éntőlem pedolikus többet elnézést nem kap. Aki ennek az

egyháznak a papja, híve, akármije, az ezt legalizálja. Kisgyerekek megerőszakolását. Meg egyébként még rengeteg mindent,
ez az egyház több ember haláláért felelős, mint az emberiség
összes többi intézménye, állama, mindenféle tevékenysége
együttvéve, bár ha csak negyvenkilencedikek lennének a listán,
az is éppen elég szörnyű lenne, de ugyebár mondható, hogy az
nagyrészt letűnt, primitív korokban zajlott. Bár az egyház soha
nem tagadta meg bűneit. Legfeljebb le. Ez viszont most zajlik,
itt, körülöttünk, a mi társadalmunkban, nem az ókori Rómában
vagy tudom is én hol.
Álljatok be Iványi Gáborhoz vagy a krisnásokhoz vagy bánomisén hová, ha már mindenképpen képzeletbeli barátokkal kell
beszélgetni és nem tudtok egyedül. Ennél már csak jobb lehet.
Vagy maradjatok a római pedofil anyaszentegyházban, én nem
szólhatok bele. De akkor szakállat kell növesztenetek. Mert a
tükörbe még belenézni, azt már nem lehet.

2017.05.05.

Nincs tovább
Próbálom elképzelni, mit érezhet az a rengeteg kiváló ember az
ismeretségi körömben, akinek együtt kell élni ezzel az iszonyú
szégyennel, hogy katolikus. Holott nem kellene katolikusnak
lenniük, hisz nem is pedofilok. De van egy pont, ahol a toleranciám és a türelmem engem is cserben hagy, ez pedig az, amikor
a pápa deklarálja magát pedofilnak, hisz úgyis sérthetetlen, ő
egy uralkodó, sőt az uralkodók uralkodója, szent és érinthetetlen. Ez már nem szemlesütős comingout, ez mellverős kiállás,
igen, én vagyok a ti pedofil istenetek!
Szokjatok le. Csak ezt tudom mondani. Lehetőleg a vallásról
mint olyanról, mert ritka undorító agyvírus, de erről az iszonyatos pedolikus egyházról mindenképpen. Kétezer éve nyomorítja az emberiséget, több az áldozata, mint az összes többi
intézménynek, találmánynak, bármiféle gonoszságnak együttvéve, de ráadásul most már központi politikájává emelte a pe-

dofíliát. Sajnálom, én megpróbáltam toleráns lenni. Közel harminc évig. Itt a vége.

2017.05.07.

Orbán elment
egy öreg nénihez
Orbán Viktor elment egy öreg nénihez, aki világéletében a szocikra és a libsikre szavazott, Gyurcsány és a különféle kormányváltó csoportok lelkes híve, Orbánnak még a látásától is
herótja van, úgy gondolja, hogy Orbán egy Kárpáthy János-féle
tizenkilencedik század eleji sudribunkó földbirtokos és egy huszadik század közepi kisnyilas törvénytelen gyereke, de a kamera jelenlétében visszafogta magát és kulturáltan beszélgetett
a miniszterelnökkel, akinek negyedszázados gyakorlata van
benne, hogy olyanokkal beszélgessen, akiket ki nem állhat. Az
eszmecsere ezért ha oldott légkörben nem is, de aránylag nyugodtan folyt. Az ellenzék is kénytelen volt elismerni, hogy Orbán képes kulturáltan beszélgetni egy idős nénivel, bár a birkák
láttán nyilván megállapította, hogy a nénike zsidó, máskülönben disznókat tartana, és hát minden libsi zsidó, és alighanem
Soros György zsoldjában is áll – és mégis milyen barátságosan
beszélt vele. Orbán népszerűsége pillanatok alatt tíz százalékot
emelkedett.
Ez volt a science fiction, emberek. Nem történt ilyen. Orbán
egy vastagon vérfideszes nénikét látogatott meg, aki olyan
szinten nyalta a Legmagasabb Fővezéri Segget, amit még a főszemélyikultusznyik elvtársaktól is ritkán tapasztalunk. Az ellenzék holnapra arról fog cikkezni, hogy a nénikét Nemcsák
Károly alakította, pedig a nénike valójában igazi nénike volt. A
Fidesznek semeddig se tart ilyen nénikéket seregestül előteremteni és kivezényelni, amikor jön a miniszterelnöki konvoj,
idestova a párt szavazótáborának legnagyobb részét ők teszik

ki. Akik a párt alakulásakor se fiatal, legfeljebb középkorú demokraták lehettek, mostanra meg se középkorúak, se demokraták. A nénike hamarosan tananyag lesz a színművészetin: íme,
színészpalánták, így kell eljátszani XIV. Lajos legalázatosabb
szolgáját.

2017.05.10.

Éljen
Éljen május elseje!
Éljen a nagy októberi szocialista forradalom ötvenedik évfordulója!
Éljen a párt!
Éljen a szabadság!
Éljen a munkás–paraszt hatalom!
Éljen augusztus huszadika, alkotmányunk ünnepe!
Éljen Rákosi!
Éljen a haza!
No, melyik a kakukktojás? Hát az, hogy „éljen Rákosi”. Mert
Rákosi, amikor ezt kiabálták, tényleg élt. Egy eleven ember
volt. De május elseje meg augusztus huszadika napok a naptárban, illetve ünnepek, a párt egy intézmény, a haza egy terület, a
szabadság meg a hatalom elvont fogalmak. Ezek nem élnek.
Nem haltak meg, soha nem is éltek. Élnek az emberek, az állatok, a növények, a gombák, a moszatok. Átvitt értelemben is
élhetnek dolgok, élhet valaminek vagy valakinek az emléke, él
egy rajz, ha valósággal megszólalnak rajta az alakok, él egy üzleti ajánlat, ha még érvényes. De senki se mondta el, milyen átvitt értelemben „él május elseje”. Soha nem is hallottuk más
igemódban, teszem azt, „a proletárdiktatúra előtt még nem élt
május elseje, de hála Rákosi elvtársnak, élő május elsejéink
vannak”, ilyet nem mondott senki, nem is tudnánk értelmezni.
Kizárólag egyetlen igemódban szerepelt mindig is: „éljen”. Ez
voltaképpen annyit jelent ebben a kontextusban, hogy hurrá, juhé, hinnye. Azannyaköcsögit. Mégse cserélhető föl ezekkel.

Lenin él, élt, élni fog!
Ezzel is van némi gond, elvtársak. Ha ezt kiabálták volna,
amikor Lenin életben volt, akkor nyelvtanilag mindhárom ige
helyénvaló, Lenin jelen időben él, már egypár évtizede élt, és
nemcsak óhajtani lehetett, hanem joggal feltételezni, hogy még
valameddig életben lesz. Csak nem kiabálták. Ez egy versből
való, amit Majakovszkij írt Lenin halálára 1924-ben, Komszomol-dal a címe: A felkelés a kommünért / nem áll meg határok
mesgyéinél, / szerte a földön fellobog: / Lenin – élt, / Lenin –
él, / Lenin – élni fog! (Részlet, Gáspár Endre fordítása.) Mármost távol álljon tőlem Majakovszkijt szemantikailag vagy
bárhogy kritizálni, de ő egy emberre gondolt, aki élt, él, élni
fog, így sajnálatomra nem mondott igazat, mert Lenin akkor
már hónapok óta csak múlt időben élt, zsil, de nem zsiv többé
és pláne nem bugyet zsity. Ha viszont egy eszmére gondolt volna, azt nem hívták sose Leninnek. Legfeljebb leninizmusnak.
Az a japánból közismert szó, hogy banzáj, szó szerint azt jelenti, hogy tízezer év. Egy kínai szó átvétele, ami eredetiben leírva
萬歲 wàn sùi, és a Tang-korban csak a kínai császárnak volt
szabad mondani, azt jelentette, hogy annyi ideig éljen. Mármost onnantól kezdve, hogy a legelső császárt látták meghalni,
ezt többé senki se gondolhatta komolyan. (A Tangok már a sokadik dinasztia voltak, Kr. u. 618-tól uralkodtak, már két és fél
évezredre visszamenőleg voltak császárok az annálesekben.
Annáles inkább, mert nem keveset közülük megöltek.)
Az emberek meghalnak, akármennyire éltetjük őket. És onnantól, hogy meghalnak, már nem élnek. Ezt a kínai udvaroncok is tudták, a modern talpnyaloncok is tudják. Ma is éltetik
Rákosit, pedig Rákosi csak három nappal élte túl az én születésemet. Úgyhogy már nem él, tetszik tudni. És mindazok az elhunyt vezérek, akik már meghaltak, azok nem élnek. Ilyen
bölcs vagyok, tetszenek látni?

2017.05.18.

A migránsok képtelenek
alkalmazkodni
De nem is akarnak. Tökéletes közönnyel vannak az ország ősi
kulturális értékei iránt, kizárólag saját szokásaikat követik,
csak saját nyelvüket beszélik, saját vallásuknak hódolnak. S
mindezt elterjesztették az államalkotó nemzet körében is – ha
ugyan még beszélhetünk az egykori államalkotó nemzetről, hiszen a migránsok az ország nevét is megváltoztatták a saját tetszésük szerint, saját törvényeket léptettek életbe, amiket erőszakkal kényszerítettek rá a nemzetre. Az ország nemzeti jelképeit is eredeti hazájukból hozottakra cserélték, onnan, ahol legtöbbjük bűnözőként futott be kisebb-nagyobb karriert.
Bizony. Ezt mutatta ki egy tanulmány az elmúlt kétszáz évben Ausztráliába érkezett európaiakról.

2017.05.30.

Szüjjémá
Mi az, hogy „a nemzet fennmaradása érdekében”? Állandóan tenyésztenek minket, állandóan arról sikoltoznak,
hogy úristen, mingyánkihalunk, mingyánkihalunk, baszszatok még, emberek, még,
még, csináljatok gyerekeket,
gyerekeket,
gyerekekeeeet,
különben itten úristenmekkorarohadalomnagy kihalás lesz,
egy üresen tátongó lyuk lesz a

zakarpatszkoj mödanszié, miközben tízmillió ember él az országban, illetve több százezret ugyanezek már elüldöztek. Tessék emberi körülményeket teremteni a gyerekszüléshez, a gyerekneveléshez, az oktatáshoz, a felnőtt gyerekek megélhetéséhez, fialni akkor se fogunk „nekik”, pont nem mint a tenyészállatok, hanem gyerekeket fognak az emberek a világra hozni,
éppen úgy, mint most, csak azok akkor majd itt fognak fölnevelkedni, élni, dolgozni, adót fizetni.
Még soha senki nem csinált gyereket „a nemzet fennmaradása érdekében”, ha igen, minden sajnálatom azé a gyereké, aki
ezért született. Gyerekeket azért kell a világra hozni, mert gyereket akarunk. Mert szeretjük. Emberek vagyunk, nem triblik.
Én megőrülök egy gyerekért, de nincsen, erre még üvöltenek
velem a fasiszták. Kurvannyukat. Bevándorlókat akarok a kormányba. Szíreket, líbeket, gambokat, gíneket.
Megjegyzem, bár rég fogalmam sincs, kik vannak a parlamentben, meglepne, ha ott bárki a magyar nőket képviselné. Tudtommal csak a pártját képviseli mindenki, olyan is az egész. Ettől függetlenül mi az, hogy „szülniük kell”? Rendelet? Cári
ukáz? A szülésre utasítottak pontos köre? Alsó-felső korhatár,
származási követelmények? Az óhajtott gyerektermés nemi
összetétele, átlagosan kívánt darabszám ellésenként? Gondoltam, hátha okosabb leszek, beírtam a gugliba, hogy „szülniük
kell”, legelsőként egy négyéves romániai hírt dobott ki, aminek
lényege, hogy a főromán szülésre biztatta a román nőket, „lányok, csináljatok gyerekeket” (reméljük, hogy a fordító az, aki
nem tudta, hogy a gyereket pont a férfiak csinálják), mert a következő tizenhét évben négymillióval, azaz több mint egyötödével csökkenhet a lélekszám, ráadásul „a roma kisebbség
meglehetősen termékeny”. Merthogy akkor meg mi baj lehet,
ugye? A kormánynak adófizetőkre van szüksége, gondolja a
naiv ember, pedig fenét, a kormánynak elsősorban csápoló rajongókra van szüksége, akik a főkormánynyik nevét üvöltik a
választási zihálásban, bár ebből az országnak semmiféle haszna
nem származik, de ettől hízik a vezérnök mája.
Ha az országnak adófizetőkre lenne szüksége, és ezért kellenének a gyerekek, akkor például a 2030-ig várható népességfogyást a 2013-as baszási kampány egyáltalán nem ellensúlyoz-

ná, hiszen a kampány hatására termelt gyerekek 2014-ben születtek és 2030-ban még csak tizenhat évesek lesznek, egyáltalán nem adófizetők. Azonfelül na nehogy már elhiggyem, hogy
egy Traian Băsescut pont érdekelni fog, hogy hány adófizetője
lesz Romániának, amikor ő hetvenkilenc éves lesz és már mindenki elfelejtette, hogy valaha főromán volt. Egyszerűen parancsolgat, ukázokat dobál, dugjatok, emberek, látni akarom öt év
múlva a kis óvodásokat, akik az én nevemet zengik, mert nekem köszönhetik kitenyészésüket!
Hát a főmagyar pont olyan, mint a főromán. Ezek egyformák
mind, egyiknek se vagyunk emberek, tényleg csak tenyészállatok vagyunk. Mert lehet egy országban tényleg az a probléma,
hogy kevés az ember, mondjuk Pitcairn szigetén ez frankón
fönnáll, úgy ötvenen maradtak, és bár nem külön ország, annyira messze vannak mindentől, hogy egyedül kell boldogulniuk,
szóval ötven ember között legyen minimum orvos és fogorvos,
valaki, aki ennivalót állít elő, valaki működtesse az erőművet,
valaki tanítsa a gyerekeket stb., és még gyerek is legyen köztük, különben kihalnak. Szóval lehet ez tényleg probléma. De
ez nem a politikusok problémája, baszki, hanem a nemzeté, és
majd pont el fogom hinni a főmagyarnak vagy a főrománnak,
hogy pont ebben az egy dologban őtet a nemzet baja aggaszcsa,
amikor egyébként semmiben, le se szarják a nemzetüket, felőlük megdögölhetünk valamennyien, csak fizessük ki, amit ők
kitalálnak. Ha a politikust tényleg az érdekelné, hogy nem lesz
elég ember az országban (mert a szakértők kiszámolták és kiderült, hogy 2030-ban, hasamra ütök, tizenhétmillió magyarra
lesz szükség, különben vagy nem lesz elég bevétele az államnak, vagy őrület magasra emelkedik mindenkinek az adója),
akkor kurva egyszerű a megoldás, követelni Brüsszeltől vagy
könyörögni nekik, ízlés szerint, hogy küldjenek nekünk ide minél több bevándorlót! Ha adófizetőkre van szükség, akkor ők a
megoldás, jöjjenek, találjanak munkát és fizessenek adót, meg
vagyunk mentve! Hány szakmában nincsen elég ember? Én
konkrétan az egészségügyet tudom, de van több is. Akkor jöjjenek bevándorló orvosok, nővérkék, kórházi takarítók, tegyék
rendbe az egészségügyet, és meg leszünk mentve. Persze fizetést kell nekik adni, miből, adóból, honnan lesz, jöjjenek bevándorló kereskedők, gyárosok, keressenek pénzt, abból fizes-

senek adót, föltaláltuk az országot. Az Egyesült Államokat kik
tették gazdaggá, az őslakosok leszármazottai vagy a bevándorlókéi? Kanadát? Ausztráliát? Brazíliát? A Dél-afrikai Köztársaságot? Hogy milyen módszerekkel, az egy másik történet, de
megtették. Egész csomó olyan ország van, amiknek ma jól
megy a szekerük, és bevándorlók tették őket gazdaggá. Szingapúrt, Monacót, Új-Zélandot is. Viszont Japánt és Dél-Koreát
meg az őslakosok, ugyanis megtették azt, amit a magyarok valahogy nem annyira, vagy nem elég hatékonyan: kurva sokat
dolgoztak.
Nincs elég ember Magyarországon, aki kurva sokat tudna
dolgozni? Miért nincs? Nyolcmillió felnőtt él az országban, az
egészségügyünk szarul áll, tehát mondjuk, hogy abból csak hatmillió munkaképes. San Marino, Monaco, Liechtenstein, Andorra, Izland, Málta, Luxemburg, Észtország, Lettország, Szlovénia, Litvánia, Új-Zéland, Finnország, Dánia. Ezeknek a teljes
népességük, gyerekekkel, öregekkel, betegekkel együtt nem éri
el a hatmilliót, és mindegyik folyamatosan gazdagodik, az olajparadicsomokat ki is hagytam, ők más kategória. Hogy a hatmillió munkaképesnek el kell tartania a négymillió nem dolgozót? Máshol is vannak gyerekek, öregek, betegek. És az állam
családi pótlékot, nyugdíjat, miegyebet fizet ott is.
Netán szakértők kiszámolták, hogy kellene még, hasamra
ütök, ötezer vasmunkás, négyezer bányász, háromezer paraszt,
ejtsd mezőgazdasági őstermelő, nyolcezer kőműves, és kerestek a hatmillió között, aki elvállalná, de mind csak szoftverháznál rendszergazda akar lenni, dídzsé vagy bankhivatalnok? Jó,
akkor ott vannak a bevándorlók. Tessék meghirdetni az Immigrant Newsban, hogy Magyarország azonnali belépéssel fölvesz
ötezer vasmunkást stb. Vagyis persze nem Magyarország, hanem itteni vállalkozók. Hogy nincsenek vállalkozók? Hát minden problémátokat én oldjam meg? Tessék olyan feltételeket
teremteni, amitől lesznek vállalkozók. Miért megy valaki vállalkozni pont Monacóba, Las Vegasba, Dubajba, Szingapúrba?
Mert olyanok a feltételek. Miért jönne vállalkozni pont Budapestre, ha nem olyanok a feltételek? Hogy építsen gyárat, aminek a befektetése majd húsz év múlva kezd megtérülni, ha
évenként változik az adórendszer, és húsz év alatt bőven számíthat rá, hogy egyszerűen kisemmizik?

De ugye én itt végig hülyeségeket beszéltem, mert nem adófizetők kellenek, igaz? Akkor jó lenne a bevándorló, csakugyan.
De nem magyar a vérfaja. A cél nem az, hogy az ország gazdasági mutatóit helyreállítsák, mert ahhoz igazából nem kellene
jól menő vállalkozások létrejöttét elősegíteni, elég lenne, ha
nem tennék tönkre azt, ami van. („Istenem az égben, negyvenmilliárd hiányzik az államkasszából, mit tegyek?” „Tedd viszsza, fiam.”) A cél az, hogy vérségi magyarokat tenyésszenek.
Hogy az miben különbözik a vérségi nem magyartól, arról fogalmam sincs, mert ugye amikor a szőke, kék szemű (tehát genetikai viszonyainkat ismerve feltehetően burkus származású)
gyerek lelkesen szaval március tizenötödikén, akkor a fajú politikusnak könnybe lábad a szeme meghatottságában, amikor
viszont a fekete hajú, ázsiai arcú gyerek szaval éppen olyan lelkesen és hibátlan magyar kiejtéssel, akkor a fajú politikus utálkozva összesúg a szomszédjával, hogy ide már minden gyüttmöntet beengednek, bár az valószínűleg genetikailag közelebbi
rokonságban áll az ősmagyar vezérekkel, akkor is, ha a papája
vándorolt be Kínából, illetve akkor aztán főleg valószínű.
Magyar fajú gyerekek kellenek. Kérdezhetek valamit? Mi a
fajomnak?

2017.06.09.

Hannibál nem volt portás
Találkoztunk azzal a portás bácsival, aki a hetvenes években
kivárta a tizennégy óra nulla perc nulla másodpercet, akkor komótosan megfordította a nagykapu zárjában a kulcsot, és az
anyukák bemehettek a beteg gyerekeikhez. Semmit sem öregedett, csak áthelyezték. Most a körúti főkapunál teljesít szolgálatot, és az a dolga, hogy a közlekedést akadályozza. Van neki
egy kétsávos sorompója, amivel imád játszani. Ha egy autós
(ezek voltunk mi) valami renitens módon jutott be a klinikaudvarba, akkor nem mehet ki. Irgumburgum! Hörrömbörröm!
Lesz itt rrrrrrend!

Vagyis ott áll a kimenő sávban egy másfél tonnás, négyméteres autó, és a bejövő sávban ezalatt jönnek befelé, nagyrészt
mentőautók, amíg tudnak, csakhogy az út kanyarodik, és bár a
Rrrrenitens Bajkeverrrrő nem állja el a bejövők útját, a kimenőkét igen, és azok aztán elállják a bejövők útját is. És hát akarhat
kimenni mentő is, sürgősen is. Nem számít. Dörr-dörr! Reccs!
Hátra arc, vissza az egész agyonzsúfolt klinikaudvaron pótdíjat
fizetni! Ötezerrrrr forrrrint!
És amíg a renitens próbál félreállni, a portás ledörgi a következő renitenst. Este pedig a jól végzett munka boldogító tudatában ballag haza. Megfegyelmezett kétezer felnőtt embert, szétkúrt háromezer idegrendszert, betegekét, akik gyógyulni jöttek,
hozzátartozókét, akik sokat küzdenek őnélküle is, egészségügyisekét, akiknek járna a szabad út, csak nem férnek el, rendőrrel fenyegetett háromszáznegyvenötöt, de – őt ma csak ezerhétszáznegyvenketten küldték el a jó kurva anyjába.
No mindegy. A kis sikereknek is örülni kell. Hátha holnap
jobban megy.

2017.06.26.

Negola devdzsi vuldegger!
Pride alkalmával a HEGYI-népség (Homofóbok és Egyéb
Gyűlölködő Idióták) meg szokta kérdezni, hogy a heterók mikor fognak vonulni, mert hiszen egybites aggyal más nemigen
jön össze, mint ugyanazokat a primitív kérdéseket ismételgetni.
A szokásos válasz ugye kétféle is lehet, a) körmeneten, békemeneten, jobbikosok schutzstaffelschlachtsmarschschreckungsparadéjén kizárólag heterók vannak, hisz még a gondolat is
kész istenkáromlás, hogy ezek közé bbbbbbuzi keveredhessen,
illetve b) heteró körmenet akkor lesz, amikor a heterókat fogják
diszkriminálni, ami ugyebár nem történik.
No, itt van a trükk. Mert a diszkrimináció iránya változóban
van, és előbb-utóbb a heterók is lehetnek célpont. Nem a melegek fogják őket kirekeszteni, már csak azért sem, mert ők mint

kisebbség (és biológiai tény, hogy mindig kisebbségben lesznek, belőlük egyszerűen kevesebb születik) eleve tudják, hogy
a kirekesztés rossz, ezért jellemzően nem gyakorolják. Egy-két
futóbolond persze köztük is akad.
Bárki lehet célpont, mert változik a gyűlölet mint tömegjelenség, miközben az elkövetői kör nem változik. Eddig az úgynevezett fehér, keresztény, magyar, heteró, épkézláb, felnőtt férfiak voltak a jellemző gyűlölködők minálunk, valamint az ilyenekből álló mindenkori kormány – és ezentúl is ők lesznek.
Mármint a HEGYI-népség, a kormányoknál nem lesz változás.
Továbbra is meglesznek az eddigi sztenderd gyűlöleti körök,
cigányok, zsidók, melegek, ezeket nagyon kényelmes továbbra
is gyűlölni, hiszen megvan az összes előregyártott szólam, amiket használni lehet, a természetellenes homoszexualitásról, a
zsidó világuralomról, a tolvaj cigányokról, minden megvan. De
csatlakozik hozzájuk, és valószínűleg idő múltával teljesen átveszi helyüket egy új kategória. Negola devdzsi vuldegger!
– Negola devdzsi vuldegger! – bugyborékolta fenyegetően a
jelenség. Luke még életében nem látott hozzá hasonlót; nem ismerte sem a faját, sem a nyelvét. […]
– Nem tetszik neki a maga pofája – közölte a kis köpcös
meglepően mély hangon Luke-kal.
– Végtelenül sajnálom – felelte Luke, s szívből kívánta, bárcsak valahol máshol lenne e pillanatban.
– Nekem se tetszik a pofája – folytatta mosolyogva a kis ember, mintegy haveri közvetlenséggel.
– Mondtam már, hogy végtelenül sajnálom.
Mint tudjuk, Mos Eisleyban az, ha valakinek nem tetszett a
pofája, elég volt, hogy megöljék az illetőt, hacsak persze nem
volt vele egy fénykarddal jól bánó jedi. Mi még nem tartunk itt,
mármint az ölésnél, de amúgy bármire elég ok, ha nem tetszik
a pofája. Természetesen cigánynak, zsidónak, buzinak eleve
nem fog tetszeni a pofája, de idő múltával másodlagos lesz,
hogy miért nem tetszik. Negola devdzsi vuldegger, és kész.
Érdemes lesz szert tenni jedi ismerősökre.

2017.07.22.

Egy mondat a baromságról
Nyilván csak magyar, sőt pesti közlekedési migráncsosok lehettek azok, akik Londonban odatrömpöltek a limonádét áruló
ötéves kislányhoz és ledörögték: „Hörrömbörröm! Ön főköztökörvény-szabályrendületsértülészeti magatartás tanúsításából
kifolyólag bírrrrrrrságfőhatóság foganatosításaképpen tilalmaztatik!”, mert Hegyeshalomtól nyugatra az emberek a seggüket
már nem a nyakukon szokták hordani, és még szerencse, hogy
a rémisztőcég főnöke egy brit úriember, mert ha az is magyar
lett volna, akkor a kislány nem ússza meg tíz év fegyházzal, az
nálunk annak jár, aki nem csinált semmit, ő meg hazaáruló, hiszen árulta a limonádét és vitte volna a pénzt haza.

2017.09.23.

Keresztényesítés
Összeakadtam tök rokonszenves úrral, aki megállapította, hogy
itt az ideje, hogy megtérjek kereszténnyé, éspedig azonnal.
Voltak bizonyos okaim, amik miatt udvariasan végighallgattam
és érdemi válaszokat adtam neki, és személyében tényleg tök
rokonszenves volt, csak rettenetes fárasztó.
Köszönöm kérdéseteket, jól. Felnőtt ember vagyok, kialakult
értékrenddel, világképpel, elég magasan fejlett erkölcsi-etikai
érzékkel. Ami a sajátom, én magam fejlesztettem ki tizenkilenc
éves koromtól kezdve, miután rájöttem, hogy amit készen kaptam, az hamis világnézet volt. Nincs szükségem mások előregyártott világnézetére, pláne nem az ókorból. Nekem a jelenkori filozófiák is elavultak. És nem tűrök irányítást magam fölött,
volt benne részem eleget, de akkor is csak azt mondhatták meg,
hogy mit kell csinálnom, abba nem szólhattak bele, hogy mit
kell gondolnom.

Továbbra sem értem, hogy vadidegen emberek nemhogy milyen jogon akarnak engem bekeresztényesíteni, de egyáltalán
mi a csodáért érdekli őket, hogy én mit hiszek. Engem az sem
érdekel, hogy a rokonaim, barátaim mit hisznek. Ha nem közlik
velem, akkor fogalmam sincs róla; ha közlik, jó eséllyel legközelebbre azt is elfelejtem. Ha a számba rágják, mint ez az úr,
meg korábban néhány hasonló, akkor persze nem. A jézusos
képecskéket kidobom a szemétbe, egyébként is primitív gondolat, hogy képecskékre van szükség ahhoz, hogy valaki valamit
gondolni tudjon.
Nekem is vannak kedvenc témáim és vesszőparipáim, amikről kétségkívül többet beszélek az elégnél, de ha valakit nem
érdekelnek, akkor nem erőltetem. Az irodalom és ezen belül az
egyes regényeim, a nyelvészet és azon belül számos tárgykör, a
számítástechnika története, különféle filozófiai téziseim, Lettország zeneművészete és még sok minden. Nem hiszem, hogy
sokan lennének a környezetemben, akikkel ezeknek akár a feléről beszélgettem volna.
Hitem is van. Hiszek önmagamban. Van tizenkét lány és két
fiú, akikben hiszek. Hiszek a gondolat és az irodalom erejében,
hiszek az emberi tudás és jobbra törekvés hatalmában, ennélfogva hiszek abban, hogy a világmindenség képes megfordulni
Keita Krūmiņa vigyora körül.
És zokon veszem, ha ebből bármit elvitatnak tőlem.

2017.10.07.

Abortuszellenes kampányom
(A Várva Várt Alapítvány abortuszt betiltó petíciójához írtam.)
Részemről lelkesen támogatnám az abortusz elleni harcnak a
következő formáját.
1. Nő vagy fiatal lány teherbe esik, olyan körülmények között, amikor erősen kétséges, hogy merhet-e, akarhat-e gyereket vállalni.

2. Elmegy (elküldik, elviszik) egy alapítványhoz, vagy azok
elmennek hozzá, megbeszélik, hogy mi a probléma.
3. Alapítvány elmondja a lehetőségeket: örökbe adni, sajátlag
felnevelni vagy abortusz. Elmondja, hogy melyik mivel jár és
melyikhez milyen segítséget lehet kapni.
4. Nő vagy fiatal lány döntést hoz. Ő. Alapítvány meg sem
próbálja befolyásolni, nem beszél a döntés- és kommunikációképtelen magzat döntéséről, a magzat jogairól, ilyen hülyeségekkel nem traktálja, nem próbálja a nő vagy fiatal lány életét a
saját értékrendje szerint kormányozni, hogy aztán elégedetten
kikísérje az ajtón és többé ne foglalkozzon vele. Nő vagy fiatal
lány tehát döntést hoz.
5. Alapítvány segíti a döntés végrehajtásában. Most jön a
neheze.
a)
6. Ha a döntés abortusz volt, akkor alapítvány elkíséri (fuvarozza) orvoshoz, segít kitölteni a kórházi papírokat (fél- vagy
egészen analfabéta lányok is esnek teherbe), és ha kell, a kezét
is fogja a beavatkozás alatt.
7. Utána lelki támaszt, vigaszt nyújt.
b)
6. Ha a döntés örökbe adás volt, akkor alapítvány segít a terhesség alatt, terhesgondozás, egészséges anya és egészséges
magzat, örökbe fogadó szülők megtalálása, az örökbefogadás
hivatalos, érzelmi és technikai részleteiben való segédkezés,
minden, ami kell.
7. Utána lelki támaszt, vigaszt nyújt az anyának, segítséget az
örökbe fogadó szülőknek és majdan a gyereknek, lásd c) pont.
c)
6. Ha a döntés az volt, hogy felneveli, akkor alapítvány segít
a terhesség alatt, mint a b) pontban.
7. Segít, ha kell, a szülésnél, onnantól, hogy ha kell, elviszi az
anyát a kórházba (tizenéves kislányt egy borsodi tanyán a hetvenéves anyukája nem fog beültetni a nemlétező kocsiba és
tépni vele), a kórházban ellátja mindazt a feladatot, amit szerencsésebbeknél a gyerek apja végez.
8. A gyerek születésétől kezdve folyamatos segítséget nyújt,
elsősorban technikait, de anyagit is, mert egy gyerek rengeteg
pénzbe kerül, és nagyon sok gyereket azért vetetnek el, mert

nem látják biztosítva, hogy lesz miből felnevelni. Bébiszitterkedik, pelenkáz, ha az anya már nem győzi, pótszülőként ellát
minden tennivalót, mert nem az elvet tartja fontosnak, hogy
minden gyereknek joga van megszületni (és kész, ennyi), hanem magát a gyereket, hogy joga van rendes ruhában menni iskolába akkor is, ha az anyjának nincs miből előteremteni, hogy
joga van rendes főtt ételt enni akkor is, ha az anyja negyvenfokos lázzal ágynak dőlt, vagy éppen tökrészeg, hisz ki mondta,
hogy ezek az anyák angyalok – egyszóval mindenféle segítséget folyamatosan ellát, egészen addig, amíg a gyereknek szüksége van erre. Súlyos fogyatékos gyerekeknél van esély, hogy
életük végéig, ha nyolcvan évet élnek, akkor is.
9. Ugyanezeket a feladatokat elvégzi azoknál a gyerekeknél
is, akiknél soha szó nem volt arról, hogy abortusz lenne, avagy
nem keresték meg az alapítványt soha, csak megszületett a gyerek, és súlyos fogyatékos, nyomorog, egyéb bajai vannak. Mert
minden gyerek gyerek, és minden gyereknek joga van ugyanahhoz, az igazi, emberhez méltó gyerekkorhoz, amit nem azzal
érünk el, hogy egyszer eljön három néni, kipucolják az örökké
koszos és éhes gyereket csillogó tündérszépre, aztán elviszik
egy fényes házba, ahol egy kövér bácsi megvendégeli konyakos éticsigával à la Saint-Lazare de la Rochefoucauld, aztán
visszaviszik nyomorogni.
No, egy ilyen alapítványt tényleg támogatnék én is. Hogy ezt
miből lehetne megvalósítani? Honnét tudjam? Titeket érdekel,
hogy miből nevelik föl azokat a gyerekeket, akik azért születnek meg, mert megtiltjátok az abortuszt és nincs kéznél angyalcsináló banya?

2018.01.14.

Óvodások vagyunk
Ez van, kérem tisztelettel. A Facebook teszi-e vagy egyébként
is ilyenek vagyunk, nem tudom. Egyik barátom oldalán az emberek egymásnak esnek Geréb Ágnes miatt, már volt, aki törölte a másikat; mások talán csak nem jelentették be, vagy még
fontolgatják. Engem a veronai buszbaleset kapcsán töröltek, tiltottak négyen vagy öten.
Elveszett a készség a problémakezelésre? Úgy néz ki. Az
enyém sincs meg, magamról is beszélek, legfeljebb nekem ideológiám is van hozzá, féltucat halálos betegséggel, amiknek árt
a stressz, jogot formálok rá, hogy bármely probléma elől kitérjek. Másik barátom nemrég belekeveredett egy hülye botrányba, egy darabig részt vettem a vitában (mert a barátom és mert
igaztalanul bántották), de aztán a dolog túl sok stresszt okozott,
egyszerűen kiléptem az egészből, mert nem tudtam megoldani,
hogy ne okozzon stresszt. Régen ez nem lett volna probléma,
fapofával felelgettem az embereknek, akik már a plafonon voltam. Most kénytelen voltam hónapokra lekapcsolni minden értesítést a barátom dolgairól.
Nem tudjuk, de nem is akarjuk kezelni a problémáinkat.
Nincs mindenkinek az a készlet betegsége, ami nekem, nyugodtan szembenézhetnének a helyzetekkel, de nem teszik. Lásd
veronai buszbaleset.
Másfél évig küzdöttem, hogy visszaszerezzem a legjobb barátom barátságát, már nem teszem, hagytam a csodába. Ő se
tudja kezelni a problémáit, én se. Képeslap-ismeretség lettünk,
érdeklődünk egymás hogylétéről, kellemes ünnepeket kívánunk
egymásnak, és kész. Hogy én ettől az intenzív osztályon kötöttem ki – így jártam, és kész. Tudnom kellett volna kezelni a
problémáimat.
Nekem ez az egész így nem tetszik, de ezt a problémát se tudom máshogy kezelni, csak – leírtam ide, és kész.

2018.07.16.

Odassatok, pina, pina!
Van egy hölgyismerősöm, egy nemzetközileg azonosíthatóan
nőnemű keresztnévvel. Huszonöt éves. Nyitott egy Facebookfiókot. Amikor e szavakat írom, kereken négyszáz ismerőse
van. Jóval többen jelölték, csak pár tucatnyian közben törölték
vagy megszüntették a fiókjukat. A világ minden sarkából érkeznek, szinte kizárólag férfiak, akik a legkülönbözőbb nyelveken próbálnak kommunikálni vele.
Pedig soha nem jelölt be senkit, soha nem írt semmilyen
megnyilvánulást, se az oldalára, se facebookos oldalakra vagy
csoportokba, az égvilágon sehová. Nincs fönt az arcképe, semmilyen fényképet nem rakott föl, se egy linket, semmit. Nem
válaszol magánüzenetekre. Nem küld képet, amikor kérik. Nem
veszi fel a messengeres hívásokat. Semmiféle kommunikációt
nem folytat a külvilággal.
Ugyanis nem létezik. Puszta fikció.
A fiókot én hoztam létre egy időközben idejétmúlt műszaki
probléma megoldására, és soha semmire nem használtam. De
egyszer csak, mindössze néhány órával a fiók létrejötte után,
valaki bejelölte ismerősnek. Egy férfi. Visszaigazoltam, miért
ne? Nem sokkal később már egy csomóan toporogtak a kis piros emberkeikon mögött, és azóta is mindennap jönnek. Van,
hogy egytucatnyi új bejelölést találok, amikor bekapcsolom a
böngit. És egy csomó magánüzenetet.
A legutóbbi fotót küldött a faszáról. Egyébként egy csomó dögös nő van az ismerősei között, és rajzolt pornó a profilképe. A
fotó előtt annyit mondott, hogy biztosan sexy vagyok, küld képet, és küldött. Az arcáról nem, az nem fontos. Talán jobb is.
Faszt küldött egyébként más is. Ezeket amúgy följelentem, de
nem ütköznek a Facebook közösségi akármijébe.
Már ketten megkérdezték, hogy milyen kapcsolatot akarok,
lazát vagy komolyat-e, de azt nem kérdezték, hogy akarok-e
bármiféle kapcsolatot. Vagy netán van-e már. Az egyik pénzt

ajánlott, négymilliót, úgyhogy nyilván egy csóró kis nyomoronc, akinek se nője, se pénze.
Egy úr, aki szexcsetet javasolt, bár semmit az égvilágon nem
tud rólam a nőnemű keresztnevemen kívül, civilben amúgy egy
legalább hatvanas, lepörhedt öregember, aki néhány kislány
fényképét rakta ki a Facebookra, nyilván az unokák.
Amíg az előző mondatot leírtam, egy másik fazon felhívott
videón, amit persze elutasítottam, ez amúgy a sokadik eset. Erre elkezdett pornóképeket küldözgetni. Följelentettem és lekapcsoltam az üzeneteit.
Vannak, akik napokig mindennap küldtek mosolyt, integető
kiskutyát, szívecskéket. De olyan is van, aki elküldte a fényképét, rossz arcú tetkós csávó, na, tetszik-e nekem (hát nem az
esetem), mert akkor küld még. Nem feleltem semmit, akkor
küldött magáról képet a fürdőkádból, a faszát hab takarja, roppant disztingvált. Nem feleltem semmit, küldött újabb képet,
most felöltözve. Nyilván egész gyűjteményem lesz ennek a fazonnak a fényképeiről, mert az ilyen soha nem jön rá, hogy
egyszerűen nem kérnek a társaságából.
Valaki éppen most azt írta, hogy lenne egy kérdése. Mivel
választ nem fog kapni, lehet, hogy nem fogom megtudni, mi a
kérdés, mert arra vár, hogy „no mongyad”, de hát erre hiába.
És innentől kezdve ez egy kísérlet, hölgyeim és uraim. Szeretnék választ kapni néhány kérdésre.
1. Vajon mindenkinek, akinek van egy nemzetközileg azonosíthatóan nőnemű keresztneve, elkezdenek ömleni a kéretlen
férfiismerősök, akik megállás nélkül öntik a pornót?
2. Vajon ez életkorfüggő vagy tökmindegy? A tízéves és a kilencvenéves is ezt kapja?
3. Ez csak facebookos sajátosság vagy ezeknek az életben is
minden nő kurva?
Vagy lehet, hogy inkább nem is szeretnék választ kapni ezekre
a kérdésekre.
Arra gondoltam, hátha attól van, hogy rossz társaságba keveredtem. Talán némelyik ismerősömnek az összes ismerőse kurva, és akit az ő ismerőseik között látnak, arról automatikusan
föltételezik, hogy ő is kurva. Ezért folytattam a kísérletet: tö-

röltem az ismerőseimet. A kereken négyszázból egy időközben
eltűnt, tehát 399 ismerőst egyenként, az utolsó szálig töröltem.
Most egyetlen ismerősöm sincs. Titkosítottam a (hamis) születési dátumomat, most már huszonöt éves se vagyok, nincs életkorom. Töröltem az időfolyamon levő két posztot, amiket két
ismerős rakott ki, köszönőleg, amiért visszaigazoltam őket.
És várok.
Utóirat, másnap. Kb. huszonnyolc óra alatt bejelöltek kilencvenhatan.

2018.10.20.

Egy titkos dosszié
A Tibilefasz (Titkos Bírósági Levelezéseket Felkutató Alapítványok Szövetsége) birtokába jutott annak a levelezésnek, amit
a magyar bírói kar folytatott a kormánnyal. A levelezés a következő tételekből áll:
1. A magyar bírói kar levele, amit az ország valamennyi bíróságán működő összes bíró aláírt. Ebben kijelentik, hogy nem
hajlandóak hajléktalanokat elítélni azért, mert hajléktalanok. A
törvény végrehajtása a legsötétebb horthysta vérbírókkal hozná
őket közös nevezőre, és ha ezt a törvényt azonnal semmissé
nem nyilvánítják, akkor az összes bíró azonnali hatállyal leköszön tisztéről.
2. A kormány válasza, amiben sorosbérenceknek és norvég
libsiknek bélyegezi őket, emlékezteti őket a felcsúti kisvasút
példátlan sikerére, és ha leköszönnek, azonnal ki lesznek rúgva, és többé ligetvédő-ütlegelésre sem alkalmazzák őket.
3. A bírói kar válasza, amelyben távoznak posztjukról.
4. Egy köteg képeslap, a bírók küldték őket a kormánynak
nyugati országokból.
A dossziét megszereztük és alább közzétettük…
…volna…

…ha létezne. De nem létezik. A Tibilefasz a LAttilaD.org saját külön, pillanatnyi agyszüleménye.
A bírók nem írtak ilyen levelet a kormánynak.
Nem is fognak.

2018.10.23.

A hajléktalanság megoldása
állami feladat
1.
Az állam köteles az adófizetők pénzéből létrehozni és működtetni egy országos intézményt, amely az alábbiakban leírtakat
megvalósítja. Az állam köteles az ehhez szükséges anyagi forrásokat biztosítani.
1. A meglevő hajléktalanszállókat át kell alakítani olyanokká,
ahová a hajléktalanok be mernek menni és hosszabb ideig ott
mernek maradni. Az új hajléktalanszállókat már eszerint kell
kialakítani. Rendészeti eszközöknek egyedül itt van helye: a
többi hajléktalant meglopó, terrorizáló, az ott-tartózkodást ellehetetlenítő embereket a rendőrség köteles megfegyelmezni.
Szükség esetén köteles huszonnégy órás biztonsági őrséget biztosítani.
2. Ezzel egyidejűleg meg kell kezdeni a hajléktalanok tartós
lakhatásának megoldását. Az országszerte sokhelyütt megtalálható lakatlan, eladhatatlan lakásokat és házakat meg kell venni
tulajdonosaiktól, rendbe kell őket hozni, és új épületeket is kell
emelni. Ezekbe a lakásokba kell a hajléktalanokat beköltöztetni. Ha szükséges, új utcákat vagy akár új településeket is létre
kell hozni.
3. A továbbiakban biztosítani kell a volt hajléktalanok megélhetését. Aki dolgozni tud, annak munkát kell adni, aki nem, annak nyugdíjat vagy egyéb ellátást.

4. Ugyanezen a módon kell kezelni mindazok problémáját,
akik hivatalosan nem számítanak hajléktalannak, mert házban
élnek, ahová be vannak jelentve, de életkörülményeik nem
egyeztethetőek össze a huszonegyedik századi európai normákkal.
5. Záros határidőn belül el kell érni, hogy az országban senki
ne éljen egy független szakértők által meghatározott minimum
alatt, amelybe beletartozik a közművesített lakás és a napi minimális kalóriabevitel. Az a hely, ahol ezt a minimumot az
egyén megkapja, csak akkor lehet a börtön, ha az illető egyént
a bíróság bűncselekményért jogerősen elítélte. A hajléktalanság
nem bűncselekmény.
2.
Mégpedig mindezeket az állam azért köteles elvégezni, mert az
államapparátus – a kormány, a minisztériumok, azok alárendelt
szervei, az állami intézmények és cégek, és a mindezeket elméletileg felügyelő parlament – a társadalom eszközei arra, hogy
általuk biztosítsa olyan feladatok ellátását, amikre az egyén és
az alkalomszerűen szerveződő embercsoport nem képes. A társadalom, amelyet neveznek országnak, hazának, nemzetnek,
népnek és közösségnek is, azért hozta létre ezeket az intézményeket és ad munkát a bennük dolgozó embereknek, hogy szolgálják őt, a társadalmat, segítsenek megvalósítani a társadalom
különféle céljait.
Ezek a célok különböztetik meg az embert az állattól, amely
máról holnapra él, és a jövőre vonatkozó elképzelései nem mutatnak túl a fészeképítésen vagy télire élelem gyűjtésén. Az ember egyik fontos célja a létbiztonságra való törekvés, számos
különböző szempont szerint. Azért építünk házat, mert biztonságban akarunk lenni az időjárástól, állatok és emberek támadásától, és a házban akarjuk tartani tárgyainkat, amiket további
céljaink megvalósítására használunk. A létbiztonságnak az ember számára az is része, hogy biztonságban akarja tudni jövőjét
és gyermekei jövőjét, így például biztos akar lenni abban, hogy
a jövőben is lesz hol laknia, neki és gyermekeinek is.
Házakat építeni nem az állam feladata, hanem kőműveseké,
építőipari cégeké. Az államnak az a feladata, hogy a társada-

lom nagyszabású céljait megvalósítsa. A társadalom az országban élő összes embert jelenti, a hajléktalanokat, a börtönben levőket, a gyerekeket, a szavazati jogukat bármiért elveszítetteket is. Az állam azért köteles gondoskodni a hajléktalanok
problémájának (és számos egyéb problémának) emberhez, a
huszonegyedik század emberéhez méltó megoldásáról, mert ezt
követeli tőle a társadalom, amely az államot megalkotta, fenntartását fizeti és személyi utánpótlását biztosítja.
Az állam nem ura a társadalomnak, hanem szolgája. Az az állami vezető – legyen a ranglétra bármilyen magas vagy alacsony pontján, országos vagy helyi szinten –, aki az „egyszerű
állampolgárt” maga alatt állóként kezeli, lenézi, az rossz szolga, és el kell csapni.
3.
Mindez nem valamely konkrét ország sajátossága, hanem társadalomtudományi alapismeret, és a világ valamennyi országára
érvényes. És egy szó sincsen benne, amit én találtam volna ki –
én csak leírtam a tényeket.

2018.11.30.

Kaptunk egy kisbabát
Mostantól én vagyok Nagy Loretta nyíregyházi illetőségű
négynapos kisbaba gyámja. Némileg nehezíti majd feladatom
ellátását, hogy a tiszaújvárosi címemen kell majd ellátnom a
munkát.
Márminthogy megkaptam az ügy teljes dokumentációját, az
összes személyes adattal, a gyerek adataival, a rokonok adataival, nevek, címek, anyájaik neve, minden arról, hogy az anya
miért nem alkalmas a gyerek ellátására, az égvilágon minden.
Személyes adat. Titkos adat. Bizalmas adat. Szenzitív adat.
Visszaírtam, hogy én egy másik Láng Attila D. vagyok, nem
vagyok gyermekvédelmi gyám és nem élek Tiszaújvárosban, és

megsemmisítettem az adatokat. Azt a példányt persze, amit nekem küldtek. De ezek a hihetetlenül profi szakemberek még tömérdek illetéktelent beavathatnak a személyes ügyeinkbe, csak
elgépelnek egy emailcímet és kész.
És elég egy elmebeteg, akinek nem lehet gyereke, vagy egyéb
módon elmebeteg, gyártat magának egy hamis személyit és
lakcímkártyát, és ezt a határozatot lobogtatva besétál a kórházba és viszi a gyereket.
(A gyerek és a helyszínek nevét megváltoztattam.)

2018.12.05.

Gyűlölet
Igen, azoknak van igazuk, akik elmennek innen. Itt nem lehet
élni. Itt bármitől kirobban az emberekből a céltalan, vak gyűlölet, legyen az egy kiskutya eladása vagy egy zsebtolvaj a buszon, és a gyűlölet még több gyűlöletet szít, akár percek alatt
már őrjöngve harsogják a fröcsögő gyűlöletet, és teljesen mindegy, hogy miért, mert meglátták aznap a századik eladó kiskutyát vagy mert egy bogár repült el az orruk előtt. Innen nem
kellett elzavarni az egyetemet, eleve nem volt rá szükség, innen
az óvoda hiányzik, nem az egyetem. Egyetemre művelt emberek mennek, akik még műveltebbek akarnak lenni, de itt már
nincsenek kultúremberek, vagy elmentek Londonba tányért
mosogatni, vagy leiratkoztak a Facebookról és offline olvasgatnak József Attilát meg Harry Pottert, néha azon tűnődve, hogy
vajon a gyűlölet meddig fokozódhat, és mikor fognak a tébolyultak kiirtani mindenkit, aki nem tébolyult.
Ha lenne pénzem, fognám a családomat és elmennék innen.
De nincs pénzem, és a határon túl egyetlen ország van, aminek
értem a nyelvét. Nem tudok elmenni, bármennyire szeretnék.
Legfeljebb amolyan látszattiltakozás gyanánt beszüntethetem
a magyar nyelvű Facebook-csoportok használatát.

2018.12.09.

Miért nem jár testőrök
nélkül az utcán?
Politikus
1. időszak. Mert ez kölcsönöz neki fontosságot. Attól fél, teljes joggal, hogy enélkül senki se tudná, hogy ő mennyire fontos
ember. Valójában csak önmagának fontos. (Ez később is így
lesz.)
2. időszak. Mert fél, hogy merényletet követnek el ellene. Valójában csak egy-két rivális politikustól kell félnie, és ha azokkal megállapodna, szabadon mászkálhatna, de ez túl egyszerűvé tenné a dolgot.
3. időszak. Mert már testőrökkel sem járhat az utcán. Sem a
közutálattól, sem a közröhejtől nem tudják megvédeni.

Színész, énekes, egyéb sztár
1. időszak. De, testőrök nélkül jár az utcán.
2. időszak. Valószínűleg még mindig.
3. időszak. Már nem, mert ezrével jönnének, akik mind-mind
csak egyetlen kézfogást, ölelést vagy autogramot szeretnének,
és agyonnyomnák a szeretetükkel.

2018.12.09.

Vezetéstan
1. Az embereknek választást kínálnak látszatrivalizálást folytató öltönyös barmok között, akik a fogsorukat villogtatva és
nyűtt jelképeket lóbálva baromságokat ígérnek összevissza. Az
emberek választanak, mert muszáj, illetve akik lépre mennek

valamelyik öltönyös baromnak, azok választanak, az intelligensebbje otthon marad. Az egyik öltönyös barom címet és rangot
nyer, de ugyanúgy együtt döntenek rólunk.
2. Az öltönyös barmok különféle intézkedésekkel emberhez
méltatlan helyzetet teremtenek. Mindenfélét megtiltanak, elvonják a pénzeket onnan, ahol szükség lenne rájuk, sokféleképpen. Kizárólag azért, mert imádják fitogtatni a hatalmukat. Valójában semmiféle valóságos kormányzást nem végeznek, és
nélkülük sokkal jobban menne minden.
3. Az emberek valameddig tűrik az emberhez méltatlan állapotokat. Egy idő után egypár ember összeszedi a bátorságát, és
valamit megpróbál tenni a helyzet javítására. Természetesen
csak nagyon behatárolt körülmények között, amennyi lehetőségeikből telik.
4. Az öltönyös barmok egy kézlegyintéssel félresöpörve kinyírják ezeknek a kezdeményezéseknek egy részét, mert megtehetik, egyébként semmilyen elv nem vezeti őket, soha nem
voltak elveik. Ötletszerűen, hatalmuk fitogtatására. Más részüket nem gáncsolják el, hanem kegyesen engedik, hogy az emberek tovább kínlódjanak ezzel, ahelyett hogy visszavonnák
azokat az intézkedéseket, amiknek a károkozását ezek a kezdeményezések enyhíteni próbálják.
5. Némelyik kezdeményezés jól sikerül, és valami működő, a
társadalomnak hasznot hozó, értéket teremtő dolog lesz belőle.
Ekkor az öltönyös barmok fogsorukat villogtatva és nyűtt jelképeket lóbálva elujjongják, hogy ezt ők végig lelkesen támogatták, sőt eleve az ő ötletük volt. És mindenki nekik tapsol.
6. Hoznak új intézkedéseket, amik némelyike mintegy véletlenül tönkreteszi mindazt, amit ők állítólag lelkesen támogattak. Ezt különösen akkor, ha közben választás volt, és a látszólag vesztes fél volt az, aki korábban azt állította, hogy támogatta. De amikor később a brancsnak ez a része kerül hatalomra
megint, nem állít helyre semmit abból, amit valaha állítólag támogatott és a látszatrivális szüntetett meg.

Disclaimer. Ez egy akadémikus minitanulmány, amolyan íróasztal mögötti fejtegetés, bár íróasztalom sincsen. Elkészítése
során nem történtek valódi alanyokkal folytatott kísérletek, és
egyetlen öltönyös barmot sem bántalmaztunk vagy öltünk meg.
Pedig igény az lett volna rá.

2018.12.15.

Megverték a gyerekemet
Hát ide figyelj, te rendőregyenruhába bújt garázda bűnöző, aki
megverted a gyerekemet, trágárságokat mondtál neki, mialatt
megbilincselted, aztán berángattad a rendőrségre, és lehet,
hogy azóta is vered éppen. Jól figyelj a szavaimra, mert ezek
határozzák meg további sorsodat.
Nem vagy rendőr többé. Nem a rendet őrzöd, csak a hatalmat.
A hatalom semmi, a diktatúrák mindig megbuknak, aztán a sok
büszke elvtárs, testvér, pártfunkci mind rohan letagadni, hogy
büszke elvtárs, testvér, pártfunkci volt, és téged nem véd meg
senki. Attól kezdve nem számítasz másnak, mint ami tényleg
vagy: a hatalom zsoldosának, pribéknek, verőlegénynek, aki
gyerekeket ver. Orbán méltósága kedvéért, mi? Mire a gyerekem gyereke felnő, már senki se fogja érteni, ki volt az az Orbán. Méltósága meg sose volt. Ha lett volna, az is szétfoszlott
volna abban a percben, amikor annak a védelmében verted meg
a gyerekemet.
Dédapádat Horthy rendőrei verték, apádat Kádár rendőrei
verték, most meg a hátad mögött két méterrel a kollégád a te
gyerekedet verte. A mindenkori vezérürü „méltósága” kedvéért
veritek a családomat, egymás családját, mindenkit. Még meddig? Meddig akarjátok ezt csinálni?
A rend védelme? Miről beszélsz? Ez az ország nem Orbán tulajdona, hanem a miénk. Itt mi mondjuk meg, mi a rend. Orbánnak egytízmilliomodnyi beleszólása van, annyi, mint neked
meg nekem. Ha a rendet akarod védeni, és csak veréssel tudod,
verd meg Orbánt. Ő rontja meg a rendet a fasiszta törvényeivel,

nem a gyerekem, aki ez ellen tüntet. Hogy Orbánnak mentelmi
joga van, ezt így bele mered mondani a képembe, te, aki lábbal
tiprod mindenki jogait, hogy a zsarnokot megvédd? Menj a fenébe.
Hogy parancsot kaptál, arra ne merj hivatkozni. A nürnbergi
per óta többé soha semmire nem mentség, hogy parancsot kapott valaki. Ember vagy, saját akaratod van, saját agyad van,
használd!
Ha még egyszer kezet emelsz a gyerekemre, leköplek az utcán, ember se vagy többé, nemhogy rendőr. És ha tüntet, tüntet.
Joga van hozzá. Ha Orbán hoz egy törvényt, hogy a gyerekemnek ne legyen joga tüntetni, azzal jogosítja csak föl igazán,
hogy tüntessen. És ha egy nap kivonszolja Orbánt a parlamentből és egy nagy seggberúgással elindítja Azerbajdzsán felé, hát
akkor azt teszi. Neked már nincs jogalapod számon kérni, ha
bárki más erőszakos.
Többször nem szólok: nehogy még egyszer hozzányúlj a gyerekemhez!
Ja, hogy melyik az én gyerekem?
Mindegyik.
Nem, nem én vagyok a nemzet, a haza, az ország, az édes
anyaföld. Én csak egy ember vagyok, de ők engem védenek azzal, hogy tüntetnek. Meg téged. Helyetted védenek, mert amúgy a te dolgod lenne. Tudod, „szolgálunk és védünk”. Ezt
most ők csinálják, úgyhogy előbb-utóbb nekik fogom adni a te
fizetésedet. Te nem szolgálsz és nem is szolgálsz rá. Hát ők a
gyerekeim és nem te. Ha a nemzet nevében írnék, téged is a
gyerekemnek kellene tekintenem, de én csak a magam nevében
írok, és nekem te csak egy verőlegény vagy.
Nem tudlak megkülönböztetni az ávósoktól, akik megverték
és megölték az ötvenhatos forradalmárokat, akiket most a vezérürüd istenít. Nem tudlak megkülönböztetni a nyilasoktól,
bár a vezérürüd feltűnő következetlenséggel a nyilasokat is isteníti. Nem tudlak megkülönböztetni az első horda majomtól,
akiknek a főmajom vakkantott valamit, és ők megverték az ellenkező majmot a főmajom helyett.

És nem is akarlak.
A te főnököd a belügyminiszter, akit én fizetek az adómból.
Téged is én fizetlek.
Ki vagy rúgva.

2018.12.19.

Konyhaművészet
Megint terjed a Facebookon egy kép, mely szerint

„1672-ben egy csoportnyi dühös holland megölte és megette
a miniszterelnököt. Csak mondom, ez is egy opció.”

Nos, nem miniszterelnök volt, hanem főminiszter, ami nem
egészen ugyanaz, de tényleg ő vezette közel húsz évig a holland Egyesült Tartományokat. Johan de Wittnek hívták és
negyvenhét évet élt. Ma már érdektelen okokból meggyilkolták
a bátyjával, Cornelisszel együtt, de nem ették meg őket. Csak a
májukat roston sütve.
Johan de Witt kiváló államférfi volt, ezért ehették meg a máját. Ha rosszmájú lett volna, meghalnak mérgezésben.
Tehát nem, nem opció.

2019.04.12.

Terített betli
IGAZ JÁNOS Kedves Állami úr, van egy kis gondom ezzel az
évenkénti feltöltőkártyás adategyeztetéssel.
ÁLLAMI ÁRPÁD Tessék, parancsoljon, mi a probléma?
IGAZ JÁNOS Hát, tudja, én nem vagyok terrorista.
ÁLLAMI ÁRPÁD Hogyne tudnám, az a dolgom, hogy tudjam.
IGAZ JÁNOS No igen, csakhogy én vettem néhány feltöltőkártyát és átadtam őket Terrorista Pistának, akit ön bizonyára szintén ismer.
ÁLLAMI ÁRPÁD Hogyne, de hát ez nem szabályos. Ő nem tudja igazolni ezeket a kártyákat, hiszen róla tudjuk, hogy terrorista.
IGAZ JÁNOS Így van, és éppen ezért – egy adóhatóság elől eltitkolt összeg fejében – én minden alkalommal beírom helyette
a telefonszámot és a személyi adataimat.
ÁLLAMI ÁRPÁD Ez nem lehetséges, hiszen a szolgáltatótól
ilyenkor SMS-ben kap egy biztonsági kódot, amit csak ő lát a
telefonján és nem közölheti senkivel. Éppen ettől biztonságos.
IGAZ JÁNOS De ő mégis fölhív engem és megmondja.
ÁLLAMI ÁRPÁD Húbasszameg.

2019.07.30.

Tituszjáték
Láttam egy videót. Emberek fölmásznak mindenféle magaslatokra: felhőkarcolóra, toronydarura, hegyre, hídra, ahol áll egy
ember a mélység szélén – és azt lelökik. De úgy, hogy közben
vagy elvesztik az egyensúlyukat és lezuhannak, vagy eleve nekifutásból lökik le, saját testüket használva lövedékként, esetleg néhol biciklivel, motorral, autóval. És lezuhannak ők is és
vértócsában terülnek el a földön.
Azért nem főhír ez a tévéhíradóban, mert a szereplők nem
igaziak, hanem játékfigurák a GTA 5-ben.
De ahogy néztem a videót, egyfolytában az az érzésem volt,
hogy nem annak a játéknak a modern változatát látom, amikor
mi kiskorunkban tornyot építettünk és nekilöktük a matchboxot, meg lelőttük a játékkatonát jó magasról és örültünk, hogy
lezuhant. Hanem pszichiátriai látleletet a valódi emberekről.
„Ártani akarok neki, és ez annyira fontos, hogy magamnak is
inkább ártok, csak ő szenvedjen. Mit bánom én, ha belehalok,
csak haljon bele ő is!”
Szándékosan nem mondok példákat a magam életéből vagy
másokéból, a közéletből, sehonnan.
Mármost ezek ott a videón gyakorlatilag ugyanazt játsszák,
mint amit Dugovics Titusz igaziból csinált. Neki volt egy célja
ezzel, persze, hogy a zászló ne legyen kitűzve, mert akkor beveszik a várat, és ezt így tudta elérni. A saját halála mellékes
volt. A háborúban a katonákat az ügy iránti lelkesedés vezérli,
például hogy megmentsék városukat a közelgő tankok rombolásától, és eközben a saját esetleges vagy akár biztos haláluk
mellékes. Pech. Nem volt szerencséjük, majd másnak remélhetőleg lesz, lényeg, hogy megállítsák az ellenséget.
No de ha a tituszjáték párhuzamba állítható a háborúval is
meg azokkal az emberekkel is, akik totál békeidőben különféle
támadásokat intéznek mások ellen, amik eredményeként aztán
ők maguk is kárt szenvednek, akkor ezek az emberek is párhuzamba állíthatók a háborúval. Ezek az emberek háborúznak.
Kis miniháborúkat vívnak.

Ki ellen? Senki ellen. A háborúkat sosem valami ellen vívják,
mindig csak valamiért. A királyért, Istenért, a Führerért, a szabadságért, a Pártért. Ugyanez van az üzleti háborúkkal is,
amikről Parkinson beszél, amikor a vállalat nagyszabású manőverbe kezd, aminek eredményeként vagy ők fogják uralni az
iparág egynegyedét, vagy csődbe mennek – a tét a vállalat jövője, a fejlődés, és mit bánja a munkás, ha ebben a lelkesítő
harcban esetleg nem tudják kifizetni a rengeteg túlóráját? Az ő
vesztesége esetleges, mellékes körülmény.
No, itt is így van. Vegyük a politikát. Győzelemre kell segítenünk a Pártot, átvenni a hatalmat és jólétet teremteni. Ezt az,
amiért harcolunk, nem bárki más ellen, csak hát a rivális párt
gonoszai ugye ellenünk törnek, le kell győznünk őket. Támadni
kell, megsemmisíteni az ellenfeleket, mármint ugye lesöpörni
őket a politikai színpadról. Nem hangozhat el olyasmi, hogy ha
a rivális párt egyik képviselőjéből erkölcsi nullát csinálnak, akkor amazok állítanak helyettük száz másikat, mert ez a dolguk,
ha meg már nincs kit állítaniuk, akkor eltűnik a rivális párt,
hurrá-hurrá, csakhogy ennek eredménye előbb-utóbb az egypártrendszer, attól meg a doktrína szerint az ég óvjon minket –
nem, ez nem hangozhat el, mert az embereknek nem az kell,
hogy valamely adott poszton az ő pártjuk embere álljon (leszarják), hanem az, hogy az ellenpárt emberét legyőzzék és diadalmaskodhassanak. Vannak, akiknek a győzelmi vágyát kielégíti
a foci, az ulti, vagy hogy agyba-főbe veri gyermekei anyját. Ha
egy nap kitalálnának valamilyen játékot, ami mindenkinek a
győzelmi vágyát maradéktalanul kielégíti, másnaptól nem létezne politikai élet. A foci elég elszántan aspirál erre a címre,
de a legfocimániásabb országokban is csak a sörhasú férfiak
99%-a őrül meg érte, a többieknek meg mondjuk tíz, úgyhogy
a politika megmaradt.
Tehát támadni kell, itt tartottunk. De támadni nemcsak a rivális párt politikusait kell, hanem mindenkit, aki nem ért egyet a
Párttal. Miért? Mert győzni kell! Nem valamilyen választáson,
vagyis ott is persze, hanem a fodrásznál vagy a közértben, a
kórházban vagy a neten kialakult vitában okvetlenül le kell
győzni az ellenvéleményt. Miért? Akkor a legyőzött majd meggyőzött lesz és a Pártra fog szavazni? Dehogy, illetve kit érdekel? Az ellenség erkölcsi megsemmisítése a győzelem kielégü-

lését adja. Ezért van, hogy olyan sok netes vitában minősítik az
ellenvéleményen levőt az ellenpárt bérkommentelőjének, különféle becsmérlő jelzőkkel illetik (analfabétától a zsidóig minden lehet), függetlenül attól, hogy mit mond az illető. Mert neki (aki mondta) ez azonnali győzelmi élvezetet jelent. Most jól
lebuziztam, most nem tehet mást, mint megalázottan elsunnyog
– gondolta már számos ellenfelem, aztán megzavarta élvezetüket, amikor kiderült, hogy ez nekem nem megalázás, én fütyülök rá, hogy minek neveznek. Ő itt és most diadalmaskodni
akar fölöttem, és így nem elégült ki a hatalmi kéjvágya. Ez zavarja, frusztrálja. Hát még dühödtebben támad újra, mert győzni muszáj és egyre muszájabb. Nincsen ám az, hogy a háború
végén visszamegyünk szántóvetőnek.
Kamaszkoromban a fasizmusról tanultam, hogy immanens
része az örökös ellenségkeresés. Ha a náciknak sikerült volna
legyőzniük a szövetségeseket és persze kiirtaniuk minden zsidót, akkor mentek volna tovább, ha egész Európa és a Szovjetunió az övék, akkor megtámadják Kínát és Indiát, vagy amit
akarnak, mert muszáj, ha nem keresik örökké az ellenséget,
megszűnnek fasizmus lenni.
Kicsit később már magamtól jöttem rá, hogy ugyanez a kommunizmusra is igaz. Csak a kommunizmus takarékosabb a fasizmusnál, nem költ vagyonokat arra, hogy fölszereljen egy
hadsereget és megtámadja a szomszéd országot, amikor ennek
a költségnek a töredékéért meg lehet támadni közembereket,
elhurcolni és meggyilkolni a saját országunk lakóit egyenként.
Aztán rájöttem, hogy politikai elvek valójában nem léteznek,
csak takarónak használják őket teljesen egyforma tettekhez, és
onnantól világos, hogy ez egyszerűen általános érvényű emberi
magatartásforma. A győzelem nem csupán pillanatnyi mámort
hozhat, hanem a hatalom tartós kéjét. Ha nem így lenne, akkor
a politika azért szűnne meg létezni, mert senki sem vállalná a
rengeteg vesződséget, költséget, fáradságot, ami azzal jár, hogy
megválasztassa magát egy ország fővezérévé, és aztán az is
maradjon. De megéri, mert a hatalom az összes többi gyönyörűséget tartalmazza.
Említettem a lebuzizásokat, amiket néha kapok. Ezeket
olyankor szoktam, amikor fóbok körében kiállok azzal az eretnek gondolattal, hogy a melegek is emberek, és nekik (a fóbok-

nak) semmi közük ahhoz, hogy azok (a melegek) kivel és hogyan. Ilyenkor egyrészt elmagyarázzák, hogy undorító (bár
senki nem kényszerítette őket, hogy részt vegyenek benne),
másrészt elmagyarázzák, hogy az Úr megtiltotta (volt már az
Úr hivatkozási alap elég sok mindenre, zsidónak pogánnyal,
kereszténynek zsidóval, fehérnek feketével történő párosodását
is tiltotta már az Úr, aztán nini, meggondolta magát) harmadrészt elmagyarázzák, hogy természetellenes (nem az, de ha
igen, mi közük hozzá?), negyedrészt pedig lebuziznak. Ez csak
attól negyedrészt, hogy általában a végén hangzik el, de már
kezdettől gondolják.
Azt lehetne hinni, hogy a fóbnak valami célja van ezzel. „Nekem az a dolgom, hogy megvédjem a gyerekek tiszta erkölcsét
és a hitet a fertéztető buziktól, ezért oktatom ki Attilát.” Frászt.
Érdekli is őt az erkölcs meg a hit. A következő metódust követi:
1. Győzni akarok.
2. Lebuzizom.
3. GYŐZELEEEEM!

2019.08.15.

Politikai menedékjog
– Jó napot kívánok, foglaljon helyet, kérem. Milyen ügyben érkezett?
– Jó napot kívánok. Politikai menedékjogot szeretnék.
– Értem. Hát kérem, kezdjük az elején. Úgy érzi, hogy faji,
vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt kellett
elhagynia hazáját?
– Nem egészen.
– Hanem?

– Az okok stimmelnek, de nem kellett miattuk elhagynom a
hazámat. Még megeshet persze, hogy szükség lesz rá.
– Értem. Melyik ország a hazája, uram?
– Magyarország.
– Kérem?
– Magyarország. Ugye hallott már róla?
– Ne ízetlenkedjék! Talán nem értette jól a kérdést… bár a
magyarsága történetesen kitűnő.
– Köszönöm, nagyon kedves. Magyartanár vagyok, éppenséggel.
– Nos, melyik országban született?
– Magyarországon.
– És a szülőhelye melyik országhoz tartozik ma?
– Én Budapesten születtem. Amennyire tudom, ez még mindig Magyarország.
– Uram, hol él most?
– Még mindig Budapesten.
– Várjon egy percet. Ön magyar állampolgár?
– Hát persze.
– Ööö… talán nem jó helyre jött. Melyik országtól szeretne
menedékjogot kérni?
– Magyarországtól.
– Miért?
– Miért, kitől kellene? Ez a szülővárosom. Tudja, az anyaföld, amiről a költők beszélnek. Ki védjen meg, ha nem az édes
haza?
– Nem, várjon, nem így értettem, hogy miért. Mi az, ami végett a menedékjogot kérni szeretné?
– Ó, már értem a kérdést. De engedje meg, hogy kijavítsam:
nem végett, hanem miatt. A végett célhatározó, a miatt viszont
okhatározó. A politikai meggyőződésem miatti üldöztetéstől
való félelem a kérelmem oka.
– Azaz?
– Nézze, én Gyurcsányra szavaztam. Ami azt illeti, meg is
bántam, később már nem éreztem ezt jó döntésnek, de hát csak
Orbán kínálkozott alternatívának.
– Más jelölt nem indult?
– Tudja, hogyan értem. Az összes jelölt Orbán Viktor klónja.
A Fidesz mindenféle mini látszatpártokat alakít, hogy legyen

látszólagos ellenzéke, de aki őrájuk szavaz, az Orbán Viktorra
szavaz.
– És ez nem tetszik önnek, ha jól értem.
– Hoztam magammal elmeorvosi szakvéleményt. Tökéletesen épelméjű vagyok. Tehát nem szavazhatok egy bohócra, aki
a politikai paletta összes árnyalatát képviselte már, de amúgy
semmilyen más célja nincsen, mint az összes rokonát és haverját teletömni a tőlünk lopott pénzzel, és minden társadalmi csoportot vérig sérteni, kisemmizni, ellehetetleníteni. No meg magyart magyar ellen uszítani, hogy ő halászhasson a zavarosban.
Már mindenki mindenkit gyűlöl. Erre hogyan szavaznék ép elmével?
– Ezt értem, de a menedékjog feltétele az, hogy ön politikai
üldöztetésnek legyen az elszenvedője.
– Hoztam írásos bizonyítékot.
– De hát ez egy köteg Magyar Közlöny!
– Úgy van. Az oktatásüggyel kapcsolatos törvények és rendeletek gyűjteménye. Köznevelési törvény, nemzeti alaptanterv,
minden ott van. Alatta megtalálja az iskolánk dokumentumait
és az igazgató életrajzát. Vérfideszes, és természetesen segghülye. Elnézést, szabad a külügyminisztériumban olyan kifejezést
használni, hogy segghülye?
– Hát… kifejezetten nincs megtiltva…
– Esetleg enyhítsük síkhülyére?
– Ha lehet.
– Semmi akadálya. Örömmel működöm együtt a hatósággal.
Tudja, én már tanár voltam, amikor az igazgatónk megszületett, de hozzá képest én egy modern gondolkodású fiatal vagyok. És ez tanít gyerekeket, sőt igazgat egy iskolát. Ja, és fogdossa a gimnazista lányok síkját.
– Hogyan?!
– Ahogy mondom. Már voltak botrányok, de gyorsan elsimították, mert hát bősz fideszes ugye, helyi potentát, jelentős személyiség. Az ilyen megteheti. Már szégyellem magam, amiért
ilyen iskolában dolgozom. De a többi is ilyen, ezért nem láttam
más megoldást, mint politikai menedékjogot kérni.
– Értem. Hát… igen, én tényleg értem, de nézze, a politikai
menedékjog külföldieknek van.

– Úgy érti, Magyarország, a magyar állam, a haza megtagad
fiától, aki évtizedeken át tanította gyermekeit, olyasmit, amit a
külföldieknek megad?
– Ööö… inkább úgy fogalmaznék, hogy nem ez volt a jogalkotói szándék.
– Bocsásson meg, de ez nem fogalmazás, hanem mellébeszélés.
– Akkor mit szól ahhoz, ha úgy mondom, hogy nincsen olyan
paragrafus, ami ráillene az ön ügyére?
– De uram, hát éppen erről van szó! Engem olyan szinten elnyomnak a hazámban, hogy törvénybe sem hajlandók iktatni
semmit, ami segítene helyzetemen! Mit mondana ön a magyar
állam nevében, ha az Egyesült Államokban még fennállna a
rabszolgaság, és idemenekülne Eddie Murphy mint szökött rabszolga? Hogy az ő hazájában nincsen erre paragrafus? Hát éppen azért kért menedékjogot!
– Uram, az ön érvei kikezdhetetlenek. Intézkedem, hogy
megkapja a politikai menekült státuszt.
– Köszönöm, de nyilván időbe fog telni. Tudna addig adni
egy írást, amivel elkerülhetem, hogy visszatoloncoljanak Magyarországra?
– Magától értetődik.
– Nagyon kedves.
– Kérem, ezért vagyunk. Segítjük állampolgárainkat és a hozzánk érkező külföldieket. És belföldieket. Intézkedem az iratok
ügyében.
– Várjon egy pillanatot. Eszembe jutott valami. Nem lehet
fordítva?
– Hogy érti, uram?
– Az összes bajom okozója Orbán Viktor. Ahelyett, hogy én
kérek menedékjogot Magyarországtól, miért nem őt toloncolják ki, és akkor maradhatnék a szülőhazámban?
– Megmagyarázom. Ön is egy ember, uram, és Orbán Viktor
is egy ember. Ha ketten nem férnek meg Magyarországon, az
sajnálatos, de a hatóságoktól nem várható el, hogy válasszanak
önök között. Hiszen érti: a törvény előtt mindenki egyenlő.
– És ha többen lennénk, akiknek ártott?

– Hát az mindjárt más helyzet lenne. Ha az államnak választania kell egy ember és egy egész csoport között, nyilván a
többség mellé fog állni.
– Akkor hozzak el másokat is? Hány embert?
– A biztonság kedvéért legalább egy tucatot.
– Megpróbálom.

2019.08.26.

Manné, a zig
Hol volt, hol nem volt, volt valaha régen egy börtönhivatal,
ahol volt egy vezényelő. Manné József, a zigazgató, röviden
zig. Reggel bejön a hivatalba, talpig áthatva hivatalástudattal,
és vezényel. A hivatalnokok vigyázzba pattannak és tisztelegnek neki.
– Heil, Manné! Zig!
– Zig! Heil!
Aztán néhány fogvatartott készít egy-két videót, amiken Hitler látható második világháborús archív felvételeken, és ráfeliratoznak mindenfélét, amiből úgy látszik, mintha ő lenne Manné József.
Manné zig bosszút esküszik. Egy csapat rohamosztagossal elkapja az egyik fogvatartottat, Mákos urat, aki bevallja, hogy ő
volt, s bár a kínzás hatására tett vallomás valóságtartalma kétséges, Manné zig gyűlölete elől menekülve Mákos úr vállalja,
hogy másik hivatalban folytatja büntetése letöltését. Manné zig
azonban tovább üldözi. Két év telik el, és Manné zig továbbra
vadul üldözi bosszújával. Feljelentés feljelentést követ, eljárás
eljárást, s bár azokat az illetékes hatóságok rendre megszüntetik, Manné zig nem tágít. Mákos úr rég letöltötte büntetését, de
még mindig zajlanak a vizsgálatok.
Manné József megbízatása időközben lejárt, de meghosszabbították. Továbbra is ő a zig, és tisztelegnek neki.
– Heil, Manné!

Disclaimer. Mint az írásból látható, ez teljesen kitalált történet,
nincs köze a valósághoz. Nem szólhat a szekszárdi Garay János
Gimnázium igazgatójáról, hiszen Heilmann Józsefné egy nő,
Manné József viszont férfi. További eltérés a valóságtól, hogy
nem börtön, hanem iskola, nem Mákos úr, hanem egy Ákos nevű fiú, nem is második világháborús felvételek, hanem a Bukás
című játékfilm, és így tovább, és így tovább. Ez az írás tökéletesen képzeletbeli dolgokról szól.
Ami abból is látszik, hogy nincs benne semmilyen elvárás
megfogalmazva. Ha a cikk Heilmann Józsefnéről szólna, akkor
benne lenne, hogy lesz szíves nyolc napon belül meghívólevelet küldeni bosszúja áldozatának az évnyitóra, ahol az ünnepség előtt ő bocsánatot fog kérni a kétéves üldöztetésért az iskola egész kollektívája, összes tanulója és a szülők, valamint az
ügybe bevont gyámhatóság, bíróság, rendőrség stb. meghívott
képviselői jelenlétében, és azután haladéktalanul távozik a
helyszínről, ahová nem tér vissza, az ünnepélyt már az új igazgató fogja vezetni, ő már fizetést sem vesz fel az új tanév
egyetlen napjára sem, és nem dolgozik többé oktatási intézményben, sem sehol, ahol gyerekek vannak. S természetesen
meg fog jelenni a bíróságon, most már vádlottként, hatalommal
való visszaélés meg egy csomó egyéb.
De természetesen ilyen követelés nincsen a cikkben, hiszen
egy Manné József nevű kitalált személyről szól.

2019.09.02.

Lábrázó
– Üdvözlöm, zavarhatom néhány percre?
– Tessék.
– Dr. Lábrázó Boldizsár vagyok, az ön képviselőjelöltje, és
azt szeretném kérdezni…
– HAPCI!
– Egészségére. Mi a véleménye a kormány politikájáról?
– Kérem… HAPCI!… szerintem… HAPCI!

– Ismételten egészségére.
– HAPCI!… kösz… HAPCI!
– Ó. Azt hiszem, ön allergiás a politikusokra. Elnézést.

2019.09.19.

Fázom
1949
– Fázom.
– Én is.
1979
– Fázom.
– Hát csavard följebb a fűtést.
2019
– Fázom. Rohadék mocskos svédek, aljas szemétláda valamennyi, hogy dögöljenek meg!
– Mert?!
– Hát nem érted? Celsius svéd volt! HÁT ITT AZ ÖSSZEFÜGGÉS!

2019.10.03.

Haaparanta
Svédül Haparanda, finnül Haaparanta. A Torniojoki jobb partján, a határ svéd oldalán fekszik, 9785 lakos, saját szigetvilággal, ahogy valamirevaló kisvárosnak dukál. De ez totál érdekte-

len. A fontos a távolság. Háromezer-egyszáznegyvenhárom kilométerre van onnan, ahol meg vannak őrülve, hogy szavazzak
rájuk, deviszont ám nehogy rászavazzak a veszekedett ellenségre.
Miután kiöltem nyolc reklámot, miszerint szavazzak rájuk, és
harminchetet, hogy nehogy rászavazzak a gazember aljasmigráncs tolvajmigráncs cigány cigány, fogtam magam és elköltöztem Haaparantára. Itt nincsenek magyarok, és ha lennének
se vesznek részt az államfidesz hisztériafideszben.
Hogy miért pont? Csak. Ez jutott eszömbe. Jövőre Jeruzsálemben. Mármint ha jövőre Haaparantán tartanak választásokat.

2019.10.10.

Ha az üzlet úgy működne,
mint a politika
– …ekkor határoztuk el, hogy megalapítjuk az Első Hazai
Telefonáló Társaságot.
– Nem érezték úgy, hogy kissé elavult az ötlet?
– Dehogynem, de hát mit tehettünk volna? Másik ötletünk
nem volt, és hát ugye mind a négyünknek sírtak otthon a gyerekek, pénzt kellett keresni. Úgyhogy nekivágtunk. Négyen öszszedobtuk a költségeket, és elhiheti, költség volt bőven. Akkoriban még nem úgy ment, hogy besétált az ember akármelyik
távközlési céghez és vett egy mobilt fillérekért, az akkor még
drága mulatság volt, akkor még főleg vezetékes telefont használtak az emberek. Ez nagyon megnehezítette a munkánkat.
Amikor jött az ügyféltől a képeslap vagy a távirat, hogy telefonálni szeretne, akkor kimentünk hozzá és elvittük valahová,
ahol volt egy vezetékes telefon, mármint amit mi használhattunk, ugye, mert hát a telefon az valakié, aki vagy átengedi,
vagy nem. De azért volt néhány hely a városban, ahol megengedték, hogy használjuk a telefonjukat. Fizetni ugye nem tud-

tunk érte, az útiköltséget se tudtuk előteremteni, ismerős taxisok fuvaroztak minket szívességből.
– Sok ügyfelük volt?
– Dehogy. Az emberek fogták a saját telefonjukat és fölhívták, akit akartak. Vagy akinek nem volt, az elment egy fülkéhez. Nagyszabású reklámhadjáratba kezdtünk, hogy minket válasszanak, de persze mi nem tudtunk ajándékot osztogatni vagy
ilyesmi, hát azt találtuk ki, hogy minden tizedik ügyfélnek elengedtük a tiszteletdíjunkat, csak az útiköltséget és magát a telefonhívás díját kellett kifizetnie. Tehát önköltségi áron. Aztán
jött a következő nagy ötlet. Sokszor nem volt otthon, akit fel
akart hívni az ügyfél, és akkor ugye a taxiköltség semmiért
volt, hát kitaláltuk, hogy a hívás címzettjét is elvisszük valahová, ahol van telefon.
– Hogyan értesítették az illetőt?
– Ahogy lehetett, képeslapon, táviratban, vagy odamentünk
személyesen. Ezt elmondani egyszerű, de megvalósítani sokszor nagyon bonyolult volt, nekünk ugye nem telt kocsira, volt,
hogy az ügyfél vitt el minket a saját kocsiján, hogy értesíthessük a címzettet, hogy föl fogja hívni.
– Jövedelmező volt ekkoriban a vállalkozás?
– Szó sincs róla. Ugye először is értesíteni kellett minket a
tervezett telefonbeszélgetésről, ez minimum egy levelezőlap
ára, plusz ugye meg kellett várni, amíg az elér hozzánk. Aztán
mi már nagyon gyorsan reagáltunk, elmentünk a címzetthez és
értesítettük, aztán elmentünk a hívóhoz és értesítettük, hogy a
címzett értesítve van, lehet beszélni, elvittük ugye valahová,
ahol volt telefon, és persze haza is fuvaroztuk mindkettőjüket,
ha kívánták, és hát ezt a költséget valakinek meg kellett fizetni.
Általában a fuvardíj felét kértük, a másik felét az ismerős taxisok vállalták. És plusz a mi tiszteletdíjunk, ugye. Nagyon kevesen vették igénybe a szolgáltatást, inkább fogták a telefont és
felhívták, akit akartak. A szó szoros értelmében óriási ráfizetéssel dolgoztunk, de nem adtuk fel, küzdöttünk és vártuk a jobb
időket. S ez el is jött, a mobiltelefonnal.
– Mi történt akkor?
– A cég akkor élte addigi legjobb éveit, amikor már tudtunk
mobilokat venni, és azokat elvihettük a hívóhoz és a címzetthez, akiknek persze nem volt mobiljuk, akkoriban keveseknek

volt még. Igaz, a mobil hívás még nagyon drága volt, meg hát a
mi tiszteletdíjunk is rárakódott a költségre, de a fuvardíjak jelentősen csökkentek, hiszen a résztvevőket nem kellett fuvarozni, csak mi magunk utaztunk.
– Ekkor vált működésük nyereségessé?
– Dehogy. Még mindig sokkal gyorsabb, olcsóbb és egyszerűbb volt keresni akár egy vezetékes telefont, akár valakit, akitől kölcsönkérhették a mobilját, mint a mi szolgáltatásunkat
igénybe venni. Nagyon kevesen fizették meg a díjainkat.
– Nem gondoltak arra, hogy változtassanak a szolgáltatásuk működésén?
– Tudtuk, hogy mások a helyünkben ezt tennék, de mi kitartottunk az alapelvek mellett, amiknek nevében annak idején a
céget megalapítottuk. Kis cég lévén arra nem törekedhettünk,
hogy tömegekhez juttathassuk el a szolgáltatásunkat. Azokra
számítottunk, akik meg tudnak és akarnak fizetni minket. Tisztában voltunk vele, hogy a mi szolgáltatásunk egy szűk réteget
céloz meg, s bár őket sem éri el valójában, elveink akkor is változatlan maradtak. Ezeknek az elveknek a jegyében kívántuk
megélhetésünket biztosítani a magunk és családjaink részére.
– Valami azonban mégis változott ezt követően.
– Igen, országos hálózatot építettünk ki. Az ország minden
részébe telepítettünk mozgó állomásokat, amelyek bárkihez el
tudnak vinni egy mobiltelefont, akár néhány órán belül, amint a
levelezőlapot vagy táviratot megkapjuk, ugyanakkor pedig telefonon is hívhatóak vagyunk már, vagyis akinek történetesen
van telefonja, annak nem kell levelezőlapot küldenie.
– Ez nyilván igen költséges volt.
– Hogyne, de az új üzleti modellben már jut pénz mindenre.
Azelőtt a legritkábban fordult elő, hogy igénybe vett minket
egy ügyfél – no de ma már, szerkesztő úr, ma már rajtunk keresztül bonyolódik le az összes telefonbeszélgetés, amióta kötelezővé tettük!

2019.10.17.

Kaptunk egy tizennégy évest
Vagyis nem. Horváth Kristófnak nem lettünk a gyámjai, mint
egy évvel ezelőtt Lorettának. Voltaképpen nem derült ki, hogy
a salgótarjáni Aranykalász Gyermeknevelde miért óhajtott minket értesíteni Kristóf viselt dolgairól, azazhogy nem minket,
hanem akinek eredetileg a levelet címezték volna, ha a jó helyre küldték volna. De itt van az összes magaviseleti adata, a hiányzásai, az egészségügyi dokumentációja, egy kiskorú összes
személyes adata itt van. Mert egy gyermekvédelmi ügyintézőnek titulált pancser elgépelt egy emailcímet. Vagy a jóisten
jobban tudja, hogy mit. Lehet, hogy egyszer együtt ittunk a
kocsmában, fölírta a címemet, mellette fölírta a másik címet is,
és aztán elcserélte. Honnét tudjam?
Ja, legfeljebb onnan, hogy antialkoholista vagyok. És több
száz kilométer van közöttünk. És tudom, hogy hogyan cserélte
el. A helyes cím sajópüspöki-boldizsár kukac akárhol lett volna, ő meg a boldizsár-sajópüspöki kukac ugyanott címet használta. Mert egy tehetségtelen, ostoba tulok, aki nem képes felfogni, hogy miután őneki magának nincsen annyi agykapacitása, hogy emailcímeket megjegyezzen, evidens módon a számítógépre kellene bízni ezt a kibírhatatlan bonyolultságú feladatot.
Hogy ezen kívül még mi mindenben inkompetens, bele se
merek gondolni.
(A cikkben szereplő összes adatot megváltoztattam.)
Utóirat. Az inkompetens, vagyis a levél feladója kapott egy telefonhívást. Elnézést kért a tévedésért. Talán nem tőlem kellene, hanem a gyerektől, akinek az adataival visszaél, nemde?
Ugyanezzel az eséllyel, ahogy egy emberjogi aktivistához kerültek ezek az adatok, kerülhettek volna egy gyermekkereskedőhöz is, az aztán megtalálta volna a módját, hogy Kristóf
szempillantás alatt eltűnjön az országból. Erre csak hápogás
volt a válasz.

Az intézmény vezetője is kapott egy telefonhívást. A titkárnő
vette föl, de lepattintott, ő ezzel nem tud foglalkozni, az ügyintézővel kell megbeszélni.
Egyáltalán akkor ő minek van?

2019.12.26.

Facebook-történelem
Ha sok évtizeddel ezelőtt létezett egy embercsoport – mindegy,
milyen alapon szerveződött, lehetett rokonság, szomszédság,
iskolai vagy munkahelyi kollektíva –, akiket aztán szanaszét
sodort az élet, és sok év múlva néhányan közülük találkoztak,
csupa szörnyűséget tudtak mesélni azokról, akik már nem lehettek ott. Egyik-másik meghalt betegségben. A harmadikat elhurcolták a lágerekbe. A negyedik kivándorolt, idegenben él
vagy hal, nem tudni. Az ötödik valahol vidéken nyomorog. A
hatodikat agyonlőtték a kozákok, a hetediket kivégezték, mert
kozákokat lőtt agyon.
Ha az ember facebookos ismerőseit egyfajta közösségnek
fogjuk fel, hát az nem ilyen. Először is nem kell sok évnek eltelnie, egy-két év bőven elég. Másodszor nem kell találkozni
senkivel és beszélgetni a régiekről, elég megnézni az emlékek
funkciót, ami az aznap évfordulós bejegyzéseinket tartalmazza,
és ott látjuk alattuk, hogy kik szóltak hozzá, kik lájkolták.
És nem történt velük semmi szörnyűség. Vagy ha igen, az se
derül ki. Csak már nem az ismerőseink többé. Hogy miért? Ki
tudja? Egyszer csak töröltek. Cs. Kati, K. Gyuri, J. Juli, H.
András, B. János – eltűntek az ismerőseink közül, bár ettől még
valószínűleg élnek és virulnak. De olyan is van, mint E., aki
még mindig az ismerősöm, de lassan fél éve nincs más az oldalán, mint szólongatások az ismerőseitől, hogy hahó, mi van veled, és válasz nincs. Meghalt? Kórházban van? Vagy csak elvesztette a jelszavát, rég nyitott másik fiókot, és arról nem jelölt be? Nem tudni. Meg persze olyanok is vannak, mint T. Gábor meg Cs. Tünde, akiknek még a neve sem ismerős, nyilván

valamikor bejelöltük egymást, mert csak az ismerőseim számára látható poszt alatt van a nevük, de sokat nem kommunikálhattunk, mert egyáltalán nem emlékszem rájuk. Ez azzal analóg
a régi világból, hogy valahogyan összeakadtunk és most találgatjuk, hogy egykor mi közünk lehetett egymáshoz, mert rajta
vagyunk egy közös fotón.
Sz. egy Magyarországon élő külföldi hölgy volt, kedvesen
törte a magyart, sokat beszélgettünk, az utolsó, amire emlékszem, azzal lehetett kapcsolatos, hogy valaki törölt engem,
mert erre Sz. azt mondta, ő sose fog engem törölni, és mondott
rólam pár pozitív jelzőt, hogy miért nem. Aztán valamennyi
idő múlva egyszer csak mégsem volt az ismerőseim között.
Kérdezzem meg, hogy miért nem? Minek? Ott van B., akivel
még a hixes idők óta volt ismeretségünk, egyszer csak törölt,
megkérdeztem, mi a baj, válasz nem érkezett.
Persze én is törlök embereket. Némelyik névnél, ha rányomok a Messengerre, megjelenik az utolsó beszélgetésünk. Sz.
Melinda halálra sértődött, mert azt hitte, hogy bántottam valakit, akit szeret, és mire felfogta, hogy nem (bár én ezzel kezdtem), addigra olyan szinten lefárasztott, hogy köszöntem, én
ebből nem kérek. V. Vali közzétett egy mélyröptű bölcsességet, amiben én találtam egy helyesírási hibát és ezt meg is
mondtam, amire válaszul négy vagy öt órán át (nem vicc, nem
túlzás) zúdította rám a szidalmakat, valamikor ennek az időnek
a közepén visszamentem a géphez, láttam, hogy még mindig
ömlik a gyalázkodás, szóltam, hogy én ezt amúgy rég nem olvasom, erre még jött emiatt egy halom szitok, végül aztán letiltottam. Amúgy azt a mélyröptű bölcsességet nem ő találta ki,
csak megosztotta.
Ez nem a Facebook hibája. Totálisan elidegenedett világunk a
Facebook nélkül és attól függetlenül is így működik. Ismerek
házaspárt, akik nem tudják, hogy a másik mit dolgozik és
mennyit keres, mindkettőnek megvan a maga kijelölt része a
megélhetési költségekből, amit fedeznie kell, és hogy miből teremti elő, az a másikat nem érdekli. A nem közös gyerek nem
gyereke annak a szülőjének, akivel nem áll genetikai kapcsolatban, csak csecsemőkora óta egy légtérben tartózkodnak, mint
két idegen – és nézheti, amint ugyanez a szülő a másik gyereket viszont ajnározza, mert az az övé. Ez talán nem annyira

gyakori – több olyan esetről tudok, amikor a szülő egyik gyereket sem ajnározza, megeteti, ruházza, iskolába küldi, mert muszáj, de egyébként gyakorlatilag eltűri, hogy jelen vannak.
Kénytelen-kelletlen.
Másrészt viszont de, a Facebook hibája. A frász tudja, hogy
mitől. De seregestül tudnám sorolni azokat a facebookos ismerőseimet, akikkel sok éve be vagyunk jelölve – ma is, nem törölte egyikünk sem a másikát –, és azelőtt sem a valódi világban álltunk érintkezésben, hanem neten át, többségükkel soha
nem is találkoztam az életben, de azelőtt úgy nagyjából tudtam,
hogy mi van velük, ma meg nem. Emailben még ment, Facebookon valamiért nem. S ezek túl sokan vannak ahhoz, hogy
egyéni sajátosságnak foghassam föl, ez jelenség.
Az író társadalomkutató is. De ez csak megnyerőbb megfogalmazás ahelyett, hogy „bassza a csőrömet ez a szitu”.

2020.02.04.

Honszemét
Átutaltam a szemétdíjat a cégnek. Úgy hívják (a céget, nem a
díjat): Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Így másoltam a számláról. S most azon tűnődöm,
hogy miért. Mármint miért hívják így. Mitől nemzeti?
Megkerestem a Wikipédiában azt a szót, hogy nemzet, és
most még kevésbé értem, mint eddig. A középkorban például
volt magyar nemzet, akkor még nem a Hazafias Népfront lapja
volt, csak az országban élő magyar nemzetiségűeket tömörítette – és voltak oláhok, szlávok, mindenféle nemzetek is még.
Manapság ezeket nemzetiségeknek szoktuk nevezni, táncos
rendezvényt tartottak a szlovák nemzetiségiek, miközben Szlovákiában ők a nemzet, szóval ez elég zűrös. Ráadásul mi köze
ennek a szeméthez?
Azonfelül milyen szó ez a nemzet? Eredetileg volt a nem,
úgymint „emberi nem”, abból -z képzővel lett a nemz, mint
magz(ik), habz(ik), és azt jelentette, hogy „nemi aktus lévén

utódot létrehoz”, „eredményez, maga után von”. Ebből lett a
nemzet, az -at, -et képzővel, mint gondolat, szövet. Eddig oké.
Csak a nemz igét ma már senki sem használja. Ráadásul mi köze ennek a szeméthez?
Én értem, hogy emberek tényleg benne élnek egy olyan képzeletvilágban, ahol Józsi azt mondja este, „Jövel, nőm, hitvesi
nyoszolyánkba, nemzzünk fisarjat a hon dicsőségére, ki férfivá
leend és karját, nemesi pallosát szent királyának áldozandi”, de
történetesen ma már se király, se pallos nincsen, illetve a kettőt
egyesítettük fallosszá. Ráadásul mi köze ennek a szeméthez?
És egyáltalán: mi köze ennek az egésznek a szeméthez? Mitől
nemzeti a szemétkezelő cég? A szentendrei szerbek szemetét a
Szerb Szemétkezelő szállítja? (Elnézést az alliterációért.) Nem.
Ugyanez a cég. Viszont a vajdasági magyarok szemetét nem ez
a cég szállítja, mert ők már túl vannak a határon, és az a fontos,
nem a nemzetiségi identitás. Ők attól még, nini, pont ugyanolyan magyarok, hogy nem a magyar nemzeti hulladékkezelő
szállítja el a szemetüket. És nini, a szentendrei szerbek attól
még szerbek, hogy a (magyar) nemzeti hulladékkezelő szállítja
a szemetüket.
Akkor mitől „nemzeti”? Ki nemzette ezt az ideát? Mert ha ott
a hivatalban érthető is, ideát nem.

2020.02.22.

Székely vicc
Én nem tudom, ki a székelygulyás ez a Demeter Szilárd. Mármint elolvastam a róla szóló Wikipédia-cikket, de hát abból
nem lehet megismerni valakit, a lexikon nem is erre való. Anynyit látok, hogy egy író, aki pártfunkci is, és ebben a minőségében vált istenné. Tudnék kapásból mondani egypár írót, akik
írói minőségükben váltak – nem, nem istenné, azzá az irodalom
nem teszi az embert, akkor sem, ha világokat teremt és pusztít
el a könyvlapokon. Istenné csak úgy kinevezik az embert. A fáraók meg a római császárok is azok voltak, aztán mi lett, meg-

halt valamennyi, és ma már úgy kábé a lőtéri kóbor kutyát nem
érdekli, hogy ők valaha istenek voltak. Az írók, abban a minőségükben, hogy ők írók, lehetnek az olvasók kedvencei, lehetnek népek és nemzedékek tanítói, lehetnek nagy mesélők, lehetnek korok és kultúrák tanúi, meg még sok mindenfélék, de
istenek nem. Ahhoz pártfunkcinak kell lenni.
Azért mondom Demeterre, hogy isten, mert egy kicsit értek a
biológiához. Nem kell megijedni, az általános iskola hetedik
osztálya bőven elég. Tehát. Minálunk ivarosan szaporodó lényeknél a dolog úgy áll, hogy van egy apuka meg egy anyuka,
akiknek lesz egy gyereke, és az örököl a szüleitől mindenféle
adottságot. Eddig megvan? Most jön a szociológiai része, mert
én ahhoz is értek, de ettől se kell megijedni, mert ez meg már
negyedikes anyag. Tehát minálunk embereknél az úgy megy,
hogy miután anyuka meg apuka működésének eredményeként
létrejött a gyerek, más dolgokat is örököl, nemcsak a biológiai
részét: társadalmi dolgokat is. Például az anyanyelvét, a nemzeti identitását. Állatoknál és növényeknél efféle nincsen, nálunk van. Nem kérte senki, hogy így legyen, csak amikor az első emberhorda már túl nagy volt ahhoz, hogy a környéken vadászva-gyűjtögetve megéljen, akkor kétfelé vándoroltak, és ez
azóta így formálódik. Mindig voltak „ők” és voltunk „mi”.
De ez általában nemigen dönthető el amúgy akaratlagosan.
Valaminek születünk, és aztán azok vagyunk, kész, hatszáz.
Volt például egy Grizelda Kristiņa nevű néni. Ő lívnek született. Ez volt az anyanyelve, a lív, rokona az észtnek, ennélfogva
a magyarnak is. Lettországban született egy pirinyó falucskában, aztán harmincnégy évesen emigrált és nem is tért vissza.
De százkét évesen is még képes volt Kanadában interjút adni
lett kutatóknak, és folyékony lív és lett nyelven beszélt velük.
(Azért mentek oda, mert ez a néni volt az utolsó ember a világon, akinek a lív volt az anyanyelve, s ővele a lív nyelv 2013ban kihalt.) Ötven éve senkivel sem beszélhetett lívül, de nem
okozott neki nehézséget megtalálni anyanyelve szavait.
Azt gondolom, hogy aki most ki akarja találni, hogy Kristiņa
asszony nem is volt lív, annak elmentek otthonról – ha viszont
tevőleg okozni akarja, hogy ő ne legyen lív, akkor igenis isteni
képességekkel kell rendelkeznie.
No, ezzel Demeter Szilárd mivoltát meg is beszéltük.

Mármost író pedig az, aki ír. Értem? Én nem vagyok se ismert,
se sikeres, nem választottak be semmilyen irodalmi társaságba,
nem is gondolnám, hogy megfelelnék a követelményeknek, illetve nem ambicionálom, hogy megfeleljek. Ugyanez a helyzet
a bármiféle rendű-rangú irodalmi díjakkal, amiknek nagyjából
a nevét se tudom. Engem az érdekel, hogy írjak. És írok is, tehát író vagyok. Más mércét nem tudok elképzelni. Miniszteri
biztos nem úgy lesz valaki, hogy elkezd miniszteri biztoskodni,
aztán ezt mások látják és néha elismerően megvállveregetik – a
miniszteri biztost kinevezik. Az írót nem. Már nem emlékszem,
melyik nagy, régen élt király mondta, hogy összes hatalma nem
elég arra, hogy egy tudóst teremtsen. Az íróval ugyanez a helyzet. Amúgy a zenésszel, festővel, mindenféle alkotó emberrel
is. Babérkoszorús császári költővé ki lehet nevezni valakit, de
költővé nem.
Pártfunkci kinevezéssel lesz az ember, alkotó csak azzal, ha
alkot. Szó se róla, ezt Demeter is megteszi, az Akváriumban
két művét is megtaláltam (dEPutáció 2008–2009; Küzdelem és
építés), én nem vagyok ott, mert az enyémek csak digitálisan
léteznek, egy kivétellel, de azt még senki se vitte akváriumba
abból a huszonnégy emberből, akinek van belőle példánya.
(Vagy igen, de már elkapkodták!)
Szóval igen, Demeter is kétségkívül egy író. Csak kettőnk között nem az a különbség, hogy neki két könyve is kapható, nekem meg csak egy, hanem az, hogy én a könyveit látva levontam a következtetést, hogy eszerint ő egy író, ő viszont az én
könyveimet látva nem azt a következtetést vonja le, hogy nédd
már, eszerint az Attila is, hanem elkezdi azt firtatni, hogy kik
voltak az őseim.
Én meg fütyülök rá, hogy az övéi kik voltak.
Mármost itt elvileg meg is vagyunk. Tisztáztuk, hogy Demeternek istennek kellene lennie, hogy az én nemzetiségemet meghatározhassa, és azt is tisztáztuk, hogy én is író vagyok. Történetesen egy eléggé lefárasztott író, aki itt ül huszonnyolc éve és
rovi a sorokat egymás után, és nem elég, hogy a krumplifőzelékből megspórolt babérkoszorú, a Kossuth-, Deák-, Blaha Lujza-, Astoria-díj, a Szabó István vagy legalább Szabó László általi megfilmesítés mind elmaradt, de még akkor jön egy ilyen

Dörmögő Demeter és nekiáll sült náci szöveggel arról mamogni, hogy én exportra termelek-e. Határok nincsenek, Szilikém,
fogod? Én értem, hogy te évtizedek óta jól megélsz abból, hogy
Romániában születtél, közben meg magyar vagy, de amúgy a
legtöbb magyar író vagy belföldön született, vagy ha éppen
nem, akkor sem ebből csinálta a karrierjét, hanem az írásaiból.
Ha éppen volt neki karrierje, mert mondjuk azon a hangon, ami
a te szádból bűzlik, egyik talán rokonomat meggyilkolták harminchét évesen, pedig nem exportra termelt, lefordították, de a
sajátos humorát nem lehet más nyelven visszaadni. Rejtő Jenőnek hívták, és olyan sikeres író volt, amilyen te soha nem leszel, Szili. Persze én se, nem azért mondom. Zsidó volt, tudod.
Galíciai gyüttmönt meg idegenrendészeti meg migráncs meg
akárhány gúnynevet kitaláltok, az ő mind volt. Te is az ő regényein nőttél föl, ha nem, az a te bajod.
Szóval itt elvileg meg is vagyunk, azt akartam mondani, és
határok nincsenek. Nyelvi határok, azok még csak-csak, de tudod, én írás közben most éppen zenét hallgatok, mindenfélét,
volt már közte ma éjjel litvánul, észtül, bolgárul, angolul, ukránul, lettül. Ebből kettőt értek, a többiről lövésem sincsen. De a
zenének ez nem számít, tudod, Szili? A zene nyelve egyetemes.
No, hát az irodalom olyan zene, amihez nem raktak hangjegyeket.

2020.03.11.

A koronavírus
megfékezésének módjai
a) Kim Dzsong Un királyi kezének egyetlen intésével megfékezi a vírust. Ezzel immár nemcsak a koreai nép, hanem az
egész világ megmentője lesz. Kivéve természetesen az amerikaiakat.
b) Orbán Viktor királyi kezének egyetlen intésével megfékezi
a vírust. Ezzel nemcsak a magyar nép, hanem az egész világ

megmentője lesz. Kivéve természetesen a liberálisokat, a migráncsokat, illetve az arabokat egészében, a melegeket, a cigányokat, a zsidókat, a norvégokat, a CEU-t és összességében az
értelmiségieket, a nőket, az időseket, a kövéreket, a fogyatékosokat és a fákat. Valamint Soros Györgyöt.
c) A tudósok találnak hatékony kezelést, és megmentenek
mindenkit, akit csak tudnak.
Én kiválasztottam a favoritomat. A tudósok módszere hosszadalmas. Amerikát meg majd benépesítjük újra.

2020.03.12.

Andy Shepherd hibája volt
Ő volt az elnök, ő döntött. Párhuzamosan
ment a két törvény miatti harc, a büntetőjogi
és a környezetvédelmi törvény. Tíz százalék
vagy húsz százalék csökkentés, erről szólt a
küzdelem, de a karácsonyi parti idejére világos lett, hogy ha erőlteti a környezetvédelmi
törvényt, akkor nem tudja átvinni a büntetőjogi törvényt. Utóbbit választotta, cserben hagyta a környezetvédelmet és vele
Sydney Ellen Wade-et. Később említette, hogy új törvényjavaslatot fog benyújtani, de úgy tűnik, ez végül nem ment át.
Mert huszonhét évvel később még mindig Greta Thunbergre
van szükségünk, hogy kiverekedje.
Egyetlen megoldás marad. Alkotmánymódosítás. El kell törölni az értelmetlen megszorításokat, hogy az elnöknek született amerikainak kell lennie, legalább harmincöt évesnek és legalább tizennégy éve Amerikában kell élnie. Nincs időnk ennyit
várni.

2020.03.15.

Talán velem van a baj
Talán én vagyok túl érzékeny. Talán rendben van az, hogy amikor egy csoport adminja kihirdeti, hogy milyen szempontok
szerint szűri meg a csoportjába jelentkezőket, akkor eközött az
is szerepel, hogy milyen arcú emberek vannak az illető ismerősei között. Talán nem kellett volna azt felelnem, hogy:
[…] nem gondolnám, hogy bárki felelős az ismerősei arcképéért. Számos különféle okból veszünk föl embereket az ismerőseink közé, de ettől még nem „madarat tolláról, embert barátjáról”, mert azok nem a barátaink, vagy többségük nem. Háromszázötven körül van az ismerőseim száma, de eközött van
talán tíz valódi barátom, vagy még annyi sem. Ezért ezt a kritériumot bizarrnak tartom.
Csak erre aztán ez volt a válasz:
ha azt látom, hogy egy rakat kigyúrt bűnőző fazon vigyorog
az ismerősök között, nem veszem fel az illetőt.
Rengeteg cigány ember jelentkezik. nem akarod tudni, hogy
néz ki a profil oldaluk.
Erre természetesen én ezt feleltem:
Például mint az enyém.
Viszont ügyesen fel kell vennem megfelelő számú ledves,
rendes és megbízható cigány embert, hogy ne süthessék rám,
hogy rasszista vagyok, mert nem vagyok.
viszont a te profil oldaladon látok egy jófej csávót, akinek
fantasztikus megosztásai vannak
Az lehet. Csak ez a csávó is cigány, és most elhagyja a csoportodat.
Sajnálnám. Rengeteg cigány barátom van.
és tizenhat évig tanítottam cigány iskolában.
Nekem nincsenek. Nekem barátaim vannak, és fütyülök rá,
hogy milyen eredetűek. Kár, hogy tizenhat év alatt ilyen kevés
ragadt meg.
sajnálom, hogy nem érted, mit mondok. valóban ember és
ember van. és vannak ilyenek, és olyanok.
személy szerint megszerettelek

megértelek, ha te pedig csalódtál bennem
De. Pontosan azt értem, amit mondasz. Először is van valakinek az arca: cigány-e? Aztán jön a többi szempont. Vizsgáld felül azt az elgondolásodat, hogy te nem vagy rasszista. Vagy ne.
A te dolgod.
Zsidó vagyok. (nemrég derült ki) Van egy leszbikus lányom.
(elég rég derült ki) És mint kiderül ma este egy tükörből, hogy
látens rasszista vagyok. Bár erről a tanítványaimat és szüleiket
is megkérdezhetnék. Ugyanis engem a nyócker közepén a családok választottak tanítóként a gyereküknek, maguk közé fogadtak és megvédtek. Azt mondták, egy vagyok közülük. és ők
maguk ismerték el, hogy vannak, akik szégyent hoznak rájuk.
Közülük. És igen, bármely embercsoport közül ugyanúgy kiszelektálom, ha valakit nem tartok biztonságosnak.
Aha, csak te az arcuk alapján szelektálsz. Sőt – az ismerőseik
arca alapján. Ne haragudj, de ez nem védhető. Énnálam nem.
nem óhajtok védekezni. Te látsz engem jó ideje. Eldöntheted,
hogy amit láttál eddig, az ledönthető-e egyetlen este alatt.
és ha igen, akkor elfogadom a döntésedet.
mást úgysem tehetek.
Én nem kértem, hogy fizimiskára ítéld meg az embereket.
Te döntöttél. Nálam pedig zéró tolerancia van.
nem csak fizimiskára, tartalmak megosztására és hozzászólásokra.
Szájkarate helyett magamra veszem a zéro toleranciádat és
elbúcsúzom. Gondolom, hogy már ki is léptél a csoportból.
Igen.
A rasszisták nagy része szereti bizonygatni, hogy ő milyen jóban van a lenézett kaszttal. Akinek vannak cigány barátai, az
nem lehet rasszista. Ez évtizedek óta használatos formula, mert
„ezek” soha nem fogják elhinni, hogy ezzel nem lehet jóra hozni magukat. Tessék egy cikk, ami említi ezt a formulát, hozzáteszi, hogy a közbeszédben jól ismert, és ez a cikk is már egyéves.
Rasszistának kell lenni ahhoz, hogy ha kigyúrt fazonokat lát,
akik ránézésre cigányok, akkor azokat bűnözőként azonosítsa.
Vagy ha tényleg azok – akiben ilyen bűnüldöző tehetség van,
miért nem csap fel nyomozónak? Még a legrasszistább rendőr

is nekiáll és igenis kinyomozza, hogy a gyanúsított, ha százszor
cigány is, elkövette-e csakugyan a bűncselekményt és be lehete bizonyítani.
Rasszistának kell lenni ahhoz, hogy a zsidóságunkat és a lányunk leszbikusságát rántsuk elő mint érvet, hogy miért nem
lehetünk cigánygyűlölők. De. Lehetünk. Ettől még simán. Sőt
ehhez ostobának is kell lenni, vagy a másikat nézni annak.
Rasszistának kell lenni ahhoz, hogy ha a bűnünket a fejünkre
olvassák, akkor még le is tiltsuk a jófej csávót, nehogy – mit
is? Mi történt volna?
Hát annyi történt volna, hogy akkor a jófej csávó nem írja le,
hogy Miskovics-Kobza Zsuzsanna Meső.

2020.04.11.

Módszer: kis esti zene
1. Vírus van, katasztrofálisan.
2. Tehát az orvosoknak, nővérkéknek emberfeletti harcot kell
vívniuk, kötelességtudóan.
3. Tehát meg kell ünnepelni őket, lelkesen.
4. Az emberek amúgy sem mehetnek sehová, szomorúan.
5. Tehát ráérnek orvosünnepelni, boldogan.
6. Tehát fölállítanak hangszórókat az úlicán és zenélnek, hangosan.
7. Tehát táncolnak az úlicán és örülnek, szolidárisan.
8. Tehát széthordják a vírust, praktikusan.
9. Tehát vissza a kettes ponthoz, ciklikusan.

2020.06.28.

Pszichiátria
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy május elseje. Akkor
még eljártunk ünnepségekre, erre különösen, mert aláírásokat
gyűjtöttünk azért, hogy az ápolási díjat tegyék munkaviszonnyá
(össze is gyűlt a szükséges számú aláírás, aztán a parlament lesöpörte az ügyet az asztalról) – de most nem ez a fontos. Sétálgattunk ott a parkban az emberek között, beszélgettünk néha
ezzel-azzal, éppen szünetet tartottam az aláírásgyűjtésben, amikor összeakadtam a kislánnyal.
Három-négy éves lehetett, és óriási szemekkel nézte a tolókocsis nénit meg a tolókocsis bácsit. Mondtuk neki, hogy szia,
meg hát amiket egy ekkora gyereknek mondani lehet, mintha a
szüleivel is váltottunk volna egy-két mondatot, ő meg csak nézett óriási szemekkel, az egész gyerek csupa szem volt, aztán
megsimogatta a lábamat a takaró alatt és szaladt a szüleihez.
A simogatásról tudom, hogy ez mikor volt. Mert nem a lábamat simogatta meg, hanem a rajta levő csipeszes táblát, clipboardot, amire az aláírásgyűjtő ívek voltak csíptetve. Tehát akkor volt, amikor az aláírásgyűjtés. 2005. május elseje.
Eltelt tizenöt év, véletlenül összeakadtam vele Facebookon,
hogy miért pont most, nem tudom, az anyuja száz éve ismerősöm, nyilván a gyerek nevét is láttam már azóta, de hát nem
úgy élem napjaimat, hogy hetente erre a találkozásra gondolok
vissza. No, küldtem neki egy üdvözletet. Emlékszik, felelte, de
nem tudja, mikor volt. Megmondtam a dátumot és megkérdeztem, mire emlékszik. Gondoltam, elmeséli, milyen fura volt a
tolókocsis néni meg a bácsi.
Válaszul visszakézből letiltott.
Én nem tudok azzal mihez kezdeni, hogy őneki milyen pszichiátriai problémája van. Jártam már így pár éve, egy akkor kábé
tizenhat évesnek küldtem egy üdvözletet, mert némileg vicces
módon rokonok vagyunk, az is visszakézből letiltott. Na ja. Neki van egy cukrászdája. Hogy ennek a kislánynak mije van,

nem tudom, de különösebben nem is érdekel. Ha valakinek valamiért üzenetet küldök, általában válaszolni szokott, aztán valameddig beszélgetünk, elköszönünk, aztán vagy beszélünk
máskor is, vagy nem. Hisztériás reakciókhoz annyira nem vagyok szokva, hogy tessék, az eddigi egyetlenegyet is föl tudom
idézni. Ezt a mostanit is föl tudom majd idézni pár év múlva,
nem mintha fontos lenne, hogy ez az egyetemista kislány milyen problémákkal küzd, csak itten az én oldalamon ez elég ritka. Velem az emberek vagy barátságosak, vagy közönyösek.
Ellenségesek csak nagyon ritkán.
Úgyhogy ő nyilván általában az idegenekkel ellenséges, ez
pedig nem az én problémám.

2020.07.08.

Egy másik őrült naplója
Reggel fölkel az őrült, kimegy pisilni, megreggelizik, behozza
a postát, közben lelökné a szomszéd nénit a negyedikről, de a
szomszéd néni elcsavargott valahová, nem tudja lelökni. Egyszerűen őrület, hogy az emberek nem hagynak egy őrültet rendesen őrültködni. A postást se tudta megharapni, mert csak bedobta a leveleket és elviharzott. A postában csupa számla meg
felszólítás. Hát mit csináljon így egy őrült, ha senki sem akad a
keze ügyébe? No, kinyitja a laptopot, körülnéz a neten. Nini,
egy videó! Valaki hegedül. Remek! Meg kell harapni! Az őrült
villámgyorsan fabrikál egy dokumentumot arról, hogy az az ő
szerzői jogi tulajdona, és elküldi a Youtube-nak. Végre nem
hiába kelt föl. És várja az eredményt.
Az eredmény az, hogy négymillió ember döbbenten néz egy tizenegy éves kislányra, aki sírva jelenti be, hogy a Youtube
megfenyegette, hogy letiltja a csatornáit, mert szerzői jogokat
sértett. A kislány napokon át nem alszik, a négymillió ember
aludni tud éppen, de rossz szájízzel, és várják, hogy eltűnik-e a
Youtube-ról a világnak nem a legnagyobb hegedűművésze.

Aztán a Youtube rájön, hogy átverték, a két levett videót
visszaállítja, és négymillió ember föllélegezhet. Még mindig
rossz szájízzel, mert nem tudtunk egy gyereket megvédeni attól, hogy keserű tapasztalatot szerezzen az emberi aljasságról –
de legalább hallhatjuk hegedülni.
Holnap reggel megint felkel az őrült. És sok-sok millió másik
őrült.

2020.08.22.

Ördög
Meghal Orbán Viktor és a pokolra kerül. Az ördög hosszasan
olvasgatja a papírokat, aztán azt mondja:
– Hát, Viktor, látom, egész életedben hatalmat akartál. Kapsz
húsz évet.
– Igen? Csak húsz évet?
– Hát, ennyi van. De ez hatalom. Még József Attilától vettük.

2020.08.27.

Fű alatt
Fölhívom az önkormányzatot és bejelentem, hogy lenyírtuk a
füvet. A hölgy megtudakolja, hogy fénykép készült-e róla.
– Hát tetszik tudni, az volt a tervem, hogy hívunk két tanút,
egy közjegyzőt és egypár pecsétet rá, de igazából nem ez volt a
tervem. Csak lenyírtuk a füvet!
Érezhetően megsértődik, de tudomásul veszi a bejelentést.
Úgyhogy most már ketten vagyunk érezhetően megsértve.
(Ez még 24-én volt, a jegyzőkönyv kedvéért.)

2020.09.04.

Szín
Én készséggel aláírom, hogy ebben az országban Orbán Viktor
az egyik legnagyobb kortárs színész. Eljátszott már mindent,
alakított baloldali radikálist, középjobbost, szélsőjobbost, keresztényt és dakotát. Népszerűsége töretlen, jobban elhiszik neki például a kereszténységét, mint Sinkovitsnak, hogy tizedes
volt.
De akkor miért nem alapít magának saját színi egyetemet,
miért a mienkre fáj a foga?

2018.09.26.

Életkép
Csinos, rendezett kertek, házak az utca két oldalán, meg kevésbé csinosak és rendezettek, és itt-ott rozogák. Átlagos magyar
utcácska. Kovácsék az úttesten ballagnak hároméves kisfiukkal, Lacikával. Errefelé ez a szokás, a járdák sokfelé kátyúsak,
a forgalom kicsi, gyalogosok, biciklisták egyaránt az úttesten
mennek.
Az egyik kertben nagydarab, ötvenes férfi gyomlál, fölnéz az
arra haladókra, aztán odarohan a kerítéshez és teli torokból ráüvölt Lacikára:
– Te mocskos kis féreg, te aljas szemét! Ide merészkedsz?!
Még van pofád?! Hát én a véreddel mosom föl az utcát! Te rohadék!
– No de kérem – mondja Kovács úr –, hogy beszél maga egy
gyerekkel?
– Maga ne pofázzon bele! – ordítja a férfi, és tovább szórja a
szidalmakat a riadt kisfiúra, amíg a család el nem halad a kertje
előtt.

Két házzal arrébb kártyázó társaság ül a kerti asztalnál, de
ahogy Lacikát meglátják, felugranak, a kapuhoz rohannak és
egyszerre négyen zúdítják rá a trágár szidalmakat, teli torokból
ordítva, amíg ők tovább nem mennek. De közben a szemközti
kertben is felugrik egy köpcös öregúr, és rikácsolni kezd Lacikával, azzal fenyegeti, hogy kitekeri a nyakát és kitépi a lábait.
Kovácsék továbbmennek.
– Te aljas kis mocsok! – ordítja egy csinos fiatal nő a következő kertben, és két ököllel veri a kaput. – Hogy fordultál volna föl már a múlt héten! Darabokra szaggatlak, csak kerülj a
kezembe!
Az utca hosszú, és a következő utcában ugyanez zajlik. Tíz
házból úgy háromban. És az azután következőben is. Másnap
is, és mindennap.
Lacika hamarosan idegszanatóriumban köt ki.
Az olvasónak mi a véleménye erről?
Mi mindennap így sétáltatunk kutyát.

2018.10.12.

Hasznos táblázat
tud nem tud
úttörő segít nem segít
kutya segít segít

2018.10.16.

Kutyául vagy klikkerül
Sajnos még nem sikerült megértenem, miért annyira jó a klikkermódszer, hogy mostanában minden kutyakiképző ezt ajánlja. A módszer lényege röviden, ha az olvasónak nem lenne
kedve regisztrálni (ugyan minek?) ahhoz, hogy megnézzen pár
videót: van egy eszköz, amit klikkernek hívnak, és kattintani
lehet vele; ha kattintasz, az jutifalit jelent; ha valamit a kutya
jól csinál, akkor kattintasz és jutifalit adsz neki. Kész, az olvasó elsajátította a klikkermódszert, már csak gyakorolnia kell.
De ha rám hallgat, akkor nem gyakorolja, vagy ha igen, akkor
másképpen. Mert a videókon látható kutyakiképzés katonáéknál elmegy, az őrmester jár föl-alá, a kopasz talpal mellette, és
ha valamit jól csinál, akkor az őrmester jutifalit töm a kopasz
szájába. Katonáéknál a dicséret az, hogy az őrmester ráüvölt a
kopaszra: MEGDICSÉREM! és akkor a kopasznak vigyázzba
kell haptákolnia és visszaüvöltenie: A MUNKAVÁLLALÓ
NEMZETET SZOLGÁLOM!* Itt jutifali van. A videókon látható kutya tízpercenként egy kiló virslit behabzsol, és aztán
még motiválva van csinálni valamit? No, megnézném, hogyan
alakítja ezt a mester egy uszkárral, aki az első két-három jutifalit még elfogadja, a negyediket már csak ímmel-ámmal, az ötödiknél már csóválást se nagyon kapunk, a hatodiknál meg elballag és otthagy minket a fenébe, van neki jobb dolga is.
A töméntelen jutifali ellenében viszont nincs egy simogatás,
nincsen egyetlen szó, amit a majszter a kutyához intézne, csak
kattingat, mint Pistike a pornóoldalon, és tömöcsöli a kutyába a
virslit. Ha építünk egy robotot, ami körbe-körbe jár, időnként
kattan egyet és kidob egy darab virslit, az tökéletesen helyettesítheti a kiképzőt. A nagy kegyesen fölvett vezényszavak is
szólhatnának magnóról. Szépen beprogramozná a kutyát a
szükséges tevékenységre, feladat kipipálva, jöhet a következő
tevékenység vagy a következő kutya.
Kutyával foglalkozni nem programozástechnikai feladat, hanem társas tevékenység, amiben ketten vagy többen vesznek
*

Régen dolgozó nép volt, most nyilván ez van helyette.

részt: a gazda, a kutya, és esetleg mások is. Ha a kutya valamit
jól csinál, akkor nem pozitív visszacsatolást bocsátunk a rendelkezésére, mert ettől a kutya ugyan motiválva van arra, hogy
legközelebb is jól csinálja, de csak ha nem túl intelligens, az
ember meg totálisan nincsen motiválva. Hacsak nem túl unintelligens. A kutya nem pozitív visszacsatolással, hanem szeretettel működik. Ha a kutya valamit jól csinál, akkor nem ráklikkantunk és beletöltünk egy kiló virslit, hanem megdicsérjük,
megsimogatjuk, attól függő mértékben, hogy mennyire jól csinálta: ha már jól ismert feladatot végzett el sokadszor jól, akkor
„jól van, okos vagy”, ha viszont éppen rájött, hogy mi az, amit
akarunk tőle, és most először jól csinálta, akkor agyba-főbe dicsérjük és simogatjuk, mintha ő találta volna föl a spanyolviaszkot.* Ő pedig repes örömében, és motiválva van, hogy
legközelebb is ilyen jól csinálja! Tetszettek már látni kutyát,
aki örül? A gazdi fején táncol és körberohanja a kertet vagy
ami területet éppen elér, hatszor.
Nekem nem kell olyan robotkutya, amit ez a technológia
gyárt. Nekem olyan kutya kell, aki örömmel csinálja, amit csinál, és ha nem leli örömét, akkor nem csinálja. Mert emberszámba veszem a kutyámat – már csak azért is, mert a kutyám
kutyaszámba vesz engem.
Ja, és tartós kutyát szeretnék. Tartós kutya az, akinek nem azt
tanították, hogy a földről szedjük föl a jutifalit. Mert az legközelebb is a földről fog fölszedni mindenfélét. Olyat is, ami nem
neki való. Aztán temethetjük. Ez nekem nem kell.
Nem láttam az összes videót, de remélem, hogy az nincs benne, hogy „klikkelni kell, ha a kutya rád néz, mert így alakítja ki
a szemkontaktust”. Ez így hangzik el némely kutyakiképzeldében, aztán a vak megkérdezi, hogy hát izé mégis ezt most hogyan, és akkor a kutyakiképzelő majszter ráfeleli, hogy ja igen,
vakok hát ugye nem tudnak kutyát képezni, mert nem tudnak
szemkontaktust, és akkor a vak nem megy oda többé, mert ennél kisebb marhaságra is el tudja költeni ugyanazt a pénzt.
És még mindig nem tudom, milyen választ várt a rehabvizsgás kutyakiképző, aki megjegyezte, hogy a vakok nem tudják
megtanítani a kutyájukat villanyt kapcsolni.
*

Ebbe a szóba amúgy nem kell a k, Brinkmann professzor megmondta.

2020.09.23.

Értékvédők tíz pontja
Ti totálisan meg vagytok gárgyulva. Annyira bele vagytok gőgülve a nagy felsőbbrendű felsőbbrendűségetekbe, hogy arra
már kompletten nincsen szó a nyelvben.
1. Hiszünk Istenben.
Jó. Tegyétek azt. És? Mi közöm hozzá? Örökké veritek a melleteket, mint egy vezércsimpánz, hogy bezzeg ti hisztek hisztek
hisztek Istenben. De mi köze a ti hitetekhez bárki másnak? Miért követeltek örökké leborulást, hogy bezzeg ti elhisztek egy
kétezer éves mesét, mindenki kalaplevéve hajbókoljon a ti
nagyságotok előtt?
2. Tiszteljük nemzeti és keresztény jelképeinket, csakis méltó
módon használjuk őket.
Jó. Tegyétek azt. És? Ehhez is mi közöm? Ezen is örökké veritek a melleteket, hogy a jelképek jelképek jelképek jelképek.
Jelentkezzen egyetlen keresztény ember, aki amúgy engem személyesen ismer, és mondja meg, hogy én milyen jelképeket
tisztelek. Nem fogja tudni megmondani. Pedig vannak jelképeim nekem is, csak nem hordozom örökké magam előtt őket,
mint valami pajzsokat, nem borulok le előttük, nem követelek
imádatot se a jelképeimnek, se magamnak, amiért nekem jelképeim vannak.
A jelképeknél fontosabbak a dolgok, amiket a jelkép jelképez. Fontosabb dolog Magyarország, mint a piros-fehér-zöld
trikolór. Te, aki ezt olvasod, akár keresztény vagy, akár nem,
fontosabb vagy, mint a női vagy férfialak a vécéajtón, pedig az
is téged jelképez.

A szivárvány Isten és ember szövetségének bibiliai jelképe, a
Szent Korona pedig nemzeti és egyben keresztény jelképünk.
Elutasítjuk méltatlan lealacsonyításukat, káros ideológiáknak
való alávetésüket.
Nem, a szivárvány egy optikai jelenség. Ha napsütéses időben
esik az eső, akkor márpedig szivárvány lesz, akár van ott keresztény, vagy egyáltalán bármiféle emberi lény, akár nincs. Ha
Grönland közepén egy jégkristályon megtörik a napfény és
szétbomlik összetevőire, akkor ott szivárvány lesz, a legközelebbi embertől ezer kilométerre is.
Ha viszont jelképnek használják a szivárványt, akkor joga
van bárkinek jelképként használni. Ez egy szabad ország. Annak ellenére, hogy ti ki akarjátok sajátítani magatoknak a szabadságot. Nem a ti privilégiumotok. Másoknak is lehetnek jelképeik. Egyébként pedig ebben a nemzetben nemcsak keresztények vannak. A többség nem az, legfeljebb nem meri bevallani
a lelki terrorotok miatt.
A koronával nem tudom, mi a hiszti tárgya, ha valamely melegek a koronát szerepeltették valahol, abból én kimaradtam,
egyébként pedig nem érdekel. Nem csúszunk térden a letűnt királyság jelképe előtt. Semmi előtt sem csúszunk térden. Ez itt
egy demokratikus köztársaság, ahol nincs király. Ha nem tetszik, el lehet menni valamely királyságba, fel tudom ajánlani
Dániát mint legközelebbit, de van még Svédország, Norvégia,
Hollandia, Nagy-Britannia, Spanyolország, mind itt ezen a
kontinensen. Történetesen erre az ideológiára egyik sem vevő,
de amúgy igen, királyság az van.
3. Felismerjük, hogy a család a társadalom alapsejtje. Az erős
nemzet erős családokra épül.
Igen, és éppen vadul gyengítitek a családokat. Arról hisztériáztok, hogy a melegek nem emberek, következésképpen bármely
család, ahol felnövekszik egy meleg gyerek, azonnal szét kell
hogy essen. Meg is történik, számtalan fasiszta szülő tagadta
már ki a gyerekét, mert fujjjjbuziiii. A saját gyerekét, fogjátok?

4. Kimondjuk, amit Alaptörvényünk is megerősít: a házasság
egy férfi és egy nő szövetsége.
Elég szégyen, hogy 2020-ban még van ország Európában, ahol
ilyen baromságot mond ki az „alaptörvény”. Igaz, máshol nincs
is „alaptörvény”. Alkotmányok szoktak lenni.
5. Felismerjük férfi és a nő kapcsolatának szép, egymást kiegészítő voltát, illetve azt a különlegességét, hogy szerelmükből új
élet fakad.
Férfi és férfi, illetve nő és nő kapcsolata is lehet szép és egymást kiegészítő. Történetesen néha még új élet is fakad belőle,
ismerek házaspárt, akik egy tündérszép kisgyereket nevelnek,
és mindketten nők. Ja, nem Magyarországon.
6. Belátjuk, hogy az emberi nem férfiakból és nőkből áll. Teremtett nemünket megváltoztatni nem lehet. Az ilyen irányú
próbálkozás szimpla kozmetika.
Én meg azt látom be, hogy annyi eszetek sincs, hogy a sündisznót megkülönböztessétek a varrógéptől. De, meg lehet változtatni. Sőt ki lehet venni az ember gyulladt vakbelét, hiába Isten
tette oda a két magasztos kezével, akkor is belehal az ember, ha
azt nem veszik ki idejében. Létezik orvostudomány.
7. Tudjuk, hogy egy gyermeknek szüksége van szerető anyára
és apára.
Akkor beszélgessünk azokról a gyerekekről, akiknek egyik
szülője sem meleg, sőt keresztény, csak hogy meglegyen az
örömötök, és verik a gyereket, szexuálisan kihasználják, állami
gondozásba adják, megölik. De ez sem létezik, ugye? Akárcsak
az orvostudomány?
8. „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy lehetőség szerint ismerje a szüleit, valamint ahhoz, hogy ők neveljék.” A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 7. cikk

Igen, és? Mi köze ennek a melegekhez? Ha egy gyereknek történetesen meghalnak a szülei, akkor ez a cikk márpedig nem
teljesülhet. Akkor inkább az árvaház, csak nehogy két bbbbuzi
nevelje föl békében és szeretetben, igaz?
9. Megvédjük gyermekeinket az őket befolyásoló LMBTQIideológiától, amely az utóbbi időben kifejezetten őket érzékenyíti.
Ha ükapáitok ükapáinak ükapáit megvédték volna a keresztény
ideológiától, akkor a vallásháborúk, a boszorkányégetések, az
árvaházakban gyerekeket és leányanyákat kínzó, gyilkoló apácák, a pedofil papok kimaradtak volna a történelemből. Az
LMBTQI nem ideológia, hanem tény: emberek mindenfélének
születnek (Isten így akarta), és ettől ők még emberek óhajtanak
lenni, ti pedig szeretni fogjátok őket. Ez nem kijelentés, hanem
parancs. Jézusé.
10. Nem félünk kiállni a számunkra legfontosabb értékek mellett, még ha meg is bélyegeznek minket ezért.
Pontosan mi az az érték, ami mellett itt most kiálltatok? A gyűlölet, a kirekesztés, a felsőbbrendű gőg az egy érték?

2020.10.12.

Falusi turizmus
Hirdetés, falusi turizmus. Kicsiny, kellemes szálloda, otthonos
szobák, gondozott kert, körötte festői erdő, erdei tavacska, homokos tópart, patak, vízesés. No, ember kivesz egy szobát,
megérkezik. Nagyon kedvesen fogadják a recepción, megalszik, sétálgat a vidéken, jól érzi magát. Kijelentkezéskor a portás megkérdezi, mindennel meg volt-e elégedve.
– Hát kérem… szinte minden egyezik a hirdetéssel… kicsiny,
kellemes szálloda, otthonos szobák, gondozott kert, körötte fes-

tői erdő, erdei tavacska, sziklás tópart, patak, vízesés… no de a
hirdetésben homokos tópart volt írva!
– Igen, kérem – ismeri be a portás szemlesütve. – Az is volt,
csak Dúró Dóra ledarálta.

2020.10.13.

Útirány
(Facebook-hozzászólás.)
A homofóbiát az egyik leggonoszabb dolognak tartom, ami
emberi agyban valaha megszületett. Gyűlölni, kínozni, meggyilkolni másokat azért, mert nem azt szeretik, akit óhajtunk,
hogy szeressenek? Én imádom a feleségemet, de nem óhajtom,
hogy mások is őt szeressék. Őt majd szeretem én, rendicsek?
Hitlernek volt egy magyarázata, hogy a zsidók miért gonoszak. Az első betűjétől az utolsóig hazug, kifordított magyarázat, a már meglevő gyűlölethez találta ki utólag az okot, de legalább volt valamilyen elgondolása. A homofóboknak még ez
sincsen. Hivatkoznak a Bibliára – még a hívők, sőt a papok közül sem mindenki homofób, a nem hívőknek meg tökmindegy,
mi áll a Bibliában. Látványosan undorkodnak a szexelő férfiak
gondolatán – de homályban marad, hogy akkor miért fantáziálnak róluk, nekem például még sose jutott eszembe, hogy mit
csinál a szomszédom a feleségével, pedig heteró vagyok. Hazugságokkal dobálóznak, hogy akkor majd megbuzulnak a gyerekek is – egyrészt ha nem gyűlölnék a melegeket, akkor ez
nem zavarna senkit, másrészt tessék, nyitva a pálya, álljon be
bármelyik homofób egy évre melegnek, szexeljen azonos neműekkel, mutassa meg, hogy ez lehetséges. Üvöltöznek, hogy
betegek, betegek – de nem hívnak mentőt. És ha betegek? Nekem szívelégtelenségem van, és senki sem ordítozik miatta.
Üvöltenek, hogy természetellenes – de az állatok is csinálják,
és még senki nem tudta megmagyarázni, hogy nemileg érett,
felelős felnőttek kapcsolatában mi a természetellenes. Csak az!

Mert ő úgy óhajtja! Én tolókocsis vagyok és szakállas is, a feleségem vak, mi mikor leszünk természetellenesek? Összehasonlítják a pedofíliával – mert erre a szóra mindenkinek kinyílik a
zsebében a bicska, más célja nincsen a dolognak, hiszen a felnőttek közötti, kölcsönös beleegyezéssel létesített testi kapcsolatnak köze sincsen testileg-lelkileg éretlen, alkalmatlan gyerekek molesztálásához.
Próbálom elképzelni, amint egy meleg elcsábítja a tisztességes heteró mellől a házastársát. Ugye mondjuk van Ádám és
Bella, heteró házaspár, és jön Csaba, hogy elcsábítsa Ádámot.
De az heteró, nem érdeklik a férfiak! Akkor jön Diána, hogy
elcsábítsa Bellát. De az is heteró, azt meg a nők nem érdeklik!
Mi az a szörnyűségesen gyűlölnivaló mások nemi életének
egy önkényesen kiragadott motívumában, amitől évezredek óta
millió és millió ember vöröset lát és tör-zúz, gyilkol, a saját
gyerekét kikergeti az utcára meghalni, csak ő ne lássa? Hát ne
nézze! Tessék tirhulni végre mások hálószobájából!

2020.12.13.

Egy politikus pályája
Lézeng.
Hőzöng.
Lázong.
Lózung.

2021.05.07.

Ki mondta neked,
hogy te fehér vagy?
Ennek a nagy felséges fehér ügyvédnek, aki látható kéjjel tájékoztatja a birtok nem egészen tizennégy éves örökösnőjét,
hogy az apja végrendelete elő nem kerülvén ő nem örökös,
csak egy rabszolga, mert az anyja igazából egy moccsadt nigger volt, ámbár amúgy egész világos volt az ő bőre is, de az
ereiben néger vér keringett és ez az, ami számít, és innentől
kisasszonyozás helyett tegezi és Masternak szólíttatja magát,
mert senki sincsen kéznél, aki levágja a tökeit, s történik mindez Ernst Joseph Görlich A fehér rabszolga című regényében –
szóval ennek a nagy felséges fehér ügyvédnek meg sem fordul
a fejében, hogy most, ezzel az egy szem kérdéssel vágta tönkre
a rabszolgatartást, de az egész fehér–fekete hisztériát és mindenféle rasszizmust.
Mert neki ugyan ki mondta, hogy fehér?
A római birodalomban a szabadok egy kis zacskót hordtak a
nyakukban, amiben volt egy talizmán meg egy bulla, ami igazolta, hogy ők szabadok. Sose derül ki, hogy miért nem jutott
eszébe akármelyik rabszolgának, hogy elnyisszantsa a gazdája
torkát, elvegye a kis zacskóját és onnantól szabadként flangáljon. Keresztre feszítették volna, ha rájönnek, oké, de miből jöttek volna rá, hogy ő nem a nagyúr, ha mondjuk akkor teszi,
amikor a gazdájával elutaztak egy idegen városba? Személyi
igazolvány nem létezett. De nyilván nem sok rabszolgának jutott ilyesmi eszébe, mert a rómaiak nem tökéletesítették tovább
a biztonsági előírásokat.
De azóta egyetlen rabszolgatartó rezsim sem jelölte meg sem
a rabszolgákat, sem a szabadokat, a huszadik századig. Mindenki aszerint minősült ennek vagy amannak, hogy miként
néztek rá mások. Ha Isaura kocsira ült volna, otthagyja azt a
seggfej nagyurat és elutazik egy olyan városba, ahol nem ismerik, szó nélkül elfogadták volna nagyságos kisasszonynak, hiszen nekik a bőrszín meg a ruha teszi az embert. De ha a vele

lakó fekete rabszolga lóg meg a Leôncio őfelségétől és egy idegen városban azt állítja magáról, hogy fölszabadított rabszolga,
azt is kénytelenek lettek volna elhinni.
A huszadik században már mindenféle igazolványokat meg
pecséteket vezettek be, amik igazolták és bizonyították, hogy a
vonatkozó rendeletek értelmében elég előkelő-e a származásunk, hogy be merhessünk alázatoskodni az étterembe vagy leülni a parkban a padra. De ki mondta neked, hogy te fehér
vagy? Ki és milyen bizonyíték alapján állította ki az előkelő
törzskönyvedet?
Ki mondta, hogy Hitler „árja” volt? Vagy Göbbels vagy Göring vagy akármelyik ilyen főféreg? Ki mondta, hogy Verwoerd, Vorster, Botha, a dél-afrikai főfehér főistenek bármelyike „fehér” lett volna? Végeztek bármelyiküknél DNS-vizsgálatot? Még föl se volt találva, de ilyenek meghatározására egyébként sem alkalmas. Voltak mindenféle primitív babonaszintű
módszerek, hogy ceruzát dugtak a polgár hajába, meg kellett
ráznia a fejét, és ha ott maradt, akkor egy büdös nigger volt, ha
kiesett, akkor egy büdös színesbőrű, de az magasabb kaszt. De
ezeken a vizsgálatokon a főistenek se a náciknál, se a krügereknél nem mentek át.
Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? Megkérdezhetjük
akármelyik seggig érő homlokú harcostól, aki sörhasát rengetve mocskolja a cigányokat, akiknek a munkájából él. Ki mondta, hogy ebben a milliószorosan összekeveredett világban az ő
génjeiben tényleg nincsenek ott azok a büdös gének, amiket ő
úgy megvet?
És ki nem szarja le, hogy őneki milyen génjei vannak és
azoktól mekkora nagyisten?

2021.05.08.

Egy vers és háttere
Egy hét múlva senki nem fog rá emlékezni, úgyhogy leírom
költeményem elé annak születését is. Miközben az emberek

fuldokolnak a nyomorban, amit a vírus miatti tömeges bezárások és elbocsátások meg a brutális infláció még tovább tetéz, a
magyar keresztény öreg szögletes képű öltönyös épkézláb heteró cisz férfiak zártkörű társasága azzal van elfoglalva, hogy
egyikük a szükséges félholt ájulásig menő rajongó tisztelet helyett kövérnek és alacsonynak nevezte a haza megmentőjét,
Imre, Csaba és Árgyélus királyfi, valamint Jézus Krisztus tulkuját, a nemzet tízezer évig élő megtestesülését, az Etyekidombság Géniuszát, a Nagy Focikondukátort, a Felcsúti Csodaszarvast, a Stadionok Atyját, a magyar haza dakotáját.
Aztán bocsánatot kért.
Hát én meg megírtam ezt a verset egy Facebook-hozzászólás
ihletésére.
Ha megáll az ész, megáll a tudomány:
Ha nincsen trafikod, nincs elég dohány:
Sose feledd: Orbán Viktor magas és sovány!

2021.05.15.

Angolul
Tele van a Facebook csókával, aki miniszterelnök akar lenni és
nem tud angolul.
Baszki.
1. Az eddigiek is mind magyarul voltak akkora faszok, mint a
Sinkandzen.
2. Tolmács nincs?
3. Csak egy miniszterelnök engedélyeztetik, az pedig őfőkegyelmessége Árgyélus királyfi, az Etyeki-dombság Géniusza, a
Stadionok Isteni Szent Atyja, mindörökkön örökké, ámen.
Teljesen nyilvánvaló, hogy mindenki leszari, hogy ez a Mikulás csóka tud-e angolul. Az a lényeg, hogy ne törjön a Főméltóságú Úr szent főtrónjára. Ha bbbbbbuzi lenne, az a baj.
Ha hiányozna az egyik füle, az a baj. Ha szeretné a spenótot, az

a baj. Ha a kiskanalat nem oda rakja vissza, az a baj. Ha semmilyen nem volna, az is baj.

2021.06.13.

Szivárványos kérdések
Buzi-e vagy?
Hát nem. Szövetséges vagyok.
Akkó mé van tele a billentyűzeted szigárgánnyal?
Két oka van.
1. Mert esztétikus. A szigárgány a látható fény spektrumának
színsora. Az egyetlen olyan elrendezése a színeknek, ami totál
természetes, hiszen a hullámhosszuk szerint helyezkednek el
benne. Ezt a színsorrendet a fizika törvényei így alakították ki,
ezért esztétikus. Tehát tetszik, tehát használom, és eközben leszarom, hogy a primitív kőkori gyűlöletvilágodban te mi ellen
hőzönx.
2. Ha viszont figyelembe veszem a primitív kőkori gyűlöletvilágodat, akkor pláne kirakom a szigárgányt! Nekem tetszik,
neked meg öntse csak el a vegetatív agyadat a vércse és robbanjál szét, mocskos homofób. Legalább eggyel kevesebb.

2021.06.14.

Lecseszés
Nem, tökikém, baszki. Nem „a melegeket sújthatja a pedofiltörvény”. Őket IS. Meg engem, kistöki, aki olyan heteró vagyok, mint egy fideszes poli… na jó, szóval ÉN heteró vagyok,
viszont van egy hivatásom. Pont az ellentéte a tiednek, kistöki,
mert nekem az a dolgom, hogy hasznára legyek az embereknek. Erre jössz te, a teliholdnál ötször nagyobb arcoddal, mert

elcsaltatok valami szarság választást és ettől te lettél az atyaszentúristen, aki Battonyától Nemesmedvesig mindenkinél
mindenhez jobban IS ért, és széthitlerájozod az én hivatásomat.
Merthogy van énnekem, hány regényem is…
Angari
Gabi és a manó
Gabrielle
Jane Carson-sorozat
Hanka
Kissy
Lauma
Medvebocsok
Míla és Vili
Ninda
Sara Royce
Sophie
No most ide hallgass, bugyibuci. A Hanka fő alapeleme egy
azonos neműek közötti szerelem. A Kissyben többhelyütt felbukkannak ilyen kapcsolatok, a főszereplők között is előfordul,
és van benne esküvő, amit két férfi tart. Ja, országban persze,
nem abban a fasiszta zsibvásárban, amivé te ezt az országot aljasítottad. A Nindában nemhogy azonos neműek kötnek párkapcsolatot, de hármas kapcsolatot kötnek, amitől aztán neked
tényleg szétmenne a műkeresztény biztosíték, csakhogy ezek
nőneműek ám, fix, hogy imádnád a pornóváltozatot. Igaz, ők
még kiskorúak, akkor talán csak odaadnád a gyóntatóapádnak.
Mármost itt az a kúvanagy helyzet, hogy én sokkal többet
dolgoztam és fogok még dolgozni ezeknek a megírásával, mint
amennyit te azzal, hogy az én országomat szétkúrjad. Úgyhogy
szopjad te le az összes faszomat, Viktor. Én továbbra is írni fogok. Te meg fordulj föl.

2021.06.21.

Liftjelenet
Szín: lift. EGYIK a liftben áll. MÁSIK belép. A lift elindul.
EGYIK Jó napot.
MÁSIK (gyanakodva végigméri, kivár)
EGYIK (nem foglalkozik vele tovább)
MÁSIK Maga buzi?
EGYIK (meglepve) Én? Nem.
MÁSIK Migráncs?
EGYIK Nem, itt születtem.
MÁSIK Akkor cigány maga?
EGYIK Nem, az sem vagyok.
MÁSIK Hát zsidó?!
EGYIK Nem, nem vagyok zsidó.
MÁSIK Sorosbérenc?
EGYIK Nem, kérem.
MÁSIK Akkor román?
EGYIK Nem.
(megáll a lift, nyílik az ajtó, EGYIK kilép)
MÁSIK Hát akkor magának is jó napot.
(az ajtó becsukódik)
(az ajtó megint kinyílik)
MÁSIK (meglepve néz)
EGYIK (szájon vágja)
MÁSIK (nekiesik a falnak és kiköpi egy fogát)
EGYIK Ember vagyok.
(az ajtó becsukódik)

2021.06.26.

A Döntés Napja
Te mikor döntötted el, hogy a másik nemhez vonzódsz?
Én sajnos nem emlékszem – nemcsak erre, gyerekkorom legnagyobb részéből semmilyen emlékem nincsen. Azt biztosan tudom, hogy az első lányt, aki nagyon tetszett, Cilinek hívták és
piros ruhája volt. Óvodáskorú lehettem, meg ő is. De hogy hol
találkoztunk, arról fogalmam sincs. Mindenesetre ebből tudom,
hogy már akkor is a lányok érdekeltek. Így volt mindig, sose
jutott eszembe a fiúk (férfiak) iránt érdeklődni, az összes szerelmem nő volt. Most sem tervezem, hogy a hímnem mellett
döntsek. Jól elvagyok a kedvesemmel – aki szintén nő.
Te hogyan döntöttél az ellenkező nem mellett?
Hiszen tudjuk, hogy a szexuális irányultság csak döntés kérdése – akárcsak az, hogy használunk-e hajnövesztőt.

2021.06.28.

Átváltozás
Van Kis Guczi Balázs. Éli a maga csendes kis életét. Van neki
véleménye dolgokról, és amikor emberekkel beszélget, azt
időnként elmondja. Néha egyetértenek vele, néha nem. Vannak
dolgok, amikben modern az álláspontja, és vannak, amikben elmaradott nézeteket vall. De hát amúgy elvan.
Aztán egyszer csak felmerül, hogy kinevezhetik egy Befolyásos Felsőbbségnek, és egyszerre csak megváltozik minden. Felülvizsgálja nézeteit, és mindent, ami modern, kihajít belőle.
Csak az elmaradott, évtizedekkel-évszázadokkal ezelőtt túlhaladott, káros nézeteket tartja meg. Így egykettőre megkapja az
álomállást, és ettől kezdve ezeket a nézeteket mint Befolyásos
Felsőbbség kezdi szétlocsolni. Ha a hatalma elég nagy, kötelezővé teszi őket, mert milyen az már, hogy lehessen valaki, aki

nem ugyanazt gondolja. Ha erre nincsen hatalma, akkor is
igyekszik minél hangosabban propagálni ósdi nézeteit, elsősorban azokban a tárgykörökben, amiknek semmi köze ahhoz, ami
miatt őt fizetik. Igyekszik minél jobban ellehetetleníteni azokat
az embereket, akik neki nem szimpatikusak, ha már egyszer
úgy adatott, nagy fájdalmára, hogy nem öletheti halomra őket.
Mindez arról jutott eszembe, hogy Miloš Zeman undorítónak
nevezte a transzneműeket. Ő a cseh államelnök. Ezt fontosnak
tartom leírni ide, mert ez a kis cikk még létezni fog, amikor
már senki sem emlékszik Miloš Zeman államelnökségére.
A transzneműek meg még akkor is létezni fognak, amikor
már énrám sem emlékszik senki.

2021.07.08.

Lépcsőzet
Képtelenség, hogy a rabszolgáknak jogokat adjunk, hiszen ők
nem szabadok. Mi jut eszükbe?!
(16. század)
Képtelenség, hogy a póroknak jogokat adjunk, hiszen ők nem
nemesek. Mi jut eszükbe?!
(17. század)
Képtelenség, hogy a zsidóknak egyenlő jogokat adjunk, hiszen
ők nem keresztények. Az pedig, hogy le akarjanak telepedni a
városainkban – de kérem, mi jut eszükbe? Hiszen zsidók! Azok
a keresztényeknek vannak fenntartva. Miért nem akarnak
mindjárt… mit is… egyetemre járni?!
(18. század)
Képtelenség, hogy a nőknek egyenlő jogokat adjunk, hiszen
nyilvánvalóan nem tudják felfogni a politikai problémákat. Az
pedig, hogy tudományokkal akarjanak foglalkozni – de kérem,

mi jut eszükbe? Hiszen nők! Az ilyesmi a férfiaknak való. Miért nem akarnak mindjárt… mit is… a levegőbe emelkedni?!
(19. század)
Képtelenség, hogy a feketéknek egyenlő jogokat adjunk, hiszen
nyilvánvalóan nem tudják felfogni a politikai problémákat. Az
pedig, hogy a fehér városrészekben akarjanak élni – de kérem,
mi jut eszükbe? Hiszen feketék! A fajok elkülönítése nélkül keverék gyerekek születhetnének! Miért nem akarnak mindjárt…
mit is… egyetemre járni?!
(20. század)
Képtelenség, hogy a buziknak egyenlő jogokat adjunk, hiszen
akkor már tényleg senki sem marad, akivel szemben gyakorolhatjuk a fensőbbséges leereszkedés élvezetét. Mi jut eszükbe?!
(21. század)

2021.07.21.

A Nagyi utálta Kóbor Jánost
A Nagyi – első feleségem nagymamája – 1925-ben született és
egy bő évtizeddel azelőtt halt meg, hogy mi megismerkedtünk.
Így hát őt nem ismertem, de hallottam róla sok mindent. Az a
tulajdonsága, ami miatt most ideidézem szellemét, az volt,
hogy utálta Kóbor Jánost.
Mert hosszú volt a haja.
Vannak emberek, akik utálnak másokat a külsejük miatt – és
most már hagyva a Nagyit nyugodni békében, hozzátehetem,
hogy nemcsak utálnak, gyűlölnek is. Képesek órák hosszat fröcsögni arról, hogy mások hogyan néznek ki. Képesek akár gyilkolni emiatt.
Mert hogy lehet az, hogy amannak másmilyen színű a bőre?
Miután az amerikai katonák hazatértek hősies harcukból a nácik ellen, akik a saját értelmezésük szerinti fehérségüket erény-

nek kiáltották ki és meg akartak ölni mindenkit, akinek a külseje nem felelt meg az ő elvárásaiknak – szóval miután ezek a katonák hazatértek, egy részük olyan államba ért haza, ahol a fehérek a saját értelmezésük szerinti fehérségüket erénynek kiáltották ki, és legalábbis megakadályozták, hogy a fekete emberek ugyanazon a kapun át lépjenek be ugyanabba a kórházba,
mert azért azt ugye már mégse.
Mert hogy lehet az, hogy amannak másmilyen a haja? Már
említettem a Nagyi problémáját Kóbor Jánossal, de nemrég olvastam valakiről, akinek láttán egy kisgyerek totál ledöbbent,
hogy ha bácsi, akkor miért van ruhában, ha meg néni, akkor
miért van rövid haja? Néni volt, és bakker, gyerek, rövid a haja. De a kicsik mindig azt tükrözik vissza, amit a felnőttektől
hallanak. Nem az a kisgyerek fogalmazza meg kritikaként,
hogy miért van a néninek rövid haja, aki még nem látott rövid
hajú nénit, hanem akiben már elkezdték kialakítani a Szabványember képét.
Mert hogy lehet az, hogy amannak szivárvány van a ruháján?
Nos, az a helyzet, hogy az összes ilyen kérdésre egyszerű választ tudok adni. Van egy nagyon egyszerű kis varázsige. Ezt
kell mondogatni, valahányszor elfog a vágy, hogy kritikával illessük mások külsejét. De ez egy nagyon erős varázsige, úgyhogy először vegyen nagy levegőt az olvasó, és ha felkészült,
akkor lapozzon egyet.

Semmi közöd hozzá.

2021.07.25.

De fél
Van az a mondás, hogy a „homofób” hibás szó, mert a fóbia azt
jelenti, hogy félünk valamitől. „Nem félsz. Seggfej vagy.”
Arra jöttem rá, hogy de. De fél. Mármint ettől még seggfej,
de a fób igenis fél. Azért seggfej és azért gyűlöl mindenkit,
mert fél.
Nem játssza meg az értetlent: tényleg értetlen. Elég, ha egy
nagyobb látogatottságú Facebook-oldal kirak egy szivárványszínű szatyrot, és jönnek sorban ugyanazok a kérdések, amiket
amúgy már ötezerszer megválaszoltunk. Nem lényeg, hogy az
adott konkrét fób olvasta-e ezeket a válaszokat, úgyse jutnak el
a tudatáig, mert szűköl a félelemtől.
Tessék szíves lenni most visszaasszociálni Az álomcsapat
azon jelenetére, amelyben Christopher Lloyd, az elmegyógyintézetből véletlenül kikerült képzelt orvos felháborodottan járkál
az utcán, és rákiabál egy szemetelőre: „Ezért elveszítheti a kiváltságait!”
Hát ez van. Ezek az elmegyógyintézetbe még be sem került
emberek nem tudják elviselni, hogy mások nem ők. Csak azokkal az emberekkel tudják elképzelni a világot, akik pontosan
ugyanolyanok, mint ők. Akik nem ugyanolyanok, azok veszedelmesek, félelmetesek, riasztók.
És hát ugye már meghatározta a Felsőbbség, hogy kik számítanak másnak. A katolikus egyház meg a református meg a zsidó meg a muszlim. Erre szükség volt, mert a fób nem tudja magától eldönteni, hogy kik a mások.
És ezek a mások elhappolják az ő kiváltságaikat. Már nem
fog alanyi jogon járni a felsőbbrendűség. Felségekből visszasüllyednek közrendű emberekké.
Ez pedig valóban félelmetes.

2021.08.28.

Vér a talajon
Szembejött egy térképpáros: Erdély nagyvárosainak nemzetiségi összetétele 1910-ben és 2010-ben. Lényege, hogy egy századdal ezelőtt a legtöbb városban kisebbségben voltak a románok és többségben a magyarok; egy-két városban német volt a
többség. Ma viszont a többség román.
A térképek alatt a reakciók. Néhány könnyes pofika – magyar
nevek mellett. Néhány hahotázó pofika – román nevek mellett.
Azt gondolom, hogy sehová nem jutunk a primitivitásnak
ezen a szintjén. Mindegy, hogy az egy olyan város, ahol soha
nem jártam és nem is fogok: én népem jó – másik nép rossz.
Négy láb jó, két láb rossz. Érdektelen, hogy az a város idegenforgalmi nevezetesség vagy bányászváros, folyó mellett épült
vagy tóparton, hegyen vagy síkságon, van-e focipályája vagy
szabadstrandja, az egekben vannak az ingatlanárak vagy utánad
vágják. Csakis és kizárólag a lakosok vérségi fajúsága számít.
Azazhogy az erről alkotott hiedelem, mert nincs Közép-Európában egy teremtett lélek, akinek ne csörgedezne tucatnyi nép
vére az ereiben, mindenki német, szláv, zsidó, latin, cigány, görög, török, magyar és még jó néhányféle. Feltéve, hogy ennek a
fogalomkörnek egyáltalán van valami értelme, mert amúgy
nincsen, bármely két embernek tök ugyanolyan vére van, legyen az egyik ausztrál őslakos, a másik az angol királynő. És
bármely két embernek némileg más a DNS-e, ja, szentigaz. De
a hivatkozási alap az a „vér” aminek valami milliomod részecskéjét teszi ki a genetikai anyag. Ami viszont nem nemzetiségi,
hanem családi, nem az áldott szent anyaföldtől kapjuk, hanem
a szüleinktől. Bár mondjuk ahányszor az áldott szent anyaföld
gazdát cserélt, nem egyetlenegyszer Trianonban, hanem százszor a történelemben, hát attól is örökölhetnénk ezerfélét, de
nem egységeset.
Anyanyelv az van. De az sem szokott számítani, amikor mérlegeljük a szomszédot, hogy becsületes-e neki a vérfaja, vagy
egy rohadék véglény. 1944-ben Budapesten meg 1992-ben
Szarajevóban ugyanolyan anyanyelvűek tartoztak másik vérfaj-

hoz és mészárolták le őket ezért. Mert volt egy kritérium, ami
szerint máshová tartoztak, és jött, hogy én népem jó – másik
nép rossz.
Minden ilyen kritérium mondvacsinált.

2021.09.01.

Dicsőséges nagyurak
Dicsőséges nagyurak – hát hogy vagytok? Tudjátok-e, hogy ezt
a kérdést Petőfi csak pár nappal azelőtt írta le, hogy kitört az a
forradalom, amiről a ti rendelésetekre ma is minden iskolásgyerek halálra unásig magol, mert ti totál nem értettétek meg,
hogy ki volt és mit akart? Ha most föltámadna, vasvellával kurgatna ki benneteket a parlamentből vagy ami hivatalt éppen érne, de haladjunk sorjában. Ez a dicsőséges nagyúri allűr nem
magyar találmány és nem is új. Úgyszólván egyidős az emberiséggel.
Először alighanem azt találtátok ki, hogy a nő és a gyerek az
nem ember. Ez messze az írott történelmet megelőzően történt,
lehetetlen megmondani, hogy százezer vagy egymillió éve.
Egyszerű volt akkoriban a világ. Aki nagyobbat ütött, annak
volt igaza. Az erős, jól megtermett férfi majom nagyobbat tudott ütni, hát a kicsi nőmajom meg gyerekmajom jobban tette,
ha befogja a száját. Igaz?
Nem, nem igaz. Ez nem akkoriban volt így, hanem azóta is
így van, és ameddig még el lehet képzelni, így is lesz. Gondoskodtok róla, ti dicsőséges nagyurak.
Mert ez fontos. Majom korotokban még csak azt tudtátok tenni, hogy miután lebunkóztátok a nőt meg a gyereket (nem érdekes, majd fialnak másikat), ordítottatok és a melleteket vertétek, hogy ÉN VAGYOK ITT A LEGNAGYOBB MAJOM!
Azóta státusszimbólumok sokaságát teremtettétek.
Először a vezéri rangot, csak azután a vagyont, hiszen falkavezér az állatoknál is van, de vagyont csak az ember gyűjt. Mire a fáraók kora eljött, megteremtettétek az isteneket is, meg

egész sereg túlvilági lényt, amik semmi másra nem valók, mint
hogy kordában tartsanak minket, akiket akkor már csak csürhének tartottatok, alacsonyrendű szolgafajnak, ámbár ti élősködtetek mirajtunk. A nagyúr sosem dolgozott, csak elvette a szegénytől, amit az megtermelt. Csináltattatok magatoknak a szegény emberrel mindenféle cifra holmit, ruhát, trónszéket, hintót, és majomkodtatok, hogy ÉN VAGYOK ITT A LEGNAGYOBB NAGYÚR!
Aztán a nagyuraknak bealkonyult. Petőfi már nem érte meg,
de az első világháború szétverte Európában a feudális királyságokat. Még sokfelé vannak uralkodók, még többfelé „arisztokraták”, de a világ sikerültebb részén ez nem jelent többet hagyománytiszteletnél, hajbókolás nincs már hozzá. Innen nyugatra a herceg meg a gróf csakolyan muki, mint akárki más,
van neki rendes munkája. (Azért ilyen gróf nekünk is jutott
egy, Eszterházy Péter, aki fütyült arra, hogy ő egy gróf.) Hát
keleten még valóban akadnak hagyományos értelmű nagyurak
is, mert nem könnyű ám megszabadulni tőletek – vigyáztok,
azazhogy vigyáztattok nagyon a bőrötökre.
De a nagyúrság elvesztésével sincsen semmi vész, mert közben bőségesen jutott időtök átmenteni magatokat másféle nagyúrságba. Egész csomót kitaláltatok, kasztosítottátok az emberiséget.
És aztán ezeknek is sorban bealkonyult.
Van ez a nagyszerű találmány, a vallás, ami remekül alkalmas az emberek korlátlan parancsuralom alatt tartására, minden
másnál szuperebbül lehet vele egymás ellen uszítani egyéneket
vagy népeket, és éltetek is vele bőségesen. Keresztény muszlim
ellen, keresztény zsidó ellen, katolikus protestáns ellen, szunnita síita ellen, semmi nem okozott ehhez fogható pusztítást a
történelemben. Ha a vallási uralom kimarad a történelemből,
egy évezreddel előrébb tartanánk.
De aztán a világ sikerültebb részén a vallási parancsuralomnak is bealkonyult.
De van ám még a bőrszín. A rosseb nem érti, hogyan találtátok ki, hogy a fekete színű ember nem olyan értelmes, mint a ti
nagyúri fehérségetek, de irtózatos pusztítást vittetek végbe ezzel is, szétromboltátok egész Afrikát, Amerikát, bevezettétek a
nagyúri fehér uralmatokat, de idetartozik a nácik zsidóüldözése

is, amit csak ráépítettek a keresztény zsidógyűlöletre, de elszakították vallási eredetétől.
De aztán a világ sikerültebb részén a fehérek parancsuralmának is bealkonyult.
És mostanában kezd recsegni-ropogni a dicsőséges nagyúri
felépítmény két bástyája: az egyik legősibb, a nők semmibe vétele, és egy a vallások legdédelgetettebb gyűlölettalálmányai
közül, a melegek semmibe vétele.
Kezd kitelni a becsület.
Mi lesz, ha mind összedől, dicsőséges nagyurak?
Az egész nagy felépítmény, amin évszázezredeken át dolgoztatok majom korotok óta. Nem kétlem, hogy még soká tart, a
folyamat végét egyetlen ma élő ember sem fogja látni, de addig
még szörnyű megrázkódtatások várnak rátok.
Nagyapa még fensőbbséges Fehér volt és már húszéves korában „hé, te fiú”-nak szólította a fekete öregembert – az unoka
már fekete főnök alatt dolgozik beosztottként és nem lát ebben
semmi rendkívülit.
Nagyapa még fensőbbséges Keresztény volt és mint kultúrember leereszkedően beszélt a zsidóval meg az ateistával – az
unoka már fütyül a vallásra, másokéra is, és életében be se teszi
a lábát a templomba.
Nagyapa még fensőbbséges Férfi volt és udvarias a nőkkel,
de elvárta, hogy ne szóljanak bele a fontos dolgokba – az unoka már elismeri a kolléganő rátermettségét és hallgat a szavára.
Nagyapa még fensőbbséges undorral fogadta a legkisebb jelzését annak, hogy léteznek homoszexuálisok, és rögtön idézett
a Bibliából – az unokának mindenféle orientációjú haverjai
vannak, és így tartja normálisnak.
De ez még sokáig eltart és egyre rosszabb lesz ám, dicsőséges
nagyurak. Kaphattok főnöknek rózsaszín inges, vékony hangú
férfit, aki hullámzó járással lejt a folyosón szivárványos aktatáskával, vagy rasztafrizurás fekete nőt, aki szlengben beszél és
Bob Marley-s pólót hord. Cigányt. Arabot. Koreait.
Száz éve még megvoltak a szentélyeitek, ahol kedvetekre szidalmazhattátok a niggereket, és közben a fekete inas töltögette
a pezsgőspoharakat. Ma ezt már legfeljebb otthon, és a fekete

inasok is jelentősen megritkultak. Ma már inkább csak eszmei
szentélyeitek vannak.
A legtartósabb és legkevésbé kikezdhető – kettő van.
A nemzetiség miatti gyűlölet. Ahogy kezdtek összeomlani az
építmények, ezt az egyet sikerült megtámogatni a háborúkkal
és a sporttal, ezzel a (nem mindig) vértelen háborúval, amit alaposan kihasználtok a nacionalista gyűlölet szítására, éppen csak
az ellenséges sportolók szubhumán lényekké degradálásának
fegyverét nem vetettétek még be.
Mert ezt inkább a másik fronton használjátok: a politikai pártállás miatti gyűlöletnél. Ha a rivális politikus egy bűnöző, gazember, vadállat, akkor a rá szavazók is hasonlók. És máris darabokra tördeltétek a társadalmat, és halászhattok a zavarosban.
De mi lesz, ha az emberek rájönnek – ahogy egyre többen és
többen jöttek rá, hogy a más színű, más vallású, más nemű,
más nemi identitású ember is ember –, hogy a más nemzetiségű
és a más pártállású ember is ember?
Akkor mit tesztek, dicsőséges nagyurak? Nem fog viszketni
egy kicsit a nyakatok?

2021.09.16.

Gretonindológia
Coming out következik: én nem vagyok ám egy környezetvédő. Nem szemetelek az utcán, az igaz, és persze fontosnak tartom a környezetvédelmet, de egy átlagos héten egyszer sem jut
eszembe. Ez nem valami büszkélkedés, egyáltalán nem tartom
ezt pozitív tulajdonságomnak, csak a tényt közlöm.
Egészen másért nézem végig mindig figyelmesen Greta videóit. Számomra az ő környezetvédelmi tevékenysége három okból fontos: mert ez adott olyan értelmet az életének, hogy kihozta az életveszélyes betegségéből; mert ismertté tette őt világszerte; és persze leginkább azért, mert őáltala elindult egy
átalakulási folyamat, ami már nagyon ránk fért, és őszintén bí-

zom benne, hogy nem egyedül a környezetvédelemre lesz hatással. De egy negyedik okom van, amiért mindig figyelmesen
végignézem Greta videóit.
Az én szempontomból mellékes, hogy a környezetvédelem
volt az az ügy, ami elérte a fent említett három dolgot – felőlem lehetett volna bármi, lényeg, hogy megvalósultak, és így
én is láthatom őt.
Az én okom maga Greta.
Évtizedek óta figyelem az embereket, olvasok a szemükben,
arcukban, lelkükben. Láttam jó embereket és még jobbakat, láttam nagyon különleges embereket – de ilyet még nem. (Azaz
de, egyvalakit.) Az én számomra Greta történetében nem a környezetvédelem a fontos, hanem az a kimeríthetetlen, végeláthatatlan, határtalan jóság, ami ebből a kicsi emberből árad. Benne
van az a „határtalan, emberfölötti derű”, amit Arkady látott Lady Callia tekintetében, de nem egy villanásnyira, hanem állandóan. Benne van Ninda évezredes bölcsessége és szelíd nyugalma, mindent tudó és mindent látó, mindent érző és mindent
értő nindasága.
Ninda nem Greta. Két másik kislány lényéből és sok-sok
nagyszerű, bölcs filozófus tudásából született, akik közül Greta
csak az egyik. Fordítva van. Valamelyik kicsi északi germán
istennek viccelni támadt kedve, és Ninda regénybeli alakja
nyomán, akit én csak 2018-ban találtam ki, ő már 2003-ban
megmintázta Greta Thunberget.

2021.10.07.

Politikai világképünk
aktuális kérdéseiről
Miután sokadszor is az arcomba vágták bűnömet, szeretnék leszögezni néhány dolgot. Az adott erre apropót, hogy éppen
azon a rangon marakszik pár ember, hogy kinek legyen majd
joga az „ellenzék” vezéreként leborulva gratulálni az Etyeki-

dombság Géniusza, a Stadionok Atyja, az Örökös Miniszterelnök sokadik földindulásszerű győzelméhez. (A földindulásszerű győzelem kifejezést egy régesrégi netes magánbeszélgetésben tanultam, ahol megfenyegettek, hogy majd megnézhetem
magam a jobboldal FÖLDINDULÁSSZERŰ győzelmét követően. Így volt írva, csupa nagybetűvel. A választás után nem
hallottam többé erről az öntelt honkeblűről, talán öngyilkos
lett, mert Gyurcsány nyert.)
Tehát leszögezni való dolgok sorban.
1. A rendszer miatt panaszkodni emberi jog. Még csak nem is
állampolgári jog, a külföldiekre is kiterjed. Nekem és az olvasónak is joga, sőt emberi kötelessége panaszkodni amiatt, hogy
Észak-Koreában ártatlan embereket, családokat, gyerekeket
zárnak koncentrációs táborokba, noha semmi közünk ÉszakKoreához, állampolgárságunk sincs. Jogunk és kötelességünk
panaszkodni az „iszlám állam” és a tálibok gyilkosságai miatt,
a rohingják és a tuszik lemészárlása miatt, hadd ne soroljam.
Ha mi nem tesszük meg, nem teszi meg senki, mert ők hiába
teszik, őket meggyilkolják.
2. Szavazni nem kötelező. Voltak és vannak országok, államrendszerek, ahol kötelező volt szavazni, benne volt a törvényben. Volt, ahol fegyveresek jöttek, összefogdosták az embereket és vitték „szavazni”. Ma Magyarországon nem ez van. Szavazni jog, de nem kötelesség. Ha a polgártársad arra szavazott,
aki neked nem szimpatikus, viseld el. Ha nem szavazott, azt is
viseld el. Vagy szavazz olyan politikusokra, akik kötelezővé teszik a szavazást. Esetleg olyanokra, akik kötelezővé teszik a
szavazást arra, aki neked szimpatikus. Amíg ez nem történt
meg, nincs jogod kritizálni más felnőtteknek a szavazáson kifejtett álláspontját. Ha viszont megtörténik, az bűncselekmény,
és egy bűnös államrendszer léte nem legitimálja állampolgárainak bűneit – ez a nürnbergi per tanulsága –, tehát akkor se lesz
jogod kritizálni, hogy valaki hogyan szavaz, ha az államrendszer egyébként előírja a szavazás módját.
3. Létezik egy gondolatmenet, aminek én a HÁP nevet adtam: Háromszoros Áldozathibáztatás Politikában – de egyébként nem a saját találmányom, olvastam valahol. Amikor valaki szóvá teszi, hogy a választáson miért úgy cselekedtél, ahogy,

akkor közölni kell, hogy háromféleképpen lehetett dönteni, és a
háromféle döntésre az alábbi válaszokat szoktuk kapni (ki melyiket), amikor később szót merünk emelni, hogy valami nem
tetszik:
a) Arra a pártra szavaztál, amelyik megnyerte a választást?
Örülj neki! Ezt akartad! Még mit jártatod a pofád?!
b) Arra a pártra szavaztál, amelyik elvesztette a választást?
Hát ilyen a demokrácia! Nem tetszik? Mit jártatod a pofád?!
c) Nem szavaztál egyáltalán? Nem nyilvánítottad ki a véleményedet, amikor kérdezték? Most meg még jártatod a pofád?!
4. Nos, a politikában nem akkor nyilvánítunk véleményt,
amikor kérdezik. Ha ezt tennénk, akkor soha nem nyilváníthatnánk véleményt, mert soha nem kérdezik. A választáskor sem,
a választás egy cirkusz, függetlenül attól, hogy becsületes vagy
csaláson alapul-e, a választás arról szól, hogy melyik jelölt tud
szebben vigyorogni, hatásosabb szólamokat mondani, szebbre
kisuvickolt jelképeket lobogtatni. A hangzatos ígéretek nem
valósulnak meg, és ha a választást nyert politikus megint nyer
ugyanazokkal az ígéretekkel, akkor sem valósítja meg őket.
Sok ígéret eleve úgy hangzik el, hogy az ígérőnek fogalma sincsen, hogy hogyan valósítaná meg őket, ha meg kellene – de
hát nem kell, mert a választóknak semmi más lehetőségük nincsen a számonkérésre, csak az, hogy a következő választáson
nem őrá szavaznak. Ami nem számonkérés, de még csak nem
is szankció, csak a népszerűség elvesztése.
5. Politikai véleményt akkor nyilvánítunk, amikor véleményünk van. A történelem számos nagy formátumú politikai
gondolkodót ismer, akiknek fennmaradtak műveik az azokban
leírt véleményükkel – de hogy kire szavazott Periklész vagy
Morus Tamás, az már, azt hiszem, nem nagyon érdekes. De a
„kis formátumú gondolkodó”, vagyis az utca emberének véleménye is fontosabb, mint a szavazata.

2021.10.11.

A pénzügyi zseni
Páriában elég gyengén mentek a dolgok. A kormány dolgai is.
Egy kormányülésen aztán a pénzügyminiszter új elgondolást
fejtett ki.
– Pártársak! Pária kormányaként az elmúlt adóévben ötszázmillió tallér adóbevételre tettünk szert, ami akkora teher, hogy
a polgárok nyögnek belé, a vállalkozások a csőd szélén tántorognak. Ugyanakkor az állami kiadásokra évente kétmilliárd
tallér is épp hogy elég lenne, és az adósságaink meghaladják a
tízmilliárd tallért. Tehát az adókat csökkenteni is kellene és
emelni is, egyszerre. Mivel ez nem lehetséges, új pénzügyi politikát kell bevezetnünk. Arra gondoltam, hogy el kell engedni
minden adót. Ettől az adóévtől kezdve ne vegyünk el egyetlen
tallért se senkitől. Ezzel az embereknek, vállalkozásoknak
megmarad a pénzük, és meg tudnak élni. Következő lépésként
nyilván a kormány pénzügyeiről kell gondoskodnunk. Magától
értetődő lenne a bankóprés megindítása, ám ennek káros hatása
közismert, más sem hiányzik még nekünk, mint egy egekbe rugaszkodó infláció. Ezért egyetlen tallérral sem szabad növelnünk a készpénzállományt. Mégis megindítjuk a bankóprést, de
nem tallérokat fogunk nyomni. Egy egészen másik pénzt.
Mindegy, mi lesz a neve, tőlem hívhatjuk páriásnak is, az a lényeg, hogy nem szabad közforgalomba kerülnie. Két okból
sem. Mert hígítja a készpénzállományt és ezáltal inflációt okoz,
és mert ennek a lépésnek az a célja, hogy a kormánynak legyen
végre pénze. Éppen ezért lesz az új pénznek más neve, más
külalakja, hogy ne kerülhessen ki a közforgalomba. Ennek a
pénznek nem szabad elhagynia az államkincstár páncélszekrényét!
A javaslatot megszavazták. Egy neves bankjegytervező alkotott is egy sorozat bankjegyet, de a kormány hamarosan rádöbbent, hogy ha kis címletek is léteznek, akkor azok esetleg forgalomba juthatnak, és az egész terv kútba esik. De ha csak
nagy címletek vannak, azokat nem lehet felváltani. Végül
egyetlen címletet hagytak meg, a százmilliárd páriást. Ebből

nyomtattak egyetlenegy darabot, aztán a nyomóformát beolvasztották. A százmilliárdos bankjegyet gondosan két üveglap
közé fektették, amiknek a szélét összeragasztották. Ezután elhelyezték egy különlegesen biztonságos páncélszekrényben,
amelyet lehegesztett ajtóval, szilárdan rögzítettek a nemzeti
bank nagy széfjének mélyén.
És végre minden gond megoldódott Páriában. A kormánynak
végre volt pénze!

2021.10.22.

Blúz van rajtuk
A klip legfontosabb mozzanata, hogy amikor bemennek a városba, fel vannak öltözve. Krisztyinán sötétszürke blúz hotelportásokéhoz hasonló váll-lappal, csak egy gomb van összegombolva, de hosszú ujjú, és a két háromszög a jobb karján
van, a könyöke fölött. Laneya fehér blúzának éppen a felső része áttört, és ő a bal vállán oldalt hordja a két háromszöget, de
teljesen egyértelműen őrajta sem látható.

Nem is kell, hogy látható legyen. A két háromszög stigma, és
akin stigma van, azon mindig rajta van, akár látszik, akár nem.
A stigma pedig nem vizuális jelenség. Akiről tudják, hogy stigmát visel, annak nem kell láthatóan hordania, akkor is úgy fognak rá nézni – mint a kisvárosi emberek erre a két lányra.

– A Mások… ők nem szeretnek minket.
– Igen, tudom.
– De miért?
De nézzük meg a klipet elejétől végéig.
Kis ház a szőlőben, a lányok fekszenek az ágyban, alszanak.
Krisztyina Romanova tizenkilenc éves orosz fotómodell és a
kilencéves amerikai Laneya Grace, később szintén fotómodell.
Ujjatlan hálóingben vannak, látszik a karjukon a két háromszög. Krisztyina fölébred, ránéz Laneyára, gondolkodik, fölkel,
kimegy a fürdőszobába. Laneya utánajön. Gondterheltek, nem
beszélnek. A kamera rásvenkel előbb Laneya, majd Krisztyina
karján a két háromszögre. Két barnával kifestett derékszögű
háromszög, egymástól kis távolságra, az egymás felé néző oldaluk párhuzamos, a derékszögű sarkok ennek az oldalnak az
átellenes végein vannak.
Snitt. Beérnek a városba a fent említett öltözékben, blúz van
rajtuk. Befordulnak egy sarkon, és Laneya arcáról lehervad a
gyermeki mosoly, ahogy meglátja az embereket. Snitt a városiakra, majd egy sor további snitt különböző emberekre, férfiak
és nők, idősebbek és fiatalabbak, világos és sötét bőrűek, mind
egyként idegenkedő, zavart arckifejezéssel nézik a két lányt,
amint mennek az utcán, Krisztyina jobbjával átfogja Laneya
vállát. Egy húsz év körüli copfos lány utánuk néz.
Ülnek egy kerítésen. Laneya fölnéz Krisztyinára.
– A Mások… ők nem szeretnek minket.
– Igen, tudom.
– De miért?
Krisztyina nem tud válaszolni, csak magához öleli a kislányt.
Snitt. Krisztyina felül Laneya mellett az ágyon. Megint snitt,
már fel van öltözve, lóra ül és elvágtat a szőlőben, lassítottban
a folyó sekélyesében, és beporoszkál a városba, át a hídon,
néptelen utcákon. Egy oszlophoz kiköti a lovat, gyalog megy
tovább. Szembejön egy nő piros ruhában, hosszú fekete haja
van, Krisztyina utánafordul, követi. A nő jobb vállán leeresztve
a ruha, és a vállán ott a két háromszög. Krisztyina ránéz, összeakad a tekintetük. Snitt, egy vidám fiatalember felugrik egy
nyitott kisteherautó platójára és fölsegíti őket, négyen ülnek a
platón, ahogy elhajtanak. Snitt.

Krisztyina emberek sűrű tömegében halad előre, már egy óriási koncerten van, és a színpadon ott áll és énekel Avicii. Az
emberek táncolnak és énekelnek, videóznak a telefonjukkal, és
a kamera kilassít mozdulatokat, ahogy az emberek testén ott a
két háromszög. Majd belassít és leáll a kép.
Snitt. Krisztyina visszafelé vágtat a szőlőben, a folyó sekélyesében, snitt a házacskára, és leveti magát az ágyra Laneya
mellé, aki megfordul és a szemét dörzsöli.
– Kelj föl, csomagold össze a holmidat!
– Hová megyünk?
– Valahová, ahová tartozunk.
Felkelnek. Snitt vissza a koncertre. Még egy kép a lányokról,
amint az országúton gyalogolnak, majd képek a koncerten ujjongó tömegről. Egy újabb kép a lányokról, vissza a koncertre,
Avicii háta és a színpad mögött a millió színes, villódzó fény.
Snitt, és világoskék körvonallal kigyúl a két hatalmas háromszög. Most látjuk, hogy a bal oldalinak alsó oldala vízszintes, a
jobb oldalinak a felső, hegyével néz lefelé. A kamera ráközelít,
snitt Aviciire, aki tesz egy kézmozdulatot, és a két háromszög
belseje tűzbe borul. A közönség tombol, Avicii zenél, és látjuk
a táncoló embereken a két háromszögeket, és valakinek a ruháján a zenész nevét, a két kezdőbetű a két háromszög.
ICII.
Csend. Snitt a lányok üres ágyára. A házra. A házra meszszebbről. A copfos lányra a városban, amint kiábrándultan néz
utánuk. Majd megfordul és elmegy, lépései visszhangzanak az
üres utcán. Snitt az üres szőlőre, és a feliratok végén még egyszer a két háromszög.
Akiket kirekesztesz a társadalmadból, megteremtik a saját
társadalmukat és téged kirekesztenek belőle.
Akiket kirekesztesz a kultúrádból, megteremtik a saját kultúrájukat és téged kirekesztenek belőle.
Amivel másokat stigmatizálsz, az nekik az összetartozás büszke jelképe lesz.
Ha különbnek tartod magad másoknál, azzal bizonyítottad,
hogy ők különbek nálad.

2021.12.13.

Gondozott pázsit,
gyerekjátékok
Sokfelé elvetődöm én a Mapsen,
bejártam már a földgolyó mindenféle csücskét. Ebbe a városba
is elnéztem már többször. A kép,
amit hoztam, tipikus. Akárhol
készülhetett volna a városban.
Ápolt házacska, gondozott pázsit, a füvön kis csúszdák, gyerekházikók. Itt valaki gyereket
nevel. Vajon milyen a világnézete? Mi a terve akkorra, amikor
a gyerek elég nagy lesz, hogy
már komoly választ vár a kérdéseire?
Apa, miért van a kapunk előtt
egy vasúti sín, ami nem vezet
sehonnan sehová? Anya, miért

áll rajta két vagon, amik soha nem mozdulnak? Apa, miért jönmegy folyton az a sok-sok szomorú ember?
Ha a kamerát megfordítom, az olvasó ott találja magát a birkenaui rámpán. Ma múzeum. A közelben több épület, amik ma
szintén a múzeum részei. Abból gondolom, hogy ez a ház magánház, hogy gyerekjátékok vannak az udvarán.
A kép bal széle és a ház között középen, a láthatáron – a kertben levő azonosítatlan rendeltetésű szerkezet mögött – a birkenaui főkapu épülete van, amiről milliószámra készültek fotók
hetvenegynéhány év alatt. Ma a Fasizmus áldozatai (Ofiar Faszyzmu) utca halad el előtte, és a Nemzet mártíriuma (Męczeństwa Narodów) utca vezet hozzá. Az egykori vasúti sínekből meghagytak egy szakaszt itt, a Piwnicznán, a rendes vasúti
sínektől néhány méterre, párhuzamos vele, de nem csatlakozik
hozzá; és egy másik szakaszt a birkenaui főkapu előtt és mögött, az sem csatlakozik sehová. A légifotón jól látszik, hogy a
kettő között hol volt a sín.
A két város ma is virágzó életet él. Oświęcimnek negyvenezer lakosa van, Brzezinkának kétezer. A világnak ma nagyjából a létezésükről sincsen fogalma, arról, hogy ez nem csupán
két név a múlt iszonyatából, hanem két ma is eleven lengyel
kisváros, ahol emberek élnek, az egykori monowitzi rémtáborok helyén virágzó, modern ipartelepek adnak megélhetést lengyel embereknek, az ápolt, tiszta belvárosban új kocsik szaladgálnak a szépen rendezett utcákon, és igen, családok nevelnek
gyereket három méterre meg harmincra meg háromszázra meg
háromezerre a birkenaui rámpától meg az ARBEIT MACHT
FREI felirattól, nem tudom, mekkora elszánás és mekkora lokálpatriotizmus kell hozzá, de minden egyes ember, aki ott él,
minden kutyáját sétáltató öregember, minden fagyizó gyerek
azt bizonyítja, hogy a hitlerájnak még az sem sikerült, hogy a
történelem legszörnyűbb emlékű városát elátkozott várossá tegyék.

2022.01.12.

Életjáradék
Megáll az épület előtt egy színarany limuzin, testőrök sorakoznak föl, végül kiszáll a Híresség. A testőrök sorfala között besétál az épületbe, be az egyik kicsi szobába, persze mindenki
tisztelettel félrehúzódik az útjából. A szobában egy íróasztal
mögött könyökvédős muki.
– Maga kicsoda? – kérdezi, mert ezek nem tisztelnek senkit.
– Szabó János – hangzik a válasz erősen affektált kiejtéssel,
szinte raccsolva, bár nincs is benne r betű.
– Törzsszáma?
– 318 050 115 791.
– Aha, látom. Sportolói járadék… két aranyérem, hetvenhárom évvel ezelőtt… az akkor annyi mint… a köztársasági elnöki fizetés tizenkétszerese… igen, meg is vagyunk. Itt tessék
aláírni.
A Híresség karba tett kézzel áll, az egyik testőr ír alá helyette,
saját arany töltőtollával. Muki leszámol egy vaskos köteget a
speciális, aranyozott, A Hálás Nemzettől feliratú, különlegesen
magas címletű bankjegyekből. A Híresség sarkon fordul, egy
testőr nyitja neki az ajtót, távoznak. A folyosón mindenki tisztelettel térdet hajt és a melléhez szorítja a kalapját.

2022.03.02.

Ukrajna megtámadása
Ukrajna megtámadása, első változat
Tanácsterem, tábornokok, egyenruhák, kitüntetések. Középen
Putyin. Befejezi beszédét.
– Tehát, bajtársak, meg kell támadnunk Ukrajnát.
Feláll egy tábornok, előkapja pisztolyát és a levegőbe lő.

– Urááááááááá!
Föláll a többi tábornok és üvöltözni kezdenek.
– Urááááááááá!
Elindulnak a tankok, városokat rombolnak le, embereket gyilkolnak, Ukrajna romokban hever, aztán már Oroszország is romokban hever. Végül Putyin öngyilkos lesz. Oroszországot a
megszálló hatalmak részekre osztják, és még negyven évig
szenvednek ártatlan emberek.
Ukrajna megtámadása, második változat
Tanácsterem, tábornokok, egyenruhák, kitüntetések. Középen
Putyin. Befejezi beszédét.
– Tehát, bajtársak, meg kell támadnunk Ukrajnát.
Feláll egy tábornok, előkapja pisztolyát és agyonlövi Putyint.
– Dögölj meg, mocskos állat. Bajtársak, a háború nem megoldás. Egyébként sem kell megoldani nemlétező problémákat.
Menjünk, mondjuk el a nemzetnek, hogy a zsarnok meghalt,
válasszanak végre egy vezetőt.

2022.03.02.

A háború vége
Hát most majd, egy-két nap múlva, belép egy tanácsadó.
– Elnök úr, közölnöm kell, hogy Vengrijában, Gyebrecenben
visszavonták az egyetemi díszpolgárságát.
Putyin felkapja fejét, döbbenten néz a hírhozóra, aki nem állja a tekintetét, leszegett fejjel áll. Putyin mindkét karjával az
íróasztalra könyököl, arcát két tenyerébe temeti. Senki sem
szól, a tanácsadó, a testőrök szótlanul állnak, a sírás fojtogatja
őket.
Percek telnek el, mire megszólal az elnök, alig hallani szavát.
– Ezt nem lehet kibírni. Hívják vissza a csapatokat.

2022.03.09.

Migráncsosok
Szerintem nagyszerű dolog, hogy a magyarok segítik a menekülteket. Mindössze pár évvel azután, hogy hetvenéves nénikét
láttunk büszkélkedni, hogy ő levadássza a migráncsosokat, és
mindenki hurrázott neki, ahelyett hogy őt vadászták volna le.
Csuda klassz, hogy ez az ország így megjavult.
Sajnos minden esély megvan rá, hogy bármikor és bárhonnan
is jön a következő menekülthullám, olyan vidékről érkezik
majd, ahol az embereknek, akárcsak a szíreknek, barnább a bőrük. Miután abban nem reménykedhetek, hogy többé nem lesznek menekülthullámok, abban kellene reménykednem, hogy
azok is szívélyes fogadtatásra fognak találni, ámbár barnább a
bőrük.
Kellene.

2022.03.10.

Kapjatok már az agyatokhoz
Azért most már komolyan, gyerekek. Értem én, hogy jobboldalról nézve a világ kasztokra töredezik szét, de egyrészt ezt a
ti bajotok, én biztos nem kergettelek benneteket baltával az
asztal körül, hogy legyetek jobboldaliak, másrészt most frankón a saját gyerekeiteket, unokáitokat fogjátok gyűlölni, ha netán valamelyik meleg lesz vagy transznemű? Tényleg annyira
hihetetlen élvezet gyűlölni, hogy az mindent megér?
Őszintén kérdezem, mert én nem gyűlölök senkit. Van egypár
ember, akiket utálok, mert rosszat tettek nekem, de egyiket se
sorolom csoportba és nem kezdek miatta másokat is utálni. Titeket is utállak egyébként, mert a baromságaitok miatt emberek
szenvednek, gyerekek lettek már öngyilkosok miattatok, nem is
kevesen, és a gyerekeket viszont imádom. Nincs bizalmam

olyan emberhez, aki nem szereti a gyerekeket, márpedig ti nem
szeretitek. Mert miattatok szenvednek 1. azok a tizenévesek,
akik éppen kezdenek ráébredni, hogy melegek vagy transzneműek, és jön vele a rettegés, hogy ahelyett, aminek eredetileg
készültek, csak fujjjjjjbuziiiii lesz belőlük, a társadalom számkivetettje, 2. azok a kisgyerekek, akiknek nem jut örökbefogadó szülő házaspár, mert felbőszült fölényességetekben kegyeskedtetek megtiltani, hogy melegek is fogadhassanak közülük
örökbe. Ezek a gyerekek minimum. Mondjuk Ukrajnában éppen gyerekeket is gyilkolnak, és azt egy vad homofób indította,
és erre persze megkérdezitek, hogy ugyan hol az összefüggés.
Erről majd később.
Nézzétek. Én férfinek születtem, férfinek anyakönyveztek, férfinek érzem magam és a nőkhöz vonzódom. Ez ötven éve így
van, hát már nem fog változni. Negyedik párkapcsolatomban
élek, mind a négyet nővel kötöttem. Ezt nálunk alacsonyrendűeknél úgy hívják, hogy ciszheteró, nálatok Felsőbbrendűségeteknél normálisnak mondják, mintha mi nem lennénk normálisak.
Hogy akkor én miért vagyok alacsonyrendű? Hát kisbogaraim, azért, mert
1. nem tudok járni, egy velem született genetikai rendellenesség miatt (apai ágról örököltem),
2. zsidó vagyok, egy velem született genetikai rendellenesség
miatt (apámtól örököltem),
3. cigány vagyok, egy velem született genetikai rendellenesség miatt (anyai nagyapámtól örököltem),
4. szövetséges vagyok, mármint a melegekkel és transzneműekkel, de ezt pont TŐLETEK KAPTAM.
Mert amúgy leszarnám a melegeket és a transzneműeket is.
Én nem vagyok az, hát mi közöm a problémáikhoz? Csakhogy
ők is egy velük született genetikai rendellenesség miatt melegek vagy transzneműek. Ilyennek születnek. Kezd leesni a tantusz?
Figyelmeztetlek benneteket, hogy aki ezen a ponton elkezd
velem pofázni, annak be kell mutatnia nekem a papírjait.
1. Tökéletesen árjának kell lennie négy generációra visszamenőleg.

2. Minden genetikai betegségtől tökéletesen mentesnek kell
lennie.
3. Két független, nemzetközileg akkreditált szakértő szerint
ÉPELMÉJŰNEK kell lennie.
No szóval, miután felnövekedve rájöttem, hogy ők is éppen
azért számkivetettek a társadalomból, mint én – másmilyen genetikai elváltozás, de genetikai, ők is vele születtek, ők éppen
úgy nem tehetnek róla, mint én az enyémekről –, kineveltem
magamból a homofóbiát, ami egyébként megvolt bennem is, a
társadalom fóbnak nevelt (nektek köszönhetően), de én észre
tértem. Hát ti? Megmaradtok a gyűlöletben? Meddig? És miért,
ha szabad kérdeznem? Mert az én életemet is keserítitek vele,
úgyhogy azt hiszem, jogom van ezt a kérdést föltenni.
A másik ok, amiért kineveltem magamból a homofóbiát, az
az, hogy eddig még senkinek nem sikerült egyetlen értelmes
szót kinyögni arról, hogy melegnek vagy transzneműnek lenni
miért akkora szörnyűséges förtelem. Kábé annyi, hogy a szentisten megtiltotta. Na és? Mi közöm nekem a ti istenetekhez? És
a ti isteneteknek mi köze ahhoz, hogy Laci és Pisti szereti egymást? MIÉRT GYŰLÖLI AZ ISTENETEK A SZERELMET?!
Miért gyűlöli az egyik veleszületett tulajdonságot, és miért nem
gyűlöli a másik veleszületett tulajdonságot? MIFÉLE RASZSZISTA ISTENT IMÁDTOK?!
No, akkor nézzük azt a népszavazást, amit a vérfasiszta kormányotok a mi torkunkon próbál lenyomni, hogy tovább ússzunk
abban a mocsokban, amit ránk zúdítotok. Engem ezzel nyomtatok bele a népszavazásba, mert ez tényleg akkora aljasság,
amekkorát ebben az országban még nem követtek el… hát,
izé… az elmúlt két hét folyamán. Rá fogom rajzolni a két ikszet a szemét gyűlöletkérdéseitekre.
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési
intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
Hogy mi van? Szóval akkor vagyok szép jó gyerek a világhatalmi főkereszténységből, ha megtiltom, hogy a suliban a gye-

rekek külön foglalkozás keretében tudják meg, hogy léteznek
melegek és transzneműek? Mert akkor megnyugszik a kis gyűlölködő lelketek… izé, lelketek az nincsen. Szóval akkor megnyugosztok? Amúgy fogják tudni, hogy léteznek, ezt vettétek?
Például a gyűlöletvallásotok főpapja, Orbán Viktor maga terjeszti a hírét, külön a népszavazás kedvéért. Meg még százfelől
meg fogják tudni. És akkor mi van? Most frankón még benne
vagytok abban a babonában, hogy a gyerekek majd jól meg
fognak attól buzulni, ha hallanak róla, hogy léteznek fujjjjjbuziiiiik? Hát ló nélküli kocsit láttatok-e már?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
Márminthogy… milyen elefánt ült az asztalnál? Bocs, most az
ország dolgairól beszélünk vagy a kocsmában anekdotázunk
félrészegen? Hát hol a faszomban „népszerűsítettek” nemi átalakító kezeléseket? Muti már! Egyetlen reklámot akárhonnan,
akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, ami azt mondta, hogy
gyere mihozzánk, átalakítunk fiúból lánnyá vagy megfordítva.
Ezt honnan a Putyin seggéből húztátok elő?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül
mutassanak be?
A… a milyen micsodákkal kell márminthogy micsinálni?
Baszki. Értelmes magyar nyelv az megy amúgy? Na idefigyeljetek, bogárkáim. Ha – egy – gyerek – valamit – lát, – az – a –
fejlődését – márpedig – befolyásolni – fogja. Eddig átment? No
most. Nem tudom, mire gondolt a költő, amikor leírta, hogy
„szexuális médiatartalmak”, de gyanítom, hogy ti se. Én kábé a
pornóra tudok gondolni, hát ti? No de a pornó eddig is korhatáros volt, tehát mi a frásznak kéne róla népszavazás? Akkor mi?
Ha egy filmen a szerelmesek gyengéden megcsókolják egymást, az szexuális médiatartalom? Ha egy filmen a nő szerelmesen rámosolyog a férfira, az szexuális médiatartalom? Ha
egy filmen a nő nincsen tetőtől talpig fekete hullazsákba csomagolva, az szexuális médiatartalom?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
meg?
Most frankón azért csinálunk népszavazást, hogy a Tobi színei
korhatáros film legyen? Mert nekem nem rémlik semmi más
médiatartalom, ami bemutatja a nem megváltoztatását.
Na most, olajbogyók, figyeljetek rám. Kötöttünk egy megállapodást. Mit tudom én, mikor. Ősidőkkel ezelőtt. Én nem pofázok bele, hogy ti hogyan nevelitek a gyerekeiteket, cserében ti
nem pofáztok bele, hogy én hogyan nevelem a gyerekeimet.
Ugyanis fasz közötök nincsen hozzá. Aminthogy nekem fasz
közöm nincsen hozzá, hogy ti milyen gyűlölködő rohadékká
nevelitek a gyerekeiteket, csak kurvára sajnálom szerencsétleneket, mert nektek végérvényesen lejárt az időtök, ókorból
visszamaradt poshadékok, de a gyerekeitek a jövőben fognak
élni, és az már a jelen, hogy a melegek meg a transzneműek
szintén emberek. Ti meg a múlt vagytok, annak egy elég undorító darabja. Mi a jelen vagyunk meg a jövő.
Szóval megvan a nagy ráébredés, hogy mi köze az ukrán háborúnak Putyin homofóbiájához? Sejtettem. Az, méltóságos uraimék, hogy Putyin gyűlöl mindenkit. A melegek csak egy a sok
közül. Nektek mekkora a lista arról, hogy ki mindenkit gyűlöltök?
No, fenségeim, gyűlöletre föl, én meg kirakom a két ikszet
őszentsége papírjára. Rajzoljak horogkeresztet is? Vagy már
eleve rajta lesz?

2022.03.11.

Földindulás
Jaj, valamit elfelejtettem kérdezni. Figyi, fasi srácok, valamit
azért mondjatok már meg. Légyszi. Ha az egész népszavi totál
a ti vágyaitok szerint sikerül, szóval az összes kérdésre elutasító válasz lesz, de ráadásul FÖLDINDULÁSSZERŰ elutasítás,
de tényleg annyira egyöntetű, hogy már nem látszik a különbség aközött, hogy „egyöntetű” vagy „ön egy tetű” – szóval akkor mi lesz, gyerekek?
Oké, megint arattok egy vad diadalmot védtelen, ártatlan emberek fölött, megint megnyertek egy csatát a permanens háborútokban, amiről csak ti hiszitek, hogy létezik. De ezen kívül?
Mi fog változni a mindennapi életünkben?
Mármint azzal, hogy meg lesz tiltva, hogy a tanár a suliban
különórát tartson a gyerekeknek a fujjjjjbuziiiiikról meg a
fujjjjjtranszneműekről, amiket eddig se tartott. Be lesznek tiltva
a „gyeeertek, gyerekeeek, puncivá operáljuk a fütyiteket, most
extra árengedménnyel” típusú tévéreklámok, amik eddig se léteztek. Hogy ezentúl korhatáros lesz a pornó, akárcsak ezelőtt.
És csak tizennyolcas karikával mehet a Tobi színei.
Akkor mi lesz?
Akkor nem fognak hallani arról, hogy léteznek fujjjjjbuziiiiik,
és akkor nem buzulnak meg?
Szeretnék elmondani két apróságot.
1. De, hallani fognak.
2. Eddig se ettől buzultak meg.
Értem én a diadalmot, nektek a világ egy vadászterület, ahol
nektek muszáj csörtetni körbe-körbe, és időnként kőbunkóval
fejbe buhhantani valakit, mert akkor azt érzitek, hogy ti is
vagytok valakik. Nem vagytok, mert ez lejárt a bronzkorban, és
minket itt a huszonegyedik században már baszottul zavar az
állandó agresszivitásotok, az állandó boszorkányégetés, az állandó őrjöngés valami förtelmesen borzasztó képzelt ellenség
ellen. Én konkrétan évtizedek óta könyörgök, hogy végre magyarázza már el valaki, hogy mi a kurvaisten baj van a mele-

gekkel, azon kívül, hogy undorodva írt róluk egy ókori mesekönyv, amiből sajnos kifelejtették, hogy a hatéves gyerekek
szájába nem való a plébános úr legszentebb fasza, úgyhogy ezt
a könyvet úgy nagyjából senki nem tekinti szabványnak, csak
arra való, hogy másokat fejbe csapkodjatok vele. Közben megeszitek a sertést és dolgoztok az Úr szent napján, hogy kárhoznátok széjjel baszomgyósan.
Lassan írom, hogy el tudjátok olvasni. MI A FASZ BAJOTOK
VAN?! Milyen világban parancsolnátok nekünk élni, ha érdekelnének valakit a parancsaitok? Reggelenként minden Férfi
bevonulna imádkozni, a gyerekek leszopnák a plébános urat, a
nők otthon megfőznék az ebédet, a Férfiek hazamennének, félholtra vernék a nőket és kegyesen elfogyasztanák az ebédet, aztán nagyokat böfögve néznék a meccset a sörhasuk fölött?

2022.03.28.

Egyébként magasról
leszarom az ukrán elnököt
De frankón. Gondoltam, jobb, ha szólok. Totálisan nem érdekel, hogy színész volt azelőtt vagy ügyvéd, maffiózó vagy cukrász, jó ember vagy rossz, jól vezette Ukrajnát a háború előtt
vagy sem, jól vezeti-e most vagy sem, elmenekült-e Ukrajnából
vagy sem, egyáltalán létezik-e vagy csak rajzolva van. Semmi
nem érdekel ővele kapcsolatban. Tehát minden, ami elhangzik
az ő gyalázásaképpen, engem masszívan nem érdekel. Ami a
védelmére hangzik el, az sem.
Viszont mutatok valamit.
Engem ők érdekelnek. Viktorija Jafur meg Veronika Macihin
meg a Kubiv testvérek meg Valentin Javorszkij meg Osztap
Sztaroszta. És őket támadták meg a nácik, nem az elnököt. Az
elnök ülhet egy bunkerben, ők nem. Nekik ki kell menni az ut-

cára: iskolába kell járni, boltba kell menni, énekelni kell, és
nemsokára már családot kell alapítani és gyerekeket kell nevelni. Így? Miközben a nácik tankokkal lövik szét a városukat?
Ja, amúgy nem. Az elnök sem ülhet egy bunkerben. Neki
meg az a dolga, hogy járja az országot és hülye fogsor-villogtatós beszédeket mondjon, létesítményeket avasson, kitüntetéseket adjon át, tárgyaljon más elnökökkel, meg minden ilyen
marhaságot, aztán amikor letelik a hivatali ideje, akkor menjen
vissza dolgozni.
És negyvenötmillió ukránnak mind megvan a maga élete, a
maga dolga. Erre jönnek a fasiszták és szétlövik a házaikat?
Hogy tetszik ezt gondolni? Aztán jön Marcika Hevesről és
megmagyarázza, hogy de az ukrán elnök nem jó ember ám. Na
és? Ki nem szarja le, hogy milyen ember az ukrán elnök? Ha ő
egy utolsó mocskos szemétláda, attól szabad rálőni Viktorija
Jafurra? Mert történetesen fél perc alatt találok harminc utolsó
mocskos szemétládát a világ kormányaiban és megyek lepuffantani Marcikát Hevesről, aztán sivalkodjon, hogy de az más.
Mondjuk ha éppen országhatáron belül kell az az utolsó mocskos szemétláda, hogy lepuffanthassam Marcikát Hevesről, hát
az is megoldható éppen. Bőséges készletből lehet válogatni. De
az más, mi?
Még nincs három éve, hogy elkezdtem Majbutnyét hallgatni.
A nevük azt jelenti, hogy Jövő. Mi lesz három év múlva? Úgy
hallgatom a felvételeiket, hogy ők a múlt? Mert megölte őket
az új Hitler, akinek a személyes jó barátja éppen megköveteli
tőlem, hogy szavazzak rá?

2022.04.14.

Az ukrán háború két arca
A „modern hadviselés”
A történészek vitatkozhatnak róla, ha akarnak, hogy mikor jelent meg ez a típusú „hadviselés”. Legkésőbb a második világháborúval. Hogy az orosz polgárháborúban garázdálkodó különféle hadurak pusztítását és az egymillió örmény lemészárlását idesoroljuk-e, azt tényleg rábízom a történészekre.
A középkori háborúkat hadseregek vívták. Nem kétséges,
hogy ha elfoglaltak egy várat, akkor a győztes uraság kényekedvétől függött a védők sorsa, és ha úgy kegyeskedett ítélni,
hogy gyilkoljanak le mindenkit, akkor a nőket és gyerekeket is
lemészárolták. Az ókorban még azt a fogalmat sem ismerték,
hogy meghódítunk egy területet és adófizetővé tesszük, legalábbis az asszírok egyszerűen legyilkoltak mindenkit. De a
középkor végéig (mármint feltételezve, hogy egyáltalán véget
ért már a középkor) az volt a háborúk alapvető célja, hogy valamilyen területet elfoglaljanak, valamilyen gazdasági forrásokhoz hozzájussanak, vagy éppen a nagyurak szórakoztatása.
És hát igen, gyilkoltak. Ha a sereg átrobogott egy falun, általában szakítottak időt néhány helybeli megölésére és a házak felgyújtására. De nem ez volt az elsődleges cél. Ez járulékos körülmény volt.
Én azt állítom, hogy a modern hadviselésben – legkésőbb a
második világháborútól kezdve – a cél a gyilkolás. A második
világháború azért tört ki, hogy Hitler kiirthassa a zsidókat, és a
végcél szerint mindenki mást is kiirtott volna. Nem pedig gazdasági célok vezették, amik mellett mellesleg nekilátott kiirtani
a zsidókat: nem, az volt az első számú cél. Erre csak a sok példa egyike, hogy a haláltáborokba menő vonatok elsőbbséget
kaptak a frontra küldött utánpótlással szemben. A délszláv háború célja is az volt, hogy a szerbek bosnyákokat mészárolhassanak, és minden egyéb állítólagos cél csak ürügy. Gyilkolni
akartak.

És ez az ukrajnai háború célja is. A jelenlegi Führer éppen
úgy népirtani akar, mint a korábbiak, az egyes katona pedig ölni. Nem, Putyin nem adott parancsot arra, hogy személy szerint
azt a konkrét tizenkét éves kislányt öljék meg. Ez az ötlete ott a
helyszínen támadt egy minden emberségéből kivetkőzött fasisztának, akit kizárólag az érdekelt, hogy gyilkolhasson, mert
ez okoz neki kéjt. Putyin célja is a gyilkolás, mert neki is ez
okoz kéjt, de nem megy oda saját kezűleg ölni, mert ő ugyebár
a Führer őistensége. Neki az a célja, hogy kiirtsa az ukránokat.
A legvehemensebb tömegmészárlásokat általában olyanok ellen követik el, akik etnikai, kulturális szempontból gyakorlatilag semmiben sem különböznek a gyilkosoktól: négy-öt országgal távolabb élő emberek egyáltalán nem tudnák megkülönböztetni (az adott kor körülményei között) a törököt az örménytől, a németországi németet a németországi zsidótól, a
szerbet a bosnyáktól, a hutut a tuszitól, az oroszt az ukrántól.
Avagy a kambodzsait a kambodzsaitól.
Minden gazdasági vagy politikai indok humbug. Vagy legfeljebb járulékos haszon. Természetesen akiket legyilkolnak,
azoknak elrabolják a vagyonát is, de nem azért gyilkolnak,
hogy rabolhassanak. Akkor nem ölnének meg gyerekeket, hanem az orruk előtt kirabolnák a házat és mennének tovább.
Nem kínoznának meg senkit, mert minek, ez sem kell ahhoz,
hogy kirabolhassák. Egyszerűen élvezetből teszik.
Azt állítom, hogy ez a „modern hadviselés” egyedüli célja.
Akkor is, amikor a szó hagyományos értelmében nincs is háború: Pol Pot, Pinochet, Sztálin, Khomeini, a Kim dinasztia és
egy sor más önkényúr békeidőben mészárolta-mészárolja a saját népét. Nem az a cél, hogy megszabaduljanak az önmagát istenséggé magasztosított gonosztevő politikai ellenségeitől, ez
csak a következménye annak, hogy élvezettel megkínozzák és
meggyilkolják őket – de persze nem csak őket, sőt a legtöbbjüket csak kikiáltották ellenségnek, a gyilkolás öröméért. Köztudott, hogy ilyen diktatúrákban bármikor behurcolhatják az embert a rendőrségre és agyba-főbe verhetik minden indok nélkül,
azaz dehogyis: van indok, az, hogy ehhez volt kedvük. És ez
akkor is megtörténik az ilyen rendszerekben, amikor tömeggyilkosságok éppen nincsenek, legalábbis 1989-ben Magyarországon nem voltak, de Szele Gyurit megverték a rendőrök az

utcán. Miért? Mert szakálla volt és hosszú haja? Mert éjszaka
mászkált az utcán? Dehogyis. Azért, mert megtehették. Ettől
érezték istennek magukat. Felelősségrevonás soha nem volt, ők
most derék nyugdíjas rendőr bácsik valahol. A nagysármási tömeggyilkosokat a háború után felakasztották, de ez az eshetőség nem merült fel bennük, amikor egy kellemes borozgatás
után kisétáltak a határba csecsemőket agyonlövöldözni.

A még modernebb hadviselés
Függetlenül egy adott háború céljától, mindegyikre igaz, hogy
egyik fontos eszköze a katonák átváltoztatása emberből géppé.
Amikor másik helyre vonulnak, akkor gépiesen vonulni kell.
Amikor tankokra lődöznek, lődözni kell. Amikor gyerekeket
gyilkolnak, gyilkolni kell. A hadseregek persze békeidőben is
így működnek, a besorozás napjától az elsődleges (valójában
egyetlen) cél az, hogy a besorozott fiatalembereket átprogramozzák robotokká, akik vakon teljesítik a parancsot. A dolog
éppen olyan öncélú, mint amit fentebb leírtam: háborúban vagy
háborúszerű helyzetben azért gyilkolnak, hogy gyilkoljanak,
békében pedig azért pattognak parancsokat, hogy parancsokat
pattogjanak.
Csakhogy most először a történelemben, Ukrajnában megjelent a dolog ezzel ellentétes felfogása.
Két hírt kaptam el. Egy foglyul ejtett orosz katonát megitattak teával és fölhívták az anyukáját. Valamint: orosz anyukák
fölhívják az ukrán segélyvonalat és az eltűnt fiaik után érdeklődnek, bocsánatot kérnek, mert az ő fiuk nem gyilkolni ment
oda és nagyon sajnálják. És az ukrán segélyvonal nekilát kideríteni, mit tudnak az eltűnt ellenséges katonáról.
Ezt én a „dögölj meg, Putyin, te rohadék náci, belőlünk nem
csinálsz olyan állatot, mint te magad” hozzáállásnak tekintem.
Ugyanabban az országban, sőt talán ugyanabban a városban,
ahol esetleg előző nap még gyilkosságokat követtek el, az elfogott katonát nem az ellenséges hadigépezet alkatrészének tekintik, hanem egy kétségbeesett fiatalembernek, aki önhibáján
kívül került oda, és segítségre szorul. És ha most az olvasó azt
gondolja, hogy „na jó, de lehet, hogy ezt olyan ukránok csinál-

ták, akiknek nem ölték meg senkijét”, akkor nem figyelt. Ez
egy háború, ahol az az ukrán állampolgár is személyes sérelemként él meg mindent, aki a világ másik végén él és nincs rokona otthon. Igen, az a katona minden egyes ukránnak ellenség
(sőt mint látjuk, az ukrajnai oroszoknak is), mert tankkal betört
az ő hazájába, rombol és pusztít, irt és gyilkol… ja, hogy ő személy szerint netán nem ölt még meg senkit? Hol van ez ráírva?
Ma a háború kellős közepén léteznek ukránok, akiknek egy
orosz megadja magát, és ők nem bosszút állnak, hanem segítenek egy olyan emberen, aki azt állítja, hogy ő ezt nem akarta.
Elfogadják, hogy tényleg nem. Hogy negyvenmillió ukrán között esetleg egy helyen akadtak mondjuk öten, akik ezt tették?
Miért, a villanykörtét is csak egyszer kellett föltalálni.
Ezért van, hogy ezt a háborút Putyin akkor veszítette el, amikor elkezdte: rossz célért indult, rossz eszközökkel. Vitay tábornok mondja így az Abigélben. Mert két eset lehetséges: katonailag elveszíti – és akkor veszített –, vagy megnyeri, rabigába hajtja Ukrajnát, és mindörökre az emberiség szégyenfoltja
marad. Ami mondjuk már eddigre is összejött neki.

„És a kutyája sem látta?!”

Ép testben
épp hogy élünk

Krisznek

Az egészségüggyel és a fogyatékosok problémáival kapcsolatos cikkeket külön kigyűjtöttem.

2005.10.19.

Újraszabályozták
a betegek átvételét. Azért ez úgy érdekelne a gyakorlatban, ámbár kipróbálni nincs kedvem.
– Neve? Születési éve?
(elhalóan)
– Doktor Kiskunfélegyházi Tóth-Szabó Barnabás Benjámin
Adorján, ezerkilencszázharminckilenc…
(öt perccel később, másik beteghordó)
– Neve? Születési éve?
(elhalóbban)
– Doktor Kiskunfélegyházi Tóth-Szabó, tovább nem tudom,
harminckilenc…
(öt perc múlva, új beteghordó)
– Neve? Születési éve?
(nagyon elhalóan)
– Hagyjál békén, fiam, inkább meggyógyultam…

2005.11.29.

Elégedettség
Hétfő reggel fél kilenc, elbődül a kaputelefon. Ki az? „Az
egészségbiztosítótól jöttünk, néhány kérdést szeretnénk feltenni…” Ilyenkor?!
Bejönnek, leszúrjuk őket. Hogy képzelik, hogy hajnalok hajnalán bejelentés nélkül ideállítanak? Ezer éve tudják a telefonszámunkat a MEP-nél, tessék telefonálni, nem kiugrasztani
négy embert az ágyból. Elnézést kérnek, nagyon sajnálják, de
ők nem tehetnek róla. Ők nem tehetnek róla. Ők nem tehetnek
róla. Elmagyarázzuk, mit jelent egy ilyen családot hajnali fél

kilenckor felugrasztani, de a válasz csak annyi, hogy nagyon
sajnálják és nem tehetnek róla. Nem tehetnek róla. Nem tehetnek róla. Végül már rászóltam a pasira, hogy én az előző tizenhetet is hallottam, de ha akarja, elmondhatja még tizenhétszer.
Többször nem ismételte.
Nő tartja a papírokat meg a tollat, készülne föltenni a kérdéseket, nyújtom a kezemet. Kelletlenül odaadja, valószínűleg érzékel valamit abból, hogy ha megpróbálná kitölteni helyettem,
akkor csípős hangon közölném vele, hogy csak járni nem tudok, de írni és olvasni megtanultam. Odaadja. Dobok egy hátast. Betegelégedettségi vizsgálat. Felhörrenek: mégis milyen
elégedettséget írjak én erre a papírra, amit úgy kaptam, hogy
négy súlyos fogyatékost fölriasztottak legszebb álmából, és az
egyiknek hálóruhában kellett kirohannia a novemberi fagyba,
hogy őket bebocsássa?!
Azért kitöltögetem a többoldalas nyomtatványt, a személyi
adatokat szerencsére már beírták, az igen–nemeket kellett karikázgatni. Az már előbb kiderült, hogy a másfél éve kapott kocsimról szól a történet, nem úgy általában az elégedettségemre
kíváncsiak, hanem konkrétan arra, hogy a kocsival mennyire
vagyok elégedett. Aztán a kérdésekből az is kiderül, hogy az
elégedettségem vagy elégedetlenségem a kutyát nem érdekli.
Kizárólag azt akarják tudni, hogy a GYSE kiszolgáltatásának
folyamatba tétele során foganatosított intézkedések elvágólagosan négyszögletes módon kerültek-e végre történő hajtásra.
Tudni óhajtanak egy csomó mindent, amit ők hivatalból tudnak, úgymint fizettem-e az eszközért (ők fizettek, tehát tudniuk
kell), ki írta fel a receptet (rajta van a neve), mi a kocsi gyártási
száma (miért nem írták föl, mielőtt kiküldték?), és sok egyéb,
véghetetlenül fontos adatot. Másfél év után. Az egyetlen infó,
aminek birtokába jutottak, az, hogy milyen módszerrel választottam magamnak forgalmazót. Sehogyan sem, az orvos a kezembe se adta a receptet, egyből továbbadta az általa kiválasztott forgalmazónak. A receptet akkor láttam először, amikor a
kocsit.
Pár jópofa dolog. Befejezem a töltögetést, nő a tévé tetejére
fektetve aláírja a papírt. Csak úgy mellesleg – mondom –: az
ott egy tévé. Az ember bemegy a boltba és megveszi. Pasi nem
érti, miért mondom, átveszi a papírt és odamegy a konvektor-

hoz, azon írja alá, de engedélyt kér hozzá. Pedig én nem azt
mondtam, hogy a tévé tetején nem szabad aláírni, csak megjegyeztem, hogy dolgokat (mint például egy tévé) az emberek
megvesznek a boltban, hazaviszik és használják. A tolókocsihoz végtelen hosszúságú procedúra kell, aminek lám, másfél
évvel a kocsi átvétele után sincs vége. Ámbár szerencse, hogy
nem értette; akkor elmondta volna, hogy ők nem tehetnek róla.
Más. Bár az elégedettségemre nem volt kíváncsi a „betegelégedettségi vizsgálat” (egyébként mi az, hogy betegelégedettségi? Én a MEP-nél nem beteg vagyok, hanem biztosított!),
azért volt az utolsó oldalon két sor az egyéb észrevételek számára. Nézek a két emberre: és én most ide mit írjak? Se kedvem, se energiám, se hely nincsen arra, hogy leírjam az észrevételeimet. De a kocsival kapcsolatban, mondják. Igen, a kocsival kapcsolatban lenne legalább száz! Nem részleteztem őket,
beírtam a telefonszámot és hogy szíveskedjenek legközelebb
12 óra után bejelentkezni. De lett volna észrevétel a kocsival
kapcsolatban. Azt többé-kevésbé volt hol feltüntetni – bele lehetett szorítani a rubrikákba –, hogy én a kocsit részletekben
kaptam kézhez, mert ülőkocsit hoztak ki, holott a doki saját
szemével látott fekve, az összes papíron ott volt, hogy fekvőkocsi, nem egészen értem, mi nem volt ezen világos. Mikor kihozták, lerakták az előszobában, a GYSGY igazgatója (naná,
ez a minimum) besétál, beszélget velünk erről-arról, közbeszúrom: „De ugye majd átszerelik?” Rám néz: hová-mivé-mitőlkihez-mettől-meddig-miért? Mondom: én nem tudok felülni.
Erre néz rám olyan húbasszameg arckifejezéssel, máshogy nem
is nézhetett, előtte egy hónapig szekáltuk, hogy mi lesz már azzal a kocsival. De aztán megúszta, közöltük, hogy akkor rakják
szépen rá a lehajtható támlát és a felhajtható lábtartót, ami persze volt nekünk idehaza, hogy a fenébe ne, nem ezzel a kocsival mozdultam ki először az ágyból.
Ja, olyan kérdés is volt, hogy megtanítottak-e a kocsi használatára. Csak bekarikáztam a nemet, nem vacakoltam annak elmagyarázásával, hogy ha engem a GYSGY-sek megpróbáltak
volna megtanítani tolókocsit vezetni, szétviszi a röhögés a házat. Hát jó, ha annyit tudnak a kocsiról, hogy melyik az eleje!
Visszatérve a tulajdonképpeni problémára, fogadok, hogy
száz olvasóból kilencvenkilenc nem érti, mi a baj azzal, hogy

fél kilenckor becsöngettek. Az, kezicsókolom, hogy mi olyankor alszunk. Erre általában az szokott lenni a válasz: „de jó neked, hogy délig alhatsz”, amire feleségem azt szokta felelni:
„de jó neked, hogy van miért fölkelned”. (Én nem ezt felelem,
én szimplán elküldöm az ilyet a búsba.) Ez most mindegy: alszunk. A biztosító nincs egyedül ezzel a hozzáállásával: így
megy a GYSGY-nél és mindenhol, ahol hivatásszerűen foglalkoznak fogyatékosokkal. Mi otthon ülünk. Ez a dolgunk. Kutya
kötelességünk, hogy reggeltől estig haptákban üljünk és várjuk,
hogy ők esetleg beesnek. A nyomik egyébként se járnak sehova, mert ugye hova járnának. Amikor a kocsi megszerzéséért
küzdöttünk, valamelyik alkalommal a GYSGY igazgatója hangot adott mélységes empátiájának: hát igen, megérti, hogy ki
akarok már menni a levegőre. Merthogy ugye hova akarna
menni egy nyomi, ha nem a levegőre. Röviden elmagyaráztam
neki, hogy én az ügyeimet akarom intézni, be akarok vásárolni,
általában élni óhajtok, mint minden más felnőtt ember. Nem lehet tudni, mit reagált, a telefonban nem láttam az arcát.
Szeretném tudni, hogy a Fogyatékosok Pártja mikor fog az
ilyen kérdésekkel foglalkozni. Mondjuk első lépés gyanánt hivatalosan megkérdezni a MEP-től, hogy mi a rossebért nem lehet ilyen kérdőíveket postán, felbélyegzett válaszborítékkal
szétküldeni, miért kell megfizetni két ügyintézőt, egy sofőrt és
egy autót az adófizetők pénzéből, mellesleg zaklatva, megalázva a fogyatékosokat.

2005.07.31.

Braille a homlokzaton
Az a hír érkezett, hogy valahol az országban egy hivatalt úgy
akadálymentesítettek, hogy az épület homlokzatán, akárhány
méter magasan elhelyezett feliratot Braille-írásos változattal is
kiegészítették. Hogy a vak polgár, ha jó magasra föltekint, lássa. Vajon igaz-e?

2005.09.19.

Nem értenek egyet
a minimálbérrel
A parlament szociális bizottsága támogatta a népi kezdeményezésünket. Ez remek dolog, de ha kicsinyt megvakarjuk, akkor
vannak problémák. Az ifjúsági, esélytelenítési és egyéb mindenféle minisztérium szakértője a munkaügyivel közösen „aggályosnak” tartja a dolgot. De idézzük a hírt; nem linkelek,
mert a híroldalakról pár nap alatt úgyis eltűnik.
Mint mondta, nem értenek egyet azzal, hogy teljes értékű
munkavégzésként ismerjék el a súlyos fogyatékos és állandó
felügyeletre szorulókat napi 24 órában gondozó hozzátartozók
tevékenységét, mivel az új jogviszonyhoz szükség lenne többek
között munkaadóra, valamint nehéz lenne rendezni a táppénz,
szabadság kérdését is. Ehelyett a szaktárca képviselője az ápolási biztosítás bevezetését javasolta. A Fidesz-frakció támogatja a kezdeményezést, mivel az humánus megoldást jelentene az
ápolók és ápoltak számára is, emellett kiváltaná az intézményi
ellátást, és ezzel költségeket lehetne megtakarítani. Az MSZP
képviselője szerint az ápolási díj kérdése „komplex szabályozást” igényel, amit nem lehet egy kérdésre leszűkíteni.
Helyes; lássuk részleteiben. Először is szögezzük le, hogy a
kérdés igényelhet bármilyen komplex szabályozást, akkor is le
lehet, sőt kell szűkíteni egyetlenegy kérdésre. Ez a kérdés pedig úgy hangzik: „Megengedheti-e Magyarország, az Európai
Unió tagállama, hogy a huszonegyedik században rabszolgákat
tartson?” Ha igen a válasz, akkor már sincs probléma, a kérdést
megoldottuk, építhetünk piramist. Ha a válasz nemleges, akkor
viszont mindenféle aggályoskodás és akadékoskodás azt érdemli, hogy visszamutatunk a kérdésre adott nemleges válaszra.
Másodszor pedig szögezzük le, hogy nem kértünk humánus
megoldást. Jogszerű megoldást követelünk. Humánus megoldásokkal már tele van a hócipőnk, a leghumánusabb megoldás
valószínűleg az lenne, ha minden ápolót és ápoltat agyonlőné-

nek, mert jelenleg lassú kiéheztetésük folyik, ami minden, csak
nem humánus. A magam részéről mégsem támogatnám ezt a
megoldást, hanem inkább, ismétlem, jogszerű megoldást kívánnék. Mi az, hogy jogszerű megoldás? Olyan megoldás, ami abból indul ki, hogy a mai magyar társadalom erkölcsi és jogfelfogása mellett mit szabad és mit nem. Például rabszolgákat tartani nem szabad. Sokan megteszik, de ezekre előbb-utóbb lecsap az állam és megbünteti őket; a „fekete munka” szakkifejezést alkalmazzák rájuk. Egy másik elvünk, hogy amit az
egyiknek nem szabad, azt a másiknak se szabad; vagyis amikor
az állam megbünteti a fekete munkát alkalmazókat, akkor jó
nagy reggbesúgást érdemelne „mit képzelsz magadról” alapon,
hiszen ő közben feketén alkalmazza az otthonápolókat. Egyszóval olyan megoldás kell, ami jogszerű, vagyis a fennálló
jogelvek talaján áll.
Harmadszor pedig nézzük meg a soknevű minisztérium szakértőjének aggályait. Úgy látja, hogy ha nem lehet rendezni a
munkaadó, a táppénz és a szabadság kérdését (többek között),
akkor az otthonápolást nem lehet munkavégzésként elismerni.
Értem a problémáját, csak van vele egy kis gondom. Szerintem
egy országban a dolgoknak úgy kellene működniük, hogy
1. van egy probléma – jelöljük A-val –, amiről megállapítjuk,
hogy márpedig ezt meg kell oldani;
2. találunk egy módszert – jelöljük B-vel –, ami alkalmas A
megoldására;
3. ezután körülnézünk az X, Y és Z jogelvek között, hogy vajon B beleütközik-e valamelyikbe;
4. ha igen, akkor vesszük a C megoldást és azt ütköztetjük Xszel, Y-nal és Z-vel;
5. ezt mindaddig folytatjuk a különböző megoldásokkal, amíg
valamelyik kifogástalanul illeszkedik jogelveinkhez. Ezt a
megoldást alkalmazzuk.
A soknevű minisztérium szerint viszont így kell csinálni:
1. van egy probléma – jelöljük A-val –, amiről megállapítjuk,
hogy márpedig ezt meg kell oldani;
2. vesszük az X, Y és Z jogelveket;
3. megkeressük A-nak egy olyan B megoldását, amelyre igaz,
hogy X, Y és Z közül legalább az egyikbe beleütközik;

4. ha ilyet nem találunk, akkor vesszük az U, V és W jogelveket, és ezekkel próbáljuk ütköztetni B-t;
5. ha nem ütközik, akkor addig folytatjuk a különböző jogelvekkel, amíg meg nem találjuk azt, amelyikbe B beleütközik;
6. felmutatjuk, hogy B használhatatlan.
Az első módszert úgy hívják, hogy a megoldás keresése. A
másodikat úgy, hogy a meg nem oldás keresése. Kétségkívül
praktikusabb abból a szempontból, hogy ha megoldás helyett
meg nem oldást keresünk, akkor biztosan tudhatjuk, hogy a végén nem kell csinálni semmit.

2006.01.13.

Úgyis mindig otthon vannak
A tegnapiról még be se számoltam; ma reggel is kicsöngettek
minket az ágyból. Még arról se számoltam be, hogy a napokban vérig sértettem a Mozgilistát és legfőképpen a MEOSZ
ügyeletes sértődőjét, amiért merészeljük nem igénybe venni tovább a telefon-előfizetéshez kérhető ezerforintos támogatást,
hanem még annál is olcsóbb szolgáltatót találtunk. Hát ez a
szolgáltató csengetett ki minket az ágyból, mert van még egy
papírjuk, amit alá kell írni. A szerződésre is rá volt írva: tizenkét óra után. Felhívtam az üzletkötőt, nem is érti, hogyan nem
vették észre a kollégái.
De mindez hagyján. Amitől a bicska kilyukasztotta a zsebemet, az a papírt elhozó hölgy megjegyzése: „azt mondták, hogy
mozgássérültek, mindig otthon vannak”.
Pontosan e miatt a szemlélet miatt mondjuk mindenütt, hogy
jönni, telefonálni, mindent csak tizenkét óra után. Persze, a délelőtti csengetésekből származó műszaki hátrány sem lebecsülendő, nekünk délelőttönként több órába telik felkelni, felöltözni, megtisztálkodni és megreggelizni, talán némi fantáziával
felfogható, hogy miért. De elsősorban a szemlélettel van a baj.
Ha nem szabunk időkorlátokat, akkor mindenki úgy tekinti: „á,
azok csak mozgássérültek, örökké otthon vannak”, és ehhez né-

melyütt, mint például a GYSGY-nél meg a MEP-nél, automatikusan társul a folytatás: „meg különben is az a dolguk, hogy éjjel-nappal haptákban álljanak, hátha meg kegyeskedünk látogatni őket”.
Ami a legszebb: ezt soha nem szuverén egyének művelik,
azok ugyanis a barátaink és tiszteletben tartják az életritmusunkat, ahogy mi is az övéket. Ezt mindig olyan cégek művelik,
amik belőlünk élnek. Piacgazdaságban.

2006.01.23.

A fogyatékos
Schwarzenegger
Kicsit elgondolkodtam a fogyatékosokkal kapcsolatos terminológia jelenkori történetén, s rábukkantam néhány érdekes pontra. Velem tart az olvasó?
Az ősidőkben, amikor a fogyatékosok az otthonuk négy fala
között vagy határ menti intézetekben elrekkentve éltek, a rendőrök tányérsapkáin pedig ötágú csillag piroslott, nem volt fogyatékosokkal kapcsolatos terminológia. Még a kifejezést sem
ismerték. Voltak szavak a fogyatékosok különféle csoportjaira,
a segédeszközökre, mindenre, de soha nem merült föl a kérdés,
hogy azok politikailag korrektek-e. Fölmerülhetett volna pedig,
mert a politika nagyon fontos dolog volt, jobban meghatározta
az emberek életét, mint mai napság, de ez a kifejezés, hogy politikailag korrekt, egyáltalán nem létezett.
Az akkori nyelvben fogyatékost mondtak, a sérült szót még
egyáltalán nem ismerték ebben az értelemben. Az alcsoportokat jelölő szavak: mozgássérült, vak, süket vagy siket, sü(i)ketnéma és szellemi fogyatékos. Ez volt a készlet, ebből lehetett
válogatni. A siket szó akkoriban kezdte felváltani a süketet
(úgy látszik, ez valamiféle tendencia, a 19. században még a siker helyett is sükert mondtak), az értelmi fogyatékos pedig még
nem jelent meg a palettán. A segédeszközök nevei: bot, mankó,

tolókocsi, járókeret, járógép, fehér bot, hallókészülék. Ezekből
mellékneveket az -s képzővel hoztak létre, ha kellett. Aki nem
volt fogyatékos, azt épnek vagy egészségesnek mondták, bár ez
utóbbit már akkor is sokan kárhoztattuk, mondván, hogy az
egészséges a beteg ellentéte, a fogyatékosok pedig nem betegek. Egy-egy fogyatékosság hiányát a halló és látó szavak jelölték; a mozgás- vagy értelmi sérültség hiányára nem volt kifejezés. A siketek nyelvét jelbeszédnek hívták, de a jelnyelv szó
is hallható volt; a vakok írása Braille- vagy pontírás néven volt
ismert.
Ez volt a helyzet abban az időben, amikor én tanultam azt,
ami helyett ma fogyatékosterminológia van, tudniillik a magyar
nyelvet. Nem mondom, hogy ezek a szavak egytől egyig jók.
Különösen a szellemi fogyatékost nem tartom jó kifejezésnek,
mert ködbe vész a jelentése, misztikus rejtély, hogy mik azok a
szellemiek, amikben ő fogyatékos.
Nem, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a szavak mind jók
voltak. Viszont rendelkeztek azzal a sajátsággal, ami egy nyelv
szókincsét szókinccsé teszi: természetes nyelvfejlődés útján keletkeztek. Nem valamiféle rendelet okozta, hogy amit angolul
mannek, franciául homme-nak, oroszul pedig человекnek mondanak, az magyarul ember. Ez a természetes nyelvfejlődés következménye.
Arról szó sincs persze, hogy szavak nem keletkezhetnek úgy,
hogy a kormányzat kihirdeti, hogy valamit valahogyan kell
mondani, és onnantól úgy mondják. Az ilyen szavak azonban
általában tiszavirág életűek. Ilyen szavak (szóösszetételek) voltak a magyarban a békeharc, az osztályellenség, a proletárdiktatúra vagy régebben a zsidórendelet. Keletkezésük idején ezek
a szavak pozitív kicsengést is hordozhattak egyes társadalmi
rétegek számára – ma egyértelműen negatív konnotációjúak.
Ennek az az oka, hogy a szavakat létrehozó államhatalom ma
már nem létezik, s ezek a szavak olyan dolgokat jelentenek,
amik csak az akkori rendszernek voltak szívügyei; ma ezeket a
dolgokat a legkevésbé sem szeretjük, ezért a rájuk utaló szavakat sem.
Az ezredforduló táján azonban megjelent a fogyatékosterminológia. Már maga a szó is bizarr hatást kelt, hát még azok a
kifejezések, amelyeket összefog. Beszédfogyatékos. Értelmileg

akadályozott. Mozgáskorlátozott. Halmozottan sérült. Szervátültetett. Kerekesszék. Kerekesszékkel közlekedő. Gyógytestnevelő. Személyi segítő. Paralimpia. Megváltozott munkaképességű személy. Terjengős, túlkomplikált, részben magyartalanul
képzett, íróasztal mögött kiverejtékezett kifejezések. Nem látszik rajtuk? Megmutatom. Tessék az „újmagyar kisszótár”.
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A hivatalos bikkfanyelv persze nem most keletkezett. Régen
is távbeszélőt próbáltak mondani telefon helyett, a rendőrök és
katonák nyelvében pedig mindmáig csak gépkocsi létezik, holott ez a szóösszetétel évtizedekkel ezelőtt értelmét vesztette –
hiába látni faluhelyen még manapság is lóvontatta laposkocsit.
De az, hogy régebben is létezett bikkfanyelv, nem jelent felmentést az új bikkfanyelv kiötlői és propagálói számára; éppen
ellenkezőleg, a régi bikkfanyelvek és hatásuk ismeretében pláne óvakodniuk kellene újak kitalálásától. Ismeretes az egyszeri
ember esete, aki a hivatalos papír olvastán azt hitte, meg akarják mártani a Tiszában – merthogy az volt odaírva: folyamatba
tétetik…
A fogyatékosterminológia a bikkfanyelvek családjának új
tagja, amely nyelvészeti és társadalmi szempontból talán minden eddiginél veszélyesebb. Az eddigi bikkfanyelvekről tudtuk,
hogy bikkfanyelvek, és ha használtuk őket, hát rendeltetésszerűen használtuk; bármilyen vaskalapos volt egy bíró, ha otthon
a felesége azt mondta: „menjünk lefeküdni”, nem azt felelte neki, hogy „a magánindítványnak helyt adok, elrendelem az eljárás végrehajtási szakba történő helyezését és a tárgyalást berekesztem”, hanem azt, hogy „jó”.

Az eddigi bikkfanyelvek megmaradtak ott, ahova valók voltak, már ha egy bikkfanyelv való valahova egyáltalán, ami legalábbis kérdéses. A fogyatékosterminológia azonban egészen
más. Ezt az emberek otthonába szánták, és úgy tűnik, sikerrel.

Nekem a terminológiáról a Terminátor jut eszembe. Egy marcona képű szakkifejezés, aki szenvtelenül masírozik végig a
magyar nyelven, és egy robot egykedvűségével lövöldözi
agyon a szavakat. Egyszerűen közlik, hogy a tolókocsi politi-

kailag korrektetlen, és onnantól kezdve senki nem meri kimondani. Történt már ilyen a nyelvben, nem is egyszer.
Ha ezt olvassuk: remélhetően, vonatkozóan, állítóan, egyhangúan, akkor sejthetjük, hogy az illető hallott valamit harangozni a -lag, -leg helytelen voltáról. Ha egy újságcikkben „a többi
között” tolakszik a szemünk elé, akkor bizonyosra vehetjük,
hogy a cikkíró nem meri tollára venni a „többek között” kifejezést. (Szepesy Gyula: Nyelvi babonák. Gondolat, 1986.)
Így van ez akkor is, amikor fogyatékkal élőt vagy kerekesszéket hallunk. Fogyatékosok is használják ezeket a szavakat,
mégpedig kétféle okból. Az egyik csoport rövid ideje lett fogyatékos, nagyjából az utóbbi tíz év folyamán, és csak ezeket a
szavakat hallotta, a régieket kiölte a társadalmi agymosás. (Ez
azért lehetséges, mert aki családja, baráti köre vagy szakmája
révén nem kötődik a fogyatékosokhoz, annak ezek a szavak
egy ismeretlen szakterület szakkifejezései, semmit sem tud róluk.) A másik csoport már régebben is fogyatékos volt és ismerte a régi szavakat, de elrettentették azok használatától. A
nyelvi Terminátor így dolgozik: kinyilvánítja, hogy egy kifejezés politikailag inkorrekt, és innentől nincsen dolga, mehet
rombolni tovább, az emberek saját maguk fogják irtani az inkorrektséggel megbélyegzett kifejezést. Köztudott, hogy a
módszer csak végeérhetetlen láncolatok képzésére alkalmas: az
inkorrektté váló niggert felváltotta a néger, azt a színesbőrű,
azt a fekete, azt az afroamerikai, most pedig az afrikai amerikainál tartanak, de kétségtelen, hogy előbb-utóbb ez is „elinkorrektül”, és újat kell keresni. A paratcsikok fantáziája kimeríthetetlen. A politikai korrektségre való törekvés lázában megszülethet még a bőrszíne miatt hátrányos helyzetű, a kontinentálisan akadályozott, esetleg nagyfokú tudományossággal az
erős bőrpigmentációjú vagy a magas melanintartalmú kültakarót viselő állampolgár, mert addigra a „személy” esetleg már
nem lesz eléggé hangsúlyos jelzése annak, hogy egyenrangúnak tekintjük az illetőt.
Azazhogy egyenrangúnak hazudjuk, mert aki politikailag
korrekt kifejezéseket gyárt, azért teszi, hogy leplezze megkülönböztető hajlamait. Aki egyszerűen csak egyenrangúnak tekinti az embereket, annak nincs szüksége ilyesmikre.

2006.05.01.

Tolókocsisok Demonstratív
Központja
(Futó András riportja, operatőr Lábas Jenő.)
Városi utca. Az úttest közepén áll Futó, kezében mikrofonnal.
– Jó napot kívánok, kedves nézőink. Itt állunk a nemrég felépült Tolókocsisok Demonstratív Központjának közelében.
Azért jöttünk, hogy most, néhány nappal az avatóünnepség
előtt megnézzük az épületet és megkérdezzük az illetékeseket:
milyen lett, mire szolgál, hogyan működik majd a Tolókocsisok Demonstratív Központja… de bocsánat, most látom, mögöttünk érkezik a központ igazgatója. Talán hajlandó lesz válaszolni néhány kérdésünkre.
Beszéd közben megfordul és a sarok felé igyekszik, ahol
tolókocsis férfi halad az úton. A kamera követi. Csakhamar
utolérik.
– Jó napot kívánok, igazgató úr. Volna néhány perce a sajtó
számára? Szeretnénk néhány kérdést feltenni.
– Nincsen sok időm, de ha velem tartanak, szívesen látom
önöket a központban.
Felirat: Kerekes Sándor igazgató, Tolókocsisok Demonstratív
Központja.
Snitt. A központ előtt állnak. Hatemeletes, modern épület, a
bejáratnál rámpával. Homlokzatán felirat: Tolókocsisok Demonstratív Központja.
– Bemehetünk? – kérdezi Futó.
– Csak nyugodtan – feleli Kerekes. Felhajt a rámpán és félútról visszanéz.
Futó rá akar lépni a rámpára, de cipője orra beleütközik a
rámpa aszfaltjába. Meglepve visszakapja lábát és a másikkal
lép, sikertelenül. Többször is próbálkozik, de képtelen rálépni a
rámpára.
– Persze, persze – kap észbe Kerekes. – Önök ott nem tudnak
feljönni.

A kamera lefelé fordul, az operatőr lábát mutatja, aki úgyszintén hasztalanul próbál rálépni a rámpára.
– Sajnos nem fog sikerülni – mondja Kerekes. – De az épület
akadálymentes, építettünk lépcsőt is. Hátul megtalálják. – Kezével kört ír le, mutatva, hogy meg kell kerülni az épületet.
Gyorsított felvétel. Futó és a kamera végigszalad az utcákon.
Az első sarkon kis híján elütik őket, a következő sarok előtt Futó két percig kísérletezik, amíg át tud lépni egy kátyút. Végre
megkerülik az épületet, hátul csakugyan lépcső vezet fel. Felmennek a lépcsőn, de itt nincs bejárat. Fent, az épületet körbeölelő teraszon visszaszaladnak, egy helyen két percig küzdenek
a munkások által otthagyott festékesvödörrel, végül sikerül átlépniük. Amikor visszaérnek a főbejárathoz, a felvétel visszakapcsol normál sebességre.
Kerekes rájuk mosolyog és behajt a fotocellás ajtón. A kamera veszi, ahogy az ajtó összezárul mögötte, majd Futó is követni akarja. Az ajtó nem nyílik.
Kerekes megfordul az előcsarnokban, arcára bosszús kifejezés ül, amely kényszeredett mosolynak adja át helyét. Visszajön és kinyitja az ajtót. Futó és Lábas nagy üggyel-bajjal átkecmereg a tökéletesen küszöbmentes bejáraton.
– A Tolókocsisok Demonstratív Központja fontos létesítmény, igen nagy költségvetéssel – kezdi Kerekes. – Nagy súlyt
fektettünk arra, hogy az épület a kétlábúak számára is tökéletesen akadálymentes legyen. – Bármennyire igyekszik, e szavaknál némi titkolt szemrehányás cseng a hangjában, amiért a tévések ennyire nehezen boldogulnak. – Terveink szerint a közeljövőben az ország több pontján hozunk létre hasonló központokat, amelyek több ezer embernek adnak majd munkát –
természetesen az esélyegyenlőség jegyében, vagyis nemcsak
tolókocsisoknak.
– Milyen arányban tervezik kétlábúak foglalkoztatását? – kérdezi Futó, amíg áthaladnak az előcsarnokon, s az igazgató elé
tartja a mikrofont.
– Kizárólag a jelentkezők végzettségét, képesítését nézzük –
válaszolja Kerekes –, egészségi, fizikai állapotuk nem lehet
szempont. Vigyázzon!
Futó, aki mostanáig arra ügyelt, hogy Kerekes előtt tartsa a
mikrofont és ne takarja az igazgatót a kamera előtt, majdnem

hasraesik az előcsarnok végében, az onnan nyíló folyosó bejáratánál ugyanis nincs küszöb. A kamera megint az operatőr lábát mutatja, amint végtelen óvatossággal átlépi a küszöb tökéletesen sík helyét.
– Köszönöm – mondja Futó. – Ez tehát azt jelenti, hogy bármennyi kétlábú dolgozik éppen a központban, ugyanúgy felvesznek újabb kétlábúakat is?
– Ha üresedés van és megfelelnek az állásra, természetesen –
feleli Kerekes. – Azt persze talán nem kell mondanom, hogy
alkalmazottaink egyéni jellegzetességeit csak bizonyos határokon belül vehettük figyelembe, amikor az épület akadálymentesítési normáit kialakítottuk.
Megérkeznek a lifthez. Kerekes megnyomja az alacsonyan
elhelyezett hívógombot, a lift megérkezik és az ajtó kitárul. A
kamera benéz a liftbe: tágas, nagyméretű tolókocsik számára
van kialakítva, és alacsonyan vannak a nyomógombok. Kerekes begördül a liftbe, kis kocsijával csak a fülke felét foglalja
el. Visszanéz.
– Jöjjenek.
Az egyébként vékonydongájú Futó képtelen bepréselni magát
a széles liftajtón. Lábas hirtelen ötlettől vezérelve átadja a kamerát társának, aki felveszi, hogy a hasonlóan karcsú termetű
operatőr is hasztalanul küszködik a belépéssel.
– Próbálják meg a másik liftet – mondja Kerekes, érezhető
bosszúsággal a hangjában. – Kövessék a padlóra festett zöld
vonalat. A negyediken van az irodám.
Megnyomja a gombot, a liftajtó bezárul.
Gyorsított felvétel. Futó és a kamera végiglohol az épület folyosóján, a zöld vonalat követve. Egy helyütt csak meglehetős
üggyel-bajjal tudnak befordulni a túlságosan szélesre épített
folyosó kanyarulatában, folyton nekiütköznek a falnak. Végül
megérkeznek egy keskeny ajtajú lifthez, a film visszakapcsol
normál sebességre. Futó megnyomja a magasan elhelyezett
gombot. Amíg a lift megérkezik, a kamera ráközelít a liftajtón
elhelyezett, lépő embert ábrázoló piktogramra. Az ajtó kinyílik,
belépnek. Bent magasan van a gomb, megnyomják és felmennek. Kerekes a liftajtóban várja őket.

– Sajnálom, hogy nem boldogultak a nagy lifttel – mondja
kedvetlenül. – Nagyon sokat költöttünk rá, hogy olyan legyen,
ami mindenkinek megfelel.
– Ebben a liftben viszont – mutat Futó arra, amelyikkel ők
jöttek – nincsen szellőzés, nagyon fülledt a levegő.
– Szellőzés? – kérdi Kerekes éllel a hangjában. – Tudja ön,
mit költöttünk mi erre a liftre? Tízmillióba került, hogy önöknek külön, akadálymentesített liftjük legyen! Ebből a költségvetésből erre futotta. Bírják ki a hőséget arra a fél percre, amíg
feljönnek és lemennek, nekünk nincsen annyi pénzünk, hogy
külön az önök kedvéért luxuslifteket építsünk. Erre van az irodám, kérem, kövessenek.
Snitt. Az iroda ajtajában állnak, Kerekes kinyitja az ajtót az
alacsonyan elhelyezett kilinccsel. A kamera felveszi, ahogy behajt a széles ajtón. Lábas a kétlábú operatőrök szokása szerint
lehajol és ráközelít a tolókocsi kerekeire, azt is mutatja, hogy
nincsen küszöb, a folyosó és az iroda padlója hézagmentesen,
egy szintben illeszkedik.
Követik az igazgatót, vigyázva, nehogy megbotoljanak a küszöb hiányában, de Futó itt sem fér át a széles ajtón. Lábas megint átadja a kamerát kollégájának, aki felveszi, hogy az operatőr sem tud bemenni.
Kerekes bosszúsan megcsóválja a fejét és odagurul az íróasztalához. Felveszi a telefont.
– Amint látják, kedves nézőink – mondja Futó odakint a kamerának –, a Tolókocsisok Demonstratív Központja nem egészen akadálymentes. Sajnos nagyszámú közlekedési akadályba
ütköztünk. Amint sikerül bejutnunk Kerekes igazgató úr irodájába, feltesszük neki a kérdést, vajon mi az oka annak, hogy
ilyen sok nehézséggel kellett találkoznunk.
Snitt. Öt perccel később. Két tolókocsis férfi érkezik az irodához, kocsijukon keresztbe fektetve hosszú léceket hoznak. Kétoldalt beállítják azokat az iroda ajtajába, és előzékeny mosolylyal tartják, amíg a két megszeppent tévés az ily módon leszűkített ajtón beóvakodik az irodába.
– Hallottam, amit kint mondott a folyosón, Futó úr – mondja
Kerekes neheztelve. – Szeretném felvilágosítani, hogy ez itt az
ország egyik legjobban akadálymentesített középülete. Vagy
ön tud olyan, elsősorban kétlábúak által használt épületet mon-

dani, ahol kiszélesítik az ajtót, ha én a tolókocsimmal nem férek át? – Futó megszégyenülten ingatja fejét, a kamera gyorsan
visszasvenkel Kerekesre. – No látja. Nem állítom, hogy a központ akadálymentesítése tökéletes volna; örülnék, ha ezt állíthatnám, de minden esetre mi sem készülhettünk fel. De azt már
tapasztalhatták, hogy minden felmerült akadályt elhárítunk,
minden nehézséget megoldunk. Néha persze időbe telik.
Kint az utcán, amíg Lábas még egy vágóképet csinál az épületről, Futó megtörli a homlokát.
– Elképesztő – mondja. – Az ember azt hinné, legalább egy
ilyen épület rendesen akadálymentesítve van, ha már az a neve,
hogy Tolókocsisok Demonstratív Központja.

2006.05.04.

Fasiszta társasház
Budapesten
„Miért csinálják egy társasházzal azt, hogy ideraknak egy mozgássérültet?” – akarta tudni egy középkorú nő, amikor arról tárgyaltak, hogy engedélyezzék-e Kankovszky Cecíliának rámpa
építését társasházi, alagsori lakásához. Mert a rámpa csúnya és
rontja a ház összképét.
Itt tartunk. Leszavazzák, mert megdöbbentő még a gondolat
is, hogy egy mozgássérülttel éljenek egy fedél alatt, és hátha
akkor máshova rakják (a mozgássérült nem költözik, azt rakják, mint a tárgyakat). „Nem vagyunk szociális intézmény, ne
haragudjon.” Merthogy az egy szociális juttatás, hogy lakhat
abban a lakásban, amit megvásárolt ugyanannyiért, mint bárki
más. Aztán kegyesen mégis megengedik neki („azzal, hogy
nem tud kijönni vagy bejönni, valakinek a szabadságát korlátoznám, és én úgy érzem, hogy nekem nincs ehhez jogom” –
ismerte fel egy lakó), de új rámpát kell terveztetnie a régi helyett. Elvégre egy mozgássérültnek annyi a pénze, mint a pelyva.

„Ez nem az a lakás, ami ilyen mozgássérültnek alkalmas” –
jelentette ki az egyik lakó, ezzel megalapítva az új budapesti
gettót.
És akkor valaki csodálkozik, hogy dühösek az írásaim – de
erről beszéljünk külön.
(A Mozgilistán érdekes hozzászólások olvashatók, többen látták a riportot, de nem merem beküldeni a linket erre a cikkre,
már mindenhol betiltották a blogot.)

2006.06.02.

Tamtam, bűnbak
Miután közzétettük, hogy bajban vagyunk, több segítőkész levelet kaptunk listán, magánban, imitt-amott. De érkezett olyan
megnyilvánulás is, amiről most már szeretnék részletesebben
szólni, hogy egyszer s mindenkorra lezárhassuk ezt a dolgot.
Az történt, hogy javasolták a támogató szolgálatot, én pedig
megírtam, hogy mi a problémánk ővelük. Tettem ezt egy olyan
listán, ahol régóta ismernek és sokat tudnak problémáinkról.
De van a listának olyan tagja, aki élethivatásának tekinti a gáncsoskodást, a lehurrogást, a hátramozdítást, a mindenkire görbén nézést, és mostanra eléggé eluntam ahhoz, hogy egy írásban helyére tegyem, aztán többet ne érdekeljen. Ezentúl minden ilyen megnyilvánulásra az lesz a válasz, hogy elküldöm ennek a cikknek a linkjét.
Világéletemben azon voltam, hogy segítsek az embereknek,
akik megkeresnek. Ezt nem muszáj elhinni, nekem elég, hogy
akiknek segítettem vagy akik jelen voltak, azok tudják. De
amióta hivatásos gáncsoskodók harcolnak ellenem, azóta elgondolkodom, hogy jól teszem-e. Nem azóta, amióta Goldner
elárult. Azóta, amióta olyan „fogyatékosokkal” találkozom,
akik a többi fogyatékos ellen harcolnak.
Forradalmárokra mindig szükség volt. Mi azért harcoltunk, illetve szerettünk volna harcolni a Fogyatékosok Pártjának megalapításával és más tetteinkkel, hogy a fogyatékosok könnyeb-

ben boldoguljanak. Az ember háromféle célért harcolhat. Olyanért, ami csak neki hasznos; olyanért, ami neki és másoknak is
hasznos; és olyanért, ami csak másoknak hasznos. Annyira jó
helyzetben még nem voltunk, várhatóan nem is leszünk, hogy
olyan célokért harcoljunk, amik csak másoknak hasznosak,
úgyhogy olyanokért akartunk harcolni, amik nekünk is hasznosak és másoknak is. Ezért alapítottuk meg a Fogyatékosok Pártját. Az, hogy Goldner a fogyatékosok üldözésének eszközévé
tette, nem térített volna el a meggyőződésemtől, mert egy ép
ember gonoszsága nem minősíti a fogyatékosokat. De amikor
azt látom, hogy maguk a fogyatékosok fordítják ellenünk azokat a lépéseinket, amiket értük is tettünk, akkor úgy gondolom,
hogy több ilyen lépést nem szeretnék tenni.
A hivatásos gáncsoskodó a helyi egyesületet említi mint az
egyiket, ami fúj ránk. Igen, fúj ránk, mert megpróbáltuk az elnököt felelősségre vonatni visszaéléseiért. Miért? Mert mi se
tudtunk közlekedni az általuk üzemeltetett szállítószolgálattal
és mások se. Csak azok a mások nem írtak az interneten. Nekünk elmondták a panaszaikat, sokkal többet tudunk az elnökről annál, amit megírtunk, csak az emberek nem vállalták a tanúskodást, mert némi kis segítséget kapnak az egyesülettől, és
ezt féltik. A hivatásos gáncsoskodók mindezt jól tudják, de mivel hivatásos gáncsoskodók, nekik úgy esik jól, hogy ezt annak
a két embernek tulajdonítsák, akik kiálltak a többiek nevében
és védelmében. Nincsenek is többiek, csak az a két hülye hőbörgős van. Úgyhogy ejtettük is a szállítószolgálat problémáját.
Nekünk már nincs rájuk szükségünk, saját kocsink van; más
dolgokban nem vagyunk rájuk utalva, hát csináljanak a többi
fogyatékossal és ellenük, amit akarnak.
Az áruházat is említi a hivatásos gáncsoskodó. Igen, ott is hülye hőbörgősök vagyunk, mert embereket megakadályoznak
benne, hogy az áruház egész területét használják. A tolókocsisokat, az öregeket, a babakocsival közlekedő anyukákat. Köztük minket. Azt persze a hivatásos gáncsoskodók igyekeznek
nem tudni, mert nem illik bele a világképükbe, hogy másfél éve
azért küzdünk, hogy átalakítsák az áruház épületét, a felsoroltak számára is járhatóvá tegyék. Harcolhattunk volna egy személyre szóló engedélyért, amivel mi négyen kivételesen fölmehetünk az emeletre, és mindenki más le lenne ejtve. Legköze-

lebb már meg fogjuk fontolni, hogy ne valami ilyesmit próbáljunk meg elérni, mert az még gyorsabban is sikerülhetne, kevesebb ráfordítással, és akkor a hivatásos gáncsoskodók nem fújolhatnának, hogy jaj, micsoda alak az ilyen, segíteni próbál a
többieknek, szégyen-gyalázat. Odamegyek, nem engednek be,
kibulizom a személyre szóló engedélyt és senki nem tud meg
semmit az egészről.
Én kezdem unni, hogy mindig bűnbak legyek, amiért másokért
tamtamolok. Lehet, hogy ez másoknak még tetszik is, de én
nem vagyok se a dalai láma, se Teréz anya, én csak egy dühös
muki vagyok, aki nem bírja elviselni, ha korlátozzák dolgokban. Azt se szeretem, ha másokat korlátoznak, de majd megtanulom elviselni, ha nekem egyedül kell harcolnom mindenért,
más is harcoljon egyedül. Legyen most már ő a forradalmár.
Eszembe jutott valami. Lehet, hogy be kellene állnom hivatásos gáncsoskodónak? Mert akik a fogyatékoslistákon életcéljukká tették a többiek ellehetetlenítését, az előremutató törekvések letörését, azoknak soha nincsenek problémáik. Nem tudom, ki vagy mi oldja meg őket, de soha nem jelentkeznek azzal, hogy van valami problémájuk. Ha beállnék hivatásos gáncsoskodónak, lehet, hogy nekem is megoldódnának a problémáim?

2006.07.10.

Egészségügy 2010
– Doktor úr, doktor úr, kérem, segítsen rajtam!
– Tessék helyet foglalni és kérem a Panoszát.
– Nagyon fáj a…
– Nem a panaszait. A Panoszát. Pénztári Azonosító a Népesség Orvoslásának Szolgálatára. Kis lila kártya, rajta egy harminckét jegyű számmal.
– Ja, tessék.

– Köszönöm. Gizike, kártyafelvétel. Kártyaszám:
32478315…
– Ne olyan gyorsan, doktor úr.
– 32, 47…
– Igen…
– 83, 15, 29, 73, 11, aztán csupa nulla.
– …lllllla. Igen.
– Neve?
– Doktor Tóth Tihamér Töhötöm.
– Netán kolléga?
– Nem, kérem, jogász vagyok.
– Vagy úgy. Született?
– Budapest, 1960. április 1. Anyám neve doktor Kovács Klotild Klaudia.
– Ő is jogász volt?
– Igen, a mi családunk nemzedékek óta a törvényhozásban
dolgozik.
– Nem baj, uram, engem eskü kötelez, hogy ellássam az ön
baját. TAJ-száma?
– De hisz odaadtam a lila kártyámat.
– A régi rendszerrel is kompatibilisnek kell lenni, uram. Köszönöm. Gizike, TAJ-szám: 321, 471, 619. Köszönöm. Közgyógya van?
– Van. Tessék.
– Köszönöm. Gizike, közgyógyszám: 309, 4156, 1999.
– …9. Igen, doktor úr.
– Köszönöm. Lakcímkártya, személyi igazolvány, útlevél,
mint rendesen. Gizike majd kijegyzeteli.
– Útlevél is kell?
– Persze. És a jogosítvány, mielőtt elfelejtem. Gyogyós?
– De kérem, én jogi doktor vagyok!
– No és? Akkor is kérem a Gyógyszer és Gyógyeszköz Sárgalapját.
– Tessék.
– Köszönöm. Gizike, a Gyogyós szám: 191, 8571, 891, 674,
tizenkét darab nulla, aztán 8411. Köszönöm. FÁJ?
– Hát eléggé, doktor úr, már napok óta.
– Mi van napok óta?
– Napok óta fáj, éppen ezért jöttem…

– Uram, gyorsabban haladnánk, ha együttműködne. Kérem a
Financiális Államháztartási Jegyzékét. Zöld papír, igen, ez lesz
az, Gizike, FÁJ-szám: 23, 47, 89, 63, 11, 76, 83, 86, 98, 67, 37,
15. Köszönöm. Tehát mi a baj, uram?
– Ööö… BAJ-kártyám is van?
– Ilyesmivel ne tréfáljon, mert jövőre bevezetik. Mi a baja,
uram, amiért megkeresett?
– Fáj a fejem, doktor úr!
– Ó, de jó, hogy mondja. Elfelejtettük a Fejlesztési Járulékot.
Gizike, FEJ-szám: 571, 679, 674, 869, 999… uram? Uram!
Uram! Gizike, hívja a mentőket, a szám 112…

2006.07.03.

Alkotmánymentesítés
(Pirítós)
Részlet a Fókusz 2003. december 17-i adásából:
Az 1998 óta hatályban lévő esélyegyenlőségi törvény szerint
2005-ig akadálymentessé kell tenni a középületeket. Mégis ezek
alig 18-20%-ába, a rendelőknek pedig 12%-ába lehet kerekesszékkel bejutni. Az újonnan épített épületekben pedig a törvény
szerint mindenki számára biztosítani kell az akadálymentes
közlekedést. Ha valaki egyébként nem tartja be a törvényt, az
nem kap büntetést érte.
Farkas Jácint miniszteri biztos, Esélyegyenlőségi Kormányhivatal:
Többször mondják, hogy azért olyan, amilyen, mert nem büntet az állam vagy nem büntet az önkormányzat. Nem vagyok
abban biztos, hogy ha megbüntetünk egy intézményt vagy többet, akkor azzal majd jobb lesz az akadálymentesítés helyzete.
Nem a büntetés miatt kell jól akadálymentesíteni, hanem amiatt
kell, hogy ezt föl kell fogni és meg kell érteni. Farkas Jácint elmondta, hogy van elkülönített pénz az átalakításokra, a probléma az az, hogy a pályázatokat csak kevesen figyelik.

Az olvasó bizonyára egyetért velünk abban, hogy amit egy
miniszteri biztos mond, arra illik és érdemes odafigyelni. A Pirítós időt és fáradságot nem kímélve végigvezette a Farkas Jácint szavai mögött rejlő tartalmat, és kiderítette az idézett vélemény értelmét. Velünk tart az olvasó egy kis alkotmányjogászatra?
A gondolat magva: „Nem a büntetés miatt kell jól akadálymentesíteni, hanem amiatt kell, hogy ezt föl kell fogni és meg
kell érteni.” Bevalljuk őszintén, hogy a mondat második (a hanem utáni) részét nem értettük meg, pontosabban nem merjük
biztonsággal állítani, hogy megértettük volna. Érzésünk szerint
ezzel nem állunk egyedül.
Hogy mi az az „ez”, amit föl kell fogni és meg kell érteni, arra nézvést csak találgatások lehetségesek. Nyelvtanilag egy korábban említett alanyra kell visszautalnia, márpedig a legutóbb
említett alany a büntetés. Ezen azonban nincs mit felfogni, hiszen Farkas úr éppen arra utalt, hogy nincs szükség büntetésre.
Ha nem büntetünk, akkor a büntetést mint nemlétező dolgot
nem lehet felfogni és megérteni sem. Az előző mondatból maradt még egy alanyunk: az akadálymentesítés helyzete. Sejtésünk szerint ez az, amit fel kell fogni és meg kell érteni.
Ha következtetésünk helyes, akkor azért kell jól akadálymentesíteni, mert fölfogjuk és megértjük az akadálymentesítés
helyzetét. Vagyis azért, mert ráébredtünk, hogy Magyarország
egy akadályokkal teli hely a fogyatékosok számára, és ezen
sürgősen változtatni kell.
Szép és okos gondolat. Elismerésünk Farkas úrnak. Ha azonban végiggondoljuk a mondat első felét is – az ezt megelőzően
elhangzottak fényében –, akkor kétségeink ébrednek második
felének igazságtartalma iránt.
„Nem a büntetés miatt kell jól akadálymentesíteni” – mondja
Farkas úr azt követően, hogy a korábbiakból világossá válhatott a tévénéző számára: az állam és az önkormányzat nem bünteti meg azt, aki nem akadálymentesít. A következtetés világos:
a cél az akadálymentesítés, ha pedig ezt nem a büntetés miatt
kell megcsinálni, akkor nem kell büntetni. Büntetni akkor kellene, ha az akadálymentesítés oka a büntetés lenne.
Miután ezt így kielemeztük, tekintsük át, hogyan is működik
a jog rendszere.

Az olvasó például bevallja és befizeti az adóját? Minden bizonnyal. Örömét leli ebben a tevékenységben? Gyanúnk szerint
nem. Mi motiválja rá, hogy mégis megtegye? Az talán, hogy
megérti és felfogja az adófizetés szükségességét, azt, hogy az
államnak ez a bevétel teszi lehetővé, hogy működtesse az olvasó által is használt szolgáltatásokat? Az az érzésünk, hogy az
olvasót ez nem érdekli, és nem is tudjuk hibáztatni emiatt. Józan paraszti ésszel az állampolgár egyetlen értelmes hozzáállása az adófizetés kérdéséhez az, hogy az államot sem érdekli az
ő boldogulása, hát őt miért érdekelné az állam boldogulása, és
hagyják békén az ilyen hülyeségekkel.
És mégis befizeti az adóját.
Vajon mi készteti erre a cselekedetre, ami a fentiek alapján
teljességgel illogikus?
A büntetés.
Aki hazánkban – vagy a modern világ bármely országában –
nem készít szabályszerű adóbevallást és nem fizeti be a tőle
megkövetelt összeget pontosan, határidőre, az komoly retorziókra számíthat. Bírság, késedelmi kamat, büntető kamat, feljelentés, bírósági tárgyalás, börtön. Államunk – és a modern világ többi állama – nem válogat az eszközökben, amikor arról
van szó, hogy behajtsa polgáraitól azokat a pénzeket, amikből
önmagát, az államapparátust és az általa finanszírozott sokféle
dolgot működtetni tudja. Ha nem neveznék adócsalásnak és
nem büntetnék azt, ha valaki saját magának akarja megtartani
az általa keresett pénz egészét, akkor mindenki meg is tartaná
magának, és az állam lehúzhatná a rolót.
Eszerint a büntetés szükséges valami – legalább egy területen.
De néhány polgártársunk úgy érzi, hogy a pénz mégiscsak
boldogít, ezért elmegy a bankba, hogy pénzhez jusson, s mivel
másképpen nem adnak neki, visz magával egy pisztolyt és harisnyát húz a fejére? Ha kihirdetnék, hogy ezt holnaptól kezdve
szabad, nem jár érte büntetés, vajon az olvasó nem kezdene kotorászni a harisnyás fiókban? Mi lenne, ha holnaptól nem járna
büntetés azért, ha valaki gyorsan hajt és nem áll meg a piros
lámpánál? Az olvasó vajon autóba merne ülni? Mi lenne, ha
holnaptól kezdve mindent szabad lenne, amiért ma büntetés
jár?

A büntetés tehát más területeken is szükséges valami.
Mi az oka annak, hogy Farkas Jácint, az állampolgárok által
fizetett és érdekeik szolgálatára hivatott miniszteri biztos nem
tud arról, hogy az állam akaratának érvényesítésére az egyetlen
eszköz a büntetés?
Mi az oka annak, hogy Farkas Jácint, a mozgássérült állampolgár nem érzi szükségét, hogy az állam érvényt szerezzen az
ő jogainak? Ha pedig a sajátjait sem érvényesíti, akkor miért
tenné ezt másokéival?
Igen súlyos, sőt veszélyes dolog az, amit Farkas úr kimondott
a Fókusz műsorában. Az, ami az akadálymentesítést előírja a
közintézmények számára, az 1998. évi XXVI. törvény. A Magyar Köztársaság egyik törvénye. Semmiféle miniszteri biztosnak, egyáltalán semmiféle embernek nem áll jogában, hogy egy
törvényről olyképp nyilatkozzon, hogy annak betartásáért nem
jár büntetés. Lehet ilyen értelmű magánvéleménye, de nem
olyankor, amikor miniszteri biztosként az ország nyilvánossága
előtt nyilatkozik.
Elmesélnénk itt valamit, amit éppen a minap olvastunk ezen
az oldalon.
Valamikor régesrégen úgy volt, hogy az országok aranyat
őriztek nagy páncélszekrényekben, ami a pénz fedezetéül szolgált. Az adta a pénz értékét, hogy mindenki tudta: valahol a
bankok mélyén ott van az arany, s a bankjegyeit bármikor beviheti a bankba, cserébe odaadják a megfelelő mennyiségű aranyat. Az azonban csak mítosz, hogy ez ma is így van. 1971-ben
az amerikai dollár, s nyomában a világ összes vezető pénzneme
elhagyta az aranyfedezetet. Ma a pénz értékét az adja, hogy
Pénznek hívják. Egyszerűen szólva: az emberek azért hajlandók elfogadni tőlünk papírdarabokat és fémkorongokat számukra értékkel bíró dolgokért cserébe, mert tudják, hogy őtőlük is el fogják fogadni ugyanezeket mások, szintén értékkel
bíró dolgokért cserébe. Semmi egyéb fedezet nincsen a pénz
mögött, s nincs is rá szükség.
Hát a törvénnyel talán nem ugyanez a helyzet? A törvény az
embereket nagyon sokszor olyasmire kényszeríti, amit maguktól nem akarnának megtenni; például adófizetésre, arra, hogy
megálljanak a piros lámpánál, avagy hogy dolgozzanak meg a
pénzért ahelyett, hogy egy pisztollyal beszaladgálnak a bankba.

Miért hajlandók erre? Mitől van egy papírra írt szövegnek
olyan hatalma, hogy az emberek engedelmeskednek neki?
Attól, hogy ha nem teszik, akkor megbüntetik őket. Azazhogy – a korrekt, törvénytisztelő, jólnevelt állampolgárnak még
csak a büntetés tudatára sincsen ehhez szüksége. Azért tartja be
a törvényt, mert ez a törvény. Nem is oly rég magyar szakemberek jártak Dániában, akiknek többek között elmesélték, hogy
ha bárhol az országban építenek egy házat, akkor a telefontársaságnak kötelessége záros határidőn belül (három-négy nap,
nem emlékszünk pontosan) kiépíteni oda a telefont, méghozzá
egyből két vonalat. Akármely eldugott zugában a királyságnak.
És mi történik – kérdezték a magyarok –, ha nem teljesíti ezt a
kötelezettségét? De hát – így a dánok – törvény van rá, hogy
meg kell tenniük. De ha mégse teszik meg? De hát nem értik,
hogy törvény van rá?
Tehát az Európai Unióban – annak legalább egy tagállamában – már azért tartják be a törvényt, mert az a törvény, nem
pedig azért, mert oda van írva, hogy ez meg az történik, ha nem
tartják be. Hihetnénk, hogy Farkas úr is éppen ebbe az irányba
szándékozna terelni országunkat, hát hiszen ő is azért tartatná
be a törvényt, mert az a törvény, nem pedig azért, mert ellenkező esetben büntetés jár. Csakhogy erre neki sem jogköre, sem
hatalma nincsen, sőt érzésünk szerint elképzelése sem, hogy
miképpen lehetne ezt keresztülvinni. Ugyanis Magyarország
nem Dánia. Minimális realitásérzékkel belátható, hogy ha a
magyarországi cégeket, intézményeket nem kényszerítik büntetésekkel arra, amit maguktól nem akarnak megtenni, akkor
nem fog történni semmi.
A Farkas Jácint-féle elképzelés magyar földön azt jelenti,
hogy a törvényt nem kell betartani. Ha nem kell betartani, akkor nem törvény. Ha egy törvény nem törvény, akkor egyetlen
törvény sem törvény. Ez pedig összeütközésbe keveredik a Magyar Köztársaság alkotmányának második paragrafusával,
amelynek első bekezdése kimondja: „A Magyar Köztársaság
független, demokratikus jogállam”. Egy jogállamot az határoz
meg, hogy alapja a jog, vagyis a törvények. Ha a törvényt nem
kell betartani, azaz ha nincsenek törvények, akkor nincsen jogállam; ha pedig Magyarország nem jogállam, akkor nem létezik. (Ugyanide eljuthatunk annak meggondolásával is, hogy az

alkotmány is egy törvény, ha tehát a törvények nem törvények,
akkor az alkotmány sem létezik.)
Farkas Jácint, az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal miniszteri biztosa tehát nemcsak fényévek távolságába tolta ki azt az
esélyegyenlőséget, amit hivatala – már csak nevénél fogva is –
megteremteni lenne hivatott, hanem egyúttal megkérdőjelezte
Magyarország létezését.
Vajon ez volt a szándéka?
*
Záradékként még hozzátennénk egy gondolatot. Farkas Jácint
elmondása szerint az a baj, hogy a pályázatokat csak kevesen
figyelik. A Pirítós úgy érzi, hogy ha Farkas úr olvasná a Pályázatfigyelőt, akkor ilyet nem mondana. Akadálymentesítés címszó alatt egy pályázatot találunk a tárgymutatóban, az is igen
szűk körnek szól. Egyébként is minden pályázat igen szűk körnek szól. A Pirítósnak tudomása van olyan személyekről, családokról, akik rászorulnának támogatásokra, de nem pályázhatnak azokra, mert csak intézményeknek, szervezeteknek lehet,
ők pedig magánszemélyek.
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Fogyatékos az érdekvédelem
(Pirítós)
Ha az ember fogyatékosként éli napjait, előbb-utóbb elgondolkodik néhány dolgon. Mi is ezt tettük; az apropót bármi szolgáltathatta volna, de ezúttal egy félmondat volt az Esély című
tévéműsor november 27-i adásában, amely így hangzott: „a
családok tájékozatlanok”. Jelen pillanatban teljesen érdektelen,
hogy milyen kérdés volt az, amiben a családok tájékozatlanok;
hogy ki mondta, hol mondta, miért mondta. Általánosságban

elmondható, hogy a fogyatékosok és családjaik tájékozatlanok.
Pont. Mindenben tájékozatlanok. De miért is?
Mert fogyatékos az érdekvédelem. E szón nagyon sok mindent értünk, azt is, hogy valaki kiáll jogaink és érdekeink képviseletében és ellenérdekű felekkel szemben megvédelmezi
azokat mihelyettünk – és azt is, hogy egyszerűen csak ott ül a
megfelelő ponton, ahol meg lehet találni, föl lehet neki tenni a
szükséges kérdéseket, és megadja a válaszokat.
Álljunk meg ennél az utolsónál egy pillanatra. Ma Magyarországon egy átlagos fogyatékos 1. nem találja meg azt a helyet,
ahol a megfelelő ember ül, 2. ha mégis megtalálja, akkor nem
kapja meg azokat a válaszokat, amikre szüksége van. A Pirítós
szerkesztői is föltettek már nem egy helyen nem egy kérdést
közemberi minőségükben, és a válaszokkal őszintén szólva ritkán voltak megelégedve. Azt a legritkább esetben lehet egyértelműen elmondani, hogy a szükséges információnak birtokában levő személy megtagadja a felvilágosítást. Ad ő információt, hogyne adna, éppen csak az téves, éppen csak a felét tartalmazza az igazságnak, illetve nagyon sokszor azt az információt kapjuk vissza, amit mi magunk szolgáltattunk.
Erre példa G. János esete, aki a minap felhívta a megyei mozgássérült-egyesületet (János kérésének megfelelően a megyét
nem nevezzük meg), hogy megtudakolja: miképpen juthatna
hozzá egy elektromos tolókocsihoz anélkül, hogy a megye túlsó végébe kellene utaznia ahhoz az egyetlen orvoshoz, akinek
ilyesmire receptírási jogosultsága van? Magyarán: mikor lesz a
megyeszékhelyen megint ilyen joggal felruházott orvos? De
kérem szépen – felelte az egyesület –, hát itt van dr. X. Y. a
megyeszékhely ilyen és ilyen kórházának ilyen és ilyen osztályán, őhozzá kell fordulni, ő írhatja fel az elektromos tolókocsikat. Ez tévedés, felelte János, az említett orvos jogosultsága
negyedévvel ezelőtt megszűnt. Meg-e? – csodálkozott az egyesület –, mi erről nem hallottunk. Elkérték János telefonszámát
azzal, hogy utánanéznek a dolognak. S így is tettek: félórán belül visszahívták Jánost és tájékoztatták, hogy dr. X. Y., a megyeszékhelyen tevékenykedő, elektromos tolókocsik felírásának jogával eddig felruházott orvos negyedévvel korábban elvesztette ezt a jogát, adminisztratív okokból. Igen, felelte Já-

nos, és mikor lesz utódja ebben a jogkörben? Hát azt mi nem
tudjuk, felelte az egyesület.
Bizonyára tetszenek látni a problémánkat. János először is tájékoztatta az egyesületet arról, amiről annak egyébként alapvetően, hivatalból tudnia kellett volna már negyedév óta; elsőbben is azt nem értjük, hogy miért nem tudott az egyesület semmit. Hol volt az egyesület? Hogyan tevékenykedett az a hivatalnok, aki a dr. X. Y. felírási jogosultságát megvonó határozatot fogalmazta, aláírta? Miért nem jutott eszébe, hogy erről az
érdekvédelmi szervezetet tájékoztatni kell? Miért nem jutott
eszébe magának dr. X. Y.-nak, illetve az ő kórházi főorvosának, igazgatójának? Miért nincsen semmiféle kommunikáció
azon intézmények között, amelyek ugyanazokat az állampolgárokat hivatottak segíteni, épp csak más-más szerveződésben?
Másodszor azt nem értjük, hogy miután az egyesület leellenőrizte János szavainak igazságtartalmát, miért kellett őt tájékoztatni ennek megtörténtéről. Ez azért probléma, mert őszintétlenül tették. Ha azt mondták volna, „kedves János, mi leellenőriztük, amit ön mondott”, akkor János elfogadta volna,
hogy igen, ez így működik intézményeknél, nem hisznek csak
úgy szíre-szóra bárkinek, aki betelefonál és mond valamit. De
nem ez történt, hanem az egyesület mint új információt közölte
Jánossal, amit Jánostól megtudott. Ezzel meglehetős nyíltsággal adták tudtára, hogy nem tekintik épeszűnek, hiszen aligha
az, aki nem tudja, hogy miről adott hírt félórával azelőtt. A
mozgássérültek szellemi fogyatékosnak nézése egyáltalán nem
ritka jelenség társadalmunkban, újdonságnak sem mondható,
de enyhén szólva zokon vesszük, ha ezt saját sorstársainktól
kell elviselnünk, s még inkább, ha azoktól a sorstársainktól,
akik érdekeink védelmére hivatottak. (Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az, aki ott ül az egyesület irodájában,
sorstárs-e csakugyan, van-e mozgásfogyatékossága neki magának. Arra vállalkozott, azért kapja a fizetését, hogy a mozgássérültek érdekeit védelmezze, tehát ha fizikai adottságai folytán
nem sorstárs, akkor lelki értelemben vállalt közösséget velünk.
Vagy nevezzük egyszerűen a saját fizetett alkalmazottunknak?
Hiszen az egyesületet a fogyatékosok hozták létre és tartják
fenn.)

Harmadszor pedig nem értjük azt sem, hogy miért nem sikerült János kérdésére választ adni. Az ugyanis evidens módon
nem válasz, hogy elismételték neki, amit őtőle tudtak meg.
Nem derítették ki, hogy ki lesz dr. X. Y. utódja és mikortól. Ez
nem lenne baj, hiszen csodák nincsenek, de 1. amikor leellenőrizték János szavainak igazságtartalmát, akkor odatelefonáltak
az illetékes helyekre, felhívták a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztárat és személyesen dr. X. Y.-t, akivel beszéltek is; 2. János három héttel később ismét telefonált, és még akkor sem
tudtak válaszolni. Mármost ha sem a MEP-től, sem dr. X. Y.tól nem tudtak információt szerezni, akkor mi célból létezik tulajdonképpen a megyei egyesület? A mozgássérültek számára
eléggé húsba vágó kérdés – azzá tették –, hogy ki az az orvos,
aki bizonyos segédeszközöket felírhat, hol található és hogyan
lehet hivatalosan kapcsolatba lépni vele. Ha egy ilyen információ megszerzésére a megyei egyesület nem képes, annak két
oka lehet: vagy az egyesület képtelen feladatai ellátására – ez
esetleg, de nem feltétlenül javítható azáltal, hogy a megfelelő
pozíciókban levő egyesületi vezetőket, ügyintézőket kicserélik
–, vagy az állami szervek nem érzik az egyesületeket partnernek, olyasvalakinek, akivel illik megosztani a fogyatékosokra
vonatkozó információkat. Ez utóbbi esetben a Pirítós csak azt
nem érti, hogy mit keresünk mi az Európai Unióban.
Azt, hogy János akkor sem kapott érdemi választ, amikor hetekkel később ismét telefonált, már csak azért sem értjük, mert
a megyei egyesület van abban a helyzetben, hogy szót emelhet
a MEP-nél vagy bárhol az új felíróorvos mielőbbi kinevezése
érdekében. János a maga részéről boldogan megtette volna,
hogy felhívja a MEP-et, az OEP-et, a MEH-et vagy ha van
OEH, azt is, de az az érzése, hogy falakba ütközne. Bizonyára
az olvasónak is volt már olyan problémája, amivel szívesen felhívta volna például a miniszterelnököt, de nem jutott el odáig,
hogy valamilyen titkár titkárának a titkára azt mondja, hogy a
miniszterelnök úr jelenleg házon kívül van, mert eleve föl sem
emelte a telefonkagylót. Úgyis tudta, hogy hiába telefonálna.
Ezek az intézmények nem arra vannak berendezkedve, hogy az
állampolgár odaszól és akkor ők csinálnak valamit; ezek az intézmények kizárólag más intézményekkel diskurálnak érdemben. Milyen intézményekkel? Hát például megyei szintű, fo-

gyatékosokkal kapcsolatos kérdésekben a fogyatékosok megyei
egyesületeivel. Elvileg. Amíg János be nem számolt esetéről,
mi is azt hittük, hogy ezek az intézmények kommunikálnak a
megyei fogyatékosegyesületekkel – és igazából most sincs arra
cáfolhatatlan bizonyítékunk, hogy nem teszik. No de ha nem
teszik, akkor miért nem teszik – ha pedig teszik, akkor miért
nem kezdeményezte a megyei egyesület az új felíróorvos kinevezését? Ha ugyanis kezdeményezte volna, akkor János hetekkel később már azt kapta volna válaszul, hogy hát igen, mi kértük a MEP-et (vagy akit kérni kellett), hogy nevezzenek ki új
orvost, és bizonyára rövidesen meg is teszik. Ez azonban nem
hangzott el, holott ha az egyesület csinál valamit, feltehetően
nem mulasztják el megemlíteni, hogy ők megtették, ami tőlük
tellett.
Nem; János azt kapta válaszul, hogy az egyesület elnöke
majd udvariasan fel fogja hívni a hivatalt és kérni fogja a felíróorvos kinevezését. Igazán nagyon szépen köszönjük.
*
Megfigyeltük, hogy fogyatékosokkal kapcsolatos rendezvényeket, konferenciákat, kiállításokat, ünnepségeket soha nem tartanak. Mindig csak arról szerzünk tudomást, hogy tartottak. A
Magyar Televízióban két műsor is szól a fogyatékosokhoz és
-ról, az Esély és a Sorstársak. Szinte minden adásban tudomást
szerzünk egy rólunk megtartott konferenciáról, egy szervezet
karácsonyi, húsvéti vagy valamilyen évfordulóra rendezett ünnepélyéről, ami épp a minap volt, fantasztikusan érdekes volt,
igazán kár, hogy kevesen voltak jelen az érintettek közül, nagyon szomorú, hogy ilyen kicsi az érdeklődés. Mi pedig ülünk
a tévé előtt és meditálunk, hogy vajon azok a kevesek, akik ott
voltak, honnan szereztek tudomást a rendezvényről. Egyenként
fölhívták őket telefonon, szia, Józsikám, gyere már el, ne legyen üres a terem?
No persze minek is tájékoztatnák a fogyatékosokat jövőbeli
rendezvényekről, amikor több okból sem vehetnek részt azokon? Ahova bárkit beengednek (nem kizárólag a meghívott
szakembereket várják), oda a fogyatékosok általában nem tudnak elmenni. A fogyatékosnak súlyos gondot okoz egy másik

városban levő hivatalba, áruházba eljutni, de valahogy megoldja, mert azok egész évben ott vannak és napi nyitvatartási idejük van; ha nem jut el ma, eljut holnap vagy a jövő héten. De
mit csinál egy fogyatékos, ha lesz egy rendezvény jövő csütörtökön délelőtt tízkor a város másik végén, egy második emeleti
előadóteremben?
„Lássuk csak. András csak hétfőn és szerdán ér rá. Balázs
megfelelne, de fáj a háta és nem tudja felvinni a tolókocsit az
emeletre. Vajon van ott széles lift? Egyáltalán lift? Nem tudni,
de erre nem bazírozhatok. Csabával nem autózhatok a Nyomasek Bobó út forgalmában, rágondolni is rossz. Dénes délelőtt
dolgozik. Endre szabaddá tudná tenni magát, de tőle a múlt héten kértem szívességet, legközelebb nem segít, ha agyonterhelem. Feri elutazott. Gábornak ki van kapcsolva a mobilja, és
nekem még ma este tudnom kellene, hogy vállalja-e, mert akkor nem hívom fel Hubát. Huba azt kérte, hogy csak akkor hívjam, ha más nem vállalja, és jóban van Gáborral, tudni fogja,
ha őt nem kérdezem meg. Imre…”
Így utazik a fogyatékos, mert vagy nincs saját kocsija, vagy
nem tudja azt vezetni, vagy nem tud önállóan ki-be szállni, feljutni az emeletekre, megküzdeni a kapukkal, feljárókkal, egyéb
útakadályokkal. A bemutatott esetben töprengő fogyatékos persze szerencsés helyzetben van, hiszen a kiindulás az volt, hogy
a rendezvény a város másik végén lesz. Ez azonban csak a budapesti fogyatékosokkal fordulhat elő – a vidékieknek először
is azt kellene megoldaniuk, hogy a kérdéses időpontra eljussanak egyáltalán a fővárosba, nemhogy még a rendezvény helyszínére is. Gépkocsival ez óriási költség és az említett szervezési problémák melegágya. Ha vasúttal utazunk, akkor pénztárca szempontjából valamelyest jobban jövünk ki (ámbár a mozgássérült kísérője minden kedvezmény nélkül, a száz százalékos menetdíjért kísér), de három nappal az út előtt szólni kell,
hogy a MÁV a kérdéses állomásokon biztosítsa a tolókocsi beés kivagonírozásához szükséges speciális emelőt. (Megérne
egy misét, hogy miért nem lehet az állomásokon egy rámpát
tartani, ami állhatna teljes egy darab fémlapból, amit a vagon
lépcsőjéhez lehetne támasztani.) Ha pedig az ember vasúton
utazik, akkor nem ő választja meg, hogy honnan indul útjára a
fővároson belül, hanem adva van a pályaudvar, ahova a járat

megérkezik, és onnan kell eljutni a célpontra, szépséges fővárosunk ismerten zűrzavaros közlekedési viszonyai között.
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Kacifántológia (Pirítós)
Újfajta háborúság zajlik a fogyatékosok eddig is sokszorosan
megosztott társadalmában. Ezúttal nyelvi háborúság osztja őket
két táborra. A fogyatékosok egy része (épekkel karöltve)
nyelvművelő lobbit hozott létre, és nyakatekert, kacifántos kifejezéseket próbál ráerőltetni a sokat szenvedett emberekre.
Néhány éve már tart ez a folyamat, most azonban, az Esély című tévéműsor 2004. április 15-i adását látva, elérkezettnek látjuk az időt, hogy billentyűzetet ragadjunk és elmondjuk gondolatainkat.
Először is következik az ominózus riport szövege.
Rappai Nándor
A De juRe Alapítvány az MTI-ben sajtótájékoztatót szervezett
a sajtó munkatársainak: hogyan is kell használni helyesen, korrekten a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos kifejezéseket.
Riporternő
A De juRe Alapítvány kiadott egy füzetet, amely a helyes szóhasználatot ajánlja a fogyatékkal élő… vagy fogyatékos emberek számára… jól használtam a kifejezést?
Kálmán Zsófia, a De juRe Alapítvány elnöke
Hát szerintem egyiket sem. Van olyan magyar szó, hogy fogyaték, de mást jelent. Tehát ez a fogyatékkal élő… a fogyaték
az valami, ami nincs, azzal nem lehet élni. A másik a fogyatékos, azt pedig bántónak érzik azok az emberek, akik valamilyen
fogyatékossággal élik az életüket. Sérült ember, azt szívesebben
elfogadják. Változik a társadalom, változik a nyelv, a gondolkodásunk változását tükrözi a nyelv. S mi ezt a folyamatot szerettük volna egy kicsikét elősegíteni. Tudatosítani az emberekben azt, hogy mi az, amit ma már nem lehet használni, nem el-

fogadott, nem elfogadható, s mi az, amit ajánlunk, ha nem is
annyira pontos kifejezés, de legalább nem bántó, nem sértő,
nem megalázó. Tehát ilyen kifejezéseknek a használatát javasoljuk mind a sajtó, mind pedig a társadalom részére.
Dóra Kriszta kuratóriumi tag
Volt egy nyelvhasználati kerekasztal-beszélgetés néhány hónappal ezelőtt, amin szintén részt vettek sérült emberek, és annak is a… néhány kifejezése az ott megállapodottak szerint van
benne ebben a kiadványban. Maguk a sérültek sem tudják,
hogy mit és hogyan mondjanak. Ennek egyik oka, én azt hiszem, az, hogy… hogy amíg nem tudjuk elfogadni a saját magunk helyzetét, azt, hogy ez egy kerekesszék, és azért kerekesszék, mert gyorsan, flottul, normálisan lehet vele közlekedni, és
azért nem tolókocsi, mert nincsen szükségem arra, hogy engem
bárki is taszigáljon… illetve… azért nem fogyatékossággal élő,
mert én a családommal élek, a gyerekeimmel, a párommal,
mindegy, mit mondok, és azért fogyatékos, illetve sérült, mert
történt valami, akár a születésénél, akár életében, bármelyik
szakaszában, ami egy sérülés, ez egy állapotot hordoz, az állapottal kell tudni együttélni, és amíg ez így nem fog bekövetkezni, addig nem fogják maguk a sérültek sem azt mondani,
hogy sérült vagyok, hanem azt fogják mondani, hogy igen, én
fogyatékossággal élek. Azt hiszem… azt hiszem, mindenféleképpen segítségre lesz ez a kiadvány. Hiszen nem töméntelen
mennyiségű információt tartalmaz, hanem a mindennapokban
rendszeresen használt kifejezéseket tartalmazza csupán. Itt
csak a nagyon konkrét mozgáskorlátozottságról, látássérültségről, tehát… nagyon konkrétan megmondja azt a négy-öt kifejezést, amit… amit igazából szeretnénk hallani.
Eddig a riport, amelyből a fogyatékos közember megtudhatta,
hogy ő mit érez bántónak és mit gondol a dolgokról. A Pirítós
nem szeretne most azzal jönni, hogy már tavaly nyáron megjelent egy írásmű Tolókocsi vagy kerekesszék? címmel, ami egyértelműen a tolókocsi terminus technicus mellett foglal állást,
elvégre a De juRe Alapítványnak nem kötelessége az utca emberének véleményét figyelembe venni, amikor arról dönt, hogy
az utca embere mit szeretne hallani.
De haladjunk sorjában. Kálmán Zsófia szót emel a fogyatékkal élő kifejezés ellen, aminek a Pirítós is nagyon örül, éppen

csak az a helyzet, hogy ezt a nyakatekerten szépelgő kifejezést
azért kell most üldözni, mert néhány évvel ezelőtt valaki felülről ránk oktrojálta, és azóta van. Parancsuralmilag elterjesztett
kifejezés, ha valaki fogyatékost mondott, akkor Ügyeletes Zseni jött és kijavította, hogy az nem fogyatékos, hanem fogyatékkal élő, amire mindenki megszeppent, mert ugye politikailag
korrektek akarunk lenni, és gyorsan elfelejtette a tisztességes
magyar szót. A fogyatékkal élő egyébként édestestvére az olyan
kifejezéseknek, mint elintézésre kerül (ahelyett, hogy elintézik), beruházást eszközöl (ahelyett, hogy beruház), avagy, ha
már itt tartunk, annak is, hogy kettőezernégy. (Talán az olvasó
is megfigyelte, hogy a tévében ötödik éve egyebet sem hallunk,
mint a kettő szóval kezdett aktuális évszámokat, holott a magyarban a képzett számnevek elején és belsejében a két- előtag
használatos, a kettő csak önállóan, a 2 számnév kifejezésére, illetve képzett számnevek végén fordul elő: 12, 22, 142. A kettő
használata azért terjedt el, mert a két és a hét hasonló hangzású
szavak, könnyű őket összecserélni. No de engedelmet. Ha a tévében azt hallaná az olvasó, hogy valamilyen intézkedés kétezeröt májusában lép hatályba, ugye nem legyintene, hogy á, ez
még csak ötezer év múlva aktuális?) Kálmán Zsófiának és az
alapítványnak teljesen igaza van a fogyatékkal élő kárhoztatásában, éppen csak ezt a szót nem kellene üldözni, ha erőszakkal
bele nem plántálják a nyelvbe.
Nem így áll a helyzet a következő mondattal. „A másik a fogyatékos, azt pedig bántónak érzik azok az emberek, akik valamilyen fogyatékossággal élik az életüket.” Közölnünk kell a
De juRe Alapítvány mindazon munkatársaival, akiknek tevékenysége eredményeképpen ez a felfogás bekerült az alapítvány koncepciókörébe, hogy a Pirítós szerkesztőségének több
tagja saját testi állapotának megjelölésére a fogyatékos szót
használja, a többi tag pedig ekként aposztrofálja előbbieket,
akik még soha emiatt meg nem bántódtak. Többen ismernek továbbá közülünk fogyatékosokat, akik úgyszintén ezt a szót
használják, és soha meg nem fordult a fejükben, hogy ez bántó
volna. Kálmán Zsófia ezen mondatát tehát mint a mai magyar
valóságtól tökéletesen elrugaszkodott, akadémikus álláspontot
kell kezelnünk, amely íróasztal mögötti, magányos fejtegetések
eredményeként születhetett.

„Sérült ember, azt szívesebben elfogadják.” Ezen a ponton
már kissé megoszlik a szerkesztőség véleménye. Megtalálható
körünkben az a vélemény, hogy a sérült és a fogyatékos egymással felcserélhető fogalmak, azaz érzelmi-eszmei töltésük
azonos; de akad olyan vélemény is, amely szerint a sérült bántó, és nem helyes a fogyatékosokra alkalmazni. (Az az elgondolás azonban, hogy a sérült szót preferáljuk a fogyatékossal
szemben, teljes értetlenségünkkel találkozott.) A vitát végül
egy ötlet oldotta meg: rákerestünk a sérült szóra a Népszabadság Online legfrissebb híranyagában. Elvetve az olyan kifejezéseket, mint „a választók joga nem sérült”, a következő találatokat kaptuk:
Nigériai diákra lőttek Budapesten. „A lövéseket a sérült lakása előtt adták le”. Mivel a nigériai diák tudtunkkal nem fogyatékos (s reméljük, hogy az aljas támadást követően sem válik azzá), a szó itt egyértelműen „támadás sérültje, támadás következtében megsérült személy” jelentésű.
A magyar utasért az EU-ban már a tb fizet. „Ennek egyetlen feltétele, hogy a sérült hosszabb időt szándékozzon az adott
tagországban eltölteni.” A cikk nem fogyatékosokról szól: a
külföldön balesetet szenvedők ellátásával foglalkozik. Itt tehát
„baleset sérültje” a szó tartalma.
Család, erőszak, iskola. „…szakértők foglalkozhatnak a sérült gyerekekkel.” A kontextusból kiderül, hogy a szó jelentése
itt „családon belüli erőszak következtében testileg vagy lelkileg
bántalmat szenvedett”.
Ámbár vizsgálatunk nem mondható reprezentatívnak, szúrópróbának bízvást beválik, s arra az eredményre vezet, hogy a
sérült szó jelentése a mai magyar nyelvben „baleset, támadás,
erőszak következtében testi vagy lelki károsodást szenvedett
(személy)”. Ha ezt a szót használjuk a fogyatékos szinonímájaként, akkor tévesen jelöljük meg azokat, akik nem ilyen okból
fogyatékosok, hanem veleszületett rendellenesség miatt.
Erre persze cáfolatul következnek Dóra Kriszta szavai: „sérült, mert történt valami, akár a születésénél, akár életében, bármelyik szakaszában, ami egy sérülés”. Ez azonban nem így
van, mert vannak genetikai eredetű rendellenességek is, amik
nem a születéskor fejtik ki hatásukat, hanem már jóval korábban, esetleg már a fogantatás előtt eldőltek. A szerkesztőség

azon tagjai, akik ilyen rendellenességek miatt lettek fogyatékosok, úgy érzik, hogy ők nem sérültek, mert nem szenvedtek sérülést: sem baleset, sem támadás nem érte őket, egyszerűen van
egy öröklődő génhiba.
A sérült tehát helyesen fogyatékos.
Dóra Kriszta másik félmondata: „ez egy kerekesszék, és azért
kerekesszék, mert gyorsan, flottul, normálisan lehet vele közlekedni, és azért nem tolókocsi, mert nincsen szükségem arra,
hogy engem bárki is taszigáljon…” határozott ellenérzést váltott ki a Pirítós szerkesztőiben. Kifogásainkat pontokba szedtük.
1. Nem értjük, miért nem kerekesszék a sokmilliós RollsRoyce, hiszen illik rá Dóra Kriszta leírása: gyorsan, flottul,
normálisan lehet vele közlekedni. Továbbá bele lehet ülni és
kerekeken gurul, a Pirítós tehát a maga részéről vindikálja magának a jogot, hogy a továbbiakban kerekesszéknek nevezzen
minden gépkocsit, biciklit, vasutat és villamost. Azazhogy a
gépkocsi két széket és egy kanapét tartalmaz, tehát a kerekes
ülőgarnitúra is alkalmazható rá.
2. Nem értjük, miért ragad le Dóra Kriszta a tolókocsi szóöszszetétel első részének tagadásánál, miszerint nem kell tolni, miközben azt nem tudta megmagyarázni (és nemcsak ő, senki
más sem, aki kárhoztatja ezt a szót), hogy miért nem kocsi, ha
egyszer az.
3. Azt viszont a kerekesszék apostolai mindmáig nem voltak
képesek és hajlandóak megvilágítani értetlen szellemünk előtt,
hogy ha egyszer gyorsan, flottul, normálisan lehet vele közlekedni, akkor miért szék. A székek a magyar nyelv egész területén, ezt az egy szócsinálmányt kivéve, ülőbútorok, amelyeken
helyet foglal ebédnél a család és levélírás közben a hivatalnok.
Székekkel nem közlekedünk.
4. Nyelvművelőhöz méltatlan felelőtlenség, hogy Dóra Kriszta nyitva hagyott egy fontos kérdést; ez a kérdés bizonyára Dóra-féle taszigálási dilemma néven fog bevonulni a nyelvtudomány történetébe. Arról van szó ugyanis, hogy a kuratóriumi
tagnak nincs szüksége arra, hogy őt bárki is taszigálja. Ez igen
örvendetes. Egyáltalán nem kapunk azonban információt arról,
mi történjék azokkal a fogyatékosokkal, akik nem tudják hajtani járművüket, hanem igenis taszigálni kell őket. (Furcsa szó ez

a „taszigálni”, mintha nem lenne kereke az istenadtának, hanem négy gumivégű lábbal állna a linóleumon.) Avagy értsük
úgy, hogy akit taszigálni kell, annak tolókocsija van, akit viszont nem, annak kerekesszéke? Problémás folyton kérdezősködni:
FOGYATÉKOS: Elnézést, át tudna segíteni az úttesten?
JÁRÓKELŐ (két dinnyét visz a hóna alatt): Én sajnos nem, de
egy pillanat… (másik járókelőhöz) Bocsánat, uram, át tudná segíteni az úttesten ezt a… (fogyatékoshoz) Elnézést, kell önt taszigálni?
FOGYATÉKOS: Igen.
JÁRÓKELŐ (másik járókelőhöz): …ezt a tolókocsis urat?
A Pirítós szerkesztőségének az a meglátása, hogy a De juRe
Alapítvány egy erőltetett, hivataloskodó, papírízű, a magyar
nyelv szellemétől és a szavak általánosan ismert jelentésétől elütő, csakazértis-lenyeletjük-veletek alapon álló nyelvhasználatot akar rákényszeríteni a fogyatékosokra és az épekre. Ilyen
nyelvhasználat azonban a magyar nyelvben már van, ránk
kényszerítette az állambürokrácia. Külön alapítványt fenntartani arra a célra, hogy az amúgy is megrongált nyelvet tovább
rongálja – olyan pazarlás, amit egy ilyen kis ország nem engedhet meg magának. Éspedig nem anyagilag.
A magunk részéről inkább azt javasolnánk az alapítványnak,
hogy foglalkozzanak azzal, amire létrejöttek: a fogyatékosok
jogvédelmével. Honlapjukról is kiderül, hogy programjaikban
szerepel az antidiszkriminációs fellépés, az akadálymentesítés
keresztülviteléért folytatott küzdelem. Legyenek kedvesek ezt
csinálni, nem pedig átvenni a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának feladatait. Különös tekintettel arra a tényre, hogy a Pirítósnak tudomása van
olyan esetről, amikor az alapítvány mondvacsinált ürüggyel
megtagadta segítségét egy jogsérelmet szenvedett fogyatékostól. Az nem az ő feladatuk, hogy a trappista sajtot átkereszteljék kakukkosórává.
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Kötélház (Pirítós)
A politikusok, a fogyatékos-érdekvédők és a velük foglalkozó
média kedvenc témái közé tartozik az akadálymentesítés, annak is legfőképpen a borzasztó drágasága. Legutóbb negyedmilliárd forintra rúgó összeget emlegetett a tévéhíradó, nem
sokkal korábban ennek a feléről hallottunk, de ombudsmani
jóslatként az is elhangzott már, hogy az országnak nem lesz arra pénze, hogy másfél évszázadnál rövidebb idő alatt megvalósítsa ezt a feladatot. Azt tehát nem lehet tudni, hogy az akadálymentesítés mennyibe kerül, csak az tudható, hogy kimondhatatlanul sok pénzbe. Ez a három dolog volt így a történelemben, hogy elmondhatatlanul sok pénzbe került, a kínai nagy fal,
az egyiptomi piramisok és a magyar akadálymentesítés.
Ha kissé elgondolkodunk a problémán, akkor lehet, hogy van
megoldás. Ugyanis nem az a probléma, hogy Tóth Jenő tolókocsis nem tud bemenni a bíróságra – a probléma ennél sokkal
nagyobb. A probléma az, hogy Magyarország lakosainak egy
része nem bír ugyanazokkal a jogokkal, amikkel a másik része.
Ezt nemcsak úgy lehet megoldani, hogy biztosítjuk nekik is
ugyanezeket a jogokat – tagadhatatlanul ez lenne a jobb, de hát
szegény ország vagyunk, nekünk erre nem futja, mi még azzal
se tudunk pénzt megtakarítani, hogy kitesszük az Országházból
a képviselők felét. Olyan megoldást kell keresnünk, amit meg
is tudunk fizetni.
A kevésbé tökéletes, de megfizethető megoldás az, ha a szükségből erényt kovácsolunk és kimondjuk, hogy márpedig aki
nem tudja használni a létesítményt, az ne használja a létesítményt. Egyetlen dologra kell ügyelni: hogy közben demokratikusak maradjunk.
A tolókocsisok ugyebár nem tudják használni a lépcsőket. No
de nézzünk csak a lépcső mögé, be az épületbe. Ott van egy
lift. Miért kell a lift? Aki odáig eljutott, az tud lépcsőn menni,
tehát folytassa útját lépcsőkön odabent is, ne használja a liftet.
Így demokratikusak leszünk, mert nemcsak a tolókocsisnak tiltottuk meg, hogy használjon egy létesítményt, hanem a járó-

képesnek is. A demokráciában ugyebár mindenkire azonos szabályok vonatkoznak.
No de pillanat, vannak ám emberek, akiknek nemhogy a lépcső nem okoz gondot, de létrán is könnyedén szaladgálnak.
Egy erős, egészséges embernek nem gond fölmenni egy létrán
néhány emeletet. Akkor igenis használja azt, számára a lépcső
pusztán kényelmi eszköz, márpedig ha a tolókocsisnak nem jár
a minimum se (a rámpa), akkor a létraképes embernek ne járjon még a kényelmi eszköz is. A demokráciában ugyebár mindenkire azonos szabályok vonatkoznak.
De várjunk csak, mert vannak olyan emberek is, akiknek az
sem okoz gondot, hogy egy kötélhágcsón másszanak föl az
emeletre. Nekik a létra is már kényelmi eszköz, rögzítve van,
szilárdak a fokai, minek ez őnekik, hát akkor ők bizony használják a kötélhágcsót, semmi okunk létrát rezerválni nekik. Ha
a tolókocsisnak, a lépcsőképesnek és a létramászónak nem jár a
kényelmi eszköz, akkor a kötélhágcsósnak se járjon. A demokráciában ugyebár mindenkire azonos szabályok vonatkoznak.
Igen ám, de vannak emberek, akik nyugodt szívvel fölkúsznak egy szem kötélen is az emeletre, ha az elbírja a súlyukat és
fönt megfelelően rögzítve van. Teljes képtelenség, hogy egy
jogállamban ők kötélhágcsón mászhassanak, hiszen az nekik
egy kényelmi eszköz, vannak fokai, amikre ráléphetnek, holott
erre semmi szükségük. Használják csak a kötelet, másszanak
azon. A demokráciában ugyebár mindenkire azonos szabályok
vonatkoznak.
Eljutottunk tehát a megoldáshoz: a lépcsőházakat kötélházakra kell cserélni, ahol kötelek lógnak az épület tetejéről a földszintig, természetesen a szükséges biztonsági berendezésekkel
ellátva, úgymint egy kampó odalent, amihez a kötél alsó vége
ki van kötve, és egy szolgáltatócég, amely időnként végigjárja
a kötélházakat és újakra cseréli a már foszladozó, kopott köteleket.
Megoldásunk nem egyszerűen jó, hanem korszakalkotóan fenomenális, a legszerényebb vélemények szerint is külön a mi
számunkra alapítani kellene egy Pomezanski György-díjat,
amit kizárólag nekünk adnának ki és kizárólag ezért az újításért. Ugyanis nemcsak a jelenlegi rendszer antidemokratikus

mivoltát szüntettük meg, hanem megoldottuk az akadálymentesítés másik két problémáját is.
Az egyik probléma ugyebár a pénz. A rámpák rengeteg pénzbe kerülnek. A lépcsők és a liftek nem kerülnek pénzbe, se sokba, se kevésbe, ez könnyen ellenőrizhető bármely építkezés alkalmával. Az olvasó, rádióhallgató, tévénéző nem hall arról,
hogy mennyibe kerültek a lépcsők és a liftek, maximum arról,
hogy mennyibe került az épület. Liftek alatt persze a szokványos liftek értendők, amelyek úgy készülnek, hogy körbemérnek egy kisebbfajta tolókocsit, a méretekből levonnak három
centit, és akkora lesz a lift. Az ilyen lift ingyen van. Az a lift
viszont, amelyiket külön a tolókocsisoknak csinálnak, rengeteg
pénzbe kerül. Régi épületbe nagyon drága beszerelni, mert az
épület régi, ezzel szemben új épületbe nagyon drága beszerelni,
mert az épület új. Középkorú épületek nincsenek.
Tehát megoldottuk a pénzkérdést: nem lesznek méregdrága
rámpák a tolókocsisoknak, de nem lesznek ingyenes lépcsők és
liftek sem, csak a kötélházak néhány kötéllel. Forgalmasabb
épületekben több kötéllel. Ötven méter statikus hegymászókötél mindössze tizenhárom-tizennégyezer forint, ennél azért talán még a legingyenesebb lépcső is egy kicsit többe kerül, beton van benne, vas van benne, építeni kell, a kötelet meg csak
ráhurkoljuk fönt meg lent a kampóra és kész.
A másik probléma a hely. A rámpák rengeteg helyet igényelnek, nagyon sok épületet azért nem lehet akadálymentesíteni,
mert nincs hely rámpát építeni. Ezt a problémát is megoldottuk,
a kötél vastagsága jelentéktelen, a kötélházban egy-egy kötélnek fél méterszer fél méter elég, és nem kell száz kötelet elhelyezni olyan épületben, ahol ötven is elég.
A régi lépcsőházak és liftaknák helyét pedig az antidemokratikus létesítmények lebontása után más célokra hasznosítani lehet. A liftek nagy mennyiségű hasznos fémet is szolgáltatnak.
A kötélházak segítségével végre demokratikus társadalomban
élhetünk, mindenki egyforma lesz, senki nem szenved hátrányt
fogyatékossága miatt. Nemcsak a tolókocsisok nem tudnak kötélmászni, de az idősek, a gyermekek, a terhes anyák, a kövérek, a puhányok, a különböző betegségekben szenvedők, az üzletemberek (nincs hova tenniük az aktatáskát), és úgy nagyjából a társadalom 99 százaléka. Márpedig ha mindenki egyfor-

mán hátrányt szenved, akkor senki nem szenved hátrányt. Igaz,
van egy szűk réteg, akik még mindig föl tudnak majd menni az
emeletre: hegymászók, ipari alpinisták, sportolók, tornatanárok
és akciófilmhősök, de először is odafent senki nem lesz, hogy
kiszolgálja őket, másodszor pedig ha véd- és dacszövetséget alkotnának (ketten fölmásznak az emeletre és kölcsönösen kiszolgálják egymást), akkor egyszerűen el lehet vágni a köteleket, micsoda dolog ez, hogy arisztokráciát termelünk ki a társadalom feje fölé.
Akit pedig zavar az, hogy nem tud fölkúszni a kötélen, az
magára vessen, ő baja, miért nem felel meg a modern embereszménynek a kidagadó izmokkal és acélos markokkal. Az
ilyen alak hasznosítsa a kötelet máshogyan.
Kisbreki
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Sárga csillagos kocsik
(Pirítós)
2004. február 21.
Részlet az M1 ma esti Híradójából:
SZIGORÚBB ELLENŐRZÉS
A parkolóőrökön kívül ezentúl a rendőrök is ellenőrzik az autók ablakába kitett mozgássérült igazolványokat. Egyre többen
használnak ugyanis hamisított kártyát a parkoláshoz. A közterület felügyelet ráadásul nem tehet fel kerékbilincset a gyanús
kocsikra, ezért mostantól inkább fényképez. A megoldás az
arcképes mozgássérült igazolvány lenne, de azt legkorábban
csak az év végén vezetik be.
Elég egy színes fénymásoló, és máris kész a 10x15 centis
kártya. Az utóbbi egy évben sok autós így próbálta megoldani
a fővárosi parkolást. Csak a VI. kerületi rendőrkapitányságon
34 hamisító ellen folyik büntetőeljárás. A kerületben ezért szi-

gorúbb ellenőrzést rendeltek el. A felügyelők azonban ha úgy
gondolták, hogy az igazolvány nem eredeti, akkor felrakták a
kerékbilincset. A Fővárosi Közterület Felügyelet igazgatója
szerint viszont ezt tiltja a jogszabály.

Varsányi Péter igazgató, Fővárosi Közterület Felügyelet
Egyetértek azzal, hogy szigorítani kell az ellenőrzéseket,
egyetértek azzal is, amilyen célkitűzés ebben megfogalmazódik,
azonban a módszerrel, ahogy ezt végrehajtották, azzal nem, azt
törvénysértőnek tartom.
A közterület felügyelet a jövőben kerékbilincs helyett csak
fényképet készít az autókról. A rendőrség pedig hamarosan a
főváros minden kerületében ellenőrzi majd a mozgássérült igazolványokat.

Szécsi Tibor százados, BRFK
Fokozottan fogjuk ellenőrizni a budapesti bevásárlóközpontok parkolóit, azokat a helyeket, ahol felfestésre kerülnek mozgáskorlátozott emblémák, és a mozgáskorlátozott egyesület bevonásával fogjuk az ellenőrzéseket végezni.
A tervek szerint a mostani kártyát az év végéig egy új arcképes igazolvány váltaná, ami szakemberek szerint nem hamisítható.
A Híradó által szemérmesen „ha úgy gondolták, hogy az igazolvány nem eredeti, akkor felrakták a kerékbilincset” formában emlegetett razzia nem egészen így játszódott le. A Népszabadság Online Mozgáskorlátozottak bilincsben című cikke szerint legalábbis nem. Amint a cikkből kiderül, a rendőrség először is vélelmezte, hogy aki mozgássérült-parkolóengedélyt
tesz a kocsijára, az bűnöző, és csak akkor engedték szabadon,
amikor bizonyította ártatlanságát. Amint a cikkből kiderül,
mind a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója, mind a városrendészeti bizottság elnöke törvénytelennek tartotta az akciót. Ezzel így van a Pirítós is. Teljesen nyilvánvalóan senkinek
nincsen joga állampolgárok egy bizonyos csoportját eo ipso bűnözőnek tekinteni és arra kényszeríteni, hogy ártatlanságát bebizonyítsa. Ez sérti mind az antidiszkriminációs törvényt és az
alkotmány ezzel kapcsolatos szellemiségét, mind az ártatlanság
vélelmének alapvető jogelvét, valamint igen kellemetlen emlékeket ébreszt a közép-európai emberben, aki nem felejtette el,
hogy valaha egy származás szerint elkülönített csoporthoz tartozni bűnnek számított.

Talán nem csoda, hogy másnap már megjelent ugyanott az
Abbahagyják a bilincselést című cikk, melyből azonban azt is
megtudjuk, hogy a többek által is törvénytelennek minősített
akciókat fővárosi rendőreink „a város különböző pontjain legalább havi rendszerességgel szándékoznak folytatni”.
Ehhez a Pirítósnak csupán annyi a kommentárja, hogy az az
állam, amelynek rendőrsége törvénytelen akciókat folytat, és
ezt még annak ellenére sem szünteti be, hogy tevékenysége törvénytelen voltára már a nyilvánosság előtt is felhívják a figyelmet, a rendőrállam névre hallgat.

Harc az aszfaltért
Az ügy azonban itt nem áll meg. A parkolási társaságok és az
ország népe közötti harc (vonatkozó szakirodalom: Senki ne
járjon munkába autóval? – Népszabadság Online) tovább folyik. Újabb bizarr kifejezéssel gazdagodik szép magyar anyanyelvünk, amely már megérte a kulák, kolhoz, téesz, zsidóbérenc, numerus clausus és hasonló kifejezések meghonosodását,
és azokat rendre ki is vetette magából. Ez az új szó az elhatóságosítás. A parkolási társaságok alapjában véve pontosan
ugyanolyan üzleti vállalkozások, mint bármely más cég, amely
újságot ad ki, krumplit árul, utasokat szállít vagy fakanalat
gyárt. Szolgáltatnak valamit – a későbbiekben erre bővebben is
kitérünk – és ezért ellenértéket várnak és kapnak. Nem önmaguktól váltak kvázihatóságokká. A telefontársaságok és a közművek szolgáltatói ezt egyedül tették, azzal a nagyon egyszerű
stratégiával, hogy az ügyféllé átkeresztelt vásárlót egy végeláthatatlan és áttekinthetetlen bürokratikus útvesztőbe kényszerítik bele minden egyes alkalommal, amikor problémája van
vagy szeretne valamit, és valahányszor a legcsekélyebb ellenszegülést tanúsítja – például késik a fizetéssel –, a szolgáltató
hatalma tudatában azonnal, kíméletlenül megbünteti, hiszen az
ellenállásnak semmi lehetősége nem maradt. A szolgáltatás kikapcsolásával a vásárló tökéletesen kiszolgáltatott helyzetbe
kerül, és a szolgáltató innentől parancsuralmi helyzetben érezheti magát.

A parkolási társaságoknál egészen másképpen fest a helyzet.
Ezek a cégek nem tudják kikapcsolni a szolgáltatást, ha az autós fizetés nélkül távozik. A szolgáltatás kikapcsolásának az ő
esetükben az felel meg, hogy elviszik az autós kocsiját, amiért
mindenki mást üldözni kezd a rendőrség és megbüntet a bíróság. Nekik azonban különleges jogosítványuk van arra, ami
mindenki másnál bűncselekménynek számít.
Az a tény, hogy a magyar állam törvényhozása parkolási társaságok, másképpen üzleti vállalkozások kiszolgálójává vált, és
hatalmát arra használja, hogy egyes profitorientált cégeket minden és mindenki mással szemben megvédjen vagyoni érdekeikben, a Pirítós szerkesztőségének a banánköztársaság szót juttatja eszébe.

Megbélyegezve
Térjünk vissza kiindulópontunkhoz, a mozgássérültek kék tolókocsis emblémájával ellátott autókhoz, amelyekről a Híradó ma
este is elmondta, hogy előbb-utóbb (még az idén) új igazolvány
kerülhet rájuk. Arcképes igazolvány. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést azzal az új, pontosabb terminológiával, amelyet a fentiekben felvázoltunk: rendőrállam, elhatóságosítás, Magyar Banánköztársaság.
Egy percre tegyük még
félre a jövendőbeli arcképes
igazolványt, és szemléljük
meg a jelenlegit. Az itt bemutatott példány a szerkesztőség készleteiből került elő.
Megjegyezni kívánjuk, hogy
a parkolási önhatóságok automatikus vélelmezésével
ellentétben ez nem hamis.
Az objektum egészen közönséges, kissé vastag papírból van, mérete 7,5·11,5
cm, és négy oldalból áll
(vagyis egy 15·11,5 cm-es

lap kettéhajtva). Baloldalt látható a címlapja, a következő oldalon pedig a hátoldala. A két belső oldalon a tulajdonos személyi adatai találhatók.
Első, második, sőt még
harmadik ránézésre sem látunk semmi többet, mint azt
az egyszerű tényt, hogy ez
az irat közli: tulajdonosának
joga van kocsijával parkolni
bizonyos körülmények között, ahol és amikor másoknak nem, éspedig azért, mert
mozgáskorlátozott.
Nincs
rajta semmilyen másolást
akadályozó találmány, hologramos matrica, aláírás,
még csak egy közönséges
vízjel sem. Nem csoda,
hogy könnyű hamisítani.
Egyediségét a címlapon csupán az alul látható (illetve a fényképen nem látható) sorszám biztosítja. Mondanunk sem kell,
hogy a parkolóőr kívülről csak a címlapot látja.
Ám ha elképzeljük magát a gépkocsit, szélvédője mögött ezzel az irattal, akkor ráébredünk, hogy itt a puszta jogosultság
bizonyításán kívül másról is szó van. Ez pedig a megbélyegzés.
A mozgássérültek néha maguk is tesznek tolókocsirajzokat
gépjárműveikre, például az oldalukra azért, mert ettől remélik
(többnyire hasztalanul), hogy a másik autós majd odafigyel és
nem áll közvetlenül melléjük a parkolóban, hogy aztán a tolókocsis ember ne legyen képes beszállni autójába. Ezt azonban a
mozgássérült autótulajdonos saját belátása szerint, szabadon
dönti el; a Pirítós szerkesztőségében is van olyan mozgássérült,
akinek a kocsiján semmiféle megkülönböztető jelzés nincsen,
kivéve persze a parkolóengedélyt. Ez utóbbi azonban kötelező,
és innentől kezdve kellemetlen emlékeket ébreszt.
Képzeljen el az olvasó egy országot, ahol bizonyos embereknek, pusztán azért, mert beleszülettek egy adott csoportba, kötelességük megkülönböztető jelzést viselni. A jelzést olyan helyen kell viselniük, ahol az jól látható, és nyilvános helyre csak

ezzel mehetnek. A jelzés egyértelműen azonosítja, hogy ehhez
a bizonyos csoporthoz tartoznak, és mindenki másnak kifejezetten tiltják ilyen jelzés viselését. Úgy hisszük, az olvasónak
nemigen kell megerőltetnie fantáziáját ahhoz, hogy ezt az országot elképzelhesse, hiszen az iskolában tanulta a történelmet,
esetleg ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyik saját személyében is átélte mindezt.
Vajon lényegi szempont-e, hogy ez a bizonyos megkülönböztető jelzés milyen színű és formájú? Kétségkívül nem. Lényegi
szempont-e, hogy a kabáton vagy a gépkocsin kell-e viselni?
Ez sem, hiszen mindkettő úgymond a legkülső réteg, ami az
embert az utcán körbeveszi, és semmi sem takarja rajta a jelvényt. Az igazi különbség, nagy örömünkre, a jelvény levétele
esetére tartogatott szankciórendszerben van, ámbár kérdés,
hogy miben különbözik az akkori eredménytől az, ha egy havi
negyvenezer forintos rokkantnyugdíjból élő mozgássérültet
megbírságolnak mondjuk ötezer forintra, havi bevétele egynyolcadára. A nem fogyatékos olvasó valószínűleg körülbelül
akkora rezsit fizet havonta lakhatásáért, amennyi az átlagos
mozgássérült havi teljes jövedelme. A fogyatékos ugyanennyit
fizet. Ebből még bírságolgatni is azért, mert „lecsúszott az igazolvány és nem volt látható”, amint nemrégiben egy elhíresült
esetben történt – nem sokban különbözik a hatvan év előtti
módszerektől.
A gépkocsin elhelyezett megkülönböztető jelvény modern
zsidócsillagként messziről hirdeti, hogy tulajdonosa mozgássérült. Akár ott van az illető, akár nem – akárcsak a Harmadik Birodalomban, ahol a magánautó még nem volt elterjedt, ehelyett
a házak kapujára és az üzletek kirakataira rajzolták fel a megszégyenítés jelét. Mivel azonban mi egy úgymond fejlettebb
társadalomban élünk, a megbélyegzetteket egyúttal bizonyos
kedvezményekben is részesítjük, és ez az a pont, ahol némelyek érdemesnek látják illetéktelenül belépni a megbélyegzettek, azazhogy a kedvezményezettek táborába.
S ezzel megszületik az úgynevezett hamisított parkolóengedélyek története. Úgynevezett, mondjuk, mert hamisított parkolóengedélyt igazából még nem láttunk, nem is beszéltünk senkivel, aki látott volna, vagy legalább ismert volna valakit, aki
látott volna. A történet veszedelmesen hasonlít az unikornis kö-

zépkori meséjére, amely állat köztudottan intenzíven létezett,
lelkesen legelészett távoli országok mezein, éppen csak soha
senki nem látta, és nem is ismert senkit, aki látta volna. A magunk részéről mindkettőt a dajkamesék világába utaljuk.
Ámbár ez történetünk szempontjából valójában teljességgel
közömbös. X. Y. mozgássérült állampolgárnak, akit a törvény
feljogosít az ingyenes parkolásra, és erről részére igazolást állíttat ki, teljesen mindegy, hogy az övéhez hasonló igazolást
kik, hányan, hol és miért birtokolnak és használnak. Ha N. N.
épkézláb állampolgár hamis engedéllyel akar ingyen parkolni,
az két emberre tartozik: N. N.-re, az elkövetőre, és a rendőr
bajtársra, aki majd lefüleli. X. Y.-nak mindehhez semmi köze.
Ő jogszerűen cselekszik, és ennek során csupán annyi kapcsolata lehet a rendőr bajtárssal, hogy az időnként odalép hozzá,
tiszteleg és megkéri, hogy igazolja magát, avagy különleges jogosultságait. Ezt ő megteszi, a rendőr bajtárs ismét tiszteleg és
jó napot kívánva távozik. X. Y. kocsijának kerékbilinccsel való
megbénítása egyenértékű X. Y. személyének megbénításával,
és a személyi szabadság megsértésének bűncselekményét takarja, amelyet ráadásul teljesen indokolatlanul követnek el; azazhogy ha indokul azt hozzuk fel, hogy „hátha bűnöző”, akkor
még az aljas indok is talán kimondható. Avagy képzelje el az
olvasó, hogy időnként, amikor megy az utcán, kétoldalról odaugrik egy-egy rendőr, bilincsbe verik, odakötözik egy utcai
lámpához, és felszólítják, hogy bizonyítsa adójának megfizetését, mert ha nem, akkor megbírságolják, és addig onnan nem
mozdulhat, amíg eleget nem tesz a felszólításnak. Örülne neki?
A Magyar Banánköztársaság fővárosában ez a gyakorlat egy
bizonyos embercsoporttal szemben, úgy tűnik, mindennapos
lesz.

Kék fény
Most pedig lássuk ama bizonyos arcképes igazolványt, amelyet
már elég hosszú ideje ígérgetnek nekünk. A Pirítós elkészített
egy mintapéldányt, amely véleményünk szerint az egyedül lehetséges módja egy ilyen igazolvány jogszerű elkészítésének.
Az alábbi képek jelen cikk szerzőjét ábrázolják olyan módon,

ahogyan az igazolványon minden további nélkül megjelenhetne.

A mozgássérültség ugyanis a hatályos törvények szerint nem
büntetendő, és ha az is lenne, mindaddig ártatlannak kell tekinteni az ezzel vádolt személyt, amíg bűnösségét jogerős bírósági
ítélet ki nem mondta. Az olvasó bármikor meggyőződhet arról,
hogy a tévéműsorokban időnként megjelenő bűnözők, helyesebben „bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható
személyek” arcát felismerhetetlenné teszik a képernyőn.
Ugyanis joguk van az ártatlanság vélelmén kívül a jó hírnév
csorbítatlanságához – márpedig amíg bűnösségüket ki nem
mondták, addig ártatlanok, amikor pedig büntetésüket letöltötték, ismét azok lesznek, és az állampolgárok részéről esetleg
várható (jogellenes) megtorlástól az arcuk elrejtése is védi
őket.
Ugyanezen jogai a pillanatnyilag semmivel sem vádolt mozgássérültnek is megvannak. A nyilvánosság előtt – márpedig a
magunk részéről a nyílt utcát elég nagy nyilvánosságnak gondoljuk – arcukat közszemlére kitenni, méghozzá egy származás
szerinti hovatartozást tüntetőleg ábrázoló jelkép társaságában, a
legelképesztőbb jogsértések egyike. A Pirítós a maga részéről
úgy gondolja, hogy ilyen „igazolványt” nem óhajt feltüntetni
gépkocsikon, amelyeket a szerkesztőség mozgássérült tagjai
használnak, és a legszívesebben bojkottálná ezt. Szerkesztőségi
tanácskozásunk azonban azzal az eredménnyel zárult, hogy egy
ilyen bojkottot megrendezni nem áll módunkban. Jogállamokban az állampolgárok békés demonstrációira a hatalomnak az a
válasza, hogy békés eszközökkel igyekszik tenni valamit a de-

monstráció kiváltó okainak orvoslására. A Magyar Banánköztársaságban az arcképes mozgássérült-igazolvány ellen demonstráló állampolgár a hatalom legalacsonyabb szintű képviselőjével, a parkolási önhatóság parkolóőrével találkozik, aki a
rendőrállam eszközeit fogja bevetni ellene, és nem csupán bírságot ró ki rá, hanem el is viteti autóját. Örömmel vállalnánk
ezt a mártírszerepet a társadalom érdekében, kiszolgáltatott tagjainak jogérvényesítéséért, ha egyfelől nem tartoznának a szerkesztőség érintett tagjai maguk is ezen kiszolgáltatottak sorába,
másfelől pedig reményünk lehetne rá, hogy egy ilyen demonstráció bármiféle célt érhet. Erre azonban reményünk nincsen.
Az arcképes igazolvánnyal nem csupán az a problémánk,
hogy sérti a személyiségi jogokat és orwelli képzeteket ébreszt.
(Az épkézláb állampolgárnak nem kell otthagynia arcmását a
parkolóban, miközben ő maga dolgozik vagy bevásárol.) Az is
problémánk, hogy alkalmatlannak érezzük arra a feladatra,
amire kitalálták: a hamisítások megakadályozására. Ha a hatalom bevezeti az arcképes igazolványt, s az valóban hamisíthatatlan lesz (akárcsak az újfajta személyi igazolványok, amelyek
műanyagból készülnek nagyon speciális eljárásokkal), akkor a
csalók ki fogják dolgozni a tuti biztos megoldásokat, hogyan
hamisítsák mégis. A költséges és bonyolult módszer az lesz,
hogy csinálnak egy vacak másolatot kartonpapírból, és úgy teszik a szélvédő mögé, hogy a parkolóőr ne vehesse észre a csalást. A személyi igazolvánnyal ezt nem lehetne megcsinálni,
mert amikor azzal igazoljuk magunkat, akkor kézbe adjuk – de
a kocsira tett igazolványt nem!
Az olcsóbb, gyorsabb és feltehetően majd el is terjedő módszer pedig az lesz, hogy a parkolóba kocsijához visszatérő
mozgássérült azt fogja tapasztalni, hogy kocsijából kilopták az
igazolványt. Nagy valószínűséggel úgy, hogy feltörték a kocsit
hozzá. Ez a módszer tehát nem jó másra, mint a leendő parkolóigazolvány-maffia kitermelésére.

A tökéletes megoldás
Ideje némi magyarázattal szolgálnunk a problémában esetleg
járatlan olvasónak, aki nem érti, miért kell a mozgássérültek

autóit emblémával ellátni a parkolási jogosultság ellenőrzéséhez – miért nem lehet a parkolóőr birtokában egy lista a rendszámokkal. A válasz nagyon egyszerű: azért, mert nem az autó
parkolhat ingyen, hanem a mozgássérült. Nagyon sok mozgássérültnek nincs saját kocsija, de van parkolóengedélye, amit
használhat egy alapítvány vagy egyesület kocsijával, egy barátja vagy egy rokona kocsijával, bármivel. Bármilyen járműbe ül
bele, azzal ingyen parkolhat az engedély birtokában.
Mivel azonban a vezető és az utas általában kiszáll a kocsiból, amikor megérkezett céljához, a jogosultság igazolása valóban nem könnyű feladat. Az egyetlen dolog, amit a bizonytalan
időpontban odaérkező parkolóőr lát, a gépkocsi. Ennek kell valahogyan felmutatnia a parkolóengedélyt. Ebből azonban a fentiekben bemutatott megbélyegzés áll elő, a különböző visszaélések sorozatáról nem is beszélve.
A Pirítós kidolgozott egy módszert, amellyel véleményünk
szerint az egész problémakör kiküszöbölhető. Tudomásunk
szerint teljesen eredeti ötletről van szó, de azt a szerzői jog
fenntartása nélkül a köz javára bocsátjuk.
Ötletünk a következő. Készítsünk el egy egyszerű készüléket,
amely lehet akkora, mint egy bankkártya vagy akkora, mint
egy zsebrádió, ez gyakorlatilag mindegy. Ez a készülék tartalmazzon egy rádió adó-vevőt és egy mikrochipet. Helyezzük el
ezt a készüléket abban a kocsiban, amelyben a mozgássérült
utazik. A kocsi bármely részén elhelyezhetjük, az ülés alatt is,
kívülről tökéletesen láthatatlanul.
Most készítsünk egy másik készüléket, amelynek szintén van
rádió adó-vevője, mikrochipje és valamilyen kijelzője, például
egy zöld lámpácskája vagy egy apró hangjelzője. Ezt a készüléket adjuk a parkolóőr kezébe. A parkolóőr ezzel a készülékkel
sétáljon végig a parkolón, az autók mellett. A kezében levő készülék folyamatosan sugározzon egy bizonyos jelzést, ami azt
jelenti: „Figyelem, parkolóellenőrzés folyik, autókban elhelyezett készülékek, jelentkezzetek!” Ha ezt a jelzést az autóban levő készülék veszi, akkor egy másik jelzéssel válaszol: „Parkolóellenőr készülék, figyelj, én itt vagyok ebben az autóban és
ennek ingyenes parkolhatása van.” Közli a saját sorszámát,
minden szükséges azonosítót, természetesen speciális kódolás-

ban. Amikor ezt a jelet a parkolóőr készüléke fogja, jelzi ezt a
lámpájával vagy a hangjelzőjével.
A készülékek hatótávolságát úgy állítjuk be, hogy a kocsi
mellett álló parkolóőr a kocsi bármely pontján elhelyezett készülék jelét vehesse, de a szomszéd autóét már ne. Így egyértelműen kiderül, melyik autó az, amelyikben a készülék van. A
parkolóőr innentől kezdve pontosan tudja, hogy melyik autónak van ingyenes parkolása és melyiknek nincs, ugyanakkor a
parkolóban elsétáló más személyek nem tudják. Semmilyen kívülről látható megkülönböztető jelzés nincsen a kocsikon.
Mondanunk sem kell, hogy a mikrochipes azonosítókészülékeket sokkal nehezebb hamisítani, mint bármilyen arcképes igazolványt. Mivel pedig kívülről nem látható, ellopni is nehezebb
– gyakorlatilag minden kocsit föl kellene törni és átkutatni abban a reményben, hogy valamelyikben akad egy készülék,
avagy megfigyelni a parkolókat, és amelyik kocsiból mozgássérült száll ki, azt feltörni. Ez azonban az arcképes igazolványnál is veszélyforrás. Természetesen triviális kérdés, hogy a készülékek ne sugározzák azonosító jelüket nyakra-főre, csak a
parkolóőr készülékének megfelelő jelére válaszoljanak.
Ez a megoldás kielégítő a parkolási önhatóság számára, mert
egyértelműen jelzi, hogy melyik kocsinak van joga ingyen parkolni és rendkívül nehezen hamisítható (megfelelő biztonsági
szabvány kérdése csak, hogy teljesen hamisíthatatlan legyen);
kielégítő a mozgássérültek számára, akik mostantól kezdve
nem kötelesek szégyenbélyeget tenni gépkocsijaikra és nem viselik az ezzel járó kockázatot; és kielégítő a törvény, az állampolgárok egészséges jogérzéke számára, amely nem fogadhat el
olyan megoldást, amely a jelenlegi diszkriminatív, megbélyegző gyakorlatot még megbélyegzőbbre cserélné fel.
Megoldásunknak csupán két szépséghibája van. A készülékek
költségesebbek, mint a tervezett arcképes igazolványok – ezzel
kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a ma létező legjobb üzletet
csináló cégek megengedhetnek maguknak annyit, hogy ezt a
technológiát saját költségükön kidolgozzák, és különben is nekik érdekük a csalások kiszűrése; azonfelül pedig ezzel egy
kissé fehérebbre moshatják a társadalomban róluk kialakult éjsötét képet. Az valóban probléma, hogy a parkolóigazolványmaffia (amelyet a parkolási önhatóságok tevékenysége kétség-

kívül ki fog termelni) előbb-utóbb meg fogja találni a módszert
arra, hogy bemérje a készülékeket a kocsikban és kiszedje belőlük. Megint csak úgy gondoljuk, hogy a parkolási önhatóságok bevételeiből futja valóságos parkolóőrök alkalmazására,
akik tehát nem csupán bírságolásra alkalmasak és képesek, hanem őrzik is a kocsikat. Ezzel az a probléma is megoldódna,
hogy a jelen helyzetben a parkolási önhatóság csupán egy önkényuralmi rezsim az autósok nyakán, egy élősködő, amely
pénzt szipolyoz ki belőlük a semmiért, ellenszolgáltatásként
csupán annyit nyújt, hogy nem rakat kerékbilincset a kocsira és
nem szállíttatja el azt. Éppen úgy, ahogy gengszterfilmekben
látjuk a „védelmi pénz” elnevezésű jövedelemforrást: az üzlettulajdonosok fizetnek a gengsztereknek azért, hogy ne rabolják
ki az üzletüket, ne riogassák a vásárlóikat. Ha a parkolóőrök
őriznék a kocsikat, akkor a parkolási díj megszűnne „védelmi
pénz” lenni, egy szolgáltatás ellenértékévé változna.

Kerékbilincs
Ami pedig a jelen cikk kiindulópontjául szolgáló kerékbilincseket illeti, a helyzet az, hogy soha, sehol, sehogyan nem igazolható egy jogosan parkoló mozgássérült autójának megbilincselése. A Pirítós parkolóengedélyt használó szerkesztőivel még
nem fordult elő, hogy kerékbilincset tettek volna kocsijukra;
ami azt illeti, a parkolóengedélyt nem használó szerkesztőinkkel sem történt még ilyesmi. Amennyiben azonban ez mégis
előfordulna, kénytelenek vagyunk azt a megoldást alkalmazni,
amit egyébként szívből ajánlunk minden mozgássérültnek, aki
az őt jogosan megillető engedéllyel parkol, és visszatérve kerékbilincset talál kocsiján: perelni kell. A per tárgya ez esetben
vagyoni kártérítésként a kerékbilincs eltávolításáért fizetendő
összeg, az utánjárás bizonyítható költsége, az eközben bizonyíthatóan kieső bármilyen bevétel vagy keletkező kiadás, nem
vagyoni kártérítésként pedig annak ellenértéke, hogy megbélyegzett emberként kell élnie hazájában, akinek megbélyegzettségét, fogyatékosságát még folyton-folyvást bizonygatnia is
kell, és a rajta élősködő önjelölt hatóságoknak folyamatos sápot fizetnie azért, mert nem hiszik el neki, hogy az, ami. Úgy

érezzük, e hitleri módszerek alkalmazásáért nem túlzás alkalmanként akár tízmillió forint kártérítést követelni.
A kerékbilincs ugyanis egy ponton éles különbséget mutat a
mozgássérültek ellen rendszeresen alkalmazott másik szankcióval, a mikuláscsomaggal. A mikuláscsomag (amellyel a Pirítós
mozgássérült szerkesztőit is megajándékozták már) nem teszi
használhatatlanná az autót és mozgásképtelenné a tulajdonosát.
A mikuláscsomaggal a mozgássérült polgár egymaga el tud
bánni: bedobja az első útjába eső szeméttárolóba, és a parazitacégre bízza, hogy neki tetsző időpontban jelentkezzen jogtalan
követelésével, amit természetesen nem tud majd behajtani.
Nem kell elzarándokolni a piócatársaság központjába és feltolókocsizni a negyvenöt lépcsőn, hogy bizonyítsuk, amit nem kell
bizonyítanunk. Bizonyítania a szipolycégnek kell, azt, hogy
csaltunk. Nekünk, állampolgároknak nem kell bizonyítanunk,
hogy nem csaltunk!
A kerékbilinccsel más a helyzet. Mozgássérültek esetében,
akik nagy valószínűséggel haza sem tudnak menni a gépkocsijuk nélkül, megáll a személyes szabadság korlátozásának, a
jogtalan fogvatartásnak és a testi épség szándékos veszélyeztetésének vádja.
Úgy hisszük, néhány alkalmasan megválasztott kártérítési
összeg és a velük járó sajtóvisszhang alkalmas eszköz lenne arra, hogy a társadalom fejére nőtt vérszívókat ha le nem is vakarja, de legalább impertinenciájukat korlátozza.

Ajánlott irodalom
Az írásban említett újságcikkeken kívül az olvasó figyelmébe
ajánljuk a következőket is:
Parkolódíj-fizetés SMS segítségével (Népszabadság Online)
– arról, hogy a parkolási önhatóságnak bizony van pénze modern szolgáltatások létrehozására
Új parkolási engedély a rokkantaknak – arról, hogy 2003 februárjában éppen mit talált ki a ráérő hatalom a mozgássérültek
bosszantására
Jogsértő a mozgássérültek büntetése – arról, hogy ez nem a
szerző egyéni látásmódja

Parkolás: perelő mozgássérültek – arról, hogy a per indítása
sem a szerző egyéni hülyesége, valamint a rendszám alapján
való regisztráltatásról
Egyenlőség a törvény előtt – olvasói levél a mindennapos
megaláztatásokról
Pert vesztett a Ryanair egy mozgássérülttel szemben – arról,
hogy a mozgássérültek jogtalan megsarcolásáért külföldön már
keményen büntetnek (felhívom az olvasó figyelmét a kártérítési összeg indoklására)
Láng Attila D.

Olvasói hozzászólások
Hegedüs Lajos elnök, MEOSZ, 2004. február 23.
Elolvastam a cikket – no comment. Ebből a szempontból kár, hogy
van egy EU – aminek most már majdnem biztos, hogy tagjai leszünk,
és az EU-ban van egy erre vonatkozó közös rendelkezés, amit 2004.
július 1-től Magyarország is alkalmazni fog.
Az emberi jogok megsértésére történő igen szenvedélyes hivatkozások még csak rendjén lennének, ha nem éppen azzal sértenék meg
legdurvábban a súlyosan mozgássérült emberek közlekedéshez való
alapjogait, hogy a számukra fogyatékosságuk miatt fenntartott – amúgy akár megbélyegző is lehet – parkolóhelyeket rendszeresen és tömegesen, illetéktelen, jogosulatlan személyek használják.
Kár, hogy a cikk nem ellenük, hanem az őket kiszűrni, a jogosulatlan használatot megakadályozni szándékozók ellen szól. A cikkíró figyelmébe ajánlom a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletet, amely az
új biztonsági okmány jellegű, az EU-szabványnak megfelelő parkolókártyáról rendelkezik. Ebből a jogszabályból világosan kiderül,
hogy a kártyának csak az érvényességi időre vonatkozó része olvasható kívülről, a többi személyes adat és a fénykép csak a kártya ellenőrzésekor.
Természetesen egyetlen megkülönböztető, kedvezményeket biztosító igazolvány használata sem kötelező – szemben a hivatkozott
„sárga csillaggal”. Ebből a szempontból természetesen a diákigazolvánnyal kedvezményt igénybevevő diák is „sárga csillagot” használ,
ha jegyet vált a tömegközlekedési eszköz pénztáránál, mert egy másodperc alatt kiderül róla, hogy diák, pedig 16 évesként többnyire
szeretne 20 évesnek látszani.

Azt javaslom, hogy aki nem akar, vagy nincs szüksége rá, a mozgásukban korlátozott emberek utazását (parkolását) megkönnyítő
kedvezményekkel és jogokkal élni – többlet jogokkal az átlaghoz képest, éppen a hátrányainak kompenzálása érdekében –, az ne tegye.
Aki pedig akarja, az tehesse arc „Pirítós” nélkül. Véleményem szerint nem szégyellni való állapot a mozgáskorlátozottság, ezért nem
gondolom, hogy ennek jelét – ha egyébként véletlenül nem lenne látható – adott helyzetben viselni kell, ez nem hiszem, hogy az emberi
méltóság elvesztését jelentené. Aki így gondolja, az maga állítja azt,
hogy a mozgáskorlátozottság egyenlő az emberi méltóság csökkenésével, és én ezzel nem értek egyet.

Rugó, 2004. február 23.
1.
Valóban kellemetlen és némely esetben sértő ez a mizéria a parkolás körül, de azt gondolom, hogy ez az eset kivételesen a mi érdekünket szolgálta, kvázi megpróbálják végre kiszűrni és megbüntetni azokat, akik jogtalanul használják a parkolási engedélyt!
Én kimondottan örültem az akciónak, mert számos esetben találkoztam komoly teniszkönyök sérüléssel rendelkező sorstárssal, aki a
Terminátort is megszégyenítő izomkötegekkel és egy gepárd fürgeségével rohant be az üzletbe, miután beállt egy, a számunkra fenntartott parkolóba, se mankó, se kerekesszék, se bicegés, se fehér bot!
Viszont volt annál velősebb reakció a rokonságra, sérültségem agyra való kiterjedésére, amennyiben esetleg szóvá tettem. Idézem: „Elnézést, lehet, nem vetted észre, de véletlenül egy mozgássérült-parkolóhelyre álltál!” – megjegyzem, mindig így hívom fel az illető figyelmét a dologra (bízva abban, hogy a kulturált és kedves mosolygó
stílus hasonlót vált ki). Nos, ezen tapasztalataim után azt gondolom,
végre történik valami. Én nem sértődnék meg, ha a kocsimhoz viszszaérve bilincs van rajta, amit azonnal le is szednek, miután kiderül,
hogy jogos a rokibérlet használata!
2.
Ami az arcképes igazolványt illeti, nos hát igen, nehéz dolog ez, de
valami megoldás kell. Lehet, nem ez a legjobb, de egyelőre ez van, a
chipes megoldás nem rossz, és valószínűleg nem kerülne sokkal többe, mint az igazolvány, de azt előbb meg kell csinálni és le kell tesztelni, hogy működik-e. És még valamit, hamisítani azt is lehet! Amit
ember csinál, azt ember el is tudja rontani stb., Murphy után szabadon!
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Mercédesz igazolványa
(Pirítós)
2003. október 22.
Mercédesz elmúlt tizennégy éves és nincsen neki személyi
igazolványa – tudhattuk meg a Fókusz tegnapi adásából. A
zuglói önkormányzat igazán sajnálja, de ők nincsenek erre berendezkedve.
Mercédesz ugyanis halmozottan fogyatékos. Mozgássérült,
látás-, hallás- és szellemi sérült. Másfél évet jósoltak neki, ehhez képest betöltötte a tizennégyet, és veszi magának a pimaszériát, hogy személyi igazolványt akarjon.
Néha szörnyű, hogy emberek mikre képesek. E sorok írója
sem tud hová lenni elkeseredésében, amit szegény kis hányatott
helyzetű, megviselt zuglói önkormányzat sorsa fölött borongva
érez. Még ilyenekkel is kell szegénykéknek foglalkozniuk! Borzasztó. Persze jó, hát mit lehessen tenni, ha nem lehet a gyereket behozni, hát nem lehet, keressen az anyuka fényképészt, aki
kimegy házhoz, kattint, és a probléma meg van oldva.
Ugyanis, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, alapjában véve minden rendben volna, a zuglói önkormányzat boldogan és örömest adna Mercédesznek igazolványt, ahogy lakcímkártyát is már adott, de a fénykép, a fénykép! A személyi igazolványra fénykép kell. Ki fényképezze le Mercédeszt?
Anyuka elment fényképészhez, aki közölte, hogy ő boldogan
és örömest, tizenötezer forintért. Ennyi pénzért anyuka inkább
mégse kattintatna. Akkor ki fényképezze le Mercédeszt?
E sorok írója abban a szerencsés helyzetben van, hogy meg
tudja oldani anyuka problémáját, éspedig anélkül, hogy további
kiadást igénylő feladatokat állítana elé, mint például egy pár
ezer forintos eldobható fényképezőgép megvásárlását, avagy
azt, hogy ballagjon át a szomszédhoz és kérjen kölcsön egy
fényképezőgépet. Nem. Szükségtelen. Mercédeszt már lefényképezték, enélkül e sorok írója sem láthatta volna. A Fókusz
stábja odament Mercédesz szobácskájába és filmre vette őt.

Nincs más hátra, mint kiválasztani egy jelenetet, ahol Mercédesz premier plánban, teljes fejileg látható, nyissz, és kimásolni
a képet floppyra. Egy tévéstúdióban az ilyesmi percek kérdése.
Most már az önkormányzatnak se kell kiküldenie senkit, hogy
ellenőrizze, csakugyan Mercédesz látható-e a felvételen. Az
egész ország látta.
Amiatt pedig ne tessenek aggódni, hogy az önkormányzatnak
nem fog megfelelni a floppyn kapott fotográfia. Először is ha
nem vették a fáradságot sajátlag lefényképezni, akkor most már
ne ugráljanak. Másodszor pedig e sorok írójának is úgy van
személyi igazolványa, hogy egy egészen más célra készült
fényképet beszkenneltetett, floppyra tette és elküldte az önkormányzatnak egy reklámszatyorban.
Ezennel felelősségileg tanúsíttatik.
Láng Attila D.
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Maffia Mézgáék nélkül
(Pirítós)
A mondás szerint senki sem próféta a saját hazájában. Ám ha
más esetben ez igaz is, a Pirítós szerkesztőségére bízvást nem
illik. Amit megjósoltunk, az lett.
Csupán nyolc hónapra volt szükség, hogy beigazolódjon,
amit Sárga csillagos kocsik című cikkünkben megjövendöltünk. Kérdés persze, hogy örülhetünk-e jövőbelátó tehetségünknek.
Ugyanis ezúton jelentjük: máris elkezdték feltörni a kocsikat.
„Az olcsóbb, gyorsabb és feltehetően majd el is terjedő módszer pedig az lesz, hogy a parkolóba kocsijához visszatérő
mozgássérült azt fogja tapasztalni, hogy kocsijából kilopták az
igazolványt. Nagy valószínűséggel úgy, hogy feltörték a kocsit
hozzá. Ez a módszer tehát nem jó másra, mint a leendő parko-

lóigazolvány-maffia kitermelésére.” Ezt a Pirítós írta február
21-én, a Híradó pedig október 11-én a következő hírt tette közzé:
Mozgássérült-igazolványért törik fel az autókat
2004. október 11. 16:27
Kelendőek a feketepiacon az új típusú engedélyek
Két tűz között
Nem merik az autóban hagyni ingyenes parkolásra jogosító igazolványaikat a mozgássérültek, mert rövid idő alatt
feltörik az autót a feketepiacon kelendő okmányért, adta hírül az InfoRádió. Előfordult már az is, hogy még a kocsit is
elvitték az engedéllyel együtt. A mozgássérülteknek nem
könnyű a választás: ha a szélvédő mögött hagyják új európai szabvány szerinti parkolási engedélyüket, akkor azzal
kell számolniuk, hogy percek alatt feltörik autójukat a másoknak aranyat érő okmányért, ha pedig elviszik magukkal,
akkor a parkolóőrrel kerülnek öszszetűzésbe.
Az új típusúakat lopják
December 31-én lejárnak a mozgássérültek számára kiadott régebbi típusú parkolási engedélyek. Sokan ezért már
előre kiváltották a kerületi okmányirodákban az új, nehezen
hamisítható európai parkolási igazolványt. Ez utóbbi papír
viszont akkora népszerűségre tett szert a fővárosi feketepiacon, hogy komolyan veszélyezteti gépkocsija épségét, aki a
szélvédő mögött meri hagyni – mondta Bárdi Gábor, a
Mozgássérültek Budapesti Egyesületének főmunkatársa.
„Annyira kelendő az új parkolási igazolvány, hogy tönkreteszik a mozgássérültek kocsiját, feltörik, kilopják az iratot.
Múlt héten történt, hogy negyedóra alatt két mozgássérült
kocsiját törték fel az egyesület Hegedűs Gyula utcai székháza előtt az igazolvány miatt. Az egyik sorstársunknak,
aki nemcsak mozgássérült, hanem látássérült is, a múlt héten vitték el a Suzukiját, amit még lízingel ráadásul.” Bárdi
Gábor hozzátette: többen úgy próbálják megelőzni a bajt,
hogy az okmányt magukkal viszik a parkolás ideje alatt, és
később próbálják felmutatni a parkolóőrnek. A legtöbb
esetben azonban az őrök nem fogadják el az utólagos bemutatást, vagy már otthagyták a feljelentett járművet. A
mozgáskorlátozottaknak ebben az esetben csak fáradságos
utánjárással lehet elismertetni jogaikat.

Apró gondolati zavarnak, kommunikációs nehézségnek is lehetne minősíteni a riport utolsó kitételét, ha nem az ország első
számú tévéhíradójában hangzott volna el százezrek füle hallatára. Így azonban tartani kell attól, hogy a jogi csűrés-csavarásban járatlan mozgássérültek komolyan veszik és megint elzarándokolnak a parkolási önhatóság Mozgássérült-Meghurcoló
Osztályára (mely, mint tudjuk, a Lépcső utcai toronyház 87.
félemeletén van, a szűk ajtó mögött). Megint megmutatják a lábuk hűlt helyét dr. Gyanakvai Szkeptika osztályvezetőnek, aki
először is kikéri magának, hogy csalnak, másrészt kikéri magának, hogy őt holmi mozgássérültek zaklassák, és irgalmatlanul
megbírságolja őket.
Holott dr. Gyanakvai Szkeptikának lenne a világon a legkényelmesebb állása, ha a mozgássérültek ismernék a jogaikat.
Mikuláscsomag? Szemétbe vele! Majd a parkolási önhatóság
szépen felköti a felkötnivalóját és bebizonyítja, hogy a mozgássérült jogtalanul próbált ingyen parkolni. A magyar jogrendben
annak kell bizonyítania, aki állít valamit. Csaltam? Bizonyítsd!
Elnézést a kitérőért, hiszen mindezt már leírtuk februárban.
Lássuk a dolog velejét. Amint azt megjövendöltük, létrejött a
parkolóengedély-maffia, a kocsikat feltörik, sőt – az új üzletágat egyesítve egy régebbivel – néha még az autót is elviszik,
hogy legyen mivel ingyen parkolni. Sajnos a parkolóengedélyés kocsitolvajok nem jönnek arra rá, hogy ha se parkolóengedélyük, se kocsijuk nincsen, akkor is ingyen parkolhatnak, tudniillik gyalog ott állnak meg, ahol akarnak, de a meglopott mozgássérültet ez nem vigasztalja.
Amikor februárban elmondtuk az új parkolóengedéllyel kapcsolatos gondolatainkat, számos mozgássérült, köztük mozgássérült-érdekvédők is kifejezték ellenérzéseiket cikkünk tartalmával kapcsolatban. Februári cikkünk alatt olvasható dr. Hegedüs Lajosnak, a MEOSZ elnökének véleménye írásunkról, aki
úgy látja – és nincs egyedül ezzel a véleményével –, hogy a Pirítós nem azért száll síkra, hogy megbüntessék azokat, akik a
mozgássérültek parkolóhelyeit jogtalanul használják, hanem
azért, hogy azokat büntessék meg, akik a mozgássérültek parkolóhelyeinek jogtalan használóit próbálják megbüntetni. Ez
természetesen tévedés. A Pirítós elítéli ugyan azokat, akik jogtalanul használják a mozgássérülteknek fenntartott parkolóhe-

lyeket, a parkolási igazolványokhoz azonban ennek a kérdésnek vajmi kevés köze van. Tolókocsi-emblémával ellátott igazolvánnyal nemcsak tolókocsi-emblémás parkolóhelyen lehet
parkolni, hanem bárhol, éspedig ingyen. A hangsúly nem a
bárhol, hanem az ingyen szón van. Az igazolványokat eddig
sem azért lopták vagy hamisították, ezután sem azért fogják,
mert bárhol szeretnének parkolni – bármely autós bármely parkolóhelyen szabadon parkolhat, a kevéske tolókocsi-emblémás
parkolóhely használata pedig nem olyan kiváltság, amiért bárki
százezer forintot fizetne. Ingyen szeretnének parkolni, itt van a
probléma.
A mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyek ép autósok
által való elfoglalása érdekes kérdés, de a parkolási igazolványok szempontjából lényegtelen. A parkolási igazolvány azért
kell, mert a mozgássérültnek a törvény jogot adott az ingyenes
parkolásra, de a parkolási önhatóság megköveteli tőle, hogy ezt
a jogát igazolja. Akár tolókocsis parkolóhelyen áll, akár nem.
Az ellentét nem a mozgássérültek és a csalók között áll fenn,
hanem a mozgássérültek és a parkolási önhatóság között. A Pirítós tehát nem a csalókat védelmezi a mozgássérültekkel
szemben, mert ilyen ellentét nem létezik – mi a mozgássérülteket védelmezzük a parkolási önhatósággal szemben.
Azaz bocsánat, a mozgássérülteket most már a saját érdekvédelmi szervezeteikkel szemben is meg kell védeni. A szervezetek és a mozgássérültek egy része hónapokon át kardoskodott
az új, arcképes igazolványért, vérmérséklete szerint legyintve,
nevetve vagy dühöngve a Pirítós állításán, mely szerint ez sértené a mozgássérültek jogait és megbélyegző lenne. Hovatovább mint a Télapót várták az új igazolványt, amely végre-valahára nem lesz hamisítható, és a mozgássérültek parkolási
gondjai ezzel mindörökre megoldódnak, és eljöve a mennyek
országa, ámen.
Aztán eljött a Télapó, és kiderült, hogy csak ragasztva van a
szakálla, és nem hozza, hanem elviszi a játékokat.
Az új igazolvány hamisíthatatlanságáról szőtt legenda rövidesen megjelenik a Grimm-mesék új, átdolgozott kiadásában, addig csak annyit bocsátanánk előre, hogy addig jó, amíg hamisítható igazolványunk van: ha már tényleg nem lehet hamisítani, akkor régen rossz, akkor tényleg csak a kocsi feltörésével

jut hozzá a Mézga család fekete macskája. Egyelőre még mindig hamisítható igazolványunk lesz, államunk ugyanis magyar
szokás szerint átvette az ötletet, mert ingyen volt, de nem vette
át a technológiát, mert az pénzbe került volna. Ez remélhetőleg
minél tovább így is marad, és a csalók szépen hamisítgatnak
majd maguknak igazolványokat. Ez kárt okoz a parkolási önhatóságnak, de nem okoz kárt a mozgássérülteknek. A Pirítós természetesen az esélyegyenlőség jegyében örömmel nyújt teret
annak is, hogy a parkolási önhatóság előadja véleményét e
tárgyban.
Aki azonban nem hamisít magának igazolványt, hanem az
„egyszerűbb elvenni, mint újat csinálni” elven oldja meg problémáját, az igenis kárt okoz a mozgássérülteknek. A baj az,
hogy esetenként akkora kárt, ami messze meghaladja azt az értéket, amit az egész parkolási mizéria megér a mozgássérültnek. A feltört kocsi rendbehozatala többe kerül, mint kifizetni a
parkolójegyet mondjuk egy órára. Az ellopott kocsi pótlása
még ennél is többe kerül – merjük állítani, hogy a még lízingelt
Suzuki árából még a legfrekventáltabb helyen is egész nap lehetne parkolni. (Legalábbis a parkolójegyek 2004-es díjtáblázata szerint.)
Mivel érdekvédelmi szervezeteink a másik oldalra álltak, a
parkolási önhatóságok üzleti érdekét védelmezik a csalóktól, a
mozgássérült polgár kénytelen saját maga megoldani a dolgot.
A megoldást a Híradó már közzé is tette: nem hagyják ott az
igazolványt a kocsiban. Ismét bekövetkezett, hogy a kisember
furfangja oldott meg egy problémát, amit a nagy tudományú öltönyösök képtelenek voltak megoldani, hiába koptatták a szájukat, a karosszéküket és a kisember pénztárcáját. Ha nincs ott
a kocsiban az igazolvány, akkor azt nem lehet ellopni, nincs
miért feltörni a kocsit. A mozgássérültek kocsijait az értékük
miatt eddig feltehetően nemigen lopkodták (a háromszázezer
forintos gépkocsiszerzési támogatásból viszonylag kevés mozgássérült vett luxusmercit), hát feltehetően eztán se fogják, ha
nincs bennük igazolvány.
Ami a parkolóőrt és a mikuláscsomagjait illeti, a piros zacskót majd csak felhasználja a polgár valamire, például azt a mikuláscsomagot teszi bele, amit december hatodikán a gyermekeinek ad. A zacskó tartalma papírból van, valamire az is jó

lesz a háztartásban, ha máshol nem, hát a lakás legkisebb helyiségében.
A kerékbilincs és az autó elszállítása ellen is van orvosság.
Ahol az igazolványt kellene elhelyezni, oda tehetünk egy papírlapot.
Nem teszem ide …… sorszámú
parkolási igazolványomat, mert
ha feltörik vagy ellopják a kocsimat az igazolvány megszerzéséért, akkor kénytelen leszek
beperelni a parkolási társaságot
és a MEOSZ-t. De jogosult vagyok az ingyenes parkolásra, és
ha megfosztanak az autómtól,
perelni fogok.

Mert ha a kisember furfangos, akkor nagyon furfangos.
Még egy megjegyzés. E sorok írója ma délután negyedórát
töltött egyik nagyvárosunk egyik legfontosabb közterén, ahol
történetesen tolókocsi-emblémás parkolóhelyek is vannak felfestve. Érkezésekor megszemlélte az ott várakozó járműveket:
többségük viselte az igazolványt, a régit vagy az újat, néhány
közülük nem. Míg e sorok írója a helyszínen tartózkodott,
egyetlen parkolóőr, rendőr vagy bármi egyéb ellenőrző személy sem jelent meg ott, hogy az autókat szemrevételezze és
felelősségre vonja azokat, akik igazolvány nélkül, netán hamis
igazolvánnyal foglalják a területet. Persze egész bizonyosan
csak most az egyszer fordult elő, hogy ennyire őrizetlenül maradt a parkoló, máskor hemzsegnek ott az őrök.
Láng Attila D.
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Muzeális fejek (Pirítós)
(Pircsitől)
Helló, srácok! Komolyan mondom, az embernek ami kis
agya van, az is elrepül néha, amilyen emberek vannak. Máma
is. Dzsalok nagy vidáman a neten, egyszer csak belefutok egy
hírbe, a Népszabiból vette át a MEOSZ. Itt van ni, elhoztam,
legyen mit adni a malacnak.
Akadozó akadálymentesítés
Van olyan múzeum, amely bejelentkezés nélkül kerekesszékkel nem látogatható
Jól kezdődik, mi? Figyuzzatok.
A középkorú Bittera Károly tizenegy évvel ezelőtt történt autóbalesete óta rokkantnyugdíjas. Kerekesszékkel közlekedik. A
negyedik csigolyától lefelé megbénult férfi már azzal is csodálatot váltott ki orvosi körökben, hogy vállát és karját képes
mozgatni.
Tárlatlátogatási szenvedélyének hódolt, amikor néhány hete,
egy hétvégi napon felkereste az Iparművészeti Múzeumot. Viszonylag régen járt ott, legutóbb akkor, amikor másfél éve a
mozgássérültek közlekedését elősegítendő, technikai újdonságokat is bemutató Design for Everybody című kiállítást rendezték meg az Üllői úti műemlék épületben. Erre az alkalomra
rámpa is került a bejárat elé. A kerekesszékesek bejutását megkönnyítő feljáró a svéd nagykövetség anyagi támogatásával készült el.
Ezt kapd el, ne a náthát! Tök baró, mi? Csak egy kiállítás kellett, és máris ixipixi hipphopp ott volt a feljáró, elvégre van minálunk svéd nagykövetség, és ha netán fölmerül a káposztátokban, hogy ugyan honnan lesz feljáró az Operaháznál meg a
Szépművészetinél meg a Citadellánál meg a Széchényi Könyvtárnál, máris megvan a válasz. Apafejeim! Tudjátok ti, hány
nyugati követség van Budapesten?!
Ezúttal meglepve tapasztalta, hogy a feljáró már nem létezik.
Csingiling! NEM NYERT.

Jó félórás tanácstalankodása után, mialatt a múzeum biztonsági őrei csodálkozva nézegették a fura jövevényt,
Pofikáim, tényleg gőzöm sincs, miért nem dobtak rá madarászhálót és adták oda az ufológusoknak!
kiderült, hogy esztétikai okokból már rég elbontották a rámpát,
maradványait az épület mögötti udvarra hurcolták.
Medve anyám! Esztétikai okokból! Iszonyúan vigyázzatok,
hogy tök frankó gyönyörűek legyetek, ha odalátogattok, különben a maradványaitok az épület mögötti udvaron fognak kikötni, rozsda marja, nem ragyog, én Iparművészeti Múzeum vagyok!
Újabb félórás várakozás után az is kiderült, hogy a Hőgyes
Endre utcai bejárattól sem juthat az épületbe. Onnan teherlift
visz fel a kívánt szintre, mivel sem a biztonsági személyzetnek,
sem a múzeum ügyeletes vezetőjének nem volt kulcsa a másodlagos bejárathoz.
Na és? Ha lett volna kulcsuk, a teherliften viszik föl? Ha a
múzeumnak teher a vendég, akkor csukják be és nézegesse a
tárgyakat az igazgató.
A hoppon maradt látogató azt a választ kapta az ügyeletestől, hogy hétvégén csak előzetes bejelentkezés után tudják biztosítani a kerekesszékesek bejutását,
Cupp-cupp a fülikédre! Hogyan sütötted ki? És ha abszolút
hétköznap reked ott a bejáratnál, mert a feljáró ugye nemcsak a
hétvégeket tölti maradványok formájában a hátsó udvaron, akkor kitalálod, hogy hétvégén és kedden délután negyed három
és fél négy között kell előzetesen bejelentkezni?
amelyhez amúgy kísérő is szükségeltetik.
Cupp-cupp sztornó. Hülyék fülével nem smacizok. Meg tudod mondani, arany drága szamaram, mire kell a kísérő? Nélküle nem dzsal a teherlift? És ha visz a pofa kísérőt, akkor mit
fox kérni, másfél kiló plutóniumot?
A múzeum igazgatóhelyettese, Vámoslovai Zsuzsanna szerint
ideiglenes volt a másfél éve felállított rámpa engedélye, csupán
a kiállítás időtartamára szólt, elbontása nem ízlésbeli kérdéssel,
hanem az épület műemléki voltával függ össze.
Orvos látott már?
Arról nem tud, hogy a Műemlékvédelmi Hivatalnál egyáltalán kérvényezték-e a szerkezet további fennmaradását.

Na nehogy már a lekvár tegye el a nagymamát! Pont fordítva,
a szerkezet lebontásához kellett volna engedély az Alkotmánybíróságtól.
A hétvégi rendszer, miszerint a kerekesszékesek előre jelzik
látogatásukat,
Szóval ez egy rendszer. Kösz, eddig ez a része nem jött le.
Miért nem tud erről senki?
az igazgatóhelyettes asszony szerint a csoportok látogatásához
hasonlít,
Ettől rettentően boldogok vagyunk ám mi Pircsiek!
telefonon vagy a honlapunkon könnyedén fel lehet venni velünk a kapcsolatot – tette hozzá.
Futárt ne küldjön aranyozott hintóval, ó, Nagy Szent Múzeum, holnap fél négykor bealázatoskodnám magamat fönnön
szentélyedbe, a lépcső tetején, ha méltóztatnál fogadni kegyeskedni a te szolgádat, tisztelettel Bittera Károly, földszint per
bé? Most egy ideig hanyattegeret használok, az egerem úgy röhög, hogy hanyattvágta magát és nem lehet tologatni.
Hasonlóan érdekes szituációt szolgáltatott a városligeti Mezőgazdasági Múzeum. Az épület tó felőli oldalánál korábban
rámpa segítette az épületbe való bejutást, amelyet egyaránt
használtak kerekes székesek és rakodómunkások.
Ó! Rakodómunkások! Hát nemcsak azoknak a hőzöngő tolókocsisoknak kell a rámpa?
Ám néhány hónappal ezelőtt ez a szerkezet is eltűnt
Halál fura. És senkinek nem jutott eszébe, hogy fogják eztán
rakodni a múzi holmiját?
egyes vélemények szerint a feljáró az új büfétulajdonost zavarta a kerthelyiség kialakításában.
Mindjárt visszahozom az államat az asztal alól. És ha engem
meg a kerthelyiség zavar a leértékelésen vett T–34-esem kipróbálásában, akkor mit lépsz, apikám?
Fehér György, a múzeum igazgatója viszont azzal indokolta a
rámpa eltávolítását, hogy az már megrongálódott, széttöredezett.
Aranyos cuki pofa vagy, ugye tudod? Ha megrongálódik,
dobjuk ki. Ismertem múzeumokat, ahol a régi, töredezett holmikkal egészen más dolgot szoktak csinálni, de hát azok öreg
vén múzeumok, nem ilyen vadiújak, mint a mezőgazdasági, az

a Vajdahunyad-várban van, amit a múltkor húztak föl a World
Trade Center helyett.
Hozzátette: épp a napokban látják el a bejáratot a mozgássérültek közlekedését könnyítő lépcsőlifttel, lehetővé téve az épület felének bejárhatóságát.
Hű! Karmoljátok? Az épület teljes egész komplett felét be lehet már járni! Igazgató bácsi, nagy vagy, rögtön hozzád megyek feleségül!
Bár Bittera Károly ottjártakor még nem volt kész a szerkezet,
Eljöttök velem húsz év múlva megnézni újra?
a múzeum őrei Üllői úti kollégáiknál annyival mindenesetre segítőkészebbnek mutatkoztak, hogy a két lépcső erejéig kocsistul felcipelték a mozgássérült férfit.
Csodááááás!
A tárlatlátogató körséta a szintén városligeti Közlekedési Múzeumban okozta a legkellemesebb meglepést. A három éve
megépített rámpa legalább a földszinten kiállított anyagot hozzáférhetővé tette.
Sőt még csodáááásabb!
Bár a múzeum illetékesei előre figyelmeztették az odalátogató mozgássérültet, hogy a repüléstörténeti anyag bizonyos részei megközelíthetetlenek,
Persze, hát minek akar régi repülőket nézni, aki még járni se
tud?
a lenti darabok átnézése után a dolgozók megragadták a motoros kocsival együtt százhetven kilót nyomó férfit,
Srácaim, mondjátok, csak én vagyok mikrosütő, vagy nektek
is úgy tűnik, hogy nem kérdezték meg előtte?
s szó nélkül felvitték a következő szintre.
Még jó, hogy. Százötven kilót cígölni és még locsogni is?
Ludwig Mihályné, a Közlekedési Múzeum gazdasági vezetője szerint ahhoz, hogy az épületet teljesen akadálymentessé tehessék, hatvanötmillió forintra lenne szükség. Lépcsőliftet
ugyan már sikerült beszerezniük, az első és a második szint közötti lift azonban akna hiányában még várat magára.
Teljesen igaza van. Hozni fogok neki egy aknát, ha legközelebb Irakban járok.
Forrás: Népszabadság

Hát köszi, hogy velem voltatok ma este. Nagy-nagy puszik
Attilának meg a srácoknak, amiért megalapították ezt a lapot,
és ígérem, hogy ezentúl veletek maradok. Legközelebb újra jelentkezem! Addig se felejtsétek el a ti jó öreg
Pircsiteket
*
(Igazán nagyra tartjuk Pircsit, de el kell mondanunk, hogy közismert felületessége megakadályozta abban, hogy beírja a
www.imm.hu címet böngészőjébe. Ha megtette volna, akkor
módja van kérdőre vonni az Iparművészeti Múzeumot azért is,
hogy a honlapjukon keresztül egyáltalán nem lehet felvenni velük a kapcsolatot, csak olvasni lehet róluk, még egy emailcím
sincsen a közérdekű információk alatt. A jegyárakat közli és elmondja, hogy többek között a mozgássérültek ingyen látogathatják a múzeumot. Arról azonban nem szól, hogy hétvégén
csak előzetes bejelentés után. – A szerk.)

2006.07.03.

Sérültészeti nyelvológia
(Pirítós)
Az alábbi cikket Paladin küldte lapunknak a Szochálóról.
Helyes szóhasználattal az előítéletek ellen
2004-12-21 11:21:29 | Aranyos Eszter
Forrás: SzocHáló
A fogyatékosságüggyel és a médiával foglalkozó hiánypótló
könyv látott napvilágot a volt Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) – ma az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) –, illetve a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) gondozásában.
Dr. Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter asszony a 2004. december 16-án tartott könyvbemutató sajtótájékoztatón a média és a
szavak hatalmáról szólt. Mint mondta: „az előítélet a szavakból is
ered, illetve ezen keresztül is meg lehet változtatni”.

Bár a szerkesztő, Litavecz Anna bevezetője szerint a kiadvány elsősorban az információ birtokosaihoz szól, a „Közvetítés” című
könyvet haszonnal forgathatja bárki, aki a fogyatékossággal élő emberek helyzetéről pontos információkat szeretne kapni.
A kötet központi része a fogyatékosságügy és a média kapcsolatát bemutató fejezet. Négy szerző, Litavecz Anna, Rapai Nándor,
Várkonyi Attila és Várnai Mária a sajtóágak szerinti bontásban mutatják be a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos speciális
műsorokat, valamint a kérdés kezelésével kapcsolatos trendeket.
A precíz és érzékeny nyelvhasználatot segíti a mellékletben található Ajánlott kifejezések listája. Ez a kisszótár a fogyatékosság fajtája szerinti csoportosításban közli az érintettekkel kapcsolatban
használt elfogadható, illetve diszkriminatív kifejezéseket.
Ezek alapján a következő megnevezések használata ajánlott (a
jelző után mindig főnevet téve pl. gyermek, ember, stb.): fogyatékos,
fogyatékossággal élő, beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos, tanulásban/értelmileg akadályozott, siket, nagyothalló, vak, gyengénlátó,
mozgáskorlátozott, mozgássérült, halmozottan sérült/fogyatékos,
szervátültetett.
Sértőnek minősülnek az alábbi kifejezések: hallónéma, hülye,
elmebeteg, bolond, gyengeelméjű, süket, süketnéma, világtalan, béna, nyomorék, beteg.
Elfogadható a beszédhibás, értelmi sérült, hallássérült, látássérült
illetve transzplantált szavak használata.
Az érintettek által használt segédeszközök és egyéb szakkifejezések ajánlott elnevezése: hallókészülék (nagyothalló készülék helyett), kerekesszék (tolókocsi, rokkantkocsi helyett), jelnyelvi tolmács (süketnéma tolmács helyett), jelnyelv (jelbeszéd, mutogatás helyett), halló, látó, ép (mint a siket, látássérült és fogyatékos ellentéte)
illetve a paralimpia és a megváltozott munkaképességű kifejezések
használata (a paraolimpia és a csökkent munkaképeségű helyett).
Gyakorlati hasznú a jogi ügyekkel, a civil szférával, valamint az
európai unióval foglalkozó fejezet is. A Jogalkotás és jogalkalmazás című rész a magyarországi helyzetről kínál teljes panorámát a definícióktól kezdve a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos
hatályban lévő jogszabályok taglalásán keresztül a hiányosságok bemutatásáig. A Civil szervezetek a fogyatékos emberek szolgálatában című fejezet az érdekképviseleti szervezeteket veszi végig. Az
Európai uniós kitekintés pedig az előbbi két témát járja körül az
unió keretein belül.

Történeti áttekintést egyrészt a fogyatékosok sportjának történetét bemutató, másrészt a fogyatékosság antropológiai megközelítését
tárgyaló fejezet nyújt.
A „Közvetítés” – Fogyatékosságügy és média Magyarországon című kötet ezer példányban jelenik meg, elektronikus formában is
hozzáférhető, a MÚOSZ honlapján.
A minisztérium megpróbálja a könyvet minden egyes szerkesztőségbe eljuttatni. További terv a kiadvány információit a médiaszakemberek képzésének integrált részévé tenni, esetleg továbbképzés
keretén belül továbbadni.

Elnézést kérünk a helyesírási hibákért – szükségesnek tartottuk
a művecske betűhív idézését.
Úgy gondoljuk, a bemutatott könyv valóban hiánypótló. Feltétlenül szükséges, hogy azt a maradék néhány mozgássérültet,
aki még küzd a régi kifejezések (például a tolókocsi) stigmatizálása és száműzése ellen, és aki még érzékeli a kerekesszék
pejoratív voltát (lásd a Tolókocsi vagy kerekesszék? című írást
főszerkesztőnk honlapján), szóval feltétlenül szükséges, hogy
ezt a néhány megmaradt mohikánt most már miniszteri leirat
dorongolja le és utasítsa, hogy végre álljanak be a sorba és
zengjék az Eszme dicséretét. Másképpen széthúzás lenne,
ugye.
Jó ötlet, hogy a fogyatékosterminológia iránymutatását olyan
tekintélyes, szakirányú szervezet vállalta magára, mint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, amely kifejezetten a fogyatékosokra volt specializálva, hát hiszen éppen ezért kellett
beléjük ömleszteni az esélyegyenlőségügyet is – s még jobb,
hogy a másik szülő a MÚOSZ, hiszen az újságírók között köztudottan hemzsegnek a fogyatékosok. A legjobb pedig, hogy a
könyvet éppen Göncz Kinga univerzálminiszter mutatta be a
sajtónak, aki közismerten sokat tesz a fogyatékosokért, például… mit is… elnézést, most hirtelen semmi se jutott eszünkbe.
Ja igen, könyvbemutató sajtótájékoztatókat tart arról, hogyan
kell minket nevezni, nehogy valaki véletlenül, jesszusom, cigányt mondjon roma helyett, amikor az a trendi. Más üldözött
népcsoportok szakértői persze régóta tudják, hogy attól, hogy a
zsidót mózeshitűre, majd izraelitára cserélik, semmi sem változik, mert a gyűlölködők pontosan ugyanazzal a hangsúllyal

ejtik ki az új kifejezést is, aztán az is lesüllyed az előző kifejezés érzelmi szintjére. Ennek legjobb példája a nigger – néger –
színes – színesbőrű – fekete – afroamerikai – afrikai amerikai
láncolat, ahol egyre szebben próbálták meg körülírni ugyanazt.
Amikor a nevezett népcsoport képviselői már sokadszor találták szemben magukat ólmos botokat lóbáló „emberekkel”, akik
az éppen politikailag korrekt kifejezést sziszegték gyűlölködve,
akkor muszáj volt új, politikailag még korrektebb szót választani. Egy idő után a szócsináló kedv alább szokott hagyni és régi szavakat elevenít föl, amik eredeti értelme már kiment a
köztudatból; ilyen például a magyar szlengben az előző évtizedben föltűnt gyakni ige, amit most „ütni-verni, megölni” értelemben használnak; azelőtt csak az ómagyar nyelv szakértői
ismerték, ők az eredeti jelentését is tudták, de azt mindig körülírták, sosem a manapság használatos, török eredetű szót írták
mellé a szótárakban.
Örülünk tehát, hogy az egyébként fogyatékosokkal egyáltalán
nem foglalkozó fogyatékos-tévéműsorok szerkesztői most már
könyvet is írtak egy olyan kérdéskörről, aminek vajmi kevés
köze van a fogyatékosok problémáihoz. Nagyon örülünk annak
is, hogy a szociális, egészségügyi, családügyi, fogyatékosügyi
és esélyegyenlőségügyi miniszter a politikaikorrektségügyhöz
is ért, igazi univerzális ember, meg kéne tenni nyelvészetügyi
miniszternek is. Ott hátha nem csinál bajt.
Javasoljuk azonban, hogy a terminológiát tegyék most már
kötelezővé, mert aki nem korrekt politikailag, az mégis mivégre él e Földön, tehát igenis meg kell állítani az embereket az utcán és megkérdezni, hogy paralimpia vagy paraolimpia, és aki
rosszat mond, azt büntessék meg, a befolyó bírságok menjenek
akadálymentesítésre.
Akkor egy füst alatt azt is meg lehet kérdezni, hogy homousion vagy homoiusion.

2006.07.23.

Buszlutri,
avagy egy buta kérdés
Megtudtuk, hogy működik a tolókocsisok közlekedése a Tisza
Volánnál. Ámbár vannak tolókocsi-emblémás buszok, azok
nem rendszerben közlekednek, hanem hol ezen a vonalon, hol
amazon, hol ekkor, hol akkor, merthogy nincs rájuk igény. Szerencsére, mondta az igazgatósági munkatárs, majd gyorsan javított: „illetve önnek nyilván sajnos”.
A LAttilaD.org kiküldött tudósítója, azaz Krisz megkérdezte,
hogyan lehet kifejezni ezt az igényt, és akkor mi történik.
Konkrétan egy tolókocsis ember utazása végett, ekkor és ekkor,
itt és itt. Egy ember miatt nem fogják átrendezni a járatokat,
volt a válasz. No de amikor mi hárman akartunk utazni, akkor
az volt a válasz, hogy a buszon csak egy tolókocsinak van hely.
Akkor hogy van ez?
Ez egy buta kérdés, felelte a munkatárs, de azt nem mondta
meg, hogy miért buta kérdés. Viszont adott egy mobilszámot,
ahol feltehetően az ez ügyben illetékessel lehet beszélni.
Ez csak munkaidőben lehetséges, addig is kikövetkeztettük,
hogy működik Szegeden a tolókocsisok utazása busszal.
– Bréko-bréko, itt Jenő, a Bartók téren vagyok, most jött be a
hatvanas, de nincs rajta embléma. Mi a helyzet, vétel?
– Bréko-bréko, a Brüsszeli körúton most ment el a tizenegyes, de azon sincs embléma. Vétel!
– Bréko-bréko, itt Ödön, most értem a Szent Rókus térre, állítólag járt itt egy emblémás busz, de nem tudták megmondani a
számát. Talán a hetvenkettő ipszilon. Géza, tudsz valamit? Vétel!
– Bréko-bréko, itt Géza a Tolókocsisok Helikopteres Buszfigyelő Szolgálatától. Szőreg fölött repülünk, az elmúlt tizenhét
percben huszonegy buszt láttunk, de egyiken se volt embléma.
Átrepülünk Dorozsmára, vétel!

2007.01.16.

Kódszám!
Az orvos kirohan a beteghez, megvizsgálja, a beutalóra ráírja a
naplószámot, aztán visszamegy a rendelőbe és kétségbeesik,
mert kollégája is van, aki fölhasználta azt a naplószámot. Új
beutalót kell írni, sőt valószínűleg a beteget is ki kell cserélni
egy új betegre.
Ez persze nem kiszúrásiból van, elvtársak. A naplókódszám
alapján ellenőrizhető, hogy ez a Kovács Béláné az a Kovács
Béláné-e, avagy egy másik Kovács Béláné. Most találtuk föl a
legspanyolabb viaszkot, elvtársak. Először volt születési helye,
lakcím, anyja neve, apja fasza, aztán lett személyi szám, TAJszám, adószám, jár a szám, most viszont lett naplószám! A számítógép automatikusan sorszámozza a különböző Kovács Bélánékokat, és ettől meg lehet ám különböztetni, hogy melyik
Kovács Béláné az a Kovács Béláné, amelyik Kovács Béláné
tényleg Kovács Béláné, nem pedig a másik Kovács Béláné!

2007.02.05.

Aludj csak, de fizess érte
Újévtől kisebb vagyonba kerül, ha a polgár bent akar alunni a
kórházban a beteg gyerekével. Mert a tébé nem téríti többé. Azt
nem tudni, hogy mi az a szörnyű drága sok szolgáltatás, amit a
tébé eddig térített. Azt se lehet tudni, hogy mi történik, ha egy
nővérkének megbetegszik a gyereke és pont arra az osztályra
kerül pont akkor, amikor anyu szolgálatban van. Mert ha fizetnie kell, akkor közölheti, hogy ő nem akart bent lenni a gyerekkel, nem fog fizetni azért, hogy dolgozhasson. Ha nem kell fizetnie, akkor visszatérünk a hetvenes évekbe, amikor az anyukák fölvetették magukat nővérkének, hogy bent lehessenek a
gyerekükkel. Aki nem hiszi, olvassa el Kádas Marika könyvé-

ben. Egyébként ők fél éveket töltöttek kórházban egy-egy alkalommal. Napi háromezer forinttal félmillióba kerülne ma. Ezek
után indokoltnak látom a kérdést: hol van ezért az értékarányos
szolgáltatás?

2007.04.15.

انا أراد أطباء عربين
A cím úgy olvasandó: aná ’aráda ’aTibbá’ ‘arabín, és azon
vágyamat hivatott kifejezni tört arabságommal, hogy arab orvosokat akarok. Nem azért, mert most ettem meg azt a gyógyszert, amit egy hete egy arab orvos tanácsolt nekem (aki olyan
tökéletesen beszélt magyarul, hogy csak a pecsétjéről derült ki,
hogy nem tősgyökeres atyafi). Két héttel ezelőtt is arab orvosokat akartam. Meg kínai orvosokat, szingaléz orvosokat, kenyai
orvosokat, cvána orvosokat. Mindenféle harmadik világbeli orvosokat.
Mert át kell alakítani az egészségügyet. Így nem maradhat.
(Változni arabul
taghajjara.) Az orvosok x százaléka becsapja az államot és a beteget, hogy többletbevételre tegyen
szert, y százaléka pedig becsapja az államot, hogy hozzájuttathassa betegét (
maríD) azokhoz a gyógy- és gyógyászati szerekhez, amiket az állam (
daula) azért tagad
meg a betegtől, mert az előző x százalék miatt behisztizett és
mindenkire gyanakszik. Természetesen x és y összege több
mint 100%, vagyis vannak orvosok, akik időnként a beteg érdekében csalnak, időnként a pénztárcájuk érdekében. Az orvosok z százaléka hozzá se szagol a területhez, amin tevékenykedik, csak mindenféle gyógyszereket (
dawá’) nyomogat a
betegbe meg mindenféléket vagdos benne, aztán hátha meggyógyul az illető. Ha nem, akkor pech. (Gyógyulás arabul
sifá’, ellenkező esetben temető arabul
madfan.) Az orvosok w százalékának nevetségesen alacsony a fizetése (
murattab), már ha lehet ezen egyáltalán nevetni. Az orvosok v

százaléka megköveteli a paraszolvenciát, u százaléka csak
„kénytelen-kelletlen” elfogadja (mennyivel tartozom arabul
kam adfa‘?), és u meg v összege hajszál híján 100%. A
maradék az a maroknyi orvos, aki egyáltalán nem fogad el
paraszolvenciát, mert ilyenek is vannak, én hiszek benne
(vallás arabul
dín).
A betegek pedig nem szólnak semmiért (birka arabul
Dán), mert az orvos kezében van az életük (kés arabul
szikkín), és ha nézeteltérésük van az orvossal, senki nem védi
meg őket. Legkevésbé az állam, amely a nézeteltérések túlnyomó részét generálja (háború arabul
Harb), de részrehajlással nem vádolható, mert az orvost se védi meg a betegtől,
ha arra lenne szükség.
Van ugyan egy miniszterelnökünk (
ra’ísz-ilwuzará), aki miniszterével (
wazír) kitalált némi átalakításokat, de időnként úgy néz ki, hogy ezzel többet árt, mint használ. Mert mindenki csak kiabál, mindenkinek ezernyi kifogása
(
i‘tiráD) van minden ellen, és némelyikük elmondja.
A többség nem mondja el, csak szép csöndben szabotál. A betegek is, láttunk beteget, aki a vizitdíjat tízezer (
‘asarat áláf) forintossal fizette ki, hogy jó sokáig tartson visszaadni
és jó hosszú sor kerekedjen. Más meg ötforintosokkal, hogy jó
sokáig tartson megszámolni.
De szabotálnak az orvosok is, mert ők ülnek a nyeregben
(teve arabul
dzsamál). Akármit talál ki a wazír, az ő kezükben van a szikkín és vele a hatalom. A maríD soha nem fog
tiltakozni semmi ellen.
Kivéve az arab orvosokat (
aTibbá’ ‘arabín). Meg
a mozambiki, a burmai, a türkmén és a csukcs orvosokat. Ők itt
olyan körülmények között dolgozhatnak (
‘amila), olyan
fizetésért, amiről odahaza nem is álmodnak. Cserébe jó munkát
végeznek, mert jövőre (
fi-sszana-lqádima) is meg
akarják kapni. Az arab orvos jól jár, mert sokat keres és támogathatja otthon hagyott rokonait, rajtuk keresztül hazáját. A
magyar (
madzsarí) állam jól jár, mert jó munkát kap a

pénzéért. A beteg jól jár, mert lelkiismeretes orvos látja el.
Mindenki jól jár.
Ezért akarok én arab orvosokat. A magyar orvosnál is fütyülök rá, hogy megeszi-e a malacot (
laHm khanzír),
miután engem meggyógyított. A magyar orvosnál se érdekel,
hogy milyen nyelven (
lugha) imádkozik, egyáltalán imádkozik-e. Engem az érdekel, hogy az orvos jól dolgozik-e.
Nagyon sajnálom (
ászif Haqqan).

2007.04.29.

Tisztelt Lidl!
Március 14-én kellemetlen élményben volt részünk szegedi üzletükben. Feleségemmel mindketten tolókocsisok vagyunk. A
bejáraton bementünk az üzletbe, ahol utunkat állta az a függőleges rúdon elhelyezett forgó alkalmatosság, amit a továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak tolókocsistoppernek neveznék. Mögöttünk feltorlódott a sor, két vásárlótársunk is megpróbálta elmozdítani a tolókocsistoppert, sikertelenül. Mi dudáltunk, az automata szüntelenül kiabált, hogy „nem kijárat,
menjenek a pénztárhoz”, de nem jött senki, hogy segítsen rajtunk. Végül megfordultunk és kimentünk a bejáraton, majd bementünk a kijáraton, mindkét helyen számtalanszor nekiütközve a többi vásárlónak, bevásárlókocsijaiknak és szitkozódásuknak, a szűk helyen az ajtóknak és falaknak is, de bejutottunk az
üzletbe.
Itt találkoztunk Harrison Ford üzletvezetővel, akit kérdőre
vontunk, hogy miért van ott a tolókocsistopper. Ford úr közölte, hogy cégüknél ez a szabvány. Vele ezután többet nem is vitatkoztunk, neki az a dolga, hogy a központi utasításokat végrehajtsa. Azt is elmondta, hogy a bejáratnál csengő van elhelyezve a mozgássérültek számára. Néhány nappal később feleségem és édesanyja ki is próbálta a „csengőt”. Percekig nyomkodtak valamit, ami nem volt semmilyen emblémával vagy fel-

irattal megjelölve, vártak, de nem jött senki, nem történt semmi. Más megnyomható dolog nem volt a bejárat környékén.
Végül bementek ugyanúgy, a forgalommal szemben, mint korábban, a többi vásárló szitkozódása közepette.
Nos, ha cégüknél ez a szabvány, akkor tájékoztatnom kell Önöket további szabványokról is. Családunkban, mely négy tolókocsisból áll, az a szabvány, hogy ahova mindenki más akadálytalanul bemehet, oda mi is akadálytalanul be óhajtunk menni,
anélkül hogy mások segítségére várnánk, anélkül hogy a forgalmat akadályozó kerékkötőknek éreznénk magunkat. Magyarországon és az Európai Unióban a szabványokat törvénynek nevezik, és azok is ugyanezt mondják; talán elengedik
most nekem, hogy konkrétan idézzek az esélyegyenlőségi és az
antidiszkriminációs törvényből, Önök is meg tudják szerezni.
A törvények pedig erősebbek az Önök szabványainál.
Szeretném figyelmükbe ajánlani a Media Markt által is alkalmazott forgalomszabályozó eszközt, amelyen a tolókocsisok
akadálytalanul átjutnak, ugyanakkor a bejáraton kimenni szándékozókat hatásosan megállítja. Ez két karból áll, amelyeket a
befelé igyekvő vásárló előtt fotocella nyit ki. Tény azonban,
hogy miután az Önök üzleteinek be- és kijárati ajtaja ugyanígy
viselkedik, vagyis a menetirányból érkezőt átengedi, a fordítva
haladót viszont nem, ilyen eszközre igazából nincs már szükség. Ahogy a tolókocsistopperre sem.
Örülnék, ha válaszukban arról tájékoztatnának, hogy a tolókocsistoppereket eltávolítják üzleteikből, és nem kellene törvényi eljárásra vesztegetnünk az energiánkat.

2007.05.15.

Tolókocsi vagy kerekesszék
2.
Gabó kommentárt írt a Tolókocsi vagy kerekesszék? című tanulmányhoz, csak mivel az még preblog kori, a kommentárt
csak egy másik blogcikkhez írhatta. Úgyhogy először is írok
egy blogcikket ebben a témában, hogy legyen mihez áttenni a
kommentárt.
Ez a tanulmány már négyéves; azóta sok szennyvíz lefolyt a
hátunkon, sok minden megváltozott. Az nem, hogy a széket
nem tartom jó névnek; de az igen, hogy a tolókocsit jónak tartanám. Már azt se.
Továbbra se fogadom el, hogy létezzék egy jármű, amit bútorként aposztrofálnak. A mi járművünk nem szék, mert nem
arra szolgál, hogy üljenek benne, hanem arra, hogy közlekedjenek vele. Hogy ülve közlekednek? Az összes járműben ülnek,
mégse székek. Bár persze ki lehetne próbálni. „Egy ember súlyosan megsérült a Füstös úton, amikor egy kirgiz rendszámú
teherszék áttért az út másik oldalára és frontálisan ütközött egy
szabályosan közlekedő kerekes ülőgarnitúrával.” Merthogy két
fotel meg egy kanapé van benne! „A Lyukas utcában útjavítás
folyik, kérjük a székeseket, hogy a Máshol utca felé kerüljenek.” „Forgalomlassító demonstrációt tartottak a gazdák, négy
mezőgazdasági székkel.” „A tűzoltók három székkel vonultak a
helyszínre.” „Houstoni idő szerint hatkor a Nemzetközi Űrállomásra érkezett az Endeavour űrszék.”
Szerintem ha az olvasó ilyen tudósításokat hallana-olvasna,
kikapcsolná az újságot és összegyűrné a tévét. De ha a többi
jármű nem szék, akkor a mi járművünk miért az?
Megmutatom.
Régen azok az emberek, akik elvesztették járóképességüket,
kétféle megoldásra számíthattak aszerint, hogy szegények voltak vagy gazdagok. Ha szegények voltak, akkor koldusbotra ju-

tottak, és tákolhattak maguknak egy deszkalapot négy kis kerékkel, aminek még neve sincsen. Nem hívták se széknek, se
kocsinak, elnéztek fölötte.
Ha gazdagok voltak, akkor a személyzet fogott egy kényelmes karosszéket, kerekeket szerelt rá, aztán tologatta. Nem számított járműnek (ami kár, mert nyelvünk gazdagodhatott volna
a lakájmeghajtás szóval), csak arra használták, hogy a dédmamát betolják a szalonba és kitolják a szalonból.
Ez természetesen szék, a szó szoros értelmében kerekes szék;
asztalos gyártotta ülőbútornak, és utólag látták el kerekekkel.
De emiatt a processzorvezérelt, akkumulátorral hajtott négykerekűt széknek nevezni olyan, mintha a luxusjachtot fatörzsnek
hívnánk abból kiindulva, hogy az őskorban úszó fatörzsön lovagolva haladtak a vízen. Persze ezt is ki lehet próbálni; a léggömb-anyafatörzs nekem tetszik. (Nem a repülőgépek voltak
az első légi járművek.) Természetesen az elv nemcsak a járművekre alkalmazható, „kérek egy tökhéj Pepsi-kólát” ugyanolyan jó mondat, mint „tegyél még papiruszt a lézerlibatollba”.
De azért remélem, ezt az ősnyelvet mindenki érteni fogja; nem
örülnék, ha szó szerint vennék a „gyújts meg egy fáklyát a tábortűznél” mondatot és rám gyújtanák a szobát ahelyett, hogy
fölkapcsolják a villanyt.
De nem akarom fölöslegesen szaporítani a példákat, csak
megjegyzem kárörvendve, hogy mostantól nem Országház, hanem Törzsbarlang.
Ha az olvasó jól kivigyorogta magát Pentium számolókövecskéi előtt ülve (esetleg Palm agyagtáblácskával a kezében), akkor el fogom rontani az örömét és megkérdezem, hogy miért
akarja a mozgássérülteket megtartani egy évszázadokkal ezelőtti állapotban, amikor székek voltak kerekekkel, és a lakáj
tologatta őket? És miért pont minket? Se a fehér botot, se a
vakvezető kutyát nem hívják szolgának, pedig valamikor az vezette a vak uraságot. A felolvasószoftvert se hívják Nyilas Misinek, a hallókészüléket nem hívják tölcsérnek. Akkor a mozgássérültek járműve miért szék még mindig – és meddig marad
az?
S még valami. Miért éppen szék? Miért nem fotel vagy ülés?

De ideje, hogy válaszoljak Gabónak, aki otthon ül kerekes
hokedlijén és időnként megnézi a hírhozó rabszolgákat (az internet ókori neve), hogy jött-e válasz a kommentárjára. De ez
legyen egy másik kőtábla.

2007.05.15.

Se tolókocsi, se kerekesszék
Akkor hát a válaszok Gabó kommentárjára.
Alapjában véve jó, csak az a baj, hogy engem senki sem tol...
Ez a Dóra-féle taszigálási dilemma, amiről egy régi Pirítóscikkben értekeztünk, ajánlom figyelmedbe. A kuratóriumi tag
mindmáig adós a válasszal, hogy mi legyen az olyan emberek
járműveivel, akiket igenis taszigálni kell, azok vajon nevezhetők-e tolókocsinak – és ha igen, akkor mi történjék azzal a szerkezettel, amit előbb taszigálásfüggetlen, majd taszigálandó fogyatékos vesz használatba (vagy fordítva)? Mikor történjen a
névváltozás: amikor az első számú használó kiszáll a kocsiból,
amikor a második számú beleül, vagy csak adásvételi szerződés ellenében? Súlyos kérdés, mert nem szeretném, ha mondjuk Dóra Krisztát megbántanák azzal, hogy tolókocsisnak nevezik, csak mert mondjuk egy taszigálásra szorulótól kölcsönzött kocsiban ül.
Meg az is baj, hogy a toló kifejezés egyértelmű tapintatlan
utalás az ÉN kiszolgáltatottságomra, magatehetelenségemre.
Miért tapintatlan? Kiszolgáltatott vagy? Magatehetetlen
vagy? Igen. Miért tapintatlanság a dolgokat annak nevezni,
amik? Nemcsak a jármű nevével van baj, a gazdájáéval is: a fogyatékos helyett egyesek segítséggel élőt selypegnek, és az a
céljuk vele, hogy minél tapintatosabbak legyenek. Holott ez

egy egyértelmű tapintatlan utalás arra, hogy rászorulunk a segítségre.
És ha már itt tartunk, a szék egyértelmű tapintatlan utalás arra, hogy mi csak ülünk egész nap egy helyben és nem csinálunk semmit. Ha mozognánk, akkor járművünk lenne és nem
bútorunk.
A nyelvészeti kitérő is jó az írásotokban, de biztos, hogy mindent be lehet 2 kategóriába sorolni?
Nem biztos, de Te se vetettél föl harmadik kategóriát.
Hisz a nyelv fejlődik. Jó esetben fejlődik, ha új dolgok lépnek
be az életbe.
Az előző cikkben elmondtam, hogy járművünket széknek nevezni évszázadok távlatából itt ragadt archaizmus. Tehát pont
ez helyezkedik szembe a nyelv fejlődésével.
A kerekes szék sztem azért életszerűbb, mert ez mégis csak
egy szék, ami helyváltoztatásra is alkalmas, de a pozícióm
mindvégig ülő marad benne.
Nos, erről az előző cikkben már értekeztem. Közben hallottam, hogy megvették a Chrysler székgyárat, és készül ám a villamosszék!
Engem ha valaki le tolókocsisoz, mindég azt mondom, látod,
hogy valaki tolna?:)
Viszont most cáfolod korábbi állításodat, hogy a tolókocsi a
kiszolgáltatottságodra utal. Ha nem tolnak, akkor ebből a szempontból mégse vagy kiszolgáltatott.
A fő gondom az, hogy ahhoz a táborhoz csatlakozol, amelyik
a legkülönbözőbb érveket felvonultatja a toló előtag kárhoztatására, viszont egy szót se szól arról, hogy miért ne lenne kocsi.
Márpedig a tolókocsi egy összetett szó, amit szét lehet bontani

és a két részét külön-külön hasznosítani. Már kerekes kocsit is
mondtak nemegyszer, holott kereke minden kocsinak van.
Igen, elfogadom, hogy bármi, amiben toló van, alkalmatlan
név olyan járművek számára, amiket nem tolnak, hanem a benne ülő kézi ereje vagy motor hajtja őket. De továbbra sem fogadom el, hogy miért lenne alkalmas név bármi, amiben szék van,
olyan tárgyak számára, amik mozognak. A szék egy bútor, arra
használjuk, hogy egy helyben üljünk. Amiről vitatkozunk, az
egy jármű, arra használjuk, hogy közlekedjünk. Azonfelül pedig olyan nevet szeretnék, amibe belefér a Tied is, Dóra Krisztáé is meg az enyém is. Én pedig nem ülök benne, én fekszem!
Nekem a szék nem jó név, széken nem lehet feküdni.
Mit gondolsz mindezekről, Gabó – vagy bárki más?

2007.05.16.

…se tolószék
vagy szekértoló…
Odáig már eljutottunk, hogy se széket, se tolót nem akarunk a
névben. De akkor mi legyen?
Néhány évvel ezelőtt, egy könnyed pillanatomban autónak
becéztem a nemtoló nemszékemet; amúgy is szokásom a dolgokat alternatív neveken emlegetni, a hajszárítót például tudományos nevén, elektrotermikus-aerodinamikus humánszőrzethumiditás-evaporizátorként, az olvasónak is tudom ajánlani.
Milyen névre is van szükségünk járművünkhöz?
– Ne legyen sértő, mint az emberek egyik fele szerint a toló,
másik fele szerint a szék.
– Ne legyen hosszú, mint a kerekesszék vagy pláne a rendeletekben olvasható villamos meghajtású szobai kerekesszék meg
használó által működtetett kerekesszék.
– Fejezze ki a készülék jellegét: azt, hogy ez egy jármű. Azért
ezt és nem azt, hogy ülnek benne, mert ez a jellemző tulajdonsága. Mint láttuk, minden járműben ülnek, tehát ha kifejeztük

azt, hogy jármű, akkor ezzel már tudattuk azt is, hogy ülnek
benne.
Egyre inkább úgy látom, hogy az először csak poénból alkalmazott autó az a szó, ami ezekre a motoros szerkentyűkre ráillik. Állj! Hova rohan az olvasó? Tessék visszaülni és szépen
végigolvasni, utána is ráér berohanni az Akadémiára és követelni, hogy engem kitüntessenek. Köszönöm.
Tehát autó. Nézzük a fenti szempontokat.
– Nem sértő. Persze bárki kitalálhatja, hogy őt precizírt az
autó sérti, de ezt mindenféle névvel meg lehet csinálni.
– Nem hosszú, sőt kimondottan rövid.
– Azt fejezi ki, hogy ez egy jármű.
Most vizsgáljuk meg, hogy az autó szónak a magyar nyelvben ismert jelentése lehetővé teszi-e, hogy erre a célra használjuk a szót. Mit hívunk autónak?
– Jármű, aminek beépített motorja van,
– kerekei vannak,
– úton haladásra szolgál.
Ha ebből bármi nem teljesül, már nem autó. Ha nincs beépített motorja, akkor lehet hintó, utánfutó, talicska, szekér – autó
nem lehet. Hiszen ez a szó a görög–latin automobil rövidítése,
ami magától mozgót jelent. Ha nem mozog magától, nem autó.
Ha nincs kereke, hanem mondjuk sítalpa van, akkor sem autó.
És ha nem úton mennek vele, hanem sínen, vízen vagy levegőben, akkor sem autó.
Márpedig a mi gépünk úton, kerekekkel, beépített motorral
megy, tehát az autó név igenis ráillik. Hogy nem benzin hajtja?
Ez nem kritérium, az első autókat gőz meg alkohol hajtotta, rövid távolságokra elektromos autókat használnak, senki nem vitatja el tőlük a nevet. Hogy nincs karosszériája, nyitott? Ez se
kritérium, van olyan sport, amiben kerekeken rohangáló alvázakkal versenyeznek, azok is autók. Hogy egyszemélyes? A
versenyautó és sok sportkocsi is. Hogy nem általános célra készült, hanem kifejezetten mozgássérültek számára? Hát aztán!
A mentőautó kifejezetten mentősök, a kamion fuvarozó vállalatok, a versenyautó pedig autóversenyzők, sőt egy bizonyos autóversenyző számára készül.

Gondolom, olyat senki nem hisz, hogy a mozgássérültek járműve ne viselhetné az épek járművének nevét. A vakok botja is
bot, akárcsak a horgászoké. Csak az épületekben van szegregáció, nekünk a cselédbejárón kell bemenni, a nyelvben egyenlőek vagyunk.
A legkomolyabb ellenérv, amire számítok, az, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az autót az autótól, azazhogy a B–4220ast a Ford Tourneo Connecttől. Erre két remek válaszom is
van.
Az első válasz: sehogy. Minek? A világ egyetlen nyelve se
vacakol azzal, hogy a rengetegféle autót mind megkülönböztesse. Autó. The car, das Auto, l’automobile, el áuto, авто és kész.
Ha kell, van márkanév, rendszám, minden.
A második válasz: azért mégiscsak megkülönböztetjük őket,
különféle elő- vagy utótagokkal, amikkel összetett szavakat
csinálunk. Teherautó, rendőrautó, mentőautó, tűzoltóautó, személyautó, autóbusz, autómentő, versenyautó, kukásautó. (Persze egy részüket autó helyett kocsival is szoktuk mondani, más
összetételekben pedig csak a kocsi járja: gépkocsi.) Hát akkor
találjunk ki egy összetételt, amivel szükség esetén egyértelműen megkülönböztethetjük az autónkat.
A mutattam összetételek egy része arra utal, hogy kik használják az autót (rendőrök, mentők stb.), másik részük arra,
hogy mit szállítanak vele (teherautó). Némelyik mindkét kategóriába beleillik: a személyautót személyek használják és személyeket szállítanak vele. (Olyan is van, ahol más a név alapja,
például a taxi régi neve, a bérautó.) Ha tehát a mozgássérültet
mint akár használót, akár „szállítmányt” jelöljük meg, akkor
olyan összetétel jön létre, ami gondolatvilágában illeszkedik a
felsoroltak közé.
Olyanról persze szó sincs, hogy „mozgássérültautó”. Nemcsak hosszú – márpedig ugye kerülni akarjuk a hosszú neveket
–, hanem arra is alkalmat ad, hogy fölelevenítsük a mozgássérült, mozgáskorlátozott vagy mozgásfogyatékos vitát. Viszont
megjelent már a rövidített alternatíva, ami ellen eddig még tudtommal senki sem tiltakozott. Mozgi. A mozgás- kezdetű elnevezések mindegyikének alkalmas rövidítése, áthidalja a köztük

levő különbséget, ugyanakkor rövid és kedves szó. Én szívesebben vagyok mozgi, mint mozgáskorlátozott.
mozgiautó
Éppen olyan szóösszetétel, mint a mozifilm: az előtagja egy
becézett szó, mi több, ugyanannak a mozog igének a becézése,
csak máshogyan.
Javaslatom tehát: egyértelmű esetben autó, ha pedig szükség
van a különbségtételre, akkor mozgiautó.
Az olvasó mit szól hozzá?

2007.05.17.

Így is lehetne
Meglepő választ kaptunk levelünkre a Lidltől. De mielőtt elmondom, elsorolnám, hogy eddig ki hogyan reagált, amikor
felróttuk nekik akadálymentesítési hiányosságaikat.
Az Enternet beperelt.
A Coop elnök-vezérigazgatói dörgedelemben egyszer s mindenkorra kitiltotta a tolókocsisokat az inkriminált boltból, a
nagyáruházi ügyben pedig „segítenénk, de nem rajtunk múlik”
módon reagált.
A Komplett egyszerűen elengedte a füle mellett az EBH idézését.
Az OTP sajnálta és megígérte, hogy mindent megtesznek, de
nem történt semmi.
S mit csinál ehhez képest a Lidl? Az olvasó nem fogja elhinni.
Gondolkodik. Beszél a vásárlóval. Megoldást keres.
Felkértek minket, hogy tekintsük meg az üzletüket és szakértsük akadálymentesítési szempontból. Már az önmagában unikum, hogy képesek voltak felismerni: ők nem tudhatnak mindent. Nálunk az a szabály, hogy mindig mindenki mindent tud,
csak másvalaki sose tud semmit. Minden egyes cég és minden

egyes helyi mitugrász a tudás abszolút letéteményese, csak a
vevő nem tud kettőig számolni. A GYSGY-nél el szokták nekünk magyarázni, hogyan kell használni az autót, mert egy
mozginak nem elég tíz év, hogy megtanulja. Ők bezzeg tudják,
bár ők nem használják.
A Lidl kerek perec kijelentette, hogy ők nem tudták, hogy ez
probléma, és szeretnének többet tudni. Ez már akkora dolog,
ami a legtöbb cégtől nem telik ki. Nagyon kevés kell pedig
hozzá. Egy kis reális helyzetfelmérés, egy kis udvariasság, egy
kis rugalmasság. Egy Lidl méretű áruházlánc nyugodtan megtehetné, hogy rá se fütyül az egészre. Beperelnek? Tegyék.
Mekkora kártérítésre számíthatnak, tízezer forintra? Ugyan
már, tízmilliót se vennénk észre. Köteleznek minket, hogy alakítsuk át az áruházakat? Ugyan már, nem költség, és különben
is kibulizzuk, hogy ne kelljen. Mi vagyunk a janik.
Hát a Lidl nem érzi magát janinak. Kommunikál és javítani
akar. Ki lesz a következő?

2007.07.16.

Összefoglaló a nagyáruházról
Ha Gabó nem értette a nagyáruházról adott beszámolómat, ezzel más is lehet így, írok hát egy kis összefoglalót. Amúgy is
terveztem, hogy egy-két történetet elmondok dióhéjban, mert
kérdések szoktanak jönni, hogy ez meg az micsoda, és nem tudok mindig adni egy sorszámot, hogy tessék ez a blogcikk, olvasd el. A blog születése előtt kezdődött ügyek még kevésbé
vannak itt leírva, mint a későbbiek.
Tehát a nagyáruházi ügy helyszíne a Napsugár Nagyáruház,
aminek hivatalos lakcíme Jókai u. 1., de a főbejárat az Aradi
vértanúk terén van, a talajszintről fölvezető két rámpa pedig a
Tisza Lajos körúton, pár saroknyira Szeged híres dómjától. Az
áruház már a nyolcvanas években is működött, a földszinten és
az emeleten is kiszolgálta a vevőket, a tolókocsisokat is, akik a

legnagyobb természetességgel liften mentek föl. Krisz a nyitás
óta odajár és soha semmilyen akadályba nem ütközött. Jómagam 2003 óta tudok ismét mozogni, és első hosszabb útjaim
egyike oda vezetett. Úgy egy évig mehettem föl az emeletre, de
hát úgy kell nekem, ha tíz évvel előbb hagyom ott Budapestet,
tíz évvel tovább járhatok a nagyá emeletére. Még 2004 nyarán
is jártunk az emeleten (ez fontos).
Ám történt 2004. november 14-én (a mostani ítélet rögzíti e
dátumot), hogy kizavartak minket a folyosóról. De itt kell egy
kis leírás.
A földszinten, a Printker írószerbolt és az azóta tán megszűnt
cipőforgalmazda között fehér faajtó található. Ezen belépve
egy folyosóra jutunk. Némi kanyarok és elágazások is vannak
rajta, elnézést, de csak egy évig volt nekem engedélyezve,
hogy belépjek oda, és közel három éve megtiltatott, hadd ne
kelljen pontosan emlékeznem. Krisz emlékszik, nekem ez elég.
A folyosó másik vége a Coop üzletének hátsó fertályán lyukad
ki, ami sajátos megoldás, hiszen így bárki megteheti, hogy némi Coop-árut magához véve a folyosón át távozik, és a Printker
mellett visszatér arra a területre, ahol bárki bármilyen áruval
szabadon sétálhat. De hát ez a folyosó ugye csak belső használatra való, idegen lényeknek belépni tilos. (Nemrég olvastam
Gazdaságos Munkatárs Tesco-titok című művét, amiből én azt
a tanulságot szűrtem le, hogy a vásárlók töredékét lopják annak, amit az alkalmazottak. De mindegy.)
Mármost erről a folyosóról nyílik a két teherlift ajtaja. A vásárlótérből ezeknek ajtajuk nincsen. Ha lenne, az én mesém
nem tartana semeddig se. A liftek akkoriban mindig tartalmaztak egy liftes bácsit, aki hívásra jött, ajtónyitott, vertikálisan
transzferálta a polgárt, és eszébe se jutott megkérdezni, hogy
utasa mit keres azon a folyosón.
Mígnem az említett napon a liftek ajtaik bézárvák. Mielőtt
meglepődhettünk volna és eldönthettük volna, hogy mit tegyünk, a folyosó megtelt biztonságiakkal, akik döbbenetüknek
adtak hangot, amiért a szentélyben illetéktelenekre bukkantak.
(El ne feledjem, a folyosóra vezető, említett fehér ajtó általában
zárva volt, mi ezért mindig megkértünk egy alkalmazottat,
nyitná-e ki, és az mindig kérdés nélkül kinyitotta – akkor is, ha

biztonsági őr volt.) Közölték, hogy a lift tabu, és kitereltek
minket a vásárlótérbe. Sose feledem el, milyen gyanakvó tekintettel méregetett minket az ott posztoló cipőárus.
Óhajtottunk beszélni a főnökükkel. Jó, majd lealacsonyodik
magukhoz, amikor kedve tartja, addig maradjanak veszteg –
valami ilyesmit jelentett az udvarias válaszuk. Vártunk. A legtürelmesebb vásárló öt percet vár egy üzletben, mi ennél sokkal
többet vártunk, és be kell szorozni néggyel, mert az egész család ott volt. Aztán elővettem kicsiny zsebifonomat és fölhívtam
a Délmagyarország szerkesztőségét. Kértem egy újságírót, akit
érdekel egy sztori, most azonnal. Kaptam is egyet, akinek vázoltam az eseményeket, s ő rövidesen oda is jött fotós kollégájával. Akkor már másfél órája vártunk. Az újságíró elment
megkeresni az illetékes főnököt, aki csodák csodájára perceken
belül előkerült. Bud Spencernek hihette magát, ámbár se olyan
nagydarab nem volt, se olyan rokonszenves, de megállt mellettünk szétvetett lábakkal, csípőre tett kézzel, mint a megtestesült
erőtelj, őrajta keresztül márpedig ezek a benső termekbe nem
jutandanak. Énbennem persze azonnal beindult a szadista, de
akkor még csak olyan félgőzzel; ma már, az OTP rendszeres
megalázásai után, egy ilyen biztonsági parancsnokot addig nem
hagynék békén, amíg le nem veti a pózokat és normálisan nem
kezd beszélni. Akkor beértem annyival: „Miért nem mosolyog,
amikor fényképezik?” Erre Stallone tövig morcosan, à la Dulifuli a Hupikék törpikékből: „Nem szoktam mosolyogni. Ebben
a szakmában az ember nem mosolyog.” Ami egyébiránt hazudás, az épület rogyásig van barátságosan mosolygó biztonsági
őrökkel, de mindegy.
Stallone előadta, hogy a folyosó márpedig magánterület, ráadásul az EU-csatlakozás óta ÁNTSZ-rendelet által a vásárlói
áthaladás az élelmiszerek szállítási útvonalán tilalmaztatik, ez
van, alászolgája. (Mondtam, hogy fontos lesz: 2004 nyarán, az
EU-csatlakozás óta már jártunk az emeleten.) Azért ennyivel
nem úszta meg, addig préseltük, amíg végül keletkezett egy
speciális, különleges, egyszeri és rendkívüli, abszolúte exkluzív különengedély, ami feljogosított minket a lift folyosói megközelítésére és használatára, biztonsági őri kísérettel, ráadásul
oda-vissza. A cipőárus gyanakvó tekintetétől kísérve.
Egy-két kérdés persze maradt az emberben már akkor is.

1. Ki volt az, akinek jogában állt a hihetetlenül szigorú, alkotmányos jogokat, esélyegyenlőségi törvényt, mindent überelő
ÁNTSZ-rendelet parancsa alól felmentést adni, még ha ilyen
rendkívülit is?
2. Miért vonatkozott ez az engedély a Délmagyar két emberére is? Mert ők ugyanazzal a szigorúan tilalmas lifttel jöttek föl,
holott tudták volna használni akár a mozgó-, akár a mozdulatlan lépcsövet.
3. Kinek a fejében fogalmazódott meg az engedélyből kiolvasható „most ezeknek engedjünk, úgyse jönnek vissza többé,
pláne nem a sajtóval” szemlélet, és hogyan hiheti az illető,
hogy neki jövője van a kereskedelemben?
No mindegy, fölmentünk, lejöttünk. A későbbiekben is előfordult, hogy balhét csaptunk, például 2005 májusában, amikor
családi rendezvényre készültünk, és bevásároltunk volna egykét dolgot. Nem engedtek föl, holott fél év alatt a problémát
már meg lehetett volna oldani. Ekkor közöltük, hogy jegyzőkönyvet akarunk a történtekről. Azt nem lehet. Jó, akkor itt maradunk, amíg jegyzőkönyv nem lesz. Este hétkor bezárnak, figyelmeztettek minket, miközben a cipőárus rettentő gyanakvóan nézett. És ha addig se megyünk? Akkor ők biza kihívják a
rendőrséget. Remek, feleltük, a rendőrség majd ír nekünk jegyzőkönyvet. Erre a biztonsági főnök megtalálta a megoldást. A
héten már nem lesz bent az illetékes vezető, de a jövő héten ő
személyesen fog vele beszélni, és megkeresik a megoldást. Jövő héten megoldják a problémát, istibizi. Hát jó, feleltük, mi
bízunk önben, zárás előtt távozni fogunk. Meg is tettük. Ennek
több mint két esztendeje.
Vártunk egy kicsit, jóval többet az egy hétnél, de eredmény
nem lett, így hát beadványt menesztettünk az Egyenlő Bánásmód Hatóságra. Volt helyszíni szemle az áruházban (erre nem
mentünk el, nem akartunk befolyásolni senkit), volt egyeztető
meghallgatás (erre elmentünk, csak a Komplett nem volt ott),
végül egy év múlva, tavaly augusztusban az EBH elmarasztalta
az áruházat. Hat hónapot kaptak a jogsértő állapot megszüntetésére, vagyis idén márciusra lift állna a vásárlók rendelkezésére, ha a dolgok egyszerűek lennének. De nem azok.

Most olyan dolgokat mesélek el, amikről az áruházba látogató
vásárló nem tud és nem is érdeklik, ha elmondanák neki, megvonná a vállát, fütyül rájuk – de mi ezek miatt a dolgok miatt
vesztettünk. A helyzet az, hogy az áruház földszintjét a Coop
bérli, az emeletet pedig a Komplett. A liftet a Coop záratta le.
Most a lift a szintén Komplett-felségterület alagsort és az emeletet köti össze, a földszinten nem áll meg. A két cégen kívül
van egy Szeged Nagyáruház Társas Üzletház is, vagyis maga
az épület mint jogi személy, amitől a két cég a területet bérli.
Mármost a tulajdoni huzavona az oka mindennek. A két bérlő
nem beszél egymással, hogy miért, arról fogalmam sincs és
nem is érdekel. A Coop ugye nem tud a bajunkon segíteni, hiszen az emeletre való feljutás a gond, ők meg csak a földszinten gazdák. A Komplett viszont egyszerűen kivonta magát az
egész EBH-eljárásból. A Coop ügyvédje az EBH tárgyalásán
kifejezte együttműködési hajlandóságukat, engedik a szükséges
építkezést a területükön, akár albérlőik (amilyen a cipőárus) területét is megkurtítják, de hát a Komplett nélkül ugye nem lehet.
Az EBH tehát határozott. S ekkor megjelent a ház, a bérbeadó, hogy őt bizony az egészből kihagyták. És beperelte az
EBH-t, kérve a határozat bírósági megsemmisítését. Az EBH
közölte, hogy ő igenis bevonta a házat, ezt meg amazt beszélte
vele, erről írást mutatott, de a bíróság a felperesnek hitt.
Mégpedig elég csúnyán, ámbár kétségkívül törvényesen. A
per indulásakor az EBH-eljárás megindítója, kis feleségem jogot kapott, hogy beavatkozzon a perbe, ha akar. Akart, hogyne
akart volna, megírta a bíróságnak, hogy ennek a pernek ő a főszereplője. Kérte, hogy tegyék át ide, elvégre az alperes EBH
kivételével minden szereplő itt van, de nem tették át, hogy is
nézne az ki, hogy az ember fontosabb legyen a szabálynál. Kap
majd egy tárgyalási jegyzőkönyvet, hogy mit mondtak a többiek, és írásban nyilatkozhat.
Hát ehhez képest a jogerős ítéletet küldték meg, merthogy az
„alperesi beavatkozó” meghallgatására nem volt szükség. Az
EBH-nak újabb eljárást kell csinálnia, aminek során majd bizonyára ügyelnek, hogy az összes pöcsétes papírból kapjon az
áruházat tulajdonló csoport is. S ha az is lezajlott, akkor majd

keresnek valami más módot, hogy szabotálják a határozatot és
kizárják az emeletről a ronda, alacsonyrendű tolókocsisokat.
Egyébként az áruháziak megoldották a mi emeletre jutásunkat,
már a kezdet kezdetén. A következőképpen működik. Bemegyünk a földszintre és szólunk a portásnak (aki olyan helyen
van, amit csak lépcsőn lehet megközelíteni, de erről ők nem tehetnek). Visszasétálunk a körútra és lemegyünk az utcáról a
mélybe vezető rámpán (ami életveszélyes, de erről ők nem tehetnek). A portás lent vár minket, és ráemel a lépcső tetejére
egy targoncaszerű szerkezettel (amire rá van írva, hogy személyszállítás tilos, de erről ők nem tehetnek). Ezután már meg
tudjuk közelíteni a liftet egy alagsori folyosón át (amin ugyanazt az élelmiszert szállítják, mint a földszintin, tehát ÁNTSZelőírás tiltja, de erről ők nem tehetnek). De lehet, hogy pont
visszafelé mondtam el az egész Verne-regénybe illő útvonalat,
mert a rengeteg veszély és törvénysértés miatt soha nem voltunk hajlandóak kipróbálni.
A legnagyobb bajom azonban talán mégsem az áruházzal van,
hanem a fogyatékostársadalommal, magára ne vegye, aki nem
ilyen. Mert tolókocsis is dolgozik ám az áruházban, aki pár
éve, amikor éppen a biztonságiakkal vívtunk szópárbajt, odajött és elkezdte osztani az észt: minek akarunk mi az emeletre
menni, ő se megy, keres magának másik helyet, ahol nem ütközik akadályokba.
Ez a baj, tetszik tudni. Az USA déli államaiban egy évszázaddal a rabszolgaság eltörlése után még mindig érvényben
volt, s talán ma is érvényben van egy sereg diszkriminatív rendelet, céges parancs, mifene. Miért? Mert a fekete bőrű polgárok nem álltak föl és nem mondták: hát ebből elég, ezt most
azonnal hagyjátok abba.
Igen, tudom, nehéz elsőként fölemelni az embernek a szavát.
De talán háromszázadiknak méltóztatnátok?

2007.08.20.

Egészségügyi reform kellene
De nagyon kellene. Egy igazi. Állítólag zajlik egy, de ez valójában nem több és nem más, mint a rendeletek reformja. Ezt
eddig így szabályoztuk, most majd amúgy szabályozzuk, azt
szigorítjuk, emezt megemeljük, amazt lecsökkentjük.
Smoncesz. Ez még a vendéglátó- vagy a textiliparban se lenne reform, hát még az egészségügyben, ami olyan, mint egy vizes talajon álló vályogház: alulról kezd szétrothadni. A rendeletek nem változtatnak semmin. Annyi, mintha kirúzsoznánk a
döglött hiéna száját, hogy megnyerőbben hasson.
Adnék egy-két tippet az illetékes elvtársaknak, tudva, hogy
még ha le is ereszkednének odáig, hogy elolvassák – ami kizárt
–, akkor is óvakodnának attól, hogy bármit megfogadjanak belőle. Igazuk csak nekik lehet, ők Mindentudó Jánosok, senki
más nem ért semmihez.
Hát éppen ettől ment szét az egészségügy (szerintem már beszélhetünk róla múlt időben, nyugodjék szegény): attól, hogy
minden tele van Mindentudó Jánosokkal. A polgár, aki az egészet éli, nem tud semmit a bajairól. De rátérek már a konkrét
ügyre, amivel most szenvedünk.
Történt tehát, hogy kis feleségem autója elkezdte vészesen
zabálni az aksit, reggel levettük a töltőről, este már félig üres
volt. Aztán eljutottunk oda is, hogy délutánra már csak mászott. Pontosan úgy, mint az előző kocsi, amit, ha jól emlékszem, három év tortúrával sikerült végre leselejteztetni. Ez még
nincs másfél éves.
Fölhívtuk Mindentudó Jánost a gyárban, és néhány hét alatt
eljutottunk odáig, hogy hajlandó legyen kiküldeni valakit, aki
bemérte az aksikat és hibátlannak találta. Elhangzott a szokásos
lebaszás, hogy nem értünk a kocsi használatához, de megint elmaradt a tanítás, hogy hát akkor hogyan kell használni. Ahogy
pár éve már megesett. Szegénykém még mindig nem tudja,
hogy is kell az autót használni. Már tíz éve nem. Ami viszont
furcsa, hogy ennek ellenére szemrebbenés nélkül garanciában

javítják, pedig nem használhatja rendeltetésszerűen, ha egyszer
nem ért hozzá. Márpedig „a nem rendeltetésszerű használat a
garancia megszűnését vonja maga után”.
(Persze akkor se használhatná rendeltetésszerűen, ha egyetemi diplomája lenne belőle, hiszen ezek szobai kocsik, utcára
kivinni őket törvényileg tilalmaztatik és a garancia elvesztésével jár. Hogy miért visszük ki őket? Mert muszáj, kedves olvasó! Mert „egy kihordási időn belül szobai és utcai kerekesszék
egyidejűleg nem írható fel”, márpedig a kihordási, szebb magyarsággal vemhességi idő tíz év. A mozgi polgár tehát tízévenként döntést hoz, hogy a következő tíz évben nem jön ki a
lakásából vagy nem megy be a lakásába. Én ezt a döntést nem
vállaltam, úgy érzem, hogy már leszolgáltam börtönéveimet.
1985 tavaszától 2003 tavaszáig egyáltalán nem tudtam mozogni.)
Szóval ez ügyben folytattunk hosszas huzavonát Jánossal, a
cég helyi igazgatójával. Közben történtek más dolgok is, az
egyik töltőnknek elszakadt a farka, aztán a másik megszűnt
életjelet adni, és kiújult a vezérlőproblémánk is, tudom, prompt
kellene elmesélnem ezeket a dolgokat, amikor történnek, de
most már mindegy. A Holt Töltők Társasága vezetett oda, hogy
megfeszült a viszonyunk a GYSGY-vel, mert a cseretöltő több
mint egy hónapon át nem érkezett meg. Mert nem hozott a kocsi Kisújszállásról. Mert végre hozott, de nincs kocsi, amivel
elküldje. Mert lett kocsi, de lerobbant. És mialatt mi azért szenvedtünk, mert ők képtelenek megszervezni a munkájukat, még
lelkesítő szólamokat is kaptunk azokról, akiknek, szegényeknek, csak egy elektromos tolókocsis van a családjukban, bezzeg nekünk milyen jó, hogy még így is van egy töltőnk. (Azt
tudni kell, hogy egy kocsi feltöltése egy egész éjszakába telik,
vagyis ha csak egy töltő van, akkor egy éjszaka egy kocsit lehet
föltölteni. Nappal kellenek az autók, töltés nuku. Következő éjszaka pedig ugye megint Krisz kocsiját kell tölteni, mert leszívta az áramot! Egy hónapig azt játszottuk, hogy amikor lehetett,
ki az autóból, töltőre vele, és állandóan három-négy lámpával
mászkáltunk. [Ti. a töltésmérőn hat lámpa van. Négy lámpával
a jó állapotú kocsi még elég sokat elmegy. Hárommal már nem
célszerű fél kilométernél messzebb levő helyre indulni.] Hogy
a villanyszámlánk mit szólt a dologhoz, azt most hagyjuk; azt

viszont érdemes megemlíteni, amit ma hallottunk valakitől,
hogy a túl sok töltögetés zárlatossá teheti az aksit.)
Egy hónap elteltével besokalltam, különösképpen azért, mert
hétfőn fölhívtam Mindentudó Jánost, aki boldogan újságolta,
hogy örömhíre van, holnap lesz töltőnk. Szerintem hihetetlen
türelemről tettem tanúbizonyságot, amikor péntekig vártam a
következő telefonnal. Akkor viszont bepöccentem, és kerek perec megkérdeztem: mikor lesz töltőnk? Kezdett valamit magyarázni, de nekem abból is elegem van, hogy csak mobiltelefonon
elérhető emberek állandóan litániákat zengenek az én költségemre (mert ők soha föl nem hívnának) olyan dolgokról, amik
engem nem érdekelnek. (Ha az olvasó kenyeret akar venni és
nincs, érdekli, hogy miért nincs? Ugye.) Közöltem, hogy ez engem nem érdekel, és mivel megint keresztnéven szólított, bejelentettem, hogy én őneki Láng úr vagyok, ő meg nekem Mindentudó úr. Évekig uraztuk egymást, aztán egyszer leattilázott,
mire én juszt is elkezdtem jánosozni, úgy véve, hogy ő az idősebb (elég öreg pasas), ő határozza meg a nexust. De abban a
szituban, hogy én vagyok a vevő, ő meg az iparos, aki a pofámba hazudott, hát ott én határozom meg a nexust! (És borzasztóan elegem van abból, hogy mindenkinek én legyek a hé, te
fiú, az Alabamában meg hasonló helyeken van, hogy a fekete
bőrszín „hey, boy”-t csinál akár diplomás emberekből is.) Úgyhogy fölbontottam a keresztnéven szólítást, sokkal korábban
kellett volna, nem őröztünk együtt libát.
Mindentudó úr azonban emlékezni vélhetett a libaőrözéssel
együtt töltött boldog időkre, mert úgy levágta a telefont, hogy
még. Ami pedig engem húzott föl, de istenesen, énvelem nagyon sok mindent meg lehet csinálni büntetlenül, de aki levágja
a telefont vagy bármi más módon kitér az elől, hogy kommunikálhassak vele és megoldhassuk a problémáinkat, az onnantól
jobban teszi, ha vár egy percet, amíg én kiásom a csatabárdot,
aztán odafekszik a helyére és elássa magát. Főleg a szolgáltató,
boltos, mesterember, aki az én pénzemből él.
Keresgélni kezdtem, s csakhamar kilyukadtam Mindentudó
Jónásnál, a korábbi igazgatónál, akiről fogalmam se volt, hogy
mi lett vele. Most megtudtam. Köszöni, jól van, és még mindig
ő az igazgató. De akkor miért kaptunk mink olyan infót, hogy
János az igazgató?

Nos, Jónástól először is megkaptam a lebaszást, igazán tudhatnám, hogy először a recept, aztán a stuff (mintha nem történt volna százszor, hogy megcsinálták, amit kellett, aztán mi
elballagtunk és fölírattuk), amire közöltem, hogy ha akkor fölíratom, mostanra lejárt volna. És kaptam csodálkozást is, hát
hiszen tegnapelőtt kaptak töltőket. Nekem János már a múlt
hétfőn mondta, hogy kaptak. Elgondolkodtam: vajon miért nem
egyeztetnek ezek az emberek, hogy egyformát hazudjanak?
Vagy csak valaki tévedésben van? Az se sokkal jobb; Jánosnak
az orra elé érkezik a cucc, vaknak kell lennie, hogy ebben tévedhessen, Jónásnak meg mint igazgatónak tudnia kell mindenről, éspedig helyesen.
A töltődolog hamarosan lezárult: felírattuk, kihozták. A vezérlőt megcsinálták; most már elmesélem azt is.
Az a helyzet, hogy különféle tevékenységek végzéséhez a kedves egy bizonyos módon tartja a karját, a vezérlőre támaszkodva. (A kocsikat úgy tervezik, hogy a polgár egyenes háttal fog
ülni, egymás mellé nyújtja majd a combjait, térde kilencven
fokban be lesz hajlítva, lábfeje vízszintesen előre áll és fölfekszik a lábtartóra, karjai vízszintesen végigfekszenek a karfákon, és jobb [bal] karja éppen olyan hosszú, hogy kezével eléri
a vezérlőt, amit a három vagy négy lehetséges távolság egyikén
helyeztek el. De aki ilyen tökéletes, annak minek a mozgiautó?) Ez, mármint hogy rátámaszkodik, sokáig nem jelentett
problémát, mert egy műanyag vagy fémlap volt ott. A mostani
Shark vezérlőkön viszont ott van a főkapcsoló. Az egy dolog,
hogy időnként bekapcsol az autó, amikor nem kellene, de általában nem indul el. (Ha a joystick ki van térítve, amikor bekapcsoljuk, akkor csak villognak a lámpák, de a kocsi nem mozdul. Előbb vissza kell engedni a joystickot függőlegesbe.) Az
viszont már bibi, hogy a tavaszi kocsi vezérlője őszre holtan feküdt. Ha más mondja, nem hiszem el, de saját magam megtettem huszonötször, hogy elhúztam a kezemet a kapcsoló fölött
pár centivel, és a vezérlő bekapcsolt. Bizonyos fajta zökkenőktől pedig ki, ami klassz dolog menet közben, ki lehet tőle esni
fejjel az aszfaltra. Szerencsére nem történt meg.
A vezérlőt megjavíttattuk, de preventív megoldást is szerettünk volna, hogy ez ne történjen meg újra, írtunk tehát a vezér-

lő gyártójának Új-Zélandra. Ők válaszul összehoztak a pesti
GYSGY termékmenedzserével, aki, láss csudát, autók személyre szabásával foglalkozik. Tevékenysége ezúttal abban
állt, hogy üzent a korábban tárgyalt Mindentudó Jánosnak,
hogy csináljon valamit.
(Nálunk gyakori módszer, hogy amikor a polgár már végképp
nem tud mire menni a helyi erőkkel és elvergődik a Legfőbb Illetékeshez, akkor annak tevékenysége abban merül ki, hogy
visszaküldi a polgárt ugyanazokhoz a helyi erőkhöz, és gratulál
magának, hogy már megint milyen jól elintézett egy ügyet.
Közben a polgárt otthon megüti a guta, de ez külön haszon,
mert így nem jön többé vissza. Eszembe jut, amikor elhurcolták Mészáros Márta apját, anyja egy ideig írogatott a kirgiz
pártszerveknek, aztán már egyenesen Sztálinnak, és külön könyörgött, hogy ne küldjék vissza a levelét Frunzéba. Ez hetven
éve volt egy elvakult diktatúrában!)
János néhány hónap múlva visszahozta a vezérlőt azzal, hogy
nem volt semmi baja (lehet persze adminisztrációs hiba is, de a
polgár önkéntelenül arra gondol, hogy őt nézik hülyének), és ő
ragasztott egy karikát a kapcsoló köré, így majd nem nyomódik
állandóan a gomb. Nem derült ki, hogy tényleg nem nyomódott
volna-e, mert amint Krisz rátette a kezét, a karika tüstént leesett. Pár hónappal később a kapcsolót magába foglaló műanyag borítás kezdett elválni a vezérlő borításától, szépen fokozatosan, míg végül már kilátszott az elektronika. Arra gyanakodtunk, hogy a karika ráragasztásával megoldódhatott a gyári
ragasztóanyag. A szokásos pár hét hercehurca után megcsinálták (remélem, mert amikor visszahozták, a dobozból olyan bagóbűz áradt, hogy nem voltam képes belenézni).
Térjünk vissza az aksiakhoz. Nem sokkal azelőtt, hogy János
levágta a telefont, a sokadik nyaggatásra hajlandó volt elvitetni
őket és tisztességesen megvizsgálni. Né csak! Zárlatosak! Jé!
(Krisz akkor már hetek óta a testvére kocsijából kivett aksikkal
mászkált, ahogy azóta is. A testvére pedig nem tud mászkálni
semmivel.) János nem mondta, hogy ökör voltam, bocsánat,
csak kiállított egy szakvéleményt, ami alapján új aksikat lehet
fölíratni. Enélkül csak két év elteltével.
Tetszenek tudni, hol van Kakasszék? Valaha én se tudtam, de
a Csongrád megyei mozgikkal megtanultatják. Amikor a kocsi-

mat fölírattam, oda kellett menni személyesen, az ember elindul Istenháta irányában, és addig megy, amíg mögé nem ér. Itt
kakasszékel az Egyetlen Ember, aki Csongrádban elektromos
kocsit és hasonlókat írhat föl. Most is őhozzá kellett fölfohászkodni, de szerencsére csak papírilag. De ha az olvasó azt hiszi,
hogy így könnyebb, akkor még sok csalódás fogja érni az életben.
A szakvéleményt a személyazonosság igazolásának megállapíthatóságát foganatosító papírokkal, egy Kakasszékre szóló
háziorvosi beutalóval és háromszáz forint tolvajcsalogatóval
postára kellett adni. Kellett volna, mert beutalót nem kaptunk.
A rendelőben az asszisztens, Mindentudó Jeromos megmagyarázta, hogy azt nem lehet, mert a szék területen kívüli, ezért
őnekik írniuk kell egy meghívólevelet, hogy fogadják a polgárt,
és akkor lehet beutalót írni. (De a polgár oda se megy, sivalkodtunk.) Vagy adhat beutalót az illetékes szakorvoshoz, aki ad
még beljebb utalót Kakasszékre. (De hát Kakasszéken van az
illetékes szakorvos, sivalkodtunk megint.) Beutaló nem lett, kísérőlevéllel helyettesítettük, miszerint beutalót nem kaptunk,
kérünk csekket a vizitdíjról.
Tíz nappal később fölhívtam Kakasszéket, ahol megkaptam a
lebaszást. Mi az, hogy nincs beutaló?! Hát a háziorvosnak vadászkutya kötelessége beutalót adni, hogyhogy ezt a háziorvos
nem tudja? Jó, ő fölhívja a háziorvost és megmagyarázza neki.
Másnap elmentünk a beutalóért a háziorvoshoz, abban a hiszemben, hogy már tud mindent, megkapjuk a beutalónkat, elküldjük, elvégre pénzünk tértivevényes levelekre dögivel,
avagy esetleg a doki lesz oly jó, és mivel az ő alkalmazottja
volt hülye, átvállalja a postaköltséget.
Frászkarika. Először is fölfedeztük, hogy szegről-végről ő is
Mindentudó származék, kiokított minket, hogy Jeromosnak
igaza volt, Kakasszékre nem adhat beutalót. Ha Kakasszéken
megtették volna, amit ígértek és fölhívják Mindentudó doktort,
akkor egy vitát megspórolhattak volna nekünk, de hát persze
hogy nem hívták föl. A vita ezúttal nem volt hosszú, dokink
némi kétellyel az arcán fölhívta a MEP-et. Az alig negyedóra
vadászattal elért illetékes kissé fölhomályosította, s ezek után
hívta föl Kakasszéket, ahol tovább árnyalták ismereteit.

(Az nálunk nem megy, hogy „hát ők mégiscsak ezzel foglalkoznak, csak tudják”. Csodákat. „Én tudok mindent!” Aztán
amikor kiderül, hogy nem jól tudta, akkor ráébred, hogy sajnos
a rendszer állandóan változik és képtelenség követni az eseményeket, főleg azzal az elégtelen tájékoztatással, amit biztosítanak az embernek. Amikor még Nagyon Jól Tudta, akkor ezek
nem voltak így.)
Szóval lett beutalónk, amit a saját költségünkön postázhatunk
Kakasszékre, ámbár nekünk jobban hiányzik a két hét, amibe
ez került az életünkből. És jobban zavar minket, amit háziorvosunk tett, midőn informálni próbáltuk, hogy mi is nekünk ezzel
a problémánk: értesített, hogy ha nem tetszenek a dolgok, nem
ő az egyetlen háziorvos. Amit, ha ennyi lenne, vérmérséklet
szerint kétféleképpen lehetne érteni.
1. Ha nincsenek megelégedve a szolgáltatásunkkal, másik céget is választhatnak.
2. Ha sokat zúgolódnak a rossz szolgáltatás miatt, úgy kirúgom magukat, hogy a kerekük se éri a földet.
Sajnos elhangzott jó pár egyértelmű utalás, amik miatt már
nem lehet kétféleképpen érteni.
Elgondolkodtam, hogy is van ez. A társadalom szívós, áldozatos munkát végez annak érdekében, hogy belőlünk könyöklő
akarnokokat csináljon, akik mások testén tiporva törtetnek céljaik után – aztán ugyanez a társadalom vérig sértődik, amiért
mi könyöklő akarnokok vagyunk, akik mások testén tiporva
törtetnek céljaik után.

2007.08.30.

Reformtalanul
A minap sóvárogtam reform eddig még nem történt meg.
Megkaptuk az aksiakat, hozzájuk némi igazgatói nehezteléssel,
amiért „följelentettük” őket a MEP-nél. (Kicsit nyugtalanít,
hogy az ÁNTSZ-ről nem esett szó – őhozzájuk pattintott le az

EBF –: lehet, hogy ez a cég ráaludt az ügyre?) Elvitték a kocsit,
másfél óra alatt visszahozták (ez világrekord, máskor jó, ha
reggeltől estig sikerül), utánajártak, hogy miért pusztítja az aksikat. De nem érték utol a hibát, úgyhogy az emberük megpróbált politizálni (magyarázatot keresni magyarázhatatlan dolgokra). Túl sokat használja. Közöltük, hogy reggel leveszi a
töltőről, együtt elindulunk, és délután az övé már csak vánszorog, az enyém meg hat lámpával rohan. Hát de a terepviszonyok meg a testsúly. Csak a terepviszonyokra válaszoltam,
hogy ha együtt elindulunk, akkor ugyanazon a terepen is megyünk, azt nem kértem ki magamnak, hogy lekövérezte a feleségemet; miért tenném, nem vagyunk mi emberek. Majd más
alkalommal lesz elmondva, hogy évek hosszú sora óta semmit
nem változott a súlya, jóval régebben, mint amióta baj van a
kocsikkal. Amikor pedig én használtam a kocsiját, mert nekem
még nem volt, a kocsi nem kapott szárnyakat az én kisebb testsúlyomtól. Arról nem beszélve, hogy ezek az autók mozgássérülteknek készülnek, akik jelentős hányada kövér, mert nem
tud mozogni! (S ami a legszebb: a testsúlyunk közötti különbséget szépen kiegyenlítik az én kocsimon levő súlyos szerelvények, amik ott vannak az orruk előtt, de nem látják őket.)
No, szóval elvitték, visszahozták. Azt, hogy hihetetlenül
mocskosan, ne taglaljuk, ők is képesek arra, amire egy hatéves
gyerek, másfél óra alatt borzasztóan összekoszolni valamit. Viszont ma reggel (tegnap ugye nem használhatta, jól föl kell tölteni az új aksikat) majdnem kiesett a kocsiból. A vezérlő jóval
előrébb volt, megszűnt a támasztéka (az a bizonyos, amitől
tönkremennek a kapcsolók). Rátelefonáltunk a cégre, amire az
igazgató kapta magát és amint végzett a hivatalban, kijött egy
szerelővel. Kiderült, hogy nem a vezérlő van előrébb, hanem a
karfa hátrébb, mert a kolléga jóindulatúan kicserélte benne a
csavarokat és nem ugyanoda rakta vissza.
Megpróbáltunk megbeszélni dolgokat: hogy mi lesz, ha ez a
pár aksi, ez a vezérlő is megpusztul, hiszen a kiváltó okok nem
szűntek meg. Nem lehetett; jó igazgatónkat csak az foglalkoztatta, hogy van-e még valami problémánk vagy mindennel meg
vagyunk-e elégedve. Szemlátomást abban a meggyőződésben
akart távozni, hogy nem lesz újabb „feljelentés”.

2007.10.04.

Tisztelt Penny!
Meglepő élményben volt részem Szegeden, a Makkosházi körúton levő üzletükben ma délelőtt. Máskor az történik, hogy bemegyek, megállok a tolókocsistopper előtt, amire egy pénztáros kiugrik, félretolja azt az útból és én bemehetek. Ritka, hogy
ez egy percen belül meg ne történne.
Ma körülbelül öt percig ácsorogtam a stopper előtt, de nem
történt semmi. A pénztáros (csak egy pénztár volt üzemben)
többször is rám nézett, én visszanéztem rá, de nem vette a lapot. Odamentem a pénztárhoz, köszöntem neki, visszaköszönt,
de nem esett le neki, hogy talán akarhatok valamit. További öt
percig várakoztam, amíg odajött egy másik alkalmazott a tolókocsistopperhez és megkérdezte: „Bemegy van kint marad?”
Nem nagyon tetszett a kérdés hangneme. Annyit feleltem, hogy
bemegyek, és bementem. Kérdés nélkül pedig azért nem szóltam, mert adekvátnak gondolom, hogy ahol a tolókocsisok
mozgását akadályozó szerkezet van, ott a személyzet automatikusan reagál, amikor ilyen vásárló érkezik.
Feleségem, aki jóval előttem érkezett, elmondta, hogy őt egy
másik vásárló engedte be.
Ha nem lenne világos: tolókocsistoppernek a bejáratnál elhelyezett készüléket nevezem, ami függőleges rúdon áll és forgatható, arra szolgál, hogy a vevők ott menjenek be. Mi azonban
tolókocsisok vagyunk és nem tudjuk használni. Évek óta járunk
Önökhöz és nem volt gondunk a bejutással. Most van. Ezért
felkérem Önöket, hogy harminc napon belül akadálymentesítsék üzletüket, ahogyan azt a törvények is előírják.

2007.10.09.

Tamás és az aranyos Pósfa
Akadálymentesített falu. Azok a drága, csodálatos, aranyos
pósfaiak olyan édesek voltak, hogy kegyeskedtek a hálás Tamás számára akadálymentesíteni a falut, pályázati pénzekből.
A klubos riport elején természetesen megtudjuk, hogy Hálás
Tamás mikor és miért kényszerült tolókocsiba kerekesszékbe,
ámbár azt nem tudjuk meg, hogy mikor és miért alapították
Pósfát. Az nem fontos.
Szóval mindenki nagyon kedves. Az önkormányzati képviselő elmondja, hogy mi volt a fő cél, és Hálás Tamás hálásan
meghálálkodja az ő nagy kedvességüket.
Törvényről nem esik szó. Azok egy másik bolygón vannak.

2007.10.29.

A pósfai tevenyergek
Ha az ember sokféléről ír, sose tudhatja, melyik mondata lesz
az, ami valakinek vértolulást okoz. Kis blogomban legutóbb a
pósfai cikk miatt öntötte el a vérecske valakinek az agyát, vagy
amije ahelyett van. Két kommentárját az olvasó hiába keresi,
ugyanis nálunk van egy színvonalbeli követelmény. Olvasóm
szerint én egy mázas cserépedény vagyok, és úgy felbőszítette
a pósfai cikk, hogy nagy tételben szeretett volna tevenyergeket
vásárolni rokonságomtól. Sajnos azonban mi nem foglalkozunk
ennek az iparcikknek az előállításával.
Amiért írok, az persze nem ez, hanem a gondolat, amit ez az úr
megpendített. (Nem feltételezem, hogy ezen a műveltségi szinten hölgyek is találhatók.) Éspedig az, hogy akkor beszéljek, ha
nálunk már minden rendben van az akadálymentesítés körül.
Teljesen igaza van: itt sincs minden akadálymentesítve. Olvasóm értesülhetett volna erről, ha más cikkeket is elolvas, amik
arról szólnak, hogyan próbáljuk akadálymentesíteni Szeged
épületeit, de ez őt nyilván nem érdekelte, éjjel nem jutott dinynyeföld, valakibe bele kellett rúgnia. Csak hát belém hiába próbál, mert az én cikkem nem erről szólt. Nem arról, hogy van
akadálymentesítés vagy nincs, Pósfán, Szegeden, Fütyülőrécefalván. Egészen más a probléma. Az, hogy hálásnak kell lenni.
Olvasóm még fiatal (az idősebb nemzedéknek volt gyerekszobája), de olvasmányaiból azért tudhatná, milyen életük volt
a szegényeknek annak idején, a kommunista diktatúra előtt.
Hálásnak kellett lenni. Alázatosan köszönöm a méltóságos
grófnő irántam tanúsított jóságát, igen, a cipő tökéletesen jó a
fiacskámnak, hálásan köszönöm, hogy adományozni tetszett
méltóztatni nekünk. Nem, méltóságos grófnő, dehogyis baj,
hogy levált a talpa és felsőrésze sincsen, nekünk az még tökéletesen megfelel, méltóságos grófnő, alázatosan köszönöm a kisfiam nevében is.
Ezt a középkori Japánban vitték tökélyre, azért is hálásnak
kellett lenni, ha nem csapták le az ember fejét, mert például ki

mert löttyinteni egy cseppet az uraság italából. De amúgy a történelem demokrácia előtti szakasza végig arról szólt, hogy aki
fölöttünk áll, annak hálával tartozunk, amiért kegyeskedik jóindulatúlag tekinteni ránk. Ha éppen kegyeskedett rosszindulatúlag tekinteni ránk, akkor azért tartoztunk hálával, mert nem kegyeskedett még rosszabb indulatúlag tekinteni ránk.
Aztán bevezettük a demokráciát, és már nem kell hálásnak
lenni. Már nem urak és szolgák vannak, hanem fogyasztók és
szolgáltatók. Bemegyek valahova, veszek valamit, fizetek,
megköszönöm, ők is megköszönik, megyek. Senki nem hálálkodik semmiért. Hála helyett most már törvények kötik össze
az embereket.
A pósfaiak visszahozták a hálálkodás rendszerét. A törvény azt
mondta, hogy Pósfát akadálymentesíteni kell. Megmondta,
hogy 2005. január 1-jétől fogva nyilvános létesítményben nem
lehetnek akadályok. Pósfa egyike azon településeknek, amik
megszegték ezt a törvényt. (Akárcsak az ország összes többi települése.) És amikor Pósfa már majdnem három éve törvénysértően viselkedik, akkor pedig egyszer csak bejelentik, hogy
az egész falut akadálymentesítették Hálás Tamás kedvéért.
Nem azért, mert a törvénynek engedelmeskedni kell! Azért,
mert ők ilyen nagyszerű gyerekek, akik gondolnak a szegény
kis nyomi Hálás Tamásra. Akárcsak a méltóságos grófnő.
Ez nekem nem tetszik, mert én nem vagyok hajlandó méltóságos grófnövek lábainál pitizni. Sok fogyatékos megteszi,
mert nem hagytak nekik más választást. Nekem van más választásom, ezért nem hagyom, hogy visszahozzák a méltóságos
időket.

2007.11.02.

Otthonbaba
Az elvtársak ötlete jó, de kevés. Legyen jelen az otthonszülésnél egy mentőorvos, mert kellhet menteni őket, egy műtőaszszisztens, mert műteni kellhet, egy érsebész, mert kellhet köldökkanült csinálni, egy kardiológus, mert szívproblémák léphetnek föl, a háziorvos, hiszen háznál vannak, és egy építészeti
statikus, aki ellenőrzi, hogy a padló elbírja-e a tömeget.
Az is jó ötlet, hogy visszatérítik az otthonorvos munkadíját,
de ehhez legyen kötelező bemutatni egy hatástanulmányt arról,
hogy így olcsóbb, mint ha a kórházban, máskülönben a háziorvost megbüntetik, mert az olcsóbbat kellett volna fölírnia. Valamint kelljen igazolás arról, hogy a sok bába között nem veszett el a gyerek, és kelljen bemutatni az aláírt és lepecsételt
gyereket.

2007.11.14.

Nem beteget hoznak
A kórház nem tudja kiszűrni, hogy melyik autós hoz beteget és
melyik nem, ezért nem lehet megoldani, hogy az ombudsmani
állásfoglalásnak megfelelően azoktól ne kérjenek pénzt, akik
sürgősségi beteget hoznak. És különben is, szerintük a többség
nem beteget hoz.
Teljesen igazuk van. Tökéletesen biztos vagyok benne, hogy
a legtöbb autós azért megy a kórházba, hogy megcsodálja a
röntgengépeket.

2008.01.25.

Mozgássérült magas autóban
A kormány azt ígéri, hogy üldözni fogja a mozgiparkolók jogosulatlan használóit. A királyi tévé erről készített riportjában
Hajagos Andrea akkorát tévedett, ami már az aljas csúsztatás
határát súrolja. Rámutatott egy magas építésű mikrobuszra, ami
mozgikártyával parkolt, és ezt röffentette:
„Nézzék csak! Egy ilyen magas ülésről elég nehéz lehet beszállni egy kerekesszékbe.”
No, akkor most szálljon be a parkolókártya nélküli, alacsony
építésű autójába és jöjjön ide. Megmutatjuk neki, hogy lehet
beszállni magas építésű ülésről a „kerekesszékbe”. Tényleg nehéz, de ha muszáj, akkor muszáj. Egyébként ha felütné a törvényt, akkor megtudhatná, hogy a kártya használatához nem
kell a sofőrnek mozgássérültnek lennie, elég, ha mozgássérült
utast szállít. De Hajagos Andrea a szavak elemi jelentésével
sincsen tisztában. Tessék az idézett előtti mondata:
„Ennek az autónak ugyan van mozgássérült parkolási igazolványa, de könnyen lehet, hogy jogosulatlanul használja.”
Nos, az autó ezt nem teszi. Az autó egy gépezet, egy tárgy,
ami nem birtokol és nem használ semmit. Az autónak tulajdonosa van, aki egy ember. Elnézést, ha úgy beszélek, mint egy
ötéves gyerekkel, de úgy látom, hogy rászolgál.
Ez még mindig udvariasabb feltételezés, mint az, hogy szándékosan akar hisztériahangulatot kelteni a mozgássérültek ellen.

2008.01.25.

Rondák vagyunk
Az Index cikke szerint a „fogyatékkal élők” alul vannak reprezentálva a tévében, akarom mondani, dehogyis csak a cikke

szerint. Tényleg alul vagyunk reprezentálva. De van azért egypár dolog, amivel nem értek egyet.
Azt írja, ugyanolyan esélyekkel indulhatnánk. Ez biza nem
így van. Annak idején Vágó milliomosműsora sokszor ment
nálunk esténként, csak hang nélkül, mert még úgy is nehéz volt
elviselni, és a kérdések jó kilencven százalékára én kapásból
tudtam a választ. Az ilyet nem viselik el egy olyan műsorban,
ami arra van kitalálva, hogy félórát tököljenek minden egyes
kérdéssel, úgyhogy villámgyorsan kisorsolódna egy olyan kérdés, hogyaszongya hány aranyat nyert Dengelegi Böhömbér az
1568-as nyári olimpia negyedik napján helyi idő szerint délután
fél kettő és háromnegyed hat között, ötöt, négyet, hármat vagy
négyet, amiből egyet óvás miatt visszavettek. Én nem tudnám
azt végigcsinálni, hogy az első másodpercben már tudom a választ (mert ha tudom, akkor fejtörés nélkül is tudom, ha meg
nem tudom, akkor nem tudom, ha egy órát agyalok se), aztán
végig kell hallgatnom Vágó negyedórás szómenését, amivel
megpróbál rábeszélni a jó válaszra vagy lebeszélni róla, attól
függően. A játék ugyanis erőteljesen szubjektív volt, például
feltűnően sokszor estek ki időnek előtte az olyan versenyzők,
akiknek kettessel kezdődik a személyi száma, a rendezőség
nem viselte el, ha valakinek van agya, de nincsen farka. (Múlt
időben beszélek, ámbár mintha lett volna a minap valami riogatás, hogy újrakezdik a műsort. Elég baj az. Inkább csinálnának
egy műveltségi vetélkedőt, csak hát eredetit kitalálni nem tudnak, ennek meg már kifizették a lájszenszét.)
Szóval nem, nem indulnánk ugyanolyan esélyekkel. Ugyanis
miközülünk csak azok jutnának be, akiknek eszük van, a kétlábúak közül pedig kimondottan tökfejeket válogatnak. Naná,
majd kifizetik minden játékosnak a rengeteg milliót, csődbe is
menne a cég.
A lead után jön az elmaradhatatlan bekezdés arról, hogy mink
hányan is vagyunk, én azért nem lennék sose újságíró, mert
minden cikkbe rutinból bele kell vágni, hogy hányan vannak
azok, akikről a cikk szól. Bár olyat még nem olvastam, hogy
„Szömörcefalván ötvenkét késszúrással megölte magát Végh
Béla negyvenöt éves merülőforraló. Magyarországon harminckétezer-nyolcszáztizenhat Végh Béla és ötvenháromezer-hatszázhuszonkilenc merülőforraló található, de csupán ötezer-

hétszázkilencvenheten vannak azok, akik egyszerre Végh Bélák és merülőforralók is. Ezek közül mindössze egy élt Szömörcefalván.” Szóval ilyet még nem olvastam, de talán majd
ezt is bevezetik. Egyelőre csak a fogyatékosokról állati fontos
megmondani, hogy hányan vannak.
No de ugorgyunk. Az hasznos infó, hogy már volt mozgi két
műsorban is, én eddig nem tudtam róla. Gyanítom, hogy milyen mozgik voltak, de pillanat, előbb még meg kell beszélnünk, hogy milyen veszélyes a díszlet.
A királyi tévé szerint nem jelentkeznek a fogyatékosok, hamarosan el fogom mondani, hogy miért nem. Én az itt említett
vetélkedőket nem ismerem, gyerekkoromban még nagy vetélkedőnéző voltam, a milliomos meg a többi bugyuta „vetélkedő” azóta sikeresen leszoktatott. Persze akkoriban még klassz
műsorvezetők is voltak, mint például… Vágó István…
A mosópor barátságosan közli, hogy a „kerekes szék” sem kizáró ok, annyira aranyosak, muszáj a nyakukba ugrani és fölsikoltani: „Cuki macska vagy!”, mint Hofi tette Koóssal annak
idején. A mosópor és a retekklub egyetért abban, hogy a díszletek némely műsornál veszélyesek, ezért csak azokba a műsorokba válogatnak be magunkfajtát (kifejezés © Morvai Krisztina), ahol „a műsor menete és a díszlet is alkalmas fogyatékosok szereplésére”.
Azért olyan édesek, nem? Vigyáznak, hogy ne sodorjanak
minket a megalázó helyzetbe bele. Ugye ott van a stúdióban a
díszlet, ahová Isten teremtette, olyan fémpallókkal, lépcsövekkel, kötéllétrákkal és Tarzan-ágrólágralendülő-liánokkal, amilyeneket Allah belerakott, most aztán mit van mit tenni, evvan,
ekkő szeretni, mozgássérült ezen át nem vergődik, hogy megmondhassa, mi Mongólia fővárosa. Néha komolyan elgondolkodom, hogy ezek a tévések melyik bolygón élnek. Én alig cseperedtem föl, mire a rendszerváltást megtartották, de még emlékszem az előtte volt műsorokra, vetélkedőkre is. Stúdió, benne székek, fotelek vagy akármilyen csücsülőhelyek, asztal,
kész. Akárki bement és szerepelt, nem voltak mesterségesen
akadályok csinálva. Lépcső akkor is volt bőven, de képesek
voltak „látványos, de keskeny fémpallók” nélkül műsort csinálni.

Ez klassz módszer. Felépítünk egy jó kis akadálypályát, amin
mozgássérült nem vergődik át, aztán széttárjuk a praclinkat,
hát, sajnos, ugye, a díszlet miatt megoldhatatlan… Megint a
szokásos nóta, mink nem lettünk ám diszkriminálva, szó arról
nem van, hogy itt bárki antifogyatékos diszkriminációt hajtott
volna végre, még a gondolata is fuj-fuj meg berzenk, hát pusztán csak ugye a technikai lehetőségek… Ha szó szerint veszem
az APL chartáját, akkor most a második pont értelmében be
kell perelnem az összes tévétársaságot, ahol van vetélkedő.
(Természetesen szó szerint veszem a chartát, csak se időm, se
pénzem, se energiám nincsen ennyi perre. Majd ha lesz a ligának féltucat önkéntes ügyvédje.)
Kicsit továbbhaladva, éppen Vágó fotója fölött a lóláb-kifitytyenés esete is megfigyelhető. „A díszlet miatt ugyanis megoldhatatlan, hogy egy mozgássérült kerekes székben vegyen
részt a forgatáson, így ha nem említik meg, nem is látszik,
hogy fogyatékos.” Ez van mondva, abszolút totál világosan.
Érdemes ízekre szedni.
1. A díszlet jelen esetben azokat a nyóc méter magas, incifinci senekekre tervezett bárszékeket jelenti, amik mellesleg a tériszonyosokat is keményen diszkriminálják, én szívesen vennék
visszaemlékezéseket a műsorban már szerepelt emberektől,
amikből kiderülne, hogy a felkészülés során kellett-e sziklát
vagy lánchídturult mászniuk, és hogy a műsor után hány nap
múlva mertek megint kimenni első emeleti lakásuk erkélyére.
2. Mielőtt bárkiben kétség támad, a magyar nyelvben „megoldhatatlan” azt jelenti, hogy „semmi kedvünk ezzel a hülyeséggel szarakodni”. Civilizációnk már képes több ezer kilométer távolságban levő emberekkel beszélni, a kocsik lovak nélkül járnak, sőt – mesélik – néhány mindenre elszánt vakmerő
rálépett a holdisten ábrázatára, és túlélték a szentségtörést. Ebben a kontextusban kijelenteni, hogy egy épelméjű, kommunikációképes embernek, aki jelen van abban a helyiségben, ahol
egy általa folyékonyan beszélt és értett nyelven tesznek föl kérdéseket, megoldhatatlan azokra válaszolni pusztán azért, mert
nem tud megmászni egy bárszéket, már ököllel döngeti a tudatlanság és a gonoszság közötti, pauszpapírból emelt válaszfalat!
Elnézést a körmondatért, direkt volt.

3. Végére hagytam a lóláb-kifittyenést. A retekklub illetékese
és/vagy az Index riportere szemlátomást úgy gondolja, hogy ha
mozgit akarnak szerepeltetni a műsorban, akkor annak az a
módja, hogy az illető odaszékel a kakasülőhöz, kipattan a járművéből, fölhuppan az ülőkére, esetleg egy markos legény segít neki, aztán a kocsit kiszékelik a helyiségből, és ez idő alatt
végig áll a kamera, nehogy ugye megalázó helyzetbe kerüljön
az illető. Amíg játszanak, ő ott szépen üldögél, a bemutatkozásnál mellesleg megemlíti, hogy mozgássérült, természetesen elmondja, hogyan lett az, hiszen ez kötelező, ámbár én még nem
tudom, hogy a retekklub illetékese hogyan lett retekklub-illetékes. Az nem kötelező.
Itt mellékesen megemlíteném, hogy lám, egy eset, amire nem
gondoltunk, a charta 9. pontja csak segédeszközök megszerzése
kapcsán mondja, hogy „nekünk az a lábunk”, de itt is ez a helyzet. A klub szíves örömest szerepeltet mozgit a milliomosban,
csak hát a lábát addig egy legény majd kitolja a kamerák látóköréből. Érdekelne, hogy ilyenkor a forgatás megkezdésekor
Vágó Istvánnak is levágják-e a lábát, hogy aztán a műsor végén
visszavarrják, demokratikus szolidaritásból. Valamiért az az érzésem, hogy nem teszik. Akkor talán a többi játékosét… nem,
szerintem azokét se. Akkor miért is kell pont attól az egy játékostól elvárni, hogy a lába nélkül szerepeljen?
De mutatom már végre a lólábat. Szóval a „mozgássérült” a
retekklub és/vagy az Index világképe szerint gerincsérültet jelent. Egy arányos felépítésű, látszatra tökéletesen egészséges
embert, aki valamikor húszéves korában sajnos fejest ugrott a
medencébe vagy leesett a cseresznyefáról, sajnos megbénult a
lába és most sajnos „kerekesszékhez van kötve”. (Egyszer
majd megmutatom egy riporternek, ha erre jár, hogy igazából
semmilyen zsineggel nem erősítjük magunkat a kocsihoz, mert
mi a frásznak tennénk.) Ők a mozgássérültek. Mi? Mi nem vagyunk mozgássérültek, mi egyáltalán senkik se vagyunk. Hogy
a fenében tetszik azt gondolni, hogy egy tévévetélkedőbe beerisztenek majd olyan embert, aki nemcsak mozgássérült, hanem látszik is rajta?
Egy izomsorvadásos ember nem tud a kocsijából fölmászni
arra a kakasülőre, és ha valaki rátenné, nem tudna megülni rajta. Támasztékra van szüksége, ami azon a póznán nincsen. A

mozgatóideg-sorvadás is hasonlóan tévéinkompatibilis, ugye
nem tetszik gondolni, hogy az ezen a képen látható nyomorú
rondaság bekerülhet egy magyar tévévetélkedőbe? A brit
Királyi Társaság nem ilyen válogatós, ők bevették, az oxfordi
és a cambridge-i egyetem hajlongva tiszteli, de magyar tévévetélkedőbe?! Há ne mán!
Mert mink született fogyatékosok, tetszik tudni, rondák vagyunk. Ez kétségen felül álló tény, kis családom néhányszor
megjelent már tévéműsorokban, de volt eset, amikor a már
szervezett forgatást lemondta a cég, mert „maguk nem elég fotogének”.
Ezt a következő fejezetben a cikk részletezi is. (Azt a fejezetet egyszerűen átugrom, ahol Lajos olyat talál köhhenteni, hogy
fordított numerus clausust kellene bevezetni, mert én ma még
vacsorázni is szeretnék.) Televíziós szakemberek, akik bölcsen
kérik nevük elhallgatását, elmagyarázzák, hogy a mi megjelenésünk nem passzol a képhez. Mi lehet ehhez még hozzátenni?
Én csak reményemet tudom kifejezni, hogy a műsorkészítők
mindig találnak elegendő szép, magas, szőke, kék szemű embert, aki jól lát, jól hall, szalad és értelmes, nincsenek degenerált untermensch vonásai, és még a kérdésekre is tud válaszolni. Mert ha nem találnak, akkor ki lesznek szegények rúgva.
Ráadásul ha mink, született fogyatékosok bepofátlankodnánk a
tévébe, akkor szeeeegény felsőbbrendű polgártársaink nemcsak
a mi ronda képünk, hanem a tolókocsi látványával is meg lennének terhelve. Az atlétakülsejű gerincsérült is csak akkor szerepelhet, ha azt a csúnya, gusztustalan tolókocsit a legény addig kitolja a kamera látóköréből. Másként ki kellene írni, hogy
„a most következő műsor a nyugalom megzavarására alkalmas
képi hatásokat tartalmaz”, máskülönben jön az Ostorozzuk a
Rohadt Tapló Tévéseket, és két év múlva letiltja őket félórára,
amiért tolókocsit mertek gyugni a polgár elé, aki döbbenten
meredt a képernyőre, aztán kirohant és kiadta a vacsoráját.
Szerintem három országos tévétársaságnak igazán van akkora
befolyása, hogy rá tudja beszélni a tébét, gyártasson olyan tolókocsikat, amik esztétikus, sőt bájos látványukkal nem keltenek
visszatetszést a polgárban, sőt egyenesen vonzóak, az se baj, ha
a kerekek helyén sítalpak vannak, az ülés helyett pedig egy ka-

rácsonyi papírba csomagolt ajándékcsomag. Az a fő, hogy szegény épkézláb polgártársaink lelkinyugalma meg legyen óva!
Még jövök egy válasszal a Magyar Televízió kommunikációs
osztályának, hogy a fogyatékosok miért nem jelentkeznek. Ha
az eddigiekben fölsorolt szempontok nem lennének elegendőek, akkor elmondom, hogy a fogyatékos polgárnak az nem anynyi, hogy jelentkezem a tévébe, visszaírnak, besétálok, nyerek
vagy nem nyerek, és benne vótam a tévébe. Betűzd: akadálymentesítés. A budapesti, sőt belvárosi mozgik még csak-csak
vállalkozhatnak arra a Himalája-túrának beillő harcra, amit a
forgatás helyszínének megközelítése jelent, a többi nem. Nekünk például több hónapra előre meg kell szerveznünk minden
egyes pesti utunkat, hogy legyen sofőr, legyen benzin a kocsiban (nekünk is ugyanannyiért adják, azt valahonnan ki kell
gazdálkodni), miközben a tévé valószínűleg hétfőn szólna viszsza, hogy szerdán reggel nyolckor forgatás. És nálunk nem úgy
van, hogy apuka reggel bemegy a tévébe, délben hazajön és elmeséli az otthon izguló anyukának, öcsinek és huginak, hogy
mennyi sokat nyert. Nem ám! Nálunk ha egyetlenegynek el
kell mennie hazulról, az egész család egész napját átrendezi.
Mert annak az egynek segíteni kell öltözni, készülni, akkor azalatt a másiknak és a harmadiknak várnia kell, azok nem tudják
csinálni, amit rendes körülmények között csinálnának, és borul
az egész. Persze ha kell, megszervezzük. De – megint a milliomost véve példának – tessék mondani, miért is adnék én ki tizenötezer forintot benzinre, dönteném össze a családom egész
napját, nem beszélve sofőrködő barátomról, aki majd az én két
szép szememért szabadnapot vesz ki, miért is rázatnám magamat négyszáz kilométeren át, hogy aztán esetleg unatkozzam a
stúdióban néhány órát, amíg a többiek játszanak – pusztán
azért, mert az elején sorba kellett állítani az ábécé első négy betűjét, csak a többieknek gyorsabban mozgott a kezük?
Mongólia fővárosa egyébként Ulánbátor.

2008.01.29.

Nemtelen alak vagyok
Érdekes vécéket láttam egy intézményben. Keskenyebb ajtón
férfit ábrázoló táblácska – mellette szélesebb ajtó, rajta két táblácska, egyiken tolókocsi, másikon féllábú nő.
Vagyis a tolókocsisok a női vécébe járjanak. Mint például én.
És csodálkozom, ha mindenütt hölgyemnek szólítanak?!

2008.02.05.

Ítélet rövidítve
A Fővárosi Bíróság Láng Attila D. felperesnek EBH alperes ellen egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában
hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára indult
perében meghozta a következő ítéletet: a bíróság a felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg
16 500 Ft kereseti illetéket az államnak. Az ítélet ellen nincs
helye fellebbezésnek.
Indokolás
A felperes az OTP-vel szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy súlyos mozgássérült, fogyatékossága miatt a testmagassága csak 150 cm, melyből következően vékony a hangja.
Folyószámláját az OTP vezeti, bankügyeit telefonon, az OTPdirekt szolgáltatás igénybevételével intézi. Sérelmezte, hogy
vékony hangja miatt a telefonos ügyintézők több kérdést tesznek fel neki, mint az egészséges, normál hangszínnel rendelkező ügyfeleknek, bizonygatnia kell személyét, a saját telefonszámlája terhére, mert nőnek vélik a hangszíne miatt. Több alkalommal közölték vele, hogy nem ő a számla tulajdonosa, an-

nak ellenére, hogy a titkos számazonosítókat beütötte a telefonon.
[…]
A felperes azt állította, hogy az eljárás alá vont bank az
egyenlő bánásmód követelményét megsértette.
Az alperes […] határozatával tárgyalás mellőzésével a rendelkezésre álló iratok alapján elutasította felperes kérelmét.
Az alperes megállapította, hogy az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény (Ebktv) 8. §-ban megjelölt
védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben
lévő személy vagy csoport részesült vagy részesülne.
A kérelmező felperes védett tulajdonságként fogyatékosságát,
az abból eredő vékony hangszínét jelölte meg, kedvezőtlenebb
bánásmódnak pedig azt, hogy […] bizonygatnia kell a kilétét,
illetve telefonálás előtt szembe kell néznie azzal, hogy meg
fogják alázni.
A vékony hangszín […] nem minősül fogyatékosságnak, mivel a […] törvény szerint fogyatékos személy az, aki […] Az
Ebktv. 8. §-a nem tartalmaz a hangszínnel kapcsolatos védett
tulajdonságot, a 8. § t) pontjában foglalt egyéb helyzet kategóriát pedig nem lehet kiterjesztően értelmezni, így a magas
hangszínt annak értelmezni, mert a jogsérelemnek mindig öszszefüggésben kell lennie valamely személyhez fűződő, az emberi méltóság lényegét érintő tulajdonsággal.
Az alperes rámutatott arra, hogy a bank eljárása a számlatulajdonos valóságának bizonyítása miatt különböző személyes
adatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása nem a felperes
fogyatékossága miatt történik, arról a telefonos ügyintéző egy
beszélgetés során nem is tudhat, hanem biztonságtechnikai
okokból. Így nem volt ok-okozati összefüggés a felperes által
megjelölt védett tulajdonság (fogyatékosság) és az őt ért sérelmek között, mely a hátrányos megkülönböztetés megállapításának jogszabályi feltétele.
[…]
A felperes keresete nem alapos.

A bíróság az alperes határozatát a […] (KET) 109. § (1) bekezdése és a […] (Pp.) 324. § (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálta felül, a tényállást a felek nyilatkozatai és a közigazgatási iratok tartalma alapján állapította meg.
[…]
A bíróság meggyőződése szerint az alperesi hatóság határozata ténybelileg és jogilag megalapozott, helytálló.
A bíróság úgy ítélte meg, hogy a hatóság a tényállást teljes
mértékben felderítette és a jogszabályt megfelelően alkalmazva
utasította el a felperes kérelmét.
A felperes keresetével kapcsolatban a bíróság megjegyzi,
hogy a jogellenes megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód sérelme nem is valósulhatott meg, hiszen a felperes által idézett
telefonbeszélgetésből nem állapítható meg, hogy a felperes tájékoztatta volna a bankot arról, hogy ő mozgássérült és ezért
vékony a hangja, így az ügyintéző mindezen tények ismerete
nélkül – pusztán a felperes hangja alapján – kérte a további
adatok közlését, hiszen számára csak az volt nyilvánvaló, hogy
valaki, aki férfinéven mutatkozott be, női hangon beszél.
A bíróság megjegyzi még azt is, hogy nemcsak a felperesnek,
aki mozgássérült, hanem mindenkinek idegi megterhelést okoz
a hivatalos ügyek intézése, de a bank alkalmazottjának kötelessége a pénzforgalom biztonsága érdekében minden adatot bekérni, és ha úgy érzi, hogy a hozzá forduló ügyfél személye, kiléte bizonytalan, további adatokat kér a biztonság érdekében.

2008.02.05.

Tisztelt Bíróság!
Ítéletüket megkaptam, köszönöm. Miután fellebbezésnek helye
nincs, csak egypár megjegyzést szeretnék tenni.
Biztos vagyok benne, hogy minden teljesen jogszerűen és a
törvényi előírásoknak megfelelően történt – ennek ellenére a
tisztelt Bíróság tökéletesen megoldotta, hogy esélyem se legyen az ügyben. Az alperes olyan állításokat tett, amik nem fe-

lelnek meg a valóságnak, és én ezt bizonyítani is tudtam volna,
ha módom van rá. Nem tehettem, mert az alperes állításait csak
a jogerős ítéletből ismertem meg. Ilyen állítás, hogy a bank
ügyintézője nem tudhatta, hogy én mozgássérült vagyok. Az
OTP-nél többhelyütt vannak erről feljegyzések, amiket a tisztelt Bíróság megkaphatott volna, én pedig feltehettem volna a
kérdést, hogy miért az én hibám, ha a feljegyzések nem jutnak
el az OTP egyik ügyintézőjétől a másikig.
Jókora gyűjteményem van a bankkal folytatott telefonbeszélgetésekből, de nem gondoltam, hogy föl kellene mutatni őket.
Ha akár csak sejtettem volna, hogy a tisztelt Bíróság a példaként idézett egyetlen beszélgetést bizonyítékként tekinti arról,
hogy a bank mit tud rólam és mit nem, akkor vaskos paksamétát nyújtottam volna be, ami pontosan az ellenkezőjét bizonyította volna annak, amit Önök megállapítottak.
Érdekesen árnyalja az ügyet, hogy ha nem is az egész diszkrimináció-sorozat miatt, de egy konkrét esetben az OTP időközben elismerte, hogy megsértette a jogaimat, és kártérítést fizetett. Ez nagy könnyebbség számomra, mert így kifizethetem az
Önök által megszabott perköltséget. Megjegyzem, jövedelmi
viszonyaim alapján jogosult lennék a költségmentességre, de
amikor az eljárást megindítottam, téves feltételezésekből indultam ki, Önök pedig szemlátomást úgy gondolták, hogy aki nem
szakember, az magára vessen, igazán elvégezhette volna mindenki a jogi egyetemet.
Egyébként én soha nem állítottam, hogy a vékony hangszín fogyatékosságnak minősülne. Azt állítottam, hogy a vékony
hangszín a fogyatékos állapot következménye, ugyanúgy, ahogy
az, hogy tolókocsival nem lehet felmenni a lépcsőn. Önök szerint az Ebktv-ben foglalt felsorolást nem lehet kiterjesztően értelmezni – az EBH szerint viszont leszűkítve kell értelmezni,
vagyis úgy, hogy csak az egyes fogyatékosságok elsődleges és
legközismertebb következményeit tekintjük diszkriminációs
alapnak.
Megpróbálom egy párhuzammal megvilágítani, csak az utókor kedvéért, hátha egyszer egy történész megtalálja levelemet
az archívumban. Ha egy épületre ki van írva, hogy MOZGÁS-

SÉRÜLTEKNEK BELÉPNI TILOS, az a fogyatékosság miatti
diszkrimináció. Ha viszont az épületbe csak lépcsőkön át lehet
bejutni, az a fogyatékosság következménye miatti diszkrimináció. Nem azért diszkriminálnak minket, mert fogyatékosok vagyunk, hanem mert ennek következtében nem tudunk fölmenni
a lépcsőn.
Elhiszem, hogy a tisztelt Bíróság nálam sokkal jobban tudja
értelmezni bármely törvény bármely paragrafusát, én viszont
mozgássérült vagyok, egy olyan család tagja, amelynek mind a
négy tagja kivétel nélkül mozgássérült, és nekünk meglehetősen kifinomult az érzékelésünk arra nézvést, hogy mikor diszkriminálnak minket.
Ami mármost az Ebktv. 8. §-ának t) pontját illeti, biztos vagyok benne, hogy az Önök jogi tudása magasan szárnyal az
enyém fölött, eszembe sem jut Önökkel jogi vitába bocsátkozni. Csak megjegyezném halkan, hogy
1. a jogsérelemnek szerintem is összefüggésben kell lennie
valamilyen személyhez fűződő, az emberi méltóság lényegét
érintő tulajdonsággal;
2. azt hiszem, a hangszín vitán felül személyhez fűződik, hiszen egy embert azonosítani lehet pusztán a hangjáról;
3. az emberi méltóság lényegét érintő tulajdonság pedig szerintem bármi lehet, ami módot ad arra, hogy valakit megalázzanak, emberi méltóságában megsértsenek.
Számomra csekély vigasz, hogy az Ebktv. említett pontja mit
tartalmaz és mit nem, amikor megaláznak. Igazán sajnálom,
amiért olyan szempont alapján aláztattam meg magamat, amit a
szerkesztők elfelejtettek beleírni a felsorolásba, de elhiheti a
tisztelt Bíróság, hogy nem szándékosan csináltam.
Az alperes egy másik állítása, hogy a bank engem olyan biztonsági intézkedések miatt alázott meg, amik az én érdekeimet
is szolgálják. Ezt az állítást sokszor cáfoltam a bankkal folytatott levelezésemben, de úgy látszik, ez sem érdekel senkit. Az
én érdekeimet nem szolgálja, hogy a bank ügyintézője megkérdezi az anyám nevét, mielőtt kiszolgál. Akárki tudhatja az
anyám nevét. Ez az eljárás kizárólag a bankot védi. De hát ezt

leírtam sokszor, akkor sem érdekelt senkit, nincs értelme ismételni.
Elgondolkodtattak megjegyzésükkel, miszerint mindenkinek
idegi megterhelést jelent a hivatalos ügyek intézése. Ez az állítás önmagában véve színigaz, de én mihez kezdjek vele? Örülnék, ha megmagyaráznák, hogy ezt miért mondták, mert jelen
pillanatban csak misztikus értelmezéseim vannak, mint például
ha X elüti Y-t a kocsijával, és ezt Y érthetően sérelmezi, akkor
X megvonja a vállát, mondván: mindenkinek fizikai megterhelést jelent, ha elüti egy kocsi.
Nem tudom mire vélni azt a megjegyzésüket sem, hogy az ügyintéző nem tudhatta, hogy mozgássérült vagyok, mert nem
mondtam meg neki. Örömet szereznének, ha tájékoztatnának,
hogy ezt miképpen kellene tennem – a továbbiakban eszerint
tudnék cselekedni. Ha a tisztelt Bíróság úgy gondolja, hogy nekem így kellene kezdenem a telefonbeszélgetéseket a pénzemből élő bankkal: „Jó napot kívánok, Láng Attila Dávid vagyok,
és közlöm, hogy mozgássérült vagyok”, akkor szeretném emlékeztetni Önöket arra az időre, amikor bizonyos orvosoknak így
kellett szólniuk a beteghez: „A törvény értelmében mielőtt
megvizsgálom, közölnöm kell, hogy zsidó vagyok.”
Talán érdekli Önöket, hogy mit fogok csinálni ezután. (Tudom,
hogy nem érdekli Önöket, de udvariasságból úgy teszek, mintha nem tudnám.) Megmondom: meghátrálok. A megaláztatásért kapott kártérítésből szerencsére telik arra, hogy kifizessem
a perköltséget azért, mert nem is aláztak meg, de tovább nem
harcolhatok az igazamért, főleg nem egy jogerős bírósági ítélettel, hiába alapul tévedések sorozatán. Nincs rá sem pénzem,
sem energiám, és van elég bajom, nem vállalhatok még egy
gyomorfekélyt is. Tehát megkeresem a módját, hogy kitérjek a
megaláztatás elől, ami valójában nem is létezik, bár a bank még
kártérítést is fizetett érte. Tudják: amikor az utcán fekete csizmák dübörögtek, el kellett bújni.

2008.02.06.

Emailezik a hivatal
Megkérdeztem a hivatalt, hogy mikor lesz fönt a neten annak
az intézménynek a várólistája, amelyikre én kíváncsi vagyok.
Ma megjött a válasz. Ügyiratszám, ügyintéző neve, telefonszáma. A hivatalos eljárás részletes ismertetése, a kormányrendelet hatályba lépésének részletes szabályai, a részletes részletek
részletekig menő részletezése, mindazonáltal a választ nem
tudtam meg, nem volt türelmem hozzá, hogy kibogozzam. De
ez nem zavar. Az információt azóta régesrég megszereztem; én
ugyanis harminckét nappal ezelőtt tettem föl a kérdést.
Talán egy kicsit kevésbé részletes válasz hamarabb is elkészült volna.

2008.03.01.

Jártunk a nagyában
Azt hittem, megírtam, de nem találom a blogban: született egy
megegyezés. A nagyáruház tulajdonosai és üzemeltetői megegyeztek abban, hogy az Ominózus Ajtónál lesz egy gomb, ezt
a mozgi megnyomja, fönt egy csengő csenget, ekkor a biztonsági őr leballag, beereszti a mozgit, fölkíséri a lifttel, majd
ugyanez lefelé. A módszert mi kifogásoltuk, ugyanis az egyezményben az is benne van, hogy ha bármilyen hatóság kifogásolja, bármilyen szabályba ütközne, vagy egyszerűen csak az
üzemeltetőknek nem tetszik, akkor vissza az egész. A kifogásunk nem érdekelt senkit.
No, szerdán arra jártunk és megnéztük a kifogásolhatatlan
megoldást, amíg még létezik. Mennyezetről csüngő táblák jelzik az útvonalat a babakocsi- és mozgássérült-feljáróhoz, az
ilyet mindig szeretem, mozgássérültek harcolták ki, hogy le-

gyen ilyen, de ők csak másodikként szerepelhetnek a táblán.
Az ajtó változatlan maradt, de van mellette egy gomb. Nagyon
ügyesen megoldva, hogy minél nehezebb legyen észrevenni is,
tolókocsival megközelíteni is. Azért mégiscsak sikerült. Megnyomtam, és két perc múlva megjelent a liftes bácsi.
Ez eléggé meglepett minket. Biztonsági őr lett ígérve, merthogy ugye biztonságilag megszigorított magánterület, ÁNTSZelőírások, az élelmiszer útvonala, az lett volna a minimum,
hogy a kerekeinket lefújják fertőtlenítővel, a hajunkra védőhálót húznak, az arcunkra gázmaxot raknak, a kezünket megkötözik, nehogy lopjunk, vért vesznek tőlünk az élelmiszer útvonalát fenyegető fertőzések ellen, és kivont bikacsökkel őriznek
minket. De nem. Egy darab liftes bácsi. Gyütt, fölvitt, mondta,
hogy lefelé hol csöngessünk, ennyi.
Az emeleten nagyon örültek nekünk azok az árusok, akiket három éve nem láttunk, de emlékeznek ránk, mert szeretnek minket. Nem lesz hosszú az örömük. Az áruház beperelte az EBHt. Azt még nem tudjuk, hogy mit akarnak, csak a per tényéről
jött értesítés.

2008.04.10.

Matrica
Ezen a kis felvételen Bántó András és Kenderesi Ferenc a mozgássérültek parkolási matricáiról beszél.
Én amúgy tudom, hogy őket hogy hívják, de őnekik fogalmuk sincsen az egészről. Bántó András mélységesen fel van
háborodva a több tízmilliós autócsodákon, amiken ott virít a
mozgássérült-matrica. Kenderesi Ferenc bejelenti, hogy a hároméves matricák idén, az ötévesek két év múlva járnak le,
mert csak.
Hogy mi van azzal a mozgássérülttel, aki mondjuk idén januárban váltott matricát, azt nem tudni. Hogy mi van azzal a
mozgássérülttel, aki azért használ több milliós vagy tízmilliós

kocsit, mert a tolókocsijával abba fér bele, és azóta zsemlesütve kell mászkálnia az utcán, azt se tudni. Hogy mi van azzal a
mozgássérülttel, aki egyáltalán nem a saját kocsijában ül, hanem a szomszéd vitte be egyszer egy évben a városba, és a
mozgi magával vitte a matricáját, hogy a szomszédnak ne kelljen parkolódíjat fizetni, azt se tudni.

Bántó András és mellesleg Hajagos Andrea is úgy gondolja,
hogy a mozgik még mindig Trabant Hycomattal, uszkve Velorexszel járnak. Hát nem járnak, többek között azért, mert a Trabantokat kitiltották az utakról, többe kerül a Kata Liza, mint
amennyit az egész autó ér.
Egyébként örülnék, ha a rengeteg „csalnak a mozgássérültparkolómatricákkal, azonnal vaskegyetlen szigorral kell durvulni, irgumburgum” mellett egy kicsikét most már azzal is
foglalkoznának, hogy a mozgiknak a több milliós vagy több
tízmilliós kocsit – azt, amelyikről Hajagos Andrea nem tudja
elképzelni, hogy lehet beleszállni –
1. muszáj megvenniük, mert a Kenderesi Ferenc-féle elvtársak fütyülnek arra, hogy a mozgik számára a tömegközlekedés
tiltott gyümölcs;
2. muszáj a saját pénzükből megvenniük, mert a Kenderesi
Ferencek arra is fütyülnek, hogy a mozgik autóvásárlási támogatását a nyolcvanas évek óta nem változtatták, sem az összeget, sem a kritériumokat, amiknek megfelelő autóhoz adják –

egyszerűbben mondva: a mai világban ép ésszel megvehető autókhoz szimplán nem jár támogatás és kész.
Ezennel tudatom, hogy fütyülök a matricával csaló autósokra. Nem az én problémám, következésképpen ha zaklatnak miatta, akkor ordítok. A parkolási önhatóság problémája. Neki
csökken a bevétele a csalók miatt. És arra is fütyülök, hogy
esetleg a nekem fenntartott helyen parkolnak, matricával vagy
anélkül. Találok magamnak másik parkolóhelyet. Ha nem találok, megállok az út közepén. A forgalomra is fütyülök. Ha a
szabályok egy része nem vonatkozik rám, akkor egyetlen szabály se vonatkozik rám.
És ezúton tudatom Kenderesi Ferenccel, hogy Az Nem Matrica. De ez olyan információ, amiért én már előlépek a kormánybiztos tanácsadójává, és tiszteletdíjat óhajtok érte. Azért nem
matrica, mert
1. nem lehet,
2. nem szabad,
3. nem célszerű,
4. nem szokás
felragasztani. Többek között azért nem, mert A Parkolási Engedélyt Nem Az Autó Kapja, Hanem Az Ember. És ha a mozgi
beleül a szomszéd autójába utasként, akkor azon az autón teljes
joggal ott kéklik az engedély.
Ez már többletinformáció: az engedély kék. Kérem a tiszteletdíjamat aszerint kikalkulálni, hogy olyasmiről is adtam felvilágosítást, amiről szó se volt.

2008.04.12.

Drágaszűrés
Busszal szűrik a rákot, hiperszuper csúcsműszereket visznek
házhoz a polgárnak, hátha akkor tényleg megszűrődik és nem
roncsa a statisztikát.

Remek ötlet. Viszont a nővérke most is „tessék, drága, bejönni” szavakkal invitálja a szűrésre érkezőket, csúcstechnika ide,
mobilitás oda. A „jó napot, asszonyom, parancsoljon befáradni” egy későbbi fejlettségi szinten található.

2008.04.30.

Pintér Tímea
A címbeli fiatal hölgy kapott egy kézigázzal menő autót a nemmondjukmeganevétmertreklámlesz cégtől, sokadik tévészereplése után.
Hát igen. A fogyatékosok iránti részvét fő kritériuma, hogy
az illető csinos fiatal lány-e, aki amúgy makkegészséges, csak
elvesztette a lábait. Az ilyen szerepel hetente a tévében, és ha
már szerepel, autót is kap.
Aki nem ilyen, annak saaaaaaaajnos nem tudunk segíteni.
Tessenek megérteni, korlátozottak a lehetőségeink.
Hát mi meg tetszünk érteni és befogjuk a szánkat.

2008.04.30.

Pintér Tímea 2.
Pillanat, mielőtt jönnek a letolások, hogy ronda irigy kutya vagyok. Nem, nem vagyok. Nagyon örülök neki, hogy Tímea kapott autót. Végre egy mozgi, aki kap valamit.
Csak szeretném, ha az olvasó nem tévesztené szem elől, hogy
minden egyes Pintér Tímeára meg Dóra Krisztára, akik autót
meg futószéket kapnak, több százezer fogyatékos jut, akik nem
kapnak semmit. Semmit ejtsd semmit. Megkapjuk, ami a tör-

vény szerint jár, de azért is harcolni kell. Többet nem kapunk,
pofa be.
Nagyon örülök neki, hogy Tímea kapott autót, de nem azért
kapta, mert fogyatékos, hanem mert csinos pofikája van és fogyatékos. Csinos pofika önmagában nem eredményez autót.
Fogyatékosság önmagában szintén nem eredményez autót.
Amikor mi beláttuk, hogy márpedig muszáj autót vennünk, akkor fordultunk ide, fordultunk oda, végül fordultunk föl. A
LAttilaD.org olvasóitól néha kapunk némi segítséget, aminek
nagyon örülünk, de cégektől semmit nem kaptunk, hivataloktól
meg csak lehülyézéseket. Mi az, hogy mi autót akarunk?
Mi megvettük a rámpát nyolcvanezer forintért. Meg fogjuk
venni a tolókocsi-emelőt egy kicsit többért. Mert muszáj. Tímeának nem muszáj. Mert ilyen dolgokra nincsen rászorulva
(be tudja tenni a tolókocsit az autóba), és mert amire rá van
szorulva, azt megveszik neki a csinos pofika miatt.
Családom néhány éve szerepelt volna egy tévéműsorban, de
végül a cég lemondta, mondván, hogy nem elég fotogének.

2008.05.13.

Vezérlajosi lehurrogatívusz
Semmi sem új a nap alatt, a MEOSZ tevékenységének fő profilja még mindig az, hogy a mindenkori hatalom engedelmes
szolgájaként gyilkolássza a mozgássérülteket. Az internet korában ez igazán nagy hatékonysággal működik, külön levelezőlistákat lehet üzemeltetni, ahol időnként felbukkan egy-egy
mozgássérült, aki azt hiszi, hogy ott ki szabad nyitni a pofáját,
aztán rövid úton elintézik. Mi is így jártunk, már régóta nem jelennek meg cikkeink semmiféle levelezőlistán, és nem azért,
mert mindről kitiltottak. Kitiltottak, persze, de hát attól még olvassuk a listákat illegálisan, és hozzá is tudnánk szólni frissiben létesített címekről, de minek? Jönne egy újabb sortűz és
megint nem jutnánk semmire. Ennél a mi időnk többet ér. Ami
mondandónk mégis van, azt pedig megírjuk itt. Nem azért,

mert itt csak a mi véleményünk jelenhet meg – az ellenvélemény is megjelenhet, csak a hatalmasságok nem ereszkednek
le odáig, hogy privát kis blogokra válaszolgassanak, egyáltalán
elolvassák azokat. Azért, mert a LAttilaD.org nyilvános, a
listák pedig nem azok. Csak néhány tucat emberke van rajtuk,
azok is egy szűk bennfentes kör tagjai, plusz egy-két magunkfajta outsider.
Győző is úgy gondolja, hogy az ő ideje többet ér, ezért inkább csak néhány havonta ereszt meg egy-egy levelet a viszszásságokról. Tudja, hogy úgyse változik semmi. Én is tudom,
nem is azért írok most, csak az utókor kedvéért szeretném megmutatni, hogy milyen ember dr. Hegedűs Lajos, a MEOSZ elnöke, és milyen emberek az alárendeltjei.
Szóval, kedves utókor, a huszadik század végén létezett minálunk egy MEOSZ nevű szervezet, a mozgássérültek állítólagos érdekvédelmi tömörülése. Meg a testvérszervezetei, a
MVGYOSZ a vakoknak, a SINOSZ a siketeknek, az ÉFOÉSZ
az értelmi fogyatékosoknak. És a mindezek összefogásaként
grundolt FESZT (a honlapjuknak egyelőre nincsen tartalma),
aminek szintén Lajos az elnöke.
(Kis kitérő. Ahogy így leírtam a neveket, elelmélkedtem a
burkolt mondanivalón, ami minden bizonnyal véletlenül került
bele és igazából nem is mondanivaló, csak nekem van olyan érzésem. Olvassa csak ki az olvasó a rövidítéseket:
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége
A mozgik az egyedüliek, akiknek az országos szövetsége nevében is hirdeti, hogy nem az embereket tömöríti, hanem a
szervezeteket.)
Ti már nem emlékeztek ezekre a szervezetekre, kedves utókor, mert a fogyatékosoknál akkor ért véget a huszadik század,
amikor ezek a monstrumok feloszlottak vagy átalakultak valami hasznossá – ti már meg tudjátok nézni a történelemkönyvben, hogy melyik következett be. Mi mostaniak még nem tudjuk. De azt mi érezzük, hogy hogy működnek. Győző és Lajos
kis afférja alkalmat ad rá, hogy egy kis ismertetőt adjak róluk.

Hogy mit írt eredetileg Győző, az ebből a szempontból lényegtelen is. Bármit ír, ami nem tünteti fel a MEOSZ-t maximálisan pozitív szemszögből, pontosan ugyanezt kapta volna, I.
Lajos nem tűr kritikát. Győző levelei egyébként általában érdekesek, jól rámutat visszásságokra, de most koncentráljunk a vezérre. Így kezdi levelét:
Tisztelt Listatagok!
Szücs Győzőnek a MEOSZ-al kapcsolatos megnyilvánulására
nem kívánok részletesen reagálni: a stílus maga az ember
-ítélje meg mindenki maga, hogy ez a stílus vezet-e valahova,
szimpatikus -e, célravezető-e, szabad-e így kommunikálni
kultúrembernek (persze nem biztos, hogy az).
Ne gondolja a tisztelt utókor, hogy nálunk a huszadik században ez ritkaság volt. Éppen az ellenkezője igaz: a MEOSZ fő
tevékenysége az, amit ebben a mondatban látunk. Lajoson kívül ezt gyakorolja főtitkár társa, Szakály József (akinek családnevéből a szerető mozgássérültek elhagyták a z-t és az y-t), a
helyi szervezetek elnökei, a bennfentes grupp minden tagja.
Szedjük szét ezt a mondatot – érdemes.
A mondat három részből áll. Az első résznek kettős célja van.
Stilisztikailag azt jelzi, hogy Lajos egy előkelőség, aki „nem
kíván részletesen reagálni”, nem pedig egyszerűen csak nem
vacakol Győzővel, mint egy pór. Én azt szoktam írni a velem
vitatkozóknak, hogy „azt gondolsz, amit akarsz”, de ez nem
elég finom és fennkölt, csak nekem felel meg, hisz én nem vagyok előkelőség, csak egy nyomi. Tartalmilag pedig érzékelteti, hogy ő egy roppant elfoglalt ember (az előkelőségek egyik
tulajdonsága), aki még ha hajlandó is lenne leereszkedni, akkor
sem érne rá, továbbá lenne őneki mondanivalója bőven – ha
ugye lenne rá ideje, hogy megírja.
Miután Lajos megírta, hogy nem kíván részletesen reagálni –
részletesen reagál. Ezzel azt jelzi, hogy megengedheti magának, hogy hazudjon az aljanépnek. Szónokoknak szokásuk –
tessék föllapozni Efrájim Kishont vagy C. N. Parkinsont –,
hogy bejelentik, csak egy percet vesznek el az időnkből, aztán
két óra hosszat szónokolnak. Mert mi ráérünk, egyébként is
érezzük magunkat megtisztelve, amiért lekegyeskednek hozzánk, és ők már felül állnak azon a szinten, hogy oda lehetne
menni hozzájuk: „hé, öreg, azt mondtad, hogy csak egy percet

veszel el az időnkből”. Ez akkor is így van, ha a szónoklat tartalma egyébként olyasmi, amit a közönség lélegzet-visszafojtva
hallgat, és sajnálja, amikor a szónok befejezi. (Az ilyen szónoklatok dögunalmasak szoktak lenni, de nyilván nem mind
az.) Akkor is hazugság volt, hogy csak egy percet vesz el az
időnkből. Nem kellett volna ezt mondani, és minden rendben
lett volna.
Lépjünk tovább. A mondat második része hozzánk vág egy
közhelyet („a stílus maga az ember”), aztán felszólít minden
olvasót, hogy ítélje meg Győző stílusát. S itt rálelünk a
MEOSZ-stratégia újabb elemére. Érdemes számozott listát készíteni belőlük.
1. Mutasd meg, hogy előkelőség vagy, aki a nyomik fölött
áll. A legtöbb nyomit már ennyi is visszariasztja minden kritikától. A maradék a vipony.
A vipony egy titkos, belső meoszos kifejezés, a visszapofázó
nyomi rövidítése. Annyira titkos, hogy ők maguk sem ismerik,
ebben a szent percben találtam ki.
2. Fektess hangsúlyt a vipony stílusára. Amíg a stílussal foglalkozol, nem kell a tartalommal foglalkozni. Azzal, hogy a stílusát minősíted, azt is érzékelteted, hogy ő csupán egy rossz
gyerek, akit helyreteszel. 3. Oszd meg a nyomikat, verj éket
közéjük. Fordítsd őket egymás ellen. Akár olyan apróságokkal
is, hogy felszólítod őket: minősítsék a vipony stílusát. Ezzel
konformizálod a nem viponyokat, egy emberként fognak a vipony ellen fordulni.
Lajos többrészes listát készít Győző stílusáról: „vezet-e valahova, szimpatikus-e, célravezető-e, szabad-e így kommunikálni
kultúrembernek”. Ez különleges hangsúlyt helyez Győző stílusára, gyakorlatilag földbe döngöli Győző stílusát. Egyúttal kivéd minden kritikát, ami a saját stílusára vonatkozhatna (már
ha akad olyan pernahajder, aki egy Előkelőség stílusát kritizálni meri). Hiszen aki ilyen jól ismeri a stilisztikai követelményeket, az nyilván kultúrember, egy kultúrember pedig eo ipso magas stilisztikai színvonalon kommunikál.
Én persze többszörösen is pernahajder vagyok, úgyhogy nem
mulasztom el szólni: egy kultúrember a nyelvtant is ismeri és
nem ragozza úgy a saját maga vezette intézmény nevét, hogy
MEOSZ-al. Ugyanis az anyanyelvében nincsen -al rag.

A mondat harmadik részében, egy odavetett kis zárójeles
megjegyzésben Lajos kirekeszti Győzőt a kultúremberek köréből. Jólesik neki, hogy ilyen kis szúrásokkal fitogtathatja a hatalmát. Valaha régen egy ilyen megjegyzésért párbajoztak – ma
már nem teszik, a többség vállat von, néhány féleszű pedig pereskedik. Ez a harmadik eset: Lajos tudja, hogy Győzőnek egyszerűen nincs rá módja, hogy beperelje őt, Győző nem azért
fog vállat vonni, mert egy emelkedett jellem, hanem mert nincs
más választása. Egy hatalmasságot nem lehet beperelni, pláne
nem egy viponynak.
Ezzel a zárójeles megjegyzéssel Lajos a negyedik szabályt is
alkalmazza.
4. Végy példát az inkvizítorgyánokról: ne a vipony véleményét semmisítsd meg, hanem a viponyt magát.
Az inkvizíció, mint tudjuk, a nem tetsző véleményeket egyszerű eljárással kezelte. Végeztek azzal, aki ilyen véleményt
vallott, abból a humánus gondolatból kiindulva, hogy egy
gyors máglyahalál még mindig kellemesebb, mint évtizedeken
át egy intoleráns társadalomban élni, ahol nem tisztelik az ő
másságukat. Szelídebb korunkban Torgyán József volt a mestere ennek a technikának, ő közel egy évtizedes politikusi pályafutása során soha egyetlen kérdésre sem válaszolt, hanem azonnal kétségbe vonta a kérdező jogát arra, hogy kérdezzen, azaz
gyakorlatilag személyében semmisítette meg.
Lajos is ezt teszi. Ha Győző nem kultúrember, akkor mit pofátlankodik be a kultúremberek társaságába? Ha pedig nincs joga ebben a társaságban tartózkodni, akkor logikusan nem tud
kérdezni azoktól, akik odabent vannak, a Kultúremberek Klubjában, és öltönyben, keménykalapban biliárdoznak.
Egy angol úriember soha nem mondja, hogy „nem”. Azt
mondja: „I’m afraid not”, attól tartok, hogy nem. Ez sokkal finomabb és előkelőbb, ugyanakkor gyakori forrása félreértéseknek angol anyanyelvűek és nyelvtanilag jól képzett, de stilisztikailag tájékozatlan külföldiek között. Nyelvtudására büszke
magyar megérkezik Angolhon egy szállodájába és kérdezi,
van-e szoba. „I’m afraid not”, feleli a portás. A magyar tökéletesen félreérti az információt, a portás csak „attól tart”, hogy
nincs szoba, tehát nem tudja. És kéri, hogy nézzen utána a
nagykönyvben, nincsen-e szoba. A portás megismétli, hogy

„attól félek, nincsen”. A magyar teljesen kétségbeesik, hogy
miért fél ettől a portás, amikor a nyilvántartás egy pillanat alatt
eldöntené a kérdést, a brit gentleman pedig nem érti, hogy mit
lehet nem érteni a kategorikus elutasításon. És valószínűleg addig állnak ott, amíg oda nem jön valaki és el nem magyarázza,
hogy az angolban „attól félek, hogy nem”, az egy kategorikus
és határozott visszautasítás.
Ilyesféle gentlemanlike imperatívuszt alkalmaz Lajos a zárójeles megjegyzésben. „Persze nem biztos, hogy az”, mármint
kultúrember. Nem mondja, hogy Győző márpedig nem kultúrember. Ő ennél finomabb. Csak olyanféle határozott feltételezést alkalmaz, mint az angol portás. (Ne tessék aggódni, tudom, hogy az imperatívusz felszólító módot jelent és ez nem
az. Lajos a kijelentő módból is kvázi felszólítót tud csinálni. A
sorok között olvasni tudó érti, hogy ez azt jelenti: ne tekintsétek Győzőt kultúrembernek, mert kritizálni merészelte fenségemet.)
Nem idézem teljes egészében Lajos levelét; csak néhány szemelvényt adok.
Az Esélyegyenlőségi Nap-ról: A két nap alatt a REHA
-HUNGARY rendezvényen - amelynek része az Esélyegyenlőségi Nap is- összesen több mint négyezer ember gondolt mást
erről a napról mint Győző.
Lajos megsemmisítő érvet talált, amivel szemben Győző nem
tehet mást, mint hogy arcán szégyenpírral elkullog. Négyezer
emberrel plusz egy gondolatolvasóval szemben már tehetetlen.
Eszembe jutott az a hivatalfőnök, aki súlyos betegség után ismét bement a hivatalba, és nagyon meg volt hatva, hogy mindenki a hogylétét tudakolja. Mennyire szeretik… Pedig nem
tudhatta, melyikük érdeklődött azért, hogy megtudja, van-e remény, hogy végre megszabadul tőle.
Elképzelem az esélyegyenlőségi napra összesereglett embereket. (Lajos mint kultúrember láthatóan nem tudja, hogy az
Esélyegyenlőségi Nap éppen annyira tulajdonnév, mint a Születésnapi Zsúr vagy a Baráti Összejövetel. Ezek egyike sem
írandó nagybetűvel. Kultúremberek ragozni is tudnak az anyanyelvükön, és tudják, hogy a nap és a -ról kapcsolata nap-ról
vagy napról – én nem mondom meg, hogy melyik, a helyes
megoldás beküldői között kisorsolom az itt fölöslegessé vált

kötőjelet. Szerintem legalábbis egy kultúrember tud ilyeneket.
De persze ha a kultúrember definíciója „olyan ember, aki nem
mond rosszat a MEOSZ-ról”, akkor nem szóltam.) Próbáljátok
meg ti is elképzelni őket, kedves utókor. Összegyűlnek esélyegyenlősödni, és megjelenik körükben I. Lajos, a Nagy Ember,
akinek mindez köszönhető. Körbelejt és megkérdezi, mi a véleményük. A válaszok könnyen elképzelhetők: „Ó, édes jó Lajosom, minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg
vagyok elégedve.” El tudjátok képzelni, hogy valaki mást felel? Aki valaha megfordul egy esélyegyenlőségi napon, az
mind ismeri Lajost és legényeit. Azonnal ott teremne Szakály
és rádörrenne az illetőre, hát te háromezer-kilencszázkilencvenkilenc ember véleményével szegülsz szembe! Mit képzelsz
magadról?
De megnyugtathatlak, kedves utókor, ez nem történt meg. Lajos nem kérdezett meg senkit, ha megtette volna, ez lenne az
első eset a történelemben. Lajos még a szocializmusban tanult
rendezvényt szervezni.
„1. Tűzd ki az időpontot és rendeld el a spontán felvonulást.
2. Írd meg a közleményt a felvonulás sikeréről és a megjelentek elvtársi, bajtársi összefogásáról.
3. A spontán felvonulás másnapján jelentesd meg a közleményt.”
Ugyanez a MEOSZ-szabályzat szerint:
5. A véleményeket ne tudakold, hanem csináld. Jelentsd ki,
hogy mindenki egyetért veled. Ez elbizonytalanítja és félénkké
teszi a viponyt.
Győző azért szegül szembe négyezer ember gondolataival,
mert ennyien voltak ott. Ha véletlenül betévedt volna egy ezerfős piréz turistacsoport, akiknek fogalmuk sincs, hogy miről
van szó, akkor már ötezer ember gondolatairól számolna be Lajos. Aki ott volt, az ezt gondolja és punktum!
Azt kívánom, hogy Szűcs Győzőnek végre sikerüljön valamit
összehozni, mert eddig csak évente egyszer egyszer volt egy
egy nagy kifakadása, fellendülése, aztán nem tett semmit.
Dumálni, különösen mások munkáját lebecsülni sokkal könnyebb, mint naponta tenni valamit. Mi azért igyekszünk továbbra is tenni a dolgunkat és ha Győző akarja, akkor együtt is
működünk vele.

Kész, vége, Győző neve felkerülhet Lajos irodájának falán az
aznapi kivégzettek listájára. Ha valami még maradt ebből a viponyból, azt most elpusztította, hát micsoda alak az ilyen, aki
nem tesz semmit?! Csak a szája jár.
Hirtelen eszembe jutott egy gudzsaráti születésű ügyvéd, aki
életstílust csinált abból, hogy nem tett semmit, csak ült, fonogatott a rokkáján, és ezzel előbb az őrületbe kergette a brit birodalmat, aztán ki Indiából. Vajon mit kapott volna Lajostól? Rágondolni is rossz.
6. Vond felelősségre a viponyt, amiért nem tesz semmit a
mozgássérültekért. Hivatkozz unos-untalan arra, hogy te és
munkatársaid milyen sokat tesztek. Érzékeltesd (de ne mondd
ki), hogy a mozgássérültekért csak az tud tenni bármit is, aki
magas pozícióban ül a MEOSZ-nál, és tedd felelőssé a viponyt,
amiért ő nincsen ott. Ugyanakkor jelezd, hogy egy vipony soha
nem kerülhetne magas pozícióba. Mindezzel eléred, hogy a vipony belátja: a rendszer kőbe van vésve, változásra semmiféleképpen nincs lehetőség. És végre lekopik rólad.
7. Ugyanakkor azonban csillogtasd meg, hogy ha a vipony
akarja, akkor együttműködtök vele. Ilyet mondani semmibe
sem kerül, az együttműködés pedig tág fogalom. Lehet, hogy a
vipony arról ábrándozik, hogy pozícióba kerülhet a MEOSZnál, de az is lehet, hogy csak szeretné, ha a MEOSZ kijárna neki száz forint nyugdíjemelést. Az együttműködés lehetőségének megcsillogtatásával mindkettőben reményt keltesz. Arra
már magától kell rájönnie, hogy az együttműködés feltétele a
saját vélemény teljes feladása és a vonal kiabálva hirdetése.
Csak zárójelben írom: a MEOSZ-ban és tagegyesületeiben
mintegy 4000 önkéntes dolgozik ingyen folyamatosan és a 220
ezer tag érdekében összesen 230 (országosan) részmunkaidős
fizetett alkalmazott van, ebből a MEOSZ Központban 14 fő mielőtt bárki "bedölne Győző demgaógiájának.
8. Állandóan ontsd a számokat. A mértéktelenül ontott számok nagyszerű hatást tudnak kelteni (vagy te azt állíthatod,
hogy nagyszerű hatást keltettek, ami egy és ugyanaz). Főleg a
létszámadatok és a költségvetési összegek fontosak.
Eszembe jut Lajosunk druszája, Korózs, aki előadásában egy
pénzösszeget alaposan megmagyarázott. Tudj’ Isten, mi volt,
az egésznek nem volt se füle, se farka; lényeg, hogy a kormány

kegyeskedett elkölteni a saját kis spórolt pénzéből, mireánk,
hálátlan alattvalókra. Azt mondta: „ÖTMILLIÁRD forint. Értik? ÖT EZER MILLIÓ FORINT!” És leste a hatást, hogy a
hallgatóság majd összehasonlítja a pénztárcájában lapuló forintocskákkal és mennyire le lesz nyűgözve a kormány jóindulatán. Azt nem mondta, hogy ez a költségvetésnek hány százaléka, mert az nem lett volna ilyen hatásos.
A MEOSZ-kiskáté következő pontjához tudni kell, hogy
Győző levelében az égvilágon semmi nem volt, amire ezekkel
a létszámadatokkal értelme lett volna válaszolni. Lajosnak ez a
mondata a levegőben lóg.
9. Számadatokat, az elért (bármilyen csekély) eredmények
hangos kiabálását és egyéb, személyed és a MEOSZ nagyszerűségét bizonyító információkat bármikor onthatsz és ontanod
is kell. Ne foglalkozz azzal, hogy mit mondott eredetileg a vipony. Nem ereszkedhetsz le odáig, hogy vitatkozol vele, és
meg is kell mutatnod, hogy nem teszed. Ezt legjobban adatok
és információk ötletszerű felsorolásával teheted. Ezzel azt az
érzést kelted, hogy a vipony valamilyen rögzített szöveget szajkózó készüléket hallgat vagy olvas, és belátja, hogy egy géppel
nem lehet vitatkozni.
Három évvel ezelőtt egyébként egy személyes beszélgetésen
felajánlottam Győzőnek- mutassa meg közöttünk, hogy mire
képes, mit tud jobbítani a munkánkon akár külső szakértőként,
akár más módon. Aztán, ahogy mondani szokták: se kép se
hang...
Úgy látszik, ez csakugyan elterjedt módszer. Győző már a
többedik, akiről ezt hallom, feleségem meg ugye négy évvel
ezelőtt járt úgy, hogy felajánlották neki, mutassa meg közöttük
(vezetőségi tagként), hogy mire képes. Aztán jött a vezérlajosi
telefon, és úgy kirúgták, hogy a kereke se érte a földet.
Ez egyébként egy érdekes adalék. A MEOSZ, mint minden
intézmény, logikusan több hasznát veszi a szakembereknek,
mint a képzetleneknek. Ugyanakkor viszont a szakember vipony sokkal több kárt okoz a vezérek tekintélyében, mint a
képzetlen vipony. Lajos gondos vezető, ügyel arra, hogy a vipony ocsú közül kiszitálja a bólogató jánosok tiszta búzáját.
Ezt közvetlen közelből figyelhettem meg. Szépen letesztelte feleségemet, hogy szakember-e, megadta azt a szükséges többlet-

információt, aminek birtokában egy szakember már cselekedni
tud, a képzetlen meg nem, és várta, mi lesz. Mikor látta, hogy
feleségem cselekszik, tehát neki ez az információ elég, akkor
Lajos már tudta, hányadán áll. Ez egy képzett szakember! És
vipony! Veszély fenyegeti a hatalmat! Nem Lajosét persze, de
a helyi hatalom is hatalom, és Lajos megvédi a helyi vezérek
hatalmát, cserében azok is segítenek megvédeni az övét. Tehát
támadott.
No, még egy nyiszit a végére.
- A súlyosan fogyatékos emberek tömegközlekedési viteldíj
kedvezményt kaptak: mértéke helyközi közlekedésben 90 %,
helyi közlekedésben 100 %
10. Legyél különösen büszke azokra az eredményekre, amiknek az érintettek semmilyen hasznát nem veszik. Törekedj is
arra, hogy elérj ilyen eredményeket. Ez könnyű, mert a kormányzat szívesen belemegy olyan kedvezményekbe, amiket
aztán senki nem tud igénybe venni, tehát olcsók.
Hát ilyen volt a helyzet a huszadik század száznyolcadik évében, kedves utókor.

2008.05.29.

Vécékulcs

Kedves Dohánypultos Nő a Szegedi Tescóban! Ha netán keresné a mozgivécé kulcsát, ezúton tudatom, hogy a helyére tettem.
A zárba.
Nem gondolom, hogy vissza kellett volna vinnem. Az egész
épületben egyetlen kulcsra zárt ajtó sem található, aminek
mindkét oldalán a nagyközönség számára is használható terület
lenne – két kivétel van, a mozgivécé és a mellette levő pelenkázó ajtaja. Ezeknek valami rejtélyes okból az onnan jó ötven
méterre levő kábítószer-árudában tartják a kulcsát, az utolsó
helyen, ahova betenném a lábamat, ha nem kényszerítenének.
Nem tudom megakadályozni, hogy bezárják a vécéajtót. (Illetve de, meg tudom, csak négy évig tartó procedúra kellene
hozzá, annyit meg nekem nem ér.) Viszont segíteni nem fogok
benne. Én nem viszem vissza a kulcsot, ha hiányzik, keressék.
Mindenkit arra buzdítok, hogy az ilyen kulcsokat ne vigye
vissza, vagy ha visszaviszi, előzőleg ne zárja be az ajtót. Azok-

nak az ajtóknak praktikus okokból nem célszerű, törvény szerint pedig tilos bezárva lenniük.

2008.06.01.

Hamisítják az okirat
A klubhíradó nyomatékosan figyelmeztet, hogy a mozgássérült-parkolókártya okirat, és aki azzal parkol, holott nem szabad neki, az hamisítja az okirat, és ezért három évet is kaphat.
Klassz. Egyetlen apróságot szeretnék tudni. Tekintve a tényt,
hogy a hír magyarra fordítva azt jelenti, hogy irgalmatlan szigor fog következni, és összehúzott szemű harcsabajuszosoknak
kell majd magyarázgatnunk, hogy igazából mink azért állítjuk,
tetszik tudni, hogy mozgássérültek vagyunk, mert, tetszik tudni, mozgássérültek vagyunk, hát mink tényleg – szóval tekintve
ezt a tényt, elképzelhető-e, hogy valaki csakugyan meg is kapja
a három évet az okirat-hamisításért?
Figyelem: tévedés ne essék. A jogtalan parkolással a sofőr
nem a mozgássérülteket károsítja meg, hanem a parkolási önhatóságot. Azért szólok, mert így amit tesz, bűncselekmény. Ha
a mozgássérülteket károsítaná meg, az csak megbocsátható illetlenség lenne.

2008.06.05.

Hát most megismerték
Speciális gyereknapot rendeztek, tudtuk meg a klubhíradóból;
azt jótékony homály burkolja, hogy kicsodák. Én se adnám
hozzá a nevemet.
Biztos klassz lehet vakon kipróbálni az íjászkodást. Sőt a festést is. (A felkonferáló szöveg szerint a vak gyerekek festettek
is, de a riportból ez kimaradt.) Lehet, hogy ez elszórakoztat egy
gyereket öt percig. De erre rámondani, hogy akkor most sorompók meg falak dőltek le, és most majd egyenlőbbek lesznek
az esélyeik – hát már bocsánat.

Én elég jól olvasok Braille-írással, ahhoz képest, hogy látok.
Szemmel is tudok, de ujjal jobban. És akkor most mi van? Ettől
a vakoknak egyenlőbb az esélyük vagy nekem? Mire?
A riportból a siketek éneke is kimaradt, bár az is szerepelt a
konferanszban. Klassz lehet énekelni siketen. Ettől most javultak az esélyeik? Mire? Fölveszik őket énekkarba?
Nem veszik föl. Az énekkarokból hiányoznak a siketek, az
íjászklubokból a vakok, a metafizikai tanszékről az értelmi fogyatékosok és a magasugrók közül a tolókocsisok. És ez nem
hátrányos megkülönböztetés. Nem azért hiányoznak, mert kigolyózták őket, hanem azért, mert eszükbe se jutott olyan hülyeség, hogy belépjenek.

2008.06.28.

Az utolsó magyar lovag
Kaptam két levelet, Pintér Tímeára válaszul.
Süjjön ki a szemed, hogy drága Timcsikéről ilyet írsz. Ja és
nem csak a pofikája szép az egész lány egy gyönyörűség és
még okos kedves is. /onnan tom hogy levelezünk és egyszer
már taliztunk remélem nem utoljára/ Gondolkozz hogy-hogy
eshet Timikének hogy ilyeneket írsz róla. Akibe egy kis jó
szándék van mindenki támogassa hogy normális életet élhessen
és mielött visszamehessen a munkahelyére /Bp bank/ dolgozni.
Igen én támogatom de nem csak pénzel és ajándékkal hanem
lelkileg is. Meglepödnél ha egyszer beszélnétek hogy egy tündéri vicces mosolygos lány... Úgyhogy ha nem ismered Timit
ne írj róla semmit. És szégyeld magadat hogy bántani merted!!!
hogy mered Timit így bántani. még egy ilyen írást meg ne
lássak. nem sül ki a szemed hogy azt a tündér Timcsikét bántod. Dögölj meg hogy Timitől sajnálod az autót én bár nem vok
milliomos de mindenemet odadnám a boldogságáért. Én ismerem Timit bár csak egyszer taliztunk de itt rendszeresen levelezünk és Timcsi egy imádnivaló tündéri angyal aki nem

akar mást csak normálisan élni. Szégyelje magát az aki sajnálja
a normális életet egy 22 éves lánytól.
Nos, a LAttilaD.orgon van egy szabály. Bizonyos színvonalon aluli levelek kikerülnek a blogba. Itt a színvonal nem a
„süjjön” meg a „támogassa”, hanem az, hogy beleolvasunk egy
cikkbe, megállapítjuk, hogy negatívumot ír valakiről, akit kedvelünk, és a szerző asztalára okádunk. Végigolvasni nem vagyunk hajlandók, mert betűk vannak benne, sokan, és nem ismerjük mindegyiket.
Én ennek ellenére tételesen fogok válaszolni. Tudom, hogy
ez elszomorít, de a szememnek nem fog ettől baja esni. Arra
viszont hajlandó vagyok, hogy elgondolkozzam, hogy eshet
Timcsikének, amiket írtam: abban a pillanatban, hogy megtudtam, mi a véleménye neki arról, hogy ebben az országban több
százezer fogyatékos küzd fogcsikorgatva sokkal kevesebbért,
mint amit ő csak úgy hipp-hopp megkapott a csinos pofikájáért.
Mi húsz éve harcolunk. Vannak, akik negyven vagy hatvan
éve. Timcsike csak mosolyint egyet és kész. Ez egy kicsit idegesítő, nem gondolod?
Szívemből támogatom, hogy visszamehessen a munkahelyére. Ha tettekkel is tudnám támogatni, megtenném; nemcsak
Timcsike miatt, hanem mert nagyon jó lenne, ha minél többfelé
látnának az emberek mozgikat munkahelyeken, főleg olyan helyeken, ahol emberekkel kell találkozni. De bizonyára nem veszed zokon, hogy nem rohanok megkérdezni, miben segíthetek,
mert én ledolgoztam tizenhárom évet, és odáig se vihettem,
hogy rokkantnyugdíjam legyen. Munkahelyre pláne nincs esélyem.
Nem „szégyelem” magamat, amiért bántani mertem, mert
nem bántottam. Erről Te nem tudhatsz, mert nem olvastad el a
két cikket, sőt valószínűleg már idáig se jutsz az olvasásban,
csak őrjöngeni kezdesz, de hát ez ellen nem tudok mit tenni.
Ha elolvastad volna a cikkeket, nem akarnál holtan látni engem, amiért irigylem Timcsike autóját – mivelhogy oda volt írva, hogy nem irigylem. Elsősorban ezért kerültek ki a leveleid
a blogba, függetlenül attól, hogyan hat ez Timcsikével való
kapcsolatodra. Aki velem bunkó, azzal én is bunkó vagyok, és
még csak nem is sajnálom.

A Timcsikéről írott dicshimnuszt köszönöm. Javaslom, hogy
inkább neki mondd el, sokkal jobban fog esni neki. Jó dolog,
ha szeretik az embert, még ha olyanok is, akik nem tudnak olvasni.
Ja, és még egy dolog. Azt írtad, hogy még egy ilyen írást meg
ne lássál. Tudod, ezt úgy hívják, hogy hőzöngés. Egyrészt mert
semmilyen befolyásod nincsen arra, hogy látsz-e ilyen írást
vagy sem – legfeljebb annyit tehetsz, hogy nem jössz ide elolvasni –, másrészt mert elfelejtetted odaírni, hogy „mert különben”, és hogy akkor mi lesz.
Most látsz egy harmadik cikket. Ha gondolod, ezúttal odaírhatod, hogy mi lesz, ha meg merészelek írni egy negyediket.
Ez valószínűleg azt fogja okozni, hogy megírom a negyediket.

2008.07.09.

Titoktartástalanság
Állítólag előfordult Magyarországon, hogy nyitott ablakkal nőgyógyászatimegvizsgáltak valakit, sőt a nővérkék a nővérkepultnál a betegek jelenlétében tárgyalták meg más betegek állapotát. De azért az ilyen hiba ritkán fordul elő.
Azért ez megnyugtat, hogy csak ritkán. Rettegtem volna attól
az eshetőségtől, hogy gyakran, például akár – Isten ments! –
minden esztendőben történhetnék egy ilyen eset az ország valamelyik kórházában. Isten ments!
Hála az égnek az is Türkmenisztánban történt, hogy nyugati
orvosok érkeztek tanulmányútra, ellátogattak kórházba is, ahol
éppen gyógykezeltek valakit egy hatágyas kórteremben, és a
nyugatik megkérdezték, hogy hol van a paraván. A keletik meg
csak néztek rájuk, milyen paraván?
Ugye? Mondjátok, hogy Türkmenisztánban történt!

2010.03.23.

Kocsik értéke
Úgy érzem, Segesvári Csaba a március 22-i Délmagyarban személyesen szólította meg családomat, amikor feltette a kérdést:
„Ha telik ilyen autóra, akkor a parkolásért miért nem akarnak
fizetni?”
Alapvetően félrevezetőnek és rosszindulatúnak tartom a kérdést. Nem, a mozgássérülteknek nem telik ilyen autóra. A mi
autónk 4,5 milliós vagyont képvisel, típusa és egyéb részletei a
http://segits.lattilad.org* címen olvashatók. Kilenc hónapig
számoltunk, mielőtt eldöntöttük, hogy megvesszük, mert négy
tolókocsis ember másképpen nem tud közlekedni. De úgy
láttuk, hogy négy ember jövedelméből tudni fogunk törleszteni.
A négy közül kettő izomsorvadásos volt, a sógorom, aki két
éve halt meg, és a feleségem, aki tizenegy nappal ezelőtt. Most
két ember nyugdíjából és rokkantjáradékából fogjuk törleszteni
azt az autót, amit négy ember jövedelmére számítva vettünk
meg. Hogy hogyan, arról fogalmunk sincs.
Ez volt a legkisebb és legolcsóbb kocsi, amibe még be tudtuk
préselni magunkat, ámbár azután már egy gombostűt se lehetett
leejteni. Ezért ki kell jelentenem, hogy a szerző hamis szemléletet képvisel, amikor azt próbálja propagálni, hogy a mozgássérültek luxuskocsikon parádéznak, holott Trabant Hycomat és
Velorex járna nekik. Az ilyennek jó az is, sugallja a cikk, hiszen kétmillió forint egy Suzukiért egy valóságos BKV-végkielégítés. Szeretném tudni, Segesvári úr voltaképpen mennyi
pénz összegyűjtését engedélyezi egy olyan család számára,
amely egy vagy több mozgássérült tagja miatt kényszerből vesz
autót.
Kétségtelen, hogy sokan csalnak. Nekünk, valódi mozgássérülteknek viszont arról szól az életünk, hogy örökké bizonygatnunk kell, hogy nem csalunk. A Délmagyar is cikkezett már
esetekről, amikor valakinek be kellett bizonyítania, hogy még
mindig nem nőtt ki a lába. Nem tudom, hogy bánnának velünk
a hivatalokban, ha a Segesvári úréhoz hasonló cikkek nem ger*

Ez a cím már nem létezik. (Szivárvány)

jesztenének mozgássérült-ellenes hangulatot. Talán ugyanígy.
De szégyenletesnek tartom, hogy a szerző jobbnak látja olyan
cikket írni, ami nem pártját fogja a társadalom legelesettebbjeinek, hanem a nyelvét köszörüli rajtuk.

2010.03.26.

Kocsik értéke 2.
Kisebb levélváltást folytattunk Segesvári Csabával, akinek
szintén elküldtem az előző cikket. Pirossal az ő, feketével az én
soraim, kicsit rövidítve.
Köszönöm, hogy megtisztelt a soraival. Az ilyen jellegű cikkek minden esetben sértenek valakit. Jelen esetben Önt. Ezt
sajnálom. Az autók értéke csak példa volt, az egész cikk, arról
szól, miért a háziorvos adja az igazolást a rokkant kártyához és
miért lehet vele korlátlanul parkolni. Ez jogi szabályozási kérdés. És engedje meg, de egy cupe sport Mercedes, ami rokkant
kártyával parkol, biztos, hogy nem kerekesszékest szállít,
ugyanis abban nem fér el.
Mi nem gerjesztjük Önök ellen a hangulatot. Csupán arról
van szó, hogy Önök, akik valóban mozgásukban korlátozottak
minimális arányban parkolnak reggeltől estig a Széchenyit tér
közepén, minden hivataltól távol. És mindezt úgy, h a kijelölt
közel 10 parkoló pele üres. Gondolom elhiszi nekem, h nem
Önök ellen irányult a cikk.
A cikkből is kiderül, nekem teljesen mindegy milyen autóval
közlekednek, ám az ellenőrzés nincs megoldva. Visszatérve
egy mondatára, hogy mi is cikkeztünk arról, hogy valakinek orvosi felülvizsgálatra kellett menni, hogy kinőtt-e a lába. Személyes ismeretségi körömben nem egy ember rokkantnyugdíjas - mellette dolgozik és mindannyian tudjuk, hogy semmi baja. Vette a papírt. Az Önök esélyegyenlőségi küzdelme pedig
igenis feltételezi, hogy egy mozgásában korlátozott is

dolgozhat, akkor pedig az ellátás jogossága kérdéses. Gondolom ezért kell a felülvizsgálat.
Remélem sikerült eloszlatnom kételyeit. Nem a nyelvünket
köszörüljük, egy hibás szabályozás és a csalások óriási száma
ihlette a cikket.
Én is köszönöm Önnek a válaszát. Egy-két megjegyzést és
kérdést szeretnék fűzni hozzá.
Ha az autók értéke csak példa volt, akkor szerintem rossz példa. Megesett már, hogy az autók padlójának magasságát hozták
fel „ellenérvként”, mondván, hogy ilyen autója biztos nincs
mozgássérültnek. Én értem, hogy számos autónál meglepő a
gondolat, hogy mozgássérülteknek lehet olyan, de lehet, hogy
tényleg az övé. Vagy az is, hogy nem az övé. De mi köze az
autó küllemének, értékének a parkolás jogosságához?
Nem, biztos vagyok benne, hogy Önnek nem áll szándékában
hangulatot gerjeszteni ellenünk. Ám az ilyen cikkek eredménye
mégis ez, függetlenül attól, hogy egyidejűleg kifejtenek-e hasznot a csalók elleni harc propagálásában.
Ha nem csalódom, Sztálin mondta – de legalábbis neki tulajdonítják –, hogy inkább szenvedjen tíz ártatlan, semhogy egy
bűnös megmeneküljön. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a
sztálini elvek nemkívánatosak mai világunkban. Mégis azt látom, hogy a parkolási csalók ellen folytatott harcnak az a legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy nekünk, valóságos mozgássérülteknek folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy azok vagyunk, amik. Eközben a csalók tovább csalnak.
Ha Ön olyan cikket szeretett volna írni, ami a csalók elleni
fellépést sürgeti a mozgássérültek megtámadása nélkül, akkor
nem érte el a célját. Ha elfogad egy tanácsot: írjon máskor is
erről, de úgy, hogy a csalók ellen szóljon és csak őellenük. Szívesen segítek, ha igényt tart rá.
Megpróbáltam megnézni a neten, hogy milyen autó ez a Mercedes, de nem nagyon derült ki. Mindazonáltal, kedves Csaba,
ha most azt mondom, hogy egy Ford Tourneo Connectbe belefér négy tolókocsi úgy, hogy háromban ember is van, ráadásul
az egyikben fekszik, és az másfél méter hosszú, akkor lehet,

hogy kételkedni fog. Pedig mi megcsináltuk. Az emberi találékonyság határtalan. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy szerintem az illető Mercedesben tényleg mozgássérült utazott,
csak azt, hogy vigyázni kell az ilyen „magától értetődő” következtetések levonásával.
Bármelyik verzió ami Önnek megfelel. A Ford pedig egy dobozos autó. Az E, S, egyéb coupe alacsony magasságú autók,
amibe egy kerekesszék sehogy se fér. :-)
Köszönöm a linket. Igen, ilyenbe tényleg nem fér bele egy tolókocsi egy benne ülő emberrel. De ember nélkül igen. Feleségemmel utaztunk már kombi Wartburgban úgy, hogy két elektromos kocsi volt a csomagtartóban, szétszerelve. Nem mondom, a barátunkról folyt a víz, miután szétszedte őket (nyári
hőség is volt), de a dolog működött. Szóval „több dolgok vannak földön és egen”…

2010.04.02.

Írtam két levelet
Tisztelt EBH!
Feladatomnak érzem, hogy a feleségemnek küldött ügyfél-elégedettségi kérdőívre válaszoljak, de azt nem tartom feladatomnak, hogy ki is töltsem. Ő pedig már nem fogja megtenni.
Ha korábban küldik, talán még kitöltöttük volna, apróra megvitatva, hogy melyik kérdésre mit válaszoljunk, de persze mindegyikről tudom, hogy mi lett volna a véleménye. Most már csak
egyetlen kérdésnek van értelme és létjogosultsága: annak,
hogy elégedett volt-e az eljárás gyorsaságával.
Azt hiszem, sejtik a választ. Nem. És ha a Szeged Nagyáruház
elleni „eljárásból” bármilyen tanulságot le lehet vonni, akkor
az az, hogy ha egy ügyet nem tudnak mondjuk három hónapon
belül lezárni, akkor az egésznek semmi értelme. Egyrészt mert
a törvényben oly szépen felsorolt hátrányos helyzetű csoportok-

hoz való tartozás sokszor azt eredményezi, hogy az ügyfél rövid
életű lesz e földön, és egyszerűen nem ér rá megvárni Önöket;
másrészt pedig mert évek alatt az elszenvedett jogsérelem
olyan mértékben feledésbe merül, hogy a jogsértő állapot megszüntetése már senkit sem érdekel. Miután évekig nem vásárolhattunk az áruházban, kerestünk és találtunk akadálymentes
helyeket. Az Önök határozatának annyi haszna volt, hogy betettük a fiókba. És fogalmam sincs, hogy akadálymentes-e most az
áruház, vagy megvárták, amíg elfordul róluk a figyelem, és
visszaállították a jogsértő állapotot.
Ebből a tanulságból pedig levonhatunk még egy tanulságot.
Azt, hogy az Önök működése mint „hatóságé” – egy vicc. A
Szeged Nagyáruház ügye nem azért tartott négy évig, mert
Önök lusták. Tényleg lassúak, de ennyire nem. Hanem mert az
áruház beperelte Önöket, a bíróság új eljárásra kötelezte Önöket, akkor azt lefolytatták…
Nem azért nem vittünk Önöknek több ügyet, mert többé nem
ért minket diszkrimináció. Dehogynem ért. De minek? Hogy
évek múlva, amikor már senki nem emlékszik rá, hogy kit bántottak és miért, Önök hozzanak egy jópofa határozatot, amit aztán berakhatunk a fiókba a többi mellé?
Ha Önök azt hiszik, hogy a fogyatékosok és a többi hátrányos
helyzetű csoport életén segíteni lehet azzal a végeláthatatlan
aktatologatással, amit művelnek, akkor Önök álomvilágban élnek. Én azonban nem vagyok királyfi és nem vagyok hajlandó
Önöket megcsókolni.
Amúgy tudom, hogy süket füleknek beszélek, de legalább egy
részvétnyilvánítás jólesne.
Tisztelt Országos Mentőszolgálat!
Március 12-én hajnali fél ötkor riasztottam Önöket azzal a hírrel, hogy izomsorvadásos feleségem, Láng Krisztina nem lélegzik. Szeretném elmondani, hogy mi történt ezután, többek között azért is, mert két évvel korábban feleségem panaszt tett az
Önök két kollégája ellen.
Dr. *** és csapata tizenöt perc múlva a helyszínen volt, de
már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Gyorsan és

szakszerűen dolgoztak, a szükséges mértékű részvétet tanúsították, és tekintettel voltak fájdalmunkra. Megköszöntük munkájukat és kértük, hogy vigyázzanak az úton, ahogy feleségem is tette mindig, amikor vendégektől búcsúztunk.
Gyerekkorom óta szokásom, hogy az utcán elhaladó mentőautót felemelt kézzel üdvözlöm. Senki mást, csak a mentőket. A
szomorú esetből azt a tanulságot tudom levonni, hogy helyesen
teszem.

2010.04.12.

Vese, vese átka
Sarolta nem kaphatja meg barátja veséjét, mert az börtönben
van – mármint a barát is meg a vese is. A köztársasági elnök
szóvivője szerint az elnök nem tud mit tenni. Az Egészségügyi
Minisztérium sajtófőnöke szerint 1997 óta érvényben van a
jogszabály, és ennek megfelelően járnak el. A LAttilaD.org
megszerezte a riport folytatását.
– A jogszabály szerint járunk el.
– De ez a lány bele fog halni az önök eljárásába.
– A jogszabály szerint ez a teendője.
– Önök vállalják ezért a felelősséget?
– A jogszabály már vállalta a felelősséget.
– Nem lehetne gyorsított eljárásban végezni vele?
– A jogszabály nem ad rá lehetőséget, hogy elvágjuk a torkát.
– És az ön torkát?
– A jogszabály erre sem ad lehetőséget.
– Mondja, ön nem volt véletlenül őr Auschwitzban?
– A jogszabály szerint csak német származásúak lehettek
azok.*

*

Négy évvel később, 22 évesen Jávor Sarolta kínok között halt meg, ámbár hozzá is ment a barátjához azért, hogy megkaphassa a veséjét – így
sem kaphatta meg. A cikket fenntartom. (Szivárvány)

2010.05.07.

Apró dolgaink
Este kettévágtam a kenyeret a vacsihoz, és az egyik fél szeletet
automatikusan megfordítottam; erről persze rögtön eszembe jutott, hogyan alakult ki ez az automatizmus. A kicsimnek úgy
csináltam kenyeret, hogy kettévágtam és az egyiket megfordítottam, hogy a fél szeletek egyformán álljanak: a vágott szélük
balra, a lapos szél, a kenyér alja őfelé. Mert így tudta jól megfogni őket. Ahogy elkezdtem mozogni, én lettem a segítője, a
hét év és nyolc hónap legnagyobb részében ugráltam körülötte,
csak ha beteg voltam, akkor nem. A betegségeket külön azért is
utáltam, mert nem tudtam ugrálni körülötte, amit viszont imádtam csinálni. Persze ő is ugrált énkörülöttem, bonyolult rendszer volt, hogy milyen szituban melyikünk mit tud megcsinálni,
persze mi mindig tudtuk, de elmagyarázni nehéz lenne.
Voltak jó sztorijaink erről. Az ágya fejénél tartotta a kóláját
egy kis palackban, és az utolsó hónapok előtt még egyedül elvette onnan és visszatette, ha nem is volt könnyű neki. Egyszer,
sok évvel ezelőtt fölneszeltem hajnalban és félig a szemembe
lógó fülekkel észleltem, hogy a kupakot próbálja visszacsavarni a palackra. Segítettem neki, és visszatettem a palackot a helyére. Ő pedig rám szólt, hogy hé, mert éppen lecsavarni szerette volna azt a kupakot, és már majdnem sikerült neki. Akkor
fölébredtem, röhögtünk kicsit, megitattam és visszaaludtunk.
Az tény, hogy amikor nagyon aludtam, nehezen lehetett segítőként hasznosítani. De egy idő után megtanulta a módját. Fölébresztett, én pedig jöttem segíteni, de közben aludtam, ezért
kemény, egyenes parancsszavakat alkalmazott, „a kezemet hátra”, „a takarót föl”, ilyeneket. Megcsináltam és aludtam tovább, reggel pedig döbbenten hallgattam az elbeszélést arról,
hogy miben segítettem neki az éjszaka. Én nem emlékeztem
semmire.
A képen anyai büszkeséggel nézi a 2007 karácsonyára kapott
békás fogmosókészletet. Ő kapta régi barátunktól, de hamar
megbeszéltük, hogy az enyém lesz, nekem addig nem volt rendes fogmosókészletem, igazából nem is tudom, hogy miért.

Azóta is azt használom, csak a kefe másik. A béka itt ül a polcon. A képen van békás zokni és áttört fémbéka is, persze azok
is megvannak.

2010.08.15.

Izomsorvadás
Este, amikor egy fél másodperces áramkimaradás lelőtte a három órája spambotot kergető gépemet, átmentem a szünetmentesért és rádugtam a gépre. Régesrég meg kellett volna tenni.
Az viszont, ahogy azt a dögnehéz ólomtéglát emelgettem, azt
juttatta eszembe, hogy természetesen azt a képességemet is
Krisznek köszönhetem, hogy ezt föl tudom emelni.
Egyszer valakinek a kezében volt (mármint a táp, nem Krisz),
és megkértem, hogy becsülje meg a súlyát; öt kilónak mondta.
Az olvasónak öt kiló valószínűleg nem teher, én viszont nyögök bele, bár az is igaz, hogy ha adottak a feltételek, akkor jó-

val többel is megbirkózom. Emlékszem egy esetre, amikor egy
megrakott szatyrot vettem le a lábtartójáról, ott jókora holmikat
tudott szállítani, és rám szólt, hogy hagyjam, majd márnemtudomki leveszi, borzasztóan nehéz. Tényleg az volt, talán tíz kiló, talán több, fölemelni nem is tudtam, csak lehúztam a földre,
aztán visszaszereltem a karomat a helyére, de semmit nem törtem össze, se a szatyor tartalmát, se magamat.
Krisz többet ért a világ minden gyógytornájánál. Ugye azzal
kezdődött közös életünk, hogy én csak feküdni tudtam, hanyatt
meg egy kicsit oldalt, és ez már tizenhét éve tartott. Amikor összekerültünk, egy hónapon belül fölkönyököltem, aztán egyre
tovább tudtam úgy megmaradni. A könyököm nem örült a dolognak, Krisz csinált is nekem könyöklőszivacsot, kék szövettel vonta be, most is megvan, bár ritkán használom. Egy idő
után aztán már nemcsak magamat mozgattam, hanem őt is.
Akkoriban persze nem volt szabad észrevenni, hogy folyamatosan romlik az állapota. Ő minden egyes alkalommal megállapította és ki is jelentette, hogy ezt vagy amazt már nem tudja
megcsinálni, én pedig mindig közöltem, hogy ez csak időleges,
és ha mégse, akkor helyettesítjük a funkciót mással. Ez legalább stimmelt, mindig talált másik megoldást, ha valamit már
nem tudott a régi módon, egykettőre kitalált rá egy újat. Volt
egy trükkje, amivel mindennél jobban lehet jellemezni az
izomsorvadást. Megkérte az embert, hogy emelje föl a kezét,
mármint az övét, nem a sajátját, és engedje el. A keze leesett,
nem tudta megtartani. Akkor azt mondta, hogy ő most lefelé
fog nyomni a kezével, emeljék föl. És nem lehetett fölemelni a
kezét. Fölfelé nem tudta emelni, de lefelé olyan erővel nyomott, hogy az ember beleszakadt, és nem tudta megmozdítani.
Nem én, épkézláb emberek. És megmagyarázta, hogy az izomsorvadás ilyen, az egyik irányban egyáltalán nincs izom, a másikban meg a duplája.
Még nem ismertük egymást, amikor szert tettem egy olasz
filmre, Könnyített szolgálat a címe. A srác nem akar fegyveres
katona lenni, a civil szolgálatot választja, és egy mozgikkal
foglalkozó intézménybe küldik, ahol beosztják személyi segítőnek egy disztrófiás lány mellé. Mikor kiderült, hogy mi Kriszszel össze fogunk kerülni, újra megnéztem a filmet és azt
mondtam, jézusmária. Aztán kiderült, hogy nem egészen úgy

vannak a dolgok. Nem azért, mert a film nem a valóságot ábrázolja, szó nem van róla, minden szava színigaz, noha a színésznő nem disztrófiás (de vannak a szereplők között, akik igen, ezt
a sajátos mozgást nem lehet megtanulni és nem lehet leutánozni, az ép ember fizikailag nem képes rá). Hanem mert minden
disztrófiás teljesen másmilyen, és ugyanaz az ember is másmilyen egy-egy romlási szakasz után, mint előtte volt.
A filmbeli lány tökéletesen mozgásképtelen volt, ezért is
játszhatta el ép színésznő, mert nem kellett izomsorvadásosként
mozogni. Csak egy bizonyos testhelyzetben tudott ülni a kocsiban, a könyökére támaszkodva, és ha a feje lecsúszott a kezéről, akkor előrebukott és megfulladt, segítséget se kérhetett,
nem tudott megszólalni. A segítőnek meghatározott módon kellett a fejét fölemelnie és visszaigazítania, mégpedig gyorsan.
Az előző segítő erre külön kiképezte. (Ez nem science fiction.
Olaszország egy másik kontinensen van, egy másik földtani
korszakban, minden más. Ott a mozgik nem fejreszarást kapnak az államtól, hanem segítséget, és cserében annyit kell csak
elviselni, hogy az ábécében nincs K és Y.) Az ember persze
szívinfarktust kapott, amikor ez a lány, miután az anyja elment
dolgozni, a segítő pedig nem jött, szépen fogta magát, és elindult a segítő elé, életveszélynek téve ki magát az utcán, hiszen
elég egy nagyobb döccenő és előrebukik a feje, idegenek akkor
se tudnak segíteni, ha észreveszik, hogy baj van. (Magyarországon ezt nem tehette volna, mert ha van anyja, akkor nincsen
segítője, az anyák azért vannak, hogy ápolják a gyerekeiket és
ezzel bevételt termeljenek az államnak. A magyar utakon pedig
ez a lány még a kocsiból is kiesett volna.)
A lánynak a világon semmi baja nem esett, én viszont kicsit
be voltam gazolva, hogy mihez fogok ezzel kezdeni. Krisz
megnyugtatott, hogy ez azért nem ilyen szörnyű, és ez így is
volt, neki semmilyen különösebb támasztékra nem volt szüksége a kocsiban, az ágyán támaszték nélkül tudott ülni. Akkor
még. A télen már nem tudtuk, milyen újabb és újabb támasztékokat találjunk ki neki. Az az állapot sose következett be, hogy
ha lecsúszik a támasztékról, akkor megfullad, de az igen, hogy
arra panaszkodott, hogy nem kap levegőt. Aztán már a támasztékoktól függetlenül, állandóan erre panaszkodott.

Amikor összekerültünk, még mechanikus kocsival mászkált
és lejtőn fölfelé is boldogult vele. Egy év múlva már csak utazáshoz használta, mert azt be lehetett rakni Picur csomagtartójába. (Trabant volt, illetve most is az, csak már nem él velünk;
a trabantok mindig megmaradnak trabantoknak, nem képezik át
magukat, mint a vájárokat szövőnőnek.) Még egy év múlva
már utazáshoz se, akkoriban voltak a harcaink a szállítószolgálattal, hogy méltóztassanak már minket elszállítani, mert Krisz
már csak elektromossal tudott közlekedni, én is, és tizenhét év
fekvés után valamit már látni szerettem volna a világból. Szoktam mondani, hogy nekik köszönhetjük a kocsinkat: olyan
szinten akadályozták a közlekedésünket és mindent, ami ezzel
összefüggött, hogy amikor sokadszorra kellett lemondani
ugyanazt az orvost, mert a szállítószolgálatnak nem szottyant
kedve a pénzünkért elvinni minket, és ez azzal fenyegetett,
hogy Krisznek tartós halláskárosodása lesz, szóval ekkor azt
mondtuk, hogy akkor autót veszünk. És megvettük.*
(Arról, hogy itt linkeltem a segítségkérő oldalra, eszembe jutott egy eset, látszólag nem tartozik ide. Évekkel ezelőtt volt a
Corában. Rám tört a farkaséh, órák óta voltunk már ott, fölragadtam egy kiflit és mint jólnevelt úrigyerek eltéptem a pénztárakhoz, vagyis az épület túlsó végébe, hogy a saját kiflimet
egyem. A pénztárak felénél óriási sor, a másik felénél senki,
pénztáros se. Darabig cikázok ide-oda, olyan pénztárat találandó, ahol nem kell negyedórát várnom az egy szem kiflimmel,
amit ugye a kezemben tartok, erre valaki odalép, lerak az ölembe húsz forintot és elpályáz. Azt se mondhattam, hogy trallala,
pedig ha hagy időt, biztos nem ezt mondtam volna. Azt mondtam volna, baszd meg a húsz forintodat, ne csinálj most úgy,
mint aki segített az emberiségen, egy kiflit még én is meg tudok venni magamnak és nem vagyok koldus, csak egy kurva
pénztárat keresek, ahol még az idén keresztüljutok a kiflimmel,
mert negyedórája hagytam ott a családomat és kell a segítségem. Ha már segíteni akarsz, akkor segíts azzal, hogy kinézel
nekem egy pénztárat, gyorsabban is mozox és magasabban van
a fejed. Nem, ő elvágtatott, azt se tudom, hogy két öreg néni
*

Az eredeti változatban itt link van a segítségkérő oldalunkra, amely már
nem létezik. (Szivárvány)

volt-e vagy másfél kisfiú. Ez tipikusan az az eset, amikor a járda szélén álló vakot karon ragadják és átvonszolják a túloldalra, aztán sértődötten otthagyják, amikor kiabálni kezd, hogy ő
csak a buszra várt. De ezzel nincs vége, mert amikor végül is
beálltam egy pénztárba és végigvárva két-három nagy bevásárlót kifizettem a kiflimet [a saját pénzemből; a húszast elképedésemben leraktam az egyik polcra], akkor megállít a biztonsági őr, hogy ezt odakint kellene megenni, mármint a passzázson.
Cseszd meg, nem mondtam neki, odabent hiányzik a két markom! Nem volt mit tenni, magamévá tettem a kiflit és úgy be.
Azóta ha rám tör az éh a Corában, szépen befalok valakit ott a
helyszínen, és eszem ágában sincs a pénztárhoz zarándokolni
vele. G. M. a Tesco-titokban ezt lopásnak minősítette, pedig
nem az, illetve lehet, hogy mások lopnak, de én a kamerák kereszttüzében, fapofával megeszem, akkor se bújnék el, ha tudnám, hogy hova nem lát a kamera, mert közben féltucatszor ugrok segíteni, és ha az őr azt hiszi, hogy én egy kiflivel fogom
átverni a Corát, akkor van még egy dobása. Viszont aztán legalább egyet veszek még abból, amit megettem, és a pénztárnál
közlöm, hogy eggyel több volt. Egy másodpercig se zavartatják
magukat, nyugodt arccal beütik. Kis üveg kólát is vittem már ki
úgy, hogy mire odaértünk, üres volt, és nem kérdezték meg, hol
a tartalma, szépen beütötték. Két hete meg a tejdiszkontban
összetalálkoztam a narancsos Melba csokival, amit addig nem
ismertem, és mindenekelőtt kivettem egyet és megettem. A
pénztárosnőnek szeme se rebbent. Ha egyszer kifizetem, nem
mindegy? És így többet vettem, mintha reszkír lenne, hogy hátha nem ízlik. Ja, a húszforintos embernek üzenem, hogy az az
évenként egyszeri nagy bevásárlásunk volt, és valami negyvenezer forintot hagytunk a Corában, plusz az ő világmegváltó húszasát.)
Szóval bevásárláskor is kellett az erőm, ha kellett, teherhordó
csacsi voltam, meg persze vagyok ma is, néha én is meghökkenek magamon, hogy mekkora súlyokat cepelek. De ez másodlagos, igazából annak örülök, hogy tudtam mozgatni Kriszet.
Ez nagyon sajátos dolog. Alkalmi segítők általában halálra
rémülnek, hatszor megkérdezik, hogy merjék-e az ő kérdéses
végtagját az adott módon mozdítani, mert mi van, ha fájdalmat
okoznak, neki pedig hatszor el kell magyaráznia, hogy nem

fognak fájdalmat okozni. Az izomsorvadás úgy működik, hogy
a végtag képes az adott helyzetbe menni, csak neki magának
nincs ereje hozzá, hogy odavigye; mondjuk fölemelje. Én úgy
működöm, hogy amilyen mozgásra a végtagjaim képesek, azt
mind önerőből is meg tudom csinálni – nem volt ez mindig így
–, tehát nem kell segítő ahhoz, hogy valamilyen helyzetbe
mozdítson. Disztrófiás embernek igen. Mármost aki csak fényképről ismeri Kriszt, az is látja, hogy nem volt pehelysúlyú. Ez
is az izomsorvadás sajátsága, az ember kövér lesz tőle: „az
izom zsírrá alakul”, mondta Krisz. Az egyik ember kövér lesz,
a másik sovány, ez is az izomsorvadás sajátsága, hogy testvéreknél is egészen más formát képes ölteni. Zsolt sovány volt és
merev, Krisz kövér és hajlékony. Az viszont mindkettejükre
igaz, hogy ha a kritikus pillanatban a kritikus helyen megszűnik a támaszték, akkor dőlnek, mint a krumpliszsák. A krumpliszsák gyakori hasonlata Krisznek, a szakképzett egészségügyisek ugyanis tudják, hogy kell bánni a beteggel, aztán fél
perc múlva kiderül, hogy lilájuk sincs róla, például megkérik,
hogy emelje a karját a feje fölé, amit akkor se tudott volna
megcsinálni egyik se, ha rabló kéri rá. Akkor jönnek az ilyen
hasonlatok, mint a krumpliszsák, mert azt viszont tényleg értik.
Szóval én tudtam őt mozgatni, nagyon egyszerű dolog, csak
meg kellett hozzá tanulni a mozgásrendszerét. Szabályok: minden másképpen van, mint a földkerekség bármely más emberénél, és évente-kétévente a felét újra kell tanulni, mert változik
az állapota. Valaha tudott mászni az ágyon egyedül, később
már nem. Ez egy nagyon bonyolult művelet volt, hátul megtámaszkodott a két kinyújtott karján, és úgy fejtett ki erőt – hasizma nem volt, de iszonyú erő volt a hátizmában. Eltartott egykét percig, hogy az ágy közepéről eljusson a végénél álló kocsijához, de amikor az első mozdulatot megtette, én már tudtam, milyen lesz az összes többi. Pár hónap után persze, nem
azonnal. Mármost ha ennél a mozdulatnál a jobb könyöke hirtelen becsuklik, akkor kiesik a támaszték és elzuhan. Néhányszor megesett, hogy estében elkaptam, szépen felültettem, elismerőleg azt mondta, kösz, és ment tovább. Ezt tessék összevetni azzal, hogy öt kilót tudok fölemelni, de ilyenkor mintha nem
lett volna súlya. Az akkor volt neki, amikor nekem kellett kihúzni a kocsiból, mert egyedül már nem tudott kiszállni; állan-

dóan bocsánatot kért, én meg közöltem, hogy hülye, és szépen
áthúztam az ágyra. Annyi különbséggel, hogy az épek egyszerre fogták meg a két bokáját és húzták, én meg felváltva, és utána két percig fújtattam, ők meg nem.
Persze olyan is volt, hogy nem tudtam elkapni, hanem fölborult. Első alkalommal nem tudtuk, mihez kezdjünk, kettesben
voltunk csak, és ez neki patthelyzet volt, egyáltalán nem tudott
mozdulni, és egyikünk se hitte, hogy én érdemlegesen meg tudnám őt mozdítani. Hát elkezdtem csavargatni erre-arra, aztán
egyszer csak kialakult, hogy milyen helyzetbe tudom fordítani
úgy, hogy már tudja használni a testrészeit. Úgy fordítottam, és
kikecmeregtünk a patthelyzetből, óriási örömünkre.
Az ilyenek ritka esetek voltak. Az viszont naponta százszor
megtörtént, hogy egy ujjal mozgattam. Szó szerint, egy ujj elég
volt hozzá, ha többet használtam, csak azért, mert mindegy
volt, vagy mert tolni kellett, nem húzni. (Tolni is elég lett volna
egy ujj, de azzal megnyomom a bőrét.) Egy ujj akkor volt elég,
ha olyan mozdulatot végzett, amihez csak egy kicsi hiányzott.
A disztrófia így működik, az embernek folyton csak egy egészen kicsi hiányzik. Mondjuk föl akarja tenni a kezét az asztalra, amit általában meg tud tenni, de abban a testhelyzetben
nem, én ezt már a mozdulatból látom előre, vagy ő jelzi, esetleg félbemarad a mozdulat, mert nem tudja befejezni, mikor
hogy – úgyhogy odanyúlok és egy vagy két ujjal megemelem a
tenyerét. Körülbelül akkora erővel, mintha egy teli doboz gyufát akarnék fölemelni, mert több nem kell, nem a keze súlyát
kell megemelni, azt ő már megtette, nekem csak azt az egyszázaléknyi erőt kell hozzáadnom. Ez akkor látványos, amikor az
egész felsőtestét mozdítja valamilyen irányba, én pedig odanyúlok a vállához és két-három ujjal könnyedén megtolom.
Mintha én mozgattam volna két ujjal az egész felsőtestét, pedig
csodákat, ő csinálta, én csak az egyszázaléknyi vagy még kisebb erőt adtam hozzá.
De legtöbbször igazából nem kellett se tolni, se húzni, csak
kapaszkodót szolgáltatni. Ha például hátradőlt az autójában és
megint fel akart ülni, nélkülem is meg tudta tenni, de ha segítséget akart, csak annyit mondott: „fölülök”, én odanyújtottam
két ujjamat, belekapaszkodott és felhúzta magát. Ha olyan volt
a testhelyzete, akkor húzni is kellett, de ahhoz is elég volt két

ujj, ámbár morcolt velem, hogy az egész kezemet adjam, félt,
hogy eltöri az ujjamat, de nekem röflexből így jött a mozdulat,
és még akkor is elég volt két ujj, ha előrébb volt csúszva az autóban és erősen kellett húzni. (Természetesen sose vacakolt
olyan szájmenéssel, hogy „légy szíves, ültess föl vagy segíts
fölülni”, mert ez nem életszerű, amikor az ember mindennap
ötszázszor kér segítséget ugyanattól, ráadásul egymás gondolatát is ismerik. Segítés után mindig volt köszönöm és rá mindig
volt szívesen, de segítséget kérni bőven elég annak közlése,
hogy mit akar. Eleinte még nincs mit is elhangzott, de aztán
megbeszéltük, hogy igenis van mit.)
Ez egyébként mindig elbűvölt engemet, hogy én, a kis stöpszli nyomi, aki csak pár kilót tud fölemelni, két ujjal mozgatom
Kriszet, aki nehezebb nálam, és krumpliszsák. Mert ő krumpliszsákként is majdnem mindent meg tudott csinálni, nekem
csak azt kellett hozzáadnom, ami a majdnemhez még hiányzott.
Még az utolsó időkben is elég volt két ujj, viszont több lett az
olyan mozdulat, aminél segíteni kellett. Ősszel már nem tudott
hasra fordulni, de hason feküdni még igen, és mindig úgy
aludt. Akkor már hasra is én fordítottam, aztán ha azt mondta,
„hanyatt megyek”, akkor vissza. A hanyatt az oldalt volt valójában, ténylegesen hanyatt nem tudott fordulni. Még papírt is
íratott az orvossal, hogy csak a jobb oldalán kap levegőt, más
helyzetbe fordítani tilos. De sose volt rá szükség.
Kötetnyit tudnék mesélni arról is, hogy ő mennyi rengeteget
segített énnekem, és persze még abból is csak apró részletkéket
szemezgettem, hogy én őneki mennyit. A szó szoros értelmében huszonnégy órás készültségben voltam mellette, álmomból
ugorva is rengetegszer segítettem, más kérdés, hogy esetleg
aludtam közben és az ellenkezőjét tettem.
Még szívesen csináltam volna úgy nyolcvan évig.
Ja, még egy corás történet, amit azóta is emlegetünk. Nem
mindig mászkáltunk szorosan együtt, volt úgy, hogy vittünk
kétlábú segéderőt és nem kellettem teherhordó csacsinak, másfelé csellengtem. Ilyenkor persze pillanatok alatt elvesztettük
egymást szem elől, de sebaj, majd találkozunk. Egyik alkalommal azért már keresni kezdtem kicsi feleségemet, szaladok erre,
szaladok arra, egyszer csak a szemem sarkából meglátok valami kerekeket. Krisz, Krisz! Aztán biciklik voltak.

2010.10.08.

Parkolókártya egyenlő csalás
Megint folyik a hangulatkeltés a mozgik ellen, ezúttal a Délmagyar indított kampányt. A cél a mozgik ellehetetlenítése azon
az alapon, hogy túl drága kocsijaik vannak.
A mozgitól bűn, ha túl magas autója van – ezt Hajagos Andreától lassan három éve tudjuk, bár a meghívásunkat azóta se
fogadta el. Ha túl alacsony autója van, az is bűn, ezt most a
Délmagyar tette világossá. Egyelőre nincs információnk arról,
szabad-e sapkát viselni, esetleg nem viselni.
Természetesen arról szó se lehet, hogy utánanézzünk, ki a kocsi tulajdonosa és ki a mozgi. Ezt a hecckampány szabályai tiltják. Ha utánanéznénk, lehet, hogy megfognánk egypár csalót,
de ez csekély nyereség lenne a veszteség mellett: ha elfogyná-

nak a csalók, a mozgik elleni uszításnak nem lenne elég táptalaja.
A Délmagyar olvasója által készített videó részletesen bemutatja a Kígyó utcában csütörtök (sic) parkolt Porsche Carrerát,
elölről, hátulról, balról, jobbról, felülről, sajnos alulról nem, remélhetőleg egy másik olvasó majd beküld ilyen videót is. A videón megtekinthetjük a fenntartott parkolót jelző táblát és a
szélvédő mögött a parkolókártyát, gondosan kimaszkolva a
személyes adatot. Igazán remek. De a videózó olvasónak még
gyakorolnia kellene az oknyomozó riporterkedést, mert úgy lett
volna az igazi, ha megvárja a tulajdonost és mikrofont dug a
szájába.
– Ön mozgi?
– Lófaszt! Csaló vagyok! Nem látja?!
Valami ilyesminek igazán örült volna a publikum, az olvasó
pedig ha Pulitzert nem is, Schnauzer-díjat biztosan kapott volna tényfeltáró riportjáért. Csak hát mi van, ha egy olyan ember
jön vissza a kocsihoz, akinek semennyi lába sincsen? Összeomlik a szépen felépített koncepció.
Az egyik hozzászóló, füttyimre szerint a kocsi egy szegedi orvosé, aztán ezt az olvasó vérmérséklete szerint elhiszi vagy
sem – a játék kedvéért most higgyük el. Hiába, kisváros, egy
feltűnő külsejű kocsit az emberek még kitakart rendszámmal is
fölismernek, és most megint csak a játék kedvéért képzeljük el,
hogy az orvos számított arra, hogy lefényképezik az autóját a
parkolókártyával. Ő ugyan a parkolóőrre számított, nem a Délmagyar olvasójára, de számított. Ezért amikor bevitte a Kígyó
utcába nyolcvanéves, mozgássérült nagymamáját (szegény aszszony milyen nehezen ült bele abba az alacsony építésű kocsiba, de hát mit volt mit tenni, a sógor Škodája éppen lerobbant),
akkor csinált egypár fényképet. Lefotózta a nagymamát, amint
járókeretre támaszkodva kijön a házból és beül az autóba, aztán
amint kikászálódik az autóból, meg amint becsoszog a patikába. (Dr. Gazdaghfejessy már százszor felajánlotta, hogy elmegy helyette, útba esik, meg hát ő orvos, tud receptet írni, de
a mama mindig okoskodik, hogy neki látnia kell az árut, amit
kiválaszt.) Mivel mikuláscsomag nem lett, a képeket letörölte
volna, csak hát százfelé szaladgál, elfelejtette – de most, hogy

látja az autóját a Délmagyarban, előveszi. Bemutatja. És rágalmazásért perel…
No persze ez csupán egy gondolatkísérlet. Minden további
nélkül a szememre lehet vetni, hogy képzelgek. Csakhogy az is
képzeleg, aki levideózta az autót, de semmit se tud a körülményekről. Ha ő képzeleghet, nekem is szabad.
Más is képzeleg. Macusnéni azt írta: „Ez a roki kártya arra
megy ki,hogy nem kell neki súlyadót fizetni,meg évente egyszer benzin cimén 7.2oo.-Ft-ot is.” A végéről nyilván a „kap”
maradt le, nem fizet, hanem kap. Hát – nem kap. Az évenkénti
benzin-hozzájárulás valamikor a múlt évezredben volt, béke
poraira, a mozgik többsége már nem is emlékszik rá. A súlyadó
már nagyobb tétel, beírva a gugliba egy konkrét autónál huszonháromezer forintot találtam egy évben – de akkor is aprópénz. A parkolás, az a komoly tétel, aki a belvárosban (akármelyik városéban) naphosszakat parkol, szerintem egy hónap alatt
kifizet annyit, mint az éves súlyadója.
Ezért csalnak. De attól, hogy ők csalnak, a mozgik nem teszik
ugyanezt, és történetesen a parkolási igazolványt nem is azért
találták ki, hogy a mozgiknak ne kelljen parkolási díjat fizetni,
hanem hogy az épületek közelében parkolhassanak, és ne kelljen a parkoló túlsó végéről bezarándokolniuk az épületbe.
Kicsiny világunkban rengetegszer hallunk panaszt az elembertelenedett hivatalokra, az életidegen törvényekre, és fölemlegetjük nosztalgiával a régi időket, amikor még „az emberek
maguk intézték a dolgokat”, mennyivel emberségesebb volt
minden. Hát biztos úgy van, de én azt látom, hogy az állam hozott egy törvényt a legelesettebbek támogatására (hogy menynyire alkalmas erre a célra, ne feszegessük), az emberek pedig
nekiállnak megkeseríteni a legelesettebbek életét. Mert olyanok
is vannak, akik csalnak ám!
Vannak. Ahogy akadnak bizonyára (én nem láttam, úgy mesélték), akik csalnak az áfával. De gondolom, a csaló autósokat
videózó tisztelt hozzászólók enyhén meg lennének hökkenve,
ha másnap viszontlátnák a házukat a lapok hasábjain azzal,
hogy ilyen értékes ingatlan után nagy volt ám az áfa, biztos
csaltak vele. Ez persze senkinek nem jut eszébe, minek, a fogyatékosok nem tudják megvédeni magukat, velük szemétkedni a legolcsóbb.

Még egy történet a végére. Pár éve láttunk egy taxit egy üzletház előtt parkolni, a fenntartott parkolón. A sofőr félig nyitott ajtóval kényelmesen üldögélt és olvasgatott. Csináltam egy
sor fotót, és már fogalmaztam az epés cikkecskét a taxivállalatoknál tomboló esélyegyenlőségről – amikor az épületből kijött
egy tolókocsis és odament a taxihoz. A sofőr segített neki beszállni, berakta a tolókocsit és elhajtottak.
A képeket eldobtam.

2010.12.02.

De mi az a KDM?
A húszéves Zsuzsi epilepsziás és megvakult. A másfél éves Zoli egész testére ráömlött a forró zsír. Az ötéves Zsófi súlyos
rákbeteg, bár jó esélyei vannak. Mi bennük a közös?
Én se tudom. De valami közös van!
Krisz kapott egy levelet a Bernáthegyi Vakvezető és Segítő
Kutya Iskola Alapítványtól (ők Baráthegyinek írják, de annak
semmi értelme), valamikor az év elején vagy hogy. Zsuzsi volt
benne, meg Rumi és Tamás, kis hatoldalas, négyszínnyomott
prospektusban, évente tizenöt vak kaphat kutyát, de több ezernek lenne szüksége rá, és infók arról, hogy mi mennyibe kerül.
Mellé kétoldalas, szívhez szóló levél. Kis lap kutyafejes és
mancslenyomatos matricákkal, Krisz hibásan írt lánykori nevével és címével. És egy sárga csekk kétezer forintról, pöpecül
kitöltve.
A levelet persze kidobtuk. Örültünk, hogy élünk. Krisz óvodáskora óta egyebet se tett, csak segített az embereken, elég
sokhelyütt megvolt a neve, viszont 1. helyesen írva, 2. ismert
és elismert önkéntes támogatóinknak nem küldünk még kunyeráló levelet is. Történetesen Krisz vakvezető kutyákkal valóban
nem foglalkozott, de nem is feltételezem, hogy a címeket a bernáthegyik gyűjtötték össze.
Szó se róla, Krisz egész életében egyetlen ilyen kunyeráló levelet kapott, igazán nem sok, ennyi tévedés belefér. Hanem

amióta meghalt, ömlenek. Három levél jött már a vakvezető
kutyáktól, ugyanaz a négyszínnyomott kis prospektus, matricás
lapocska, szívhez szóló levél, csekk. Csak a keltezés változott.
És jött egy az Országos Mentőszolgálat Alapítványtól, Zoli
történetével, Győrfi Pál felügyelőbizottsági elnök fényképével
és aláírásával. Matricás lap boldog névnapot és sok szeretettel
feliratú, virággal díszített, szív alakú matricákkal, téglalap alakú matricákkal Krisz hibásan írt lánykori nevével és virággal,
az OMSZ emblémájával és nevével, virággal. Négyoldalas,
négyszínnyomott prospektus az OMSZ munkájáról, Zoli édesanyjának köszönő soraival, és infók arról, hogy mi mennyibe
kerül. Valamint csekk pöpecül kitöltve, kétezer forintról.
És jött egy a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványtól, hatoldalas, négyszínnyomott prospektussal, Zsófi szüleinek boldog
soraival, infókkal, hogy mi mibe kerül. Hozzá szívhez szóló levél és matricalap, bohócos matricákkal és Krisz hibásan írt
lánykori nevével, valamint Piros Orr támogató vagyok feliratokkal. És egy csekk pöpecül kitöltve, kétezer forintról.
A szívhez szóló levelek mindegyikének alján van egy apró
betűs rész, amely tudatja, hogy az adatokat nyilvánosan hozzáférhető forrásból „válogatták le”, de hogy az a forrás micsoda,
azt nem mondja meg. Azt is mondja, hogy ha Krisz támogatja
őket, akkor adatai bekerülnek az alapítvány adatbázisába, és
megad egy levél- és egy emailcímet meg egy telefonszámot,
ahol kérheti adatainak törlését. Nekem kissé girbegurba, hogy
ez hogy van. Elméletileg ugyebár az adatok e három alapítvány
adatbázisában vannak, hiszen ők leválogatták az adatokat a
nyilvánosan hozzáférhető forrásból, az adatok most már őnáluk
vannak. Akkor hova kerülnek még beljebb, ha adományoz is?
Avagy ha nem náluk vannak az adatok, akkor honnan lehet
őket törölni? Ez nekem bonyolult, olyannyira, hogy írtam egyegy levélkét mindhárom alapítványnak, megtudakolandó, mi is
az a nyilvánosan hozzáférhető forrás.
Mindazonáltal rettentően érdekelne, hogy ha a helyzet olyan,
hogy kétezer forintot is megéri kunyerálni, akkor vajon menynyit fizetnek ezek az alapítványok a négyszínnyomott prospektusok tervezéséért és legyártásáért, a szívhez szóló levelek fogalmazásáért, a matricák tervezéséért és gyártásáért, és főleg
kinek. Mert ezeket egyvalaki gyártja, egy kaptafára annyi ala-

pítványnak, ahány csak jelentkezik. De hogy az kicsoda, arra
ötletem sincsen.
Ámbár mindegyik levélen van egy KDM. Azon a részen, ami
látszik a boríték ablakán át. Nagy betűkkel KDM, mellette vonalkód, mindenféle számkódok és file-nevek, alattuk Krisz hibásan írt lánykori neve és a címe. Próbáltam arra skepulálni,
hogy hátha ez valami postai jelzés, Kunyerálót Dobálunk Magánszemélyeknek, esetleg Kéregető Dömping Matricákkal, de
érzem, hogy valami trükkösebb lesz mögötte. Ha valaha kiderül.
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány
Országos Mentőszolgálat Alapítvány
Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány
Mármost ami a dolog lényegét illeti, pénzt természetesen nem
küldök. Nem mintha magukkal az alapítványokkal bármi gond
lenne, szó nem van róla, rendkívül fontos és hasznos célt szolgál mind a három, ki is tettem ide a nevüket és linkjeiket. Ha az
olvasónak módjában áll támogatni őket, kérem, ne fogja vissza
magát.
Nekem nem áll módomban. Még egy jó darabig mi lennénk
rászorulva, hogy jótékonykodjanak velünk, és minimum fél év,
de inkább egy egész, hogy helyreálljon az anyagi helyzetünk.
Mármint ha állambácsi nem csökkenti le a bevételeinket vagy
emeli fel a kiadásainkat. Szó se róla, idén már jótékonykodtam,
mert utálom, ha a tárcám dagad az aprótól, és volt egy persely a
pénztárnál, hát beleszórtam az aprajamat; ha nem lett volna nevetséges összeg, akkor nem tehettem volna meg, de ha mégis,
akkor meg nem verem itt a mejjemet, hogy milyen rendes vagyok.
Viszont rettentően szeretném tudni, honnan vannak ezek az
adatok. Nem mintha számítana, csak ki vagyok váncsi. Mert
ugye ezt a nevet Krisz évek óta nem viselte, tehát valamely elmaradott adatbázisban kellett még föllelni, megsárgult, mohos
CD-lemezeken – no de miért szerzi be valaki az adatait pont
ilyenekről?
Azért furcsa ez, mert az államigazgatásnál, az önkormányzatnál, a Veszettségi Oltásokat Nyilvántartó Ipari Testületnél friss

adatok vannak. Tehát a kunyerátornak nem az államigazgatás
adta az adatokat, nem is az önkormányzat vagy a VONYIT.
Marad az, hogy valami olyan intézmény, aminek Krisz segített
valamikor, de ezeket nem kérdezhetem végig, mert túl sokan
vannak. Történetesen mindhárom aspiráns intézményhez van
némi köze. Dolgozott az OMSZ-nél és rengeteg mentőt ismert.
Voltak vak barátai, ha vezetőkutya-kiképzők nem is (viszont én
találkoztam Rithnovszky Jánossal). Bohócdoktort történetesen
nem ismert, de nővérképzőt végzett és megsiratta a lányt a
Patch Adamsben.
Úgyhogy én azt hiszem, Krisz többet tett le az asztalra, mint
azok a kétezer forintok. Én ezért cserében igazából beérném
annyival, hogy valaki megmondja végre: mi a csoda az KDM.

2011.04.20.

Kifizettük az autót
Az imént átutaltam az utolsó részletet – ezzel családom legnagyobb szabású vállalkozása véget ért. Az autó pár hétig még
hivatalosan a banké, de nem az adminisztráció érdekes, hanem
az, hogy legalább a törlesztés nem szívja el többé tőlünk a
pénzt.
Biztosan meséltem már, de unos-untalan elmondom, hogy ez
az autó kilenc hónapig született, mint egy gyerek. Addig számoltunk, számoltunk és újra számoltunk. A jövedelmeinket, a
kiadásainkat, a különféle szóba jöhető autók árát és műszaki tulajdonságait, a különféle önrészek után maradó különféle kölcsönök különféle futamidőkre számított törlesztőrészleteit, a
biztosításra, benzinre, műszakira, miegyebekre fordítandó pénzeket, és így tovább. Amikor kész voltunk a számolással, újra
kezdtük, Krisz alaposságát is, az enyémet is csak ez nyugtatta
meg. Aztán belevágtunk.
Abba, természetesen, hogy négy jövedelemből törlesszük a
harmincötezer forintos részletet. Sem arra nem számítottunk,
hogy a négy jövedelem nem lesz meg, sem arra, hogy a részlet

a másfélszeresére emelkedik. Majd csinálok valami összesítést,
pillanatnyilag azt tudom mondani, hogy az utolsó részlet ötvenegy és fél ezer volt, de voltak ezek magasabbak is, amikor valamelyik vezéregérnek éppen kedve támadt ökörséget nyilatkozni. Majd megnézem, mikor voltak a legmagasabbak a részletek.
A segítségkérő oldalt megszüntetem, a címek mostantól erre
a cikkre mutatnak; bocsánatot kérek, de többféle okból nem fogom megmondani, hogy végül is mennyivel járultak hozzá barátaink és ismeretlenek az autónkhoz, csupa magánember,
akiknek nagyon hálásak vagyunk ezért. (Anélkül hogy leszólnám vagy kevesellném adományaikat, muszáj elmondanom,
hogy az autó kilencvenvalahány százalékát mi fizettük ki: ha
ezt nem mondom, akkor pár év múlva az éppen aktuális hecckampányban azt állíthatják, hogy támogatóktól kaptuk a kocsink tíz, ötven, kilencvenkilenc százalékát, és mit ugrálok én,
élősdi. Maradjunk annyiban, hogy valahányszor megjött az értesítés, hogy befutott egy adomány, boldogok voltunk, amiért
gondolnak ránk, és nem az összeg volt a fontos.)
Azt viszont nem titkolom el, hogy mennyit adott az állam,
mennyit az állami szervezetek, mennyit a MEOSZ és társintézményei, mennyit adtak azok az alapítványok, amiknek a nevét
2004 novembere óta várom Kogon Mihálytól. Mindezektől
egyetlen fillért sem kaptunk.
Igen, sikerült. De az ünneplés elmarad. Ez akkor lett volna sikertörténet, ha két hét múlva mind a négyen beülnénk a saját
kocsinkba és elmennénk fagyizni. Bár akkor alighanem sütire
is telne hozzá. Így csak marad a tény: kifizettük az autót és
végre fellélegezhetünk. Mi is meg azok a barátaink is, akiknek
végre vissza tudjuk majd fizetni a tartozásainkat. Eddig folyton
háttérbe szorultak, mert a banknak muszáj volt határidőre fizetni, nekik meg nem.

2011.12.04.

A MEOSZ
a támogatásomat kéri
Kedves Attila!
A MEOSZ Ifjúsági Tagozata Lépj közelebb című projectje
bejutott a legjobbak közé *** bank támogatói versenyén.
Attól függ, hogy megkapjuk-e az 5 millió Ft-ot, hogy nyerünk-e a szavazásban.
*** oldalán találod a pályázatokat.
Kérlek, szavazz ránk! Örömmel vesszük, ha felhívásunkat barátaiddal is megosztod.
Segíts Te is egy kattintással! Egy személy csak egyszer szavazhat!
Határidő: December 12.
Itt találod: ***
Keresd meg a MEOSZ IT Lépj közelebb projectet és szavazz!
Köszönjük!
MEOSZ IT
Hát nem tudom. Egy darabig gondolkodtam, hogy akkor ezt
most hát mégis hogyan, aztán két dolgot állapítottam meg. Az
üzenet nem szimpla körlevél, mert ráírták a nevemet, vagyis
nem automata csinálta, hanem ember. Tehát válaszra érdemes.
Viszont aki kiválasztott a MEOSZ facebookos ismerősei közül
és a nevemet beleírva továbbküldte nekem, annak halvány fogalma sincs, hogy én ki vagyok. De a levelet a MEOSZ facebookos accountjáról küldték és a szervezet nevét írták alá, tehát
a választ a MEOSZ-nak kell címeznem.
Én tényleg elgondolkodtam azon, hogy ne végezzem-e el azt a
bizonyos kattintást és ne adjam-e tovább olyan barátaimnak,
akiknek nincs közük a MEOSZ-hoz, tehát máshonnan nem
kapják meg a felhívást. Úgy két másodpercig fontolgattam. Aztán rájöttem, hogy Simon Wiesenthalnak van igaza. Egyszer a
tábori kórházban egy haldokló náci meggyónta neki bűneit, és

kérte – mint az első keze ügyébe eső zsidó kényszermunkást –,
hogy bocsásson meg neki. Wiesenthal szó nélkül kiment. A háború után a barátai megkérdezték, hogy miért nem mondta,
hogy megbocsát, kettesben voltak, soha senki nem szerzett volna tudomást róla. Wiesenthal azt felelte, hogy ő a meggyilkolt
bátyja helyett nem bocsáthat meg.
Kriszt nem gyilkolták meg, de kigyilkolták a fogyatékosmozgalomból, és én sem bocsáthatok meg őhelyette. Egyszerűen
nem látom be, hogy erre mi adna nekem jogalapot. Krisz soha
nem bocsátott meg a MEOSZ-vezetőknek, tehát nekem sincs
jogom hozzá. És úgy gondolom, hogy – a saját nevemben sincs
okom rá.
Ma is a fülemben cseng Manyika ordítása, ahogy teleüvölti a
termet azzal, hogy ő nem képes együtt dolgozni Krisztinával –
akit addig nem is látott, távközléssel sem érintkezett vele –, és
azonnal zárják ki a vezetőségből, különben kitagadja a csoportot. Az incidenst Hegedüs Lajos okozta, akit felelősségre vontunk és elégtételt követeltünk, de ő a szervezeti felépítésük védőbástyája mögé menekült. Amikor bebizonyítottuk, hogy ha a
szervezeti felépítésük ilyen, akkor az incidens be sem következhetett volna, sértett hallgatásba burkolózott.
És ha már pénzről esik szó… milyen alapon segíthetnék én a
MEOSZ-nak, akár egyetlen kattintással is, hogy elnyerjen ötmillió forintot? Nekünk ennek az összegnek kevesebb mint a
felére lett volna szükségünk, és azt se tőlük kértük, tőlük csak
információt kértünk, és cserében a MEOSZ pletykás vénasszonya, Szakály József hozzánk vágta az összes magyar alapítvány
címjegyzékét. De abban egy gramm információ sem volt arról,
hogy melyik foglalkozik mozgássérültekkel, és melyik mondjuk roma gyerekek étkeztetésével vagy azzal, hogy Cserszegtomajon szobrot állítson Árpád vezérnek. A listán legelső alapítvány ugyanabban a San Marco utcai házban lakik, ahol a
MEOSZ. Szakályt megkérdeztem, hogy konkrétan ez az alapítvány mivel foglalkozik. Soha nem kaptam választ. Ahogy nem
kaptunk egyetlen fillért sem a MEOSZ-tól, tagszervezeteitől,
egyetlen velük kapcsolatban álló vagy rajta keresztül elért szervezettől, cégtől vagy magánembertől sem.
Az, hogy most a MEOSZ jön hozzám segítségért, egyrészt
igazolja Krisz egyébként is százszor beigazolódott mondását,

hogy egyszer mindenki bejön a mi utcánkba, másrészt viszont
olyan elképesztő, felháborító pimaszéria, amire akkor se találok szavakat, ha közben – újra hangsúlyozom – tudom, hogy a
levelet Mitch McDeere küldte, aki most lépett be, és fogalma
sincs még semmiről. De feltételeztem és elvártam volna, hogy
a MEOSZ összes irodájában ki van, illetve ki legyen függesztve egy névsor, AKIKKEL ISZONYÚAN KIBASZTUNK címmel, és az alján a figyelmeztetés: Ezektől soha ne kérjetek semmit!
No persze, a MEOSZ már harmincéves. Kizárt, hogy lenne
ennyi papírjuk és helyük a falon.

2012.03.11.

A tündérmese
Nagyon nagy dolgokat kívánnék, az a baj. A picit meg az ember nem mondja ki. Szóval az például nagyon nagy probléma,
hogy a család nem tud együtt elmenni sehova. Hogyha volna
egy jótündér, akkor az első kérésem az volna, hogy… egy olyan
autót, amivel a család elmehet együtt. De ilyen jótündér nincs.
Ha egy kisebb jótündér volna vagy egy kisebb kívánság, akkor… a megszületendő számítógépemhez egy modemet. Vagy
egy programot. De ez is olyan nagyságrendű, hogy még ehhez
is túl kicsi egy tündér.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer ez a riport. A végén pedig
ez a néhány mondat. Senki sem sejtette akkoriban, hogy ez változtatja meg az életünket, hisz csak egy ötperces kis tévériport
volt, az Ablak karácsonyi pozitív riportja, amitől a tévénéző pici szíve örömtől repes. Hogy pontosan miért, az mindmáig homályos, de kit érdekel? A lényeg a riport. Ma már.
Kétezer karácsonyán még a modem volt a lényeg. Akkoriban
az volt a szokásom, hogy ha arról értesülök, hogy valaki olyan
bajban van, amin esetleg segíteni tudok, akkor megkeresem az
illetőt és fölajánlom segítségemet; egyébként ma is ez a szoká-

som. Voltam én is éppen elég nagy bajban, de történetesen egy
évvel azelőtt kaptam egy gépet a barátaimtól, így a réginek a
modeme is fölöslegessé vált. A lány a tévériportban a sokadik
lett volna, akinek segítek, nem azért mondom, hogy a segítőkészségemmel hencegjek, csak hogy jelezzem, mennyire szokványosan indult a történet. Nagyjából odáig, hogy fölhívtam az
Ablakot, rögtön a riport után – három-nulla-kettő-négy-öt-hathét –, ahol azt mondták, majd az adás után visszahívnak. Jó.
Adás után föl is hívott Mohácsi Szilvia, elmondtam, hogy van
egy modemem, megadta a család telefonszámát, más egyebet
nem is beszéltünk.
Akkor fölhívtam a lányt a riportban. Amikor az elbeszélésben
idáig érünk, mindig mindenkinek elmondjuk, hogy öt perc múlva úgy beszélgettünk, mint akik húsz éve ismerik egymást.
Hogy miről – nem tudom, csak néhány mondatra emlékszem.
Több mint tizenegy éve volt. De nem kétlem, hogy ő ma is fel
tudná idézni a beszélgetés tartalmát, nem éppen szó szerint
visszamondani, de emlékezne rá, hogy milyen témákról folyt a
szó. Főként a modemről persze. Megbeszéltük, hogy nagyon
messze vagyunk egymástól és egyikünk se tud mozogni, de nekem is van egy barátom, neki is van egy barátja, megoldjuk.
Meg is oldottuk, pár hét múlva már postafiókot csináltam neki a Freemailen. Karácsony előtt a számítógépe még tényleg
csak megszületendő volt, akkor nyerte a Soros alapítványtól
pályázaton, és még nem kapta meg. Modemre már nem telt a
pályázati pénzből.
Aztán leveleztünk, telefonon nemigen beszéltünk, hiszen az
nagyon drága volt. Egészen őszig, amikor viszont muszáj lett,
mert akkor írta a szakdolgozatát. Először csak anyagot küldtem
neki, mert jobban értettem a netes kereséshez és tudok angolul,
aztán már fordítottam is, és végül én csináltam neki a szakdolgozatot. Nagyon szép lett. Úgyhogy akkor sokat beszéltünk.
Aztán mire elkészült a dolgozat és diploma lett belőle, egymásba szerettünk.
Jeles diplomája lett, de sose használta, erről viszont meséltem
is valamikor. Inkább a videó részleteiről mesélek most.
A gyöngyfűzéssel kezdi. Gyöngyöt fűzni megtanított engem is,
a karácsonyfadíszeink között mindmáig van egy csomó

gyöngycsillag, amiket ők fűztek, meg én is, kettőt föl tudok ismerni, hogy én csináltam; az egyiket elrontottam, hiányzik egy
ága, a másiknak sajátos a színezése. De aztán a gyöngyösdoboz
hamarosan végleg zárva maradt, már nem tudta csinálni, pontosan úgy, ahogy a riportban mondta: mert elég nyomorék volt a
keze. Tavaly aztán elajándékoztuk a gyöngyfűzőkészletet meg
mindenféle kézimunkaholmit, szerencsére van baráti körünkben, aki foglalkozik ilyesmivel.
Amikor azt mondja, hogy érettségi után dolgozott, a Nagyival
közös gyerekkori képét veszi a kamera. Az sokáig itt volt a falon, később valamiért lekerült róla, végül a képet albumba tettük, a keret pedig itt van a polcon, és egy esküvői fotónk van
benne.
Ahhoz a részhez magyarázat tartozik, amikor Klárika azt meséli, hogy őtőle kérdezik az orvosnál meg az üzletben, hogy
Krisz mit akar. Akkoriban Klárika még járt, neki semmilyen
öröklött betegsége nincsen, a három mozgássérült harminc
éven át tartó ápolása tette tönkre a térdét. Mivel járt, magasabban volt a feje. Az emberek a magasabban levő fejhez beszélnek. Ezt később Krisszel is megfigyeltük: mivel én fekszem a
kocsiban, ő pedig ül, neki magasabban van a feje, tehát ha ketten megyünk, őhozzá beszélnek.
Érdemes egyébként megfigyelni, hogy amikor hazajön a felvételen, a szatyrában nincsen semmi. Ami logikus, mert az ember nem megy el bevásárolni, amikor éppen riportot készítenek
vele. Sose kérdeztem rá, de gyanítom, hogy amikor a kamera
azt vette föl, hogy elmegy, aztán meg hogy visszajön, a kettő
között annyi történt, hogy megfordult. Azért kellett elmennie
hazulról, hogy legyen vágókép arról, hogy elmegy hazulról.
Tehát ezért kellett felöltöznie is, hiszen december volt. Nekem
egyébként az öltözködős képsor volt a legemlékezetesebb, hiszen aztán sokáig nem láttam viszont ezt a riportot, ő fölvette,
hiszen róla szólt, nekem eszembe se jutott, hogy fontos lesz.
Aztán amikor kiderült, hogy szeretjük egymást, ő kétségbeesett, hogy hát én rövidlátó vagyok, nem is láttam őt a tévében,
zsákbakriszt veszek, gyorsan megszervezte a barátaival, hogy
legyen egy demóvideó, amin beszél, számítógépezik, autóba ül,
mindenféléket. Szóval az egész öltözködés, elmenetel, hazajövetel azért kellett, hogy a kamerának legyen mit fölvennie. És

ugye az is világos, hogy amikor vendégek jönnek, pláne a tévétől, akkor az ember nem áll neki krumplit hámozni?
Az elektromos ágyhoz is elkel egy-két megjegyzés. A riportból nem igazán derül ki – eléggé megvágták a szöveget –, de
ezt az ágyat úgy adták, hogy csak kölcsönözni lehetett, megvenni nem. Hogy miért, azt föl nem foghatom, de a kölcsönzési
díjat a tébé fizette ám. Mire végül Zsolt tulajdona lett az ágy, a
tébé többet fizetett érte kölcsönzési díjként, mint amennyibe
megvenni került volna. Ugye nem kell mondanom, ki mondta,
hogy megvenni márpedig nem lehet? Hát persze hogy a tébé.
Az átalakítások nem lettek meg soha, kit érdekel, ha a mozgi
nem tudja rendesen használni a cuccot, amit negyedmillióért
vettünk neki, a lényeg, hogy aztán verhessük a mellünket, hogy
mi mennyit tettünk érte.
Zsolt pénzügyi szakember volt, kitűnően számolt itt is. Azt
mondta, gyógytornával annyit lehetne elérni, hogy nem öt, hanem nyolc év múlva nem tud fölkelni az ágyból egyedül. Hát
gyógytornász márpedig nem volt, és tényleg, öt év múlva csakugyan nem tudott fölkelni az ágyból egyedül – nyolc év múlva
pedig meghalt.
S ezzel elértünk a végére, a tündérhez. Ahogy a búcsúztatóban is írtam, én lettem a modemhozó tündér, és együtt alkottuk a mikrobuszos tündért. Érdekes most újranézni ezt a riportot. Akkoriban semmi remény nem volt arra, hogy Kriszék egyről a kettőre jussanak, és ők még szerencsés helyzetben voltak
hozzám képest. Aztán lám csak. Együtt már meg tudtuk oldani
a problémáinkat. Nem mindet persze, de volt jócskán, amit
igen.
Ez Krisznek már vagy a harmadik tévériportja volt. A tévések
jöttek, hogy pozitív riport kellene. Krisz azt mondta, jó, de
most már feltétele van; akkor szabott először feltételt. A riportban el kell hangzania, hogy ő mit szeretne karácsonyra. Mohácsi azt mondta, rendben van, és a riport a karácsonyi kívánságával fejeződik be. A mi történetünk viszont éppen azzal kezdődik.

2012.05.14.

Takarítson a nyomi!
No, megkaptam az új aksiimat, rekordidő alatt, csak egyszer
hagytak csarban még a múlt héten, csütörtökre ígérkezett a pasas, félórája kint lébecolok, fölhívom, benyögi, hogy elvitték a
kocsiját. Nevazzommá! Akkor odaküldöm a barátomat az aksiakért. Nem lehet, mert ő nincsen ott. Hát valaki csak van ott!
Senki nincsen ott, egyedül van már teljesen. Nem kínlódtam
azzal, hogy még megkérdezzem, ki vihette el a kocsiját, ha
annyira egyedül van, úgyis ráfogná a nyuszira, mikor hozza?
Kedden. Ijeccól, amikor csütörtök van, és az aksiaimban annyi
élet nincsen, mint az ő cégében. Jól van, semmi az, átszerveztem a kedd délelőttömet, mert az történetesen mozgalmasnak
ígérkezik. Most majd visszaszervezem, mert hétfő délután betoppantak a cuccal. Ketten, bár amúgy ő ugye totál egyedül
van. Kiugrok autóból, leveszem szivacsot, aszongya, nem kell,
úgy is hozzáfér. Nem fér hozzá, mondom, le kell venni az üléskárpitot. Legutóbb is ő csinálta, ő tudja. Nem maga csinálta,
mo’om neki, de, de, ő volt az. Főnöknek csörög a telefonja, fölveszi, autót fogják, kiviszik előszobába, mondom, maradjanak
itt vele, kolléga megáll, főnök mutat ki az előszobába, kolléga
továbbmegy autóval. Mondanám, hogy a saját házában rendelkezzen, hogy hol szerelnek vagy hol micsinálnak, de egyrészt
telefonál, másrészt úgyis tudom, hogy le se szarják, amit ugatok. Segéderő szedi ki a mellső aksit a normál módon, főnök
telefonál, én megint szólok, hogy le kell szedni az ülést, de
nem érdekes, a mellső aksit nem akadályozza semmi, segéderő
már kitanulta, hogy a nyomit le se köll szarni, dolgozik. Aztán
nekiesnek a támlámnak és szedik ki a helyéből. Erre már rájuk
üvöltök, hogy megáll a kezükben a szerszám, hogy mégis mit
művelnek, széjjelbarmolják a speckó háttámlámat?! Megnyugtatnak, nem lesz semmi baja, kis hülye nyomi maraggyommá.
Aksiakat kicserélik, összerakják, visszahozzák, nyomom a támlát, süket, mondom, nincs áram. Ja, elnézést, elfelejtette visszadugni. Hát ugye, istenkém, és ha nem próbálja ki a hülye nyo-

mi, akkor mi van, nagy kaland, legfeljebb akkor veszi észre,
mikor mi már elmentünk, akkor meg már ki nem szarja le?
Mondjuk ebben azért voltak már játékok, pár éve valamit berheltek Krisz autóján, és a karfát rosszul rakták vissza. Ez nem
lenne gond, csak a csavarokat mindig úgy meghúzzák, mint az
öregisten, úgyhogy rájuk lett dörrenve, már nem tudom, melyik
modoromat vettem elő, de igazgató meg segéderő farkafölvágva rohant ide karfát szerelni. Mert a Totya csak megmondta,
hogy baahé lesz, de én a baahét meg is csinálom.
No, szóval összecsináltuk papírokat, mennek, ja, holnap hoz
nekem új töltőt, mert ez már zselés aksi, a régivel netőccsem.
Mondom, az eddigi is zselés volt, ezzel tőttem. Kimegy, fölkapja, behozza, ez zselés? Ez gondozásmentes savas. Hát mondom, amikor hozták, azt mondták, hogy ez már zselés. Hát pedig nem jól mondták. Akkor már inkább nem szóltam, hogy
idösapám feketerigó, tíz perce mondta, hogy maga cserélte
benne legutóbb az aksit, hát most saját magát hazudtolja mög?!
Nem, ezt már tényleg nem mondtam. Valami ventillátoros töltőt hoz holnap, mo’om, és itt fog nekem zúgni a szobában? Á,
az nagyon halk. Ja, képzelem. A mostanin egy teásdoboz fémteteje van, mert nem LED van rajta, hanem reflektor, ami egész
éjjel villog a szobában. Merthogy ezek ugye normál aksitöltők,
amiket eredetileg garázsokba meg műhelyekbe szántak, ott villoghatnak nyugiban éccaka. De ez lakószoba.
Szóval összecsináltuk papírokat, mennek, jövök vissza, nezök
körbe az előszobában: de ez a mocsok mámeg micsoda? Mintha valami kőporral lett volna fölszórva egy darabon. Ami hagyján, én nem vagyok egy tisztaságmániás, ezekkel az autókkal
nem is lehetnék, de holnapra vendégeket várunk, föltakaríttattunk, és az negyedórával azelőtt lett kész, hogy ők jöttek! Ajtóban sáros lábnyomok, előszobában a padlószőnyeg mintha falat
bontottak volna. Honnan, fel nem foghatom.
De mit érdekli ezeket. Takarítson a nyomi! Ideje mint a tenger, más dolga sincs, csak otthon ülni hapták és őket várni.

2012.08.10.

Vakok és ikek
Nem, kedves Ágnes, az emberek nem figyelmetlenek, hanem
azt a tökélyre fejlesztett közönyt produkálják, ami a történelemben számtalanszor adott módot tömeggyilkosságokra, kezdve mondjuk a boszorkányüldözéseken. „És ha a másiknak van
valami problémája? Kit érdekel? Nekem is megvan a magamé.” Ez a hozzáállás. Lehet ugyan, hogy az illetőnek az a problémája, hogy az imént letolta a főnöke, amire másnap már nem
is fog emlékezni, a másik viszont vak, ami életének minden
percében meghatározó, de ez őt nem érdekli. Semmi sem érdekli. Ez a tökéletes, abszolút közöny. Az ilyen embernek a vásárló, a beteg vagy akivel a munkája összehozza, csupán munkadarab, két tárgy jön balról, három tárgy jön jobbról, egy
tárgy két kis tárggyal megint balról, figyelem, kilenc óránál
barna bőrű tárgy, tolvajveszély!
Mindössze annak örülhetünk, hogy ezek az emberek aránylag
kevesen vannak. Ha a társadalom többségét alkotnák, akkor
úgy járnánk, mint az ugandai ikek tízezer fős népe, amelynek
társadalmi struktúrája – az egyetlen, ellenőrizetlen és elfogultnak tartott kutató szerint – az éhínségek folytán teljesen összeroppant, s helyét átvette a tiszta önzés. Senki senkire nem számíthat, csak önmagára, gyerekeikről se gondoskodnak többé,
amint azok járni tudnak.
Ez nem egy vonzó perspektíva, és az ikek is csak úgy tudnak
így életben maradni, hogy egyrészt a megszerezhető élelemért
viszonylag kevesen vetélkednek, másrészt valamelyest számíthatnak némi segélyre egy náluk nagyobb és gazdagabb társadalomból, harmadrészt természetesen így is nyomorognak.
Mielőtt mi is átvesszük az ik modellt, sietek szólni, hogy tízmillióan vagyunk, nem tízezren, külföldi segélyre csak alkalmanként és minimálisan számíthatunk, és már most is nyomorgunk!
Az nem figyelmetlenség, hanem tahóság, hogy a biztonsági
őr táblára mutogat egy vaknak, aztán kivezeti, mint egy rossz
gyereket. Ehhez nincsen joga, megszegte a munkaköri leírásá-

ban foglaltakat és a törvényt, és szeretném a következő cikkben
már azt olvasni, hogy a Média megkövette a hölgyet és kirúgta
az őrt. Nem fogom, több okból. Nálunk 1. a fogyatékos nem
ember, 2. az alkalmazottak nem felelősek a beszélő munkadarabokkal való bánásmódjukért, 3. a Délmagyart se fogja érdekelni az ügy további sorsa. Már ha lenne egyáltalán ügy, persze.
Nem figyelmetlenség, hanem tahóság, hogy az őr úgy tesz,
mintha süket lenne, aki nem hallja, mi az, hogy vakvezető kutya. Nem figyelmetlenség, hanem tahóság, hogy a táblájukat
fölébe helyezi a törvénynek, amelynek nem ismerése nem mentesít. A tábla nem ismerése se mentesít, viszont a táblát egy
csavarnyúzóval le lehet venni, a törvényt pedig nem.
Nem figyelmetlenség, hanem tahóság, hogy az ügyvezető
igazgató alibiválasszal és számonkérhetetlen ígérettel szúrja ki
az olvasók szemét. Senkit sem érdekel, hogy az őr kinek az alkalmazottja, ahogy az sem érdekel senkit, hogy a nagyáruház
melyik emelete kinek a tulajdona. A polgár nyilvános helyre
ment, nyilvános helyen az esélyegyenlőségi törvény automatikusan érvényes, hogy betartani kinek kell, az már nem a polgár
dolga. És tudjuk, hogy milyen lesz a gondoskodás arról, hogy a
jövőben ne fordulhasson elő hasonló incidens. Lesz egy főnöki
letolás az őröknek, „vakot kutyával ne dobjatok ki”, és az a három őr, aki éppen szolgálatban van, értesül róla. Még három a
többiek elmondásából, a többi abból sem. Ha újak lépnek be,
azok sehonnan. Majd aztán egyszer megint jön egy vak, kidobják, az igazgató eljátssza a riporternek a felháborodottat, és
megígéri, hogy többet nem fordul elő. És tényleg nem, amíg
nem jön megint egy vak.
Nem figyelmetlenség, hanem tahóság, hogy a Tecsóban az őr
felkéri a vakot, hogy legközelebb keressen biztonsági őrt. Ne
keressen. Nem állhat ki a passzázs közepére és kezdhet kurjongatni, hogy hahó, biztiőrök, itt vagyok, vak vagyok, kegyeskedtek beengedni?, mert ez megalázó, és mert az áruház nyilvános, mindenki bemehet külön procedúra nélkül, következésképpen Ágnes is bemehet külön procedúra nélkül. Az őröknek
pedig az a dolguk, hogy megnézzék, ki megy be és főleg ki jön
ki. Mi a fenét kezd a biztonsági őr Ágnessel, aki odakutyázik
hozzá, rámutat Gabira és közli, hogy ez itt egy vakvezető ku-

tya? Cédulát ragaszt rá, hogy a pénztárban majd lássák, nem
bentről hozta?
Nem figyelmetlenség, hanem tahóság, hogy a meg nem nevezett elsőéves kommunikáció szakos a Tecsónál azt bírta mondani, hogy a megkülönböztető jelzés bizonyos szögből nem látszott. Igen, olvastuk a könyvet. Mindenki olvasta a könyvet.
Pontosan tudjuk, hogy az áruházak milyen szinten vannak bekamerázva, és hogy a kamerák milyen minőséget hoznak. Épp
csak helyszínrajz nincsen a könyvben, hogy hol vannak a vakfoltok. Úgyhogy legközelebb, édesapám, ha azt látod, hogy a
vásárló mellett egy szőrös farok csapkod, akkor mielőtt odaküldöd a tagbaszakadt kollégát, szépen átváltasz a szomszéd kamerára, hogy meglásd, van-e a szőrös farok előtt valamilyen állat és azon megkülönböztető jelzés. Vagy ha te vagy a tagbaszakadt kolléga és a vásárlóhoz közeledve egy csapkodó farkat
látsz mellette, akkor mielőtt inzultálnád, szépen leírsz körülötte
egy negyvenöt fokos körívet, magyarul lépsz kettőt oldalra. Ha
eddig nem láttad a megkülönböztető jelzést, most már látni fogod, a vásárló pedig egyáltalán nem értesül arról, hogy volt valami problémád. Értve vagyok?
Az elsőéves kommunikáció szakos kollégának üzenem, hogy
nyers hazudás az az állítás, hogy ti engedélyeztétek a kutya
bevitelét. Azt a törvény engedélyezi, ti csak végrehajtjátok. Ha
nem hajtjátok végre, akkor gebasz van.
A Délmagyarnak pedig annyit, hogy mindmáig fogalmam
sincsen, hogy Stiefel és Gunz úr, valamint Kellerhalsék milyen
indíttatásból alapították meg a Media Marktot 1979-ben, ahogy
az sem érdekel, hogy Jack Cohen milyen körülmények között
alapította meg a Tescót 1919-ben. Úgy érzem, hogy ezeknek a
dolgoknak ebben a cikkben semmi jelentőségük nincsen, következésképpen az is tökéletesen érdektelen, hogy Ágnes miért
lett gyengénlátó. Ez egy ilyen újságírói viszketegség, hogy ha
fogyatékosról szól a cikk, akkor okvetlenül meg kell írni, hogy
az illető hogyan lett fogyatékos, ámbár a pillanatnyilag folyó
ügyhöz ennek semmi köze nincsen. Most az és kész. De a jó riporter igenis megír mindent, aminek az ügyhöz köze van, a lusta riporter viszont lusta felloholni a magasságos igazgatók
szentélyeibe kérdezősködni, inkább megkérdezi a nyomit, hogy
miért nyomi. Az kényelmesebb.

De mit akarok, már az is kész csoda, hogy a cikkből kimaradt, hogy hány vakvezető kutya van a megyében, azok közül
hánynak látszik a megkülönböztető jelzése bármilyen szögből,
hányat hívnak közülük Gabinak és hányan érkeznek évente
külföldről. Alighanem a meleg teszi, hogy ezúttal megúsztuk
statisztika nélkül.
Az ikek azt is beleírták volna. Mondom, hogy csak önmagukkal törődnek.

2012.08.21.

Párbeszéd
– Tessék mondani, van önöknek akadálymentes bejáratuk?
– Persze, van lift az emeletre.
– Ez jó, de az utcáról én csak a főbejáratot ismerem, ahol három nagy lépcsőfok van. Be lehet menni máshol akadálymentesen?
– Hát… hát… mozgáskorlátozottan jönnének?
– „Igen.”
– Tessék várni…
…
…
…
– Hát van egy udvari bejárat is, és van lift az emeletre.
– És az udvari bejárat akadálymentes?
– Hát ott is lépcső van.
1998. évi XXVI. törvény, 5. § (1) A fogyatékos személynek
joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.

2013.04.09.

Durr!
Reggel nyolcra végre úgy gondoltam, ideje lefeküdni, de alig
jutottam el odáig, hogy megtegyem az előírásos három kört a
vackomon, amikor éktelen dörrenés reszkettette meg a légrétegeket. Ez volt Krisz bal kereke.
Föl, bajtárs, ki. A gumi rongyokban, hogy itt mi lesz kilenc
hónap múlva… Most autócsere. Mivel a másik alig vánszorgott, elővettük Zsoltét, amiről csak pár nélkülözhető apróság
hiányzott, vezérlő, aksik, levegő a gumiakból. Szereztünk férfierőt, aksik bele, némi trükközés, agyalás, autó mozog, gumiba
levegő. Nagy pukli a bal gumi oldalán, mindegy, nincs mit tenni, ha megy, megy, ha nem megy, akkor is megy. Balkanyarnál
beránt, akadozik, nyökög, mindegy, ez van. Segítségnek megköszönjük, útjára erisztjük, dolga van, rohanjon. Öt perc után
iszonyatos dörrenés a konyhából.
Attila visz rollátort konyha, Klárika el, Attila kihoz konyhából autót. Ez a Meyra, akinek amúgy is nagyon hátul van a
súlypontja, pocsékba ment gumival pláne hátra leül, beránt,
iszonyat rönyörékes, folyosón hely manővrírozni nincsen, és a
legjobb, hogy a vezérlőt még nem szorítottuk be a helyére, függőleges tengely körül mint a kiskutya farka, úgy pörög, vezess
kézhosszítóval, ha tudsz. A csoffadt gumi befékez, mint az
észak-koreai gazdaság, padlógázzal kell megtépni, és ha elindul, akkor mint állat, sebezhető testrészeket félre az útjából, aztán a vezérlő megpördül és nyomóerő plusz fékhatás egyenlő
kilencven fokos fordulat, egy egy méter széles folyosón.
De hazavittem. Több gumink nincs, a patika zárva, kénytelenek leszünk kimenni a radírólba és levágni néhányat.

2013.05.29.

Oxigén Wellness Kft.
Általában az a rendszer, hogy megy a nyomi valahová, gyanútlanul, mintha ő is egy ember volna, és szépen köszönnek neki,
kiszolgálják, mint egy embert, rámosolyognak, mintha nem
lenne alsóbbrendű. Ez lezajlik tízszer, százszor, ezerszer. Aztán
egyszer történik valami, soha nem szokott kiderülni, hogy pontosan micsoda, talán Vezéregérnek éjjel nem jutott dinnyeföld,
vagy pont beverte a könyökét, amikor belépett az irodájába,
mindenesetre nyomi pont kéznél van, most meg lehet mutatni,
hogy ő ám a Nagy Ember! Kitilcsuk! Dörr-dörr, irgumburgum!
Mégis hogy képzeli!
Százból kilencvenkilenc nyomi ilyenkor megszégyenülten elsunnyog, hogy is képzelhette, hogy ő egy ember, betolakodott a
Felsőbbrendűek Paradicsomába, játszani akart, mert gyerek,
vagy éppen egy spulni cérnát megvenni, netán levelet föladni a
nagymamájának.
A századik nyomi visszapofázik, aztán sunnyog el megszégyenülten. Tesznek róla, hogy elsunnyogjon. Elmagyarázzák.
„Kérem szépen, értjük, hogy problémát jelent a hátsó ajtó zárása, de sajnos ott tároltuk a bicikliket, és lopták őket. A vagyonbiztonság, ugyebár…”
„Kérem szépen, teljesen megértjük, hogy az áruház emeletére
önök csak ezzel a lifttel tudtak feljutni, de sajnos azon a folyosón szállítják az élelmiszert, és hát a HACCP-előírások, ugyebár…”
„Tökéletesen átérezzük a problémát, kérem szépen, de sajnos
az üzlet nincsen felkészülve az önök speciális igényeire, mi
voltaképpen ki se lettünk erre jelölve, az épület nem is akadálymentes, és az csak egy ideiglenes megoldás volt, hogy önök eddig bejöhettek a hátsó ajtón, de hát a biztonsági előírások,
ugyebár…”
„Ez valóban súlyos gond, kérem szépen, és mi mindent elkövetünk, hogy megoldjuk, de hát sajnos az épület műemlék jellege nem teszi lehetővé, hogy bármilyen akadálymentesítést
végezzünk, ugyebár…”

„Igen, az valóban probléma, kérem szépen, hogy önök nem
tudnak keresztüljutni a bejáratnál elhelyezett forgókereszten,
csak hát ugye a vásárlók enélkül fizetés nélkül távozhatnának,
a pénztáros pedig nem ugorhat fel percenként, hogy önöket beeressze, ugyebár…”
„Kérem szépen, mi jeleztük a problémát az épület tulajdonosa
felé, de sajnos nem érkezett lereagálás, és mi mint bérlők nem
eszközölhetünk változtatásokat, ugyebár…”
„Kérem szépen, mi nagyon sajnáljuk, hogy az épület nincsen
akadálymentesítve, de sajnos a törvény nem teszi lehetővé,
hogy az ön ügyét otthonában tárgyaljuk, ugyebár…”
És a századik nyomi bocsánatot kér és elkullog. Hát ki ő,
hogy vagyonbiztonsági meg műemlékvédelmi szempontokkal,
előírásokkal és törvényekkel szálljon szembe? És különben is,
hát miért bántaná ezt a sok kedves, drága, aranyos embert?
Hisz mindegyik segíteni akar, egytől egyig, csak nem tudnak
szegények, szabályok és utasítások kötik meg a kezüket, mit tehetnének? Még a végén őket rúgatják ki a nyomi miatt, aztán
valamelyik dühében beveri a nyomi ablakát. És az üveges boltja sem akadálymentes.
A századik nyomi tehát szépen hazamegy és ül otthon. Időnként megkéri a szomszédot vagy a szociális munkást, hogy
hozzon neki kenyeret, másra már nem telik, mert akadálymentes munkahely sincsen, és a kenyér szállításáért is fizetni kell.
Ül és vár, hátha meghal végre, és vége lesz az egésznek.
Soha a büdös kurva életben nem fogjátok tudni elérni, hogy mi
legyünk a századik nyomi, vagy pláne egy az első kilencvenkilencből, akik még vissza se pofáztak. Mi mindig százegyedik
nyomik leszünk, akik először visszapofáznak, aztán még jobban visszapofáznak, aztán mennek és úgy keresztülverik rajtatok az igazukat, hogy arról koldultok. Már van egypár hely,
ahol pattannak, mint az olajozott villám, ha minket meglátnak,
mert nem akarnak még egyszer azon keresztülmenni, amit a
korábbi balhénál elszenvedtek. Azok is pattannak, akik akkor
még nem is dolgoztak ott, mert a többiek már leadták a drótot,
hogy velünk vigyázni kell. Az idézőjeles részek saját praxisunkból vannak, de a fogalmazás az enyém; megoldott és meg
nem oldott ügyek vannak közöttük. Mind valódi.

Fogalmam sincs, mi az az Oxigén Center és hol található,
nem is fogom megtudni, mert nem érdekel. Azt se tudom, mi
az a wellness. Ott nem én leszek a százegyedik nyomi. Lehet,
hogy a kisfiú papája sem. Nem ismerem. De egyszer mindenhová betéved egy százegyedik nyomi, mert van ám belőlünk
néhány, bár ez mindig csak az adott szituban derül ki. Az ember egyszer csak olyan helyzetbe kerül, hogy vissza kell pofázni, és akkor sajnálkozó magyarázatot kap, mint a fenti példákban. Ezt meghallgatja, bólogat, és hirtelen rádöbben, hogy ettől
ő még ugyanúgy diszkriminálva van, és ugyanúgy nem tud kiscipőt venni az unokaöcsikéjének, mert ahol azt árulják, onnan ő
változatlanul ki van tiltva, ámbár ezt mindenki nagyon sajnálja.
És megint kinyitja a száját, aztán egyszer csak már nem lesz érdekes a kiscipő, elmegy és megveszi máshol, nekünk van olyan
hely, ami ellen megnyertük a pert, de olyan soká tartott, hogy
addigra kerestünk más helyeket. Így az a hely a pert is elvesztette meg a belőlünk származó bevételt is. Már nem volt érdekes a kiscipő, már az az érdekes, hogy mit képzelnek ezek,
hogy mindenki bemehet, csak mi nem, mert nem képesek egy
rámpát odalökni vagy egy szélesebb ajtót, vagy hoznak egy idióta szabályt.
Olyankor százegyedik nyomivá változunk, és a hely egyszer
csak benne van az újságokban, mint ocsmány diszkriminátor,
aki nem képes építeni egy vacak rámpát vagy visszavonni egy
hülye szabályt. Azt nem mondom, hogy ettől a bevételek is elkezdenek csökkenni. Volt ugyan hely, amit üzletileg tönkretettünk, anélkül hogy akartuk volna, csak az embereknek nem tetszett, amit a cég csinál, és inkább máshova mentek; le kellett
húzniuk a rolót. De ez attól is függ, hogy van-e alternatíva, kellő közelségben és hasonló árakkal. Azt se mondom, hogy időnként olyan emberek szólnak be az alkalmazottaknak, akik az
egészet csak az újságból ismerik, mert a vezetőséget ez úgysem
érdekli. Csak azt mondom, hogy rúgtak már ki miattunk főnököt is.
És én is igazán nagyon sajnálom, de ebből most blogcikk
lesz, és az emberek tíz év múlva is ott olvassák majd, hogy ez
az Oxigén Wellness Akármi kibaszott egy kisgyerekkel, ámbár
persze borzasztóan sajnálja, és az emberek ugyanúgy köpni
fognak a sajnálatotokra, mint most én.

[Eredetileg megjelent a cég Facebook-oldalán.]

2013.06.22.

A kinöveszthetetlen lábak
Négyszögletes eljárásról négyszögletesen megírt cikk. Az értelmes gondolkodást nyilván szabályrendeleti előírmány tilalmazza. Hivatalnoktól természetesen nem elvárható, hogy felismerje
az összefüggést a felülvizsgálati berendelést kiváltó ok (mozgássérültség) és a felülvizsgálaton megjelenést akadályozó ok
(mozgássérültség) között.
Egyszer szívesen megnéznék egy hivatalnokot munkaidő
után, otthon. Mondjuk tojást akar főzni. Ír egy határozatot,
szignálja, iktatja, benne van, hogy két tojás főzését rendeli el,
hozzálát, követve a szakácskönyv előírásait, és egyszer csak
megakad. „A meghámozott kemény tojást helyezzük a tojásszeletelőbe.” És nincs neki tojásszeletelője. Erre a helyzetre
egyszerűen nincs előírás. Mit csinál? Nem rohanhat el tojásszeletelőt venni, mert a beszerzési keret terhére nem eszközölhet
beruházásokat házastársa ellenjegyzése és két tanú nélkül. Nem
vághatja föl a tojást késsel, mert nincs rá előírás. Szerintem hoz
egy határozatot, hogy az eljárás a végrehajtási szakaszban elháríthatatlan akadályokba ütközött, ezért az ügyet bizonytalan
időre elnapolja, és lefekszik éhesen.

2013.12.01.

Amikor az admin kihullik
a rostán
Eredetileg egy önkényeskedő adminról írtam volna, de a történet villámgyorsan kinőtte magát egy önkényeskedő fogyimozgalom sztorijává, aztán átalakult egy követhetetlen vitává, amiből nem derült ki, hogy a fogyimozgalom elkövetője vagy elszenvedője az önkényeskedéseknek – majd váratlanul visszaalakult két önkényeskedő admin történetévé. És itt félbeszakad.
Van benne egypár tanulság, de a vége a levegőben lóg, úgy
marad, nyissz.
Van egy kis csoport a Facebookon, ahol mozgik jönnek össze,
mármint egyike a számtalannak, tökmindegy, melyik. Ezen jelent meg egy kis közlemény:
Csubakka Felhívom mindegyikőtök szíves figyelmét, hogy a
ROSTA Rokkant Számkivetettek Társasága Rokkant Jogvédő
Mozgalom jogilag bejegyzettként működik ahogyan a nevéből
is kiderül a rokkantak jogvédő mozgalma én mint a ROSTA
alapító tagja és ezen oldal kinevezett adminisztrátora, felhívom
a […] csoport minden tagjának a figyelmét, hogy a ROSTA annak alapítótagjai és elnökségének kritizálása az ezen oldalon
nem megengendhető, ilyen jellegű bejegyzéseket törölni fogom, minden egyéni mérlegelés nélkül és a bejegyzés elhelyezőjét azonnali hatállyal kizárom a csoportból. Aki evvel egyetért kérek egy lájkot! További szép estét, erőt egészséget minden tagtársunknak!
Ez azért erősen húbaszdmeg kategória, mit mondjak. Első
blikkre kétoldali, idült megalomán hatalmi tébolynak tűnik, némi rangkórsággal és címmániával fűszerezve. „Én mint ezen
oldal kinevezett adminisztrátora”, hogy oda ne rohanjak.
„Azonnali hatállyal”, miért, hogyan lehet még valakit kizárni
egy facebookos csoportból? Amikor megnyomja a gombot, az

illető ki van zárva. Ki van zárva, hogy másféle hatállyal is képes lenne megtenni. No jó, erőt, egészséget, tagtársak, ő beszélt, uff. A baj az, hogy több órával az én érkezésem előtt,
úgyhogy rég nem volt már gépnél, amire megkérdezhettem,
hogy ezt most mégis hogyan, de hát majd jön és elolvassa – ha
még lesz mit. De ne vágjunk a történet elébe.
Többen rákérdeztek már előttem. Az első meglepődött, Csubakka remélte, hogy pozitívan, de azt felelte, nem. A második a
tilalom hatálya alá vont személyek és közlések köre felől érdeklődött: Csak a személyekre, vagy az általuk írottakra is vonatkozik a kritikus hozzászólás tiltása? Amúgy mellékesen
honnan tudhatjuk meg a kritika alól felmentett személyek nevét? A harmadik is részleteket kért: Mit jelent az, hogy "jogilag
bejegyzettként működik"? Kösz a magyarázatot! Még egy kérdés: honnan tudható, hogy kik a "kimondhatatlan nevűek"?
De nem kaptak választ, Csubakka a jól végzett nap végén elment aludni. Pedig már az éjjel megkapta az első letolást: Már
bocsánat..Mi az, hogy a ROSTA alapító tagok(meg vélem a
többiek sem!) NEM KRITIZÁLHATÓAK-azaz, nem lehet a
ténykedésüket, megnyilvánulásukat minősíteni a saját, egyéni
meglátás, szempont szerint?! Csak helyeselni lehet?! Személyi
kultusz ez, te fiam! Ne viccelj, Csubakka, EZT te sem gondolhatod komolyan... egy demokráciában ILYEN NINCS! És kik
mutathatnak legjobban demokratikus magatartásra példát, ha
nem a fogyatékosságukban, betegségeikben egyenlők és még
egyenlőbbek?! A vélemények akkor is meglesznek, ha IDE
NEM ÍRHATJUK LE. max. lelép az, aki szerint lenne még javítanivaló a ROSTA ténykedésén és személyi felállításán....A
kritika nem= az ócsárlással! Az előző hozzászólók által kérdezettekre én is kíváncsi lennék... Ugyan, KIK azok az ,,érinthetetlenek" , azok a ,,szürke eminenciások"?! ...
Másvalaki azzal próbálkozott, hogy közös platformra terelje a
frakciókat: Én egyetértek azzal,hogy bármely magánszemély,vagy bármely szervezet tenni próbál az elesettekért azt
üdvözölni kell, és nem kritizálni. Sokan sokfélék vagyunk, és
lehet, hogy másként gondolkodunk ugyanarról a dologról ,
vagy másként látjuk egy ugyanazon problémát. Ha közös a
cél,de másként közelítünk az előrejutáshoz, és nem egyszerre
lépünk,az sem lehet gond. Sok-sok facebook beteg-csoport és

sok-sok apróbb érdekvédelmi csoportosulás működik.Még az
sem lehet probléma,hogy be van-e jegyezve ,vagy nincs. A cél
elérése nem ettől függ szerintem, hanem egyfajta közös együtt
gondolkodástól,egyfajta egységes fellépéstől úgy,hogy akárhány csoport is van, vagy a magánszemélyek tevékenysége is
hatékonyan hozzájárul egy sikerhez,ez a fontos. Egymást meg
kell becsülnünk,ha azonos célokért küzdünk,és senkit se akarjunk elgáncsolni. Se a ROSTA-t, se más csoportokat, se egyéni
aktivistákat.Ugyanúgy képtelenek vagyunk összefogni,mint a
nagypolitikában? Legalább nekünk lenne annyi eszünk,hogy
nekünk nem a hatalom bitorlásáért,hanem az életben maradásért kellene összefogni! Nálunk nagyobb a tét, mert az életünkről van szó,és nem egy bársonyszékről csupán!
Aztán jelentkezett a másik admin, reggel 7:52-kor, ez később
fontos lesz.
Leia Organa Kedves Csubakka, és mindenki.A magam részéről úgy vélem, a kritika nem lehet tilos. Amíg én, mint a
csoport egyik alapítója itt admin vagyok, addig nem is lesz tilos. Attól, hogy valamit vagy valakit kritizálunk, még mehetünk egy irányba, a kritika nem rombol, hanem épít. Ami rombol, az a kötözködés, ok nélküli gyalázkodás, esetleg személyeskedés. Azt eddig sem tűrtük és ezután sem fogjuk. De kritizálni, észérvekkel indokolni természetesen lehet továbbra
is.Csubakka teljes jogú admin, azt tesz amit akar, és én is. Ha
valakit érzése szerint jogtalanul tiltottak ki, szóljon.
Szóval nem tilos, de ha Csubakka a vonal kritizálásáért
Recskre deportál valakit, hát akkor deportál, az ő dolga, privát
magánügye, hogy bánik az alattvalóival. Maximum majd szólnak, ha még mernek.
A következő hozzászóló méltatlannak találta és javasolta a
bejegyzés törlését. Aztán jelentkezett az Illetékes, a Rosta
egyik tisztviselője. Az ő magánszféráját csak úgy tudom védeni, hogy nem mondom meg, melyik tisztviselő, de a történetnek
része, hogy ő is hozzászólt, így ezt nem hallgathatom el.
Artu Detu Csubakka, az építő kritikának van helye bárhol. A
személyeskedés, a mások szándékos indokolatlan lejáratása az
elítélhető.

Igen, ez akkor így most (ha valaki tudja, hogy Artu tisztviselő
a Rostánál) tekinthető felettesi rendreutasításnak, csak egyelőre
nincsen foganatja, mert Csubakka nincs gép előtt.
Valaki közölte, hogy ha kuss van, akkor ő nem akar tag lenni,
amire Leia tájékoztatta, hogy nincsen kuss. Majd jelentkezett
az első szakértő.
Luke Skywalker A Rosta, mint olyan nem létezik, csak mint
a Híd al szervezete! A híd annyira demokratikus, hogy megpuccsolta saját elnökét, mellyel elérte, hogy lett nekik igazgatóságuk, de nem volt elnökük! Csak úgy választhattak újat, hogy
felvesznek annyi tagot, hogy új elnököt választhassanak. No,
így lett a rosta, ahol boldogan szavaztak bárkire, aki némi pozíciót ígért! Véleményem szerint, ha egy szervezet így működik,
az nem demokratikus! Ebből az is levezethető, hogy ellentmondani tilos. Ha mégis megteszi valaki, akkor repül! Nem ismerős
ez a magatartás? Ha valóban így fog működni, akkor én is emelem kalapom!
Közben valaki még kilátásba helyezte távozását, ha nem kap
kielégítő választ, és javasolta bevezetni a blaszfémia és a felségsértés törvényi tényállását. Jött kérdés, hogy mi köze ennek
a csoportnak a Rostához, jött kioktatás: A kritizálás nem sértegetés. A kritizálásból a kritizált építkezhet, jobbá válik tőle.
Hangsúlyozom, nem összekeverendő a sértegetéssel, ami megérthetően törlést vonhat maga után, de a kritizálás ilyen retorziója nagyon emlékeztet engem a boldogult átkos szocialista
időkre. Ez a helyes út? Komolyan kérdem. Biztos, hogy diktatúrát építetek? És jött kérdés újra, hogy honnan tudná a csoport
több száz tagja, hogy ki tartozik a védett személyek körébe.
Itt lépett be a LAttilaD.org Fogyatékos Jogvédelmi Főosztályának kirendelt munkatársa.
Láng Attila D. Már bocsánat, de 1. fogalmam sincs, kicsodamicsoda az a Rosta, most hallok róla életemben először, tehát
nem kritizálhatom, 2. fogalmam sincs, hogy kik a tagjai és milyen jogon állnak a szólásszabadság fölött, 3. ugyanakkor fenntartom magamnak a jogot, hogy a hajléktalan koldus kutyájától
Istenig bezárólag bárkit, bármikor, bármiért kritizáljak, és ettől
a jogomtól eddig még senkinek sem sikerült megfosztania, ámbár sokan próbálták már. Ha most nem az lesz a válaszod, Csubakka, hogy bocs, hülyeséget beszéltem, vissza az egész, akkor

lementem ezt a beszélgetést és az egész megy ki a blogba. Nem
kell még egy fogyatékosszervezet, amelyik rátelepszik a fejünkre és kisistent játszik. Még a régiektől se tudtunk megszabadulni.
Egyre érdekesebb, és bonyolult!! Én nem vagyok tagja a rosta nevű csoportnak, de őszintén nem is szeretnék ilyen áron!!
Hogy előre megmondják nekem mi a jó!! Én nagyon szeretek
eszmét cserélni, mert nem lehet nekem mindig igazam, de másnak sem, v jó információt beszedni, és átadni!! Tehát en nagyon rosszul türöm hogy megmondják hogy mit csináljak és
mit ne, és miről legyen, v van véleményen és nincs!!
Láng Attila D. Leia Organa, akkor Neked mint másik teljes
jogú adminnak mondom, hogy ahol ezzel a felfogással bárki
admin lehet, ott nem lehet kommunikálni. Javaslom: üljetek
össze mind adminok és beszéljétek meg.
[…]
Közben vettem észre, hogy Csubakka ukáza tizenkét órával
ezelőtt jelent meg, tehát rég nincs gép előtt, meghatározatlan
ideig várhatok a válaszára. Ha lesz. Parancshatalmi kinyilatkoztatók ritkán ereszkednek le vitázni a pórnéppel. Mindenesetre az oldalt lementettem, és ha estig nem jön válasz, akkor
úgy tekintem, hogy ez a válasz. Akkor természetesen távozom,
hiszen ilyen elvek szerint moderált csoportban nincs keresnivalóm.
Leia Organa Láng Attila D. és a többiek is. Csubakka nincs
a gépnél, amióta ezt feltette. Ne legyetek idegesek. Megvárjuk
Csubakka válaszát délutánig, aztán meglátom, mit teszek. Addig is Attila, azért változtattam a csoportbeállítást zárttá, mert
nem szeretném, ha kivülről kukkolnának, nem bánnám, ha ezt
sem vinnéd házon kivülre.
Láng Attila D. Nem vagyok ideges, Leia. Egy ilyen parancscsal, mint Csubakkáé, engem nem lehet felidegesíteni, túl sok
ilyen és még ilyenebb parancsot nem teljesítettem ahhoz, hogy
ezek nyomot hagyhatnának az EKG-mon.
Viszont van egy feladatom, amit teljesítenem kell, és ez fontosabb annál, hogy a Facebookon szaladgáló töméntelen mozgicsoport egyikében érzékenyek-e az adminok vagy sem. Ez a
feladat: a fogyatékosok. Ők egy kicsit többen vannak, mint az
itteni adminok. Ha az a veszély fenyeget, hogy megint jön egy

önjelölt kisdiktátor, aki maga akarja megmondani a fogyatékosoknak a tutit, és onnantól mindenki másnak kuss, akkor azt
nekik joguk van tudni.
Nem azért nem rohantam blogcikket írni, mert szépen megkértél, hanem mert szeretek világosan látni, és úgy fair, hogy
megadjam Csubakkának a lehetőséget, hogy megmagyarázza a
bizonyítványát. Ha ez megtörténik, és sikerrel, akkor nem kell
kérni, hogy ne vigyem ki a dolgot, nem fogom akarni megtenni. Ha nem történik meg, akkor nem lesz más választásom.
Leia Organa Attila, Csubakka egy ember, mi egy egész csoport vagyunk, ráadásul egyet értünk. Szeretném, ha bármi történik, amikor Csubakka előkerül, nem szellőztetnéd ezt a vitát.
Ugyanis, ennek a csoportnak semmiképpen nem lesz diktatórikus adminja, ezt megigérhetem.
11:34-kor hangzott el másodszor, hogy a csoportnak ilyen adminja nem lesz, és megint Leia mondta. Ez később fontos lesz.
Megállapodtunk, hogy akkor nem is lesz mit szellőztetnem,
és megvárjuk Csubakkát. De jött a tisztviselő megint.
Artu Detu Luke Skywalker, egy újabb példa a tájékozatlanság, és a hitelrontásra! Mivel tájékozatlanul az a szándékod,
hogy a ROSTA mozgalmat támadd, inkább értelmetlen valótlan dolgokat állítsz "felelősségteljesen". Először is, a HÍD a
Demokráciáért Egyesületnek meg van a teljes elnökségi tagsága! Másodsorban a HÍD Egyesület, aminek én is tagja vagyok,
tagdíjat szed. A ROSTA Mozgalomban nincs tagdíj! Mégis
hogy gondolod ezt a fantázia szüleményt bárkinek is előadni?
De erről majd még a HÍD Egyesület gondolom számon fog kérni, mert itt már nem csak a ROSTA Mozgalmat, de egy Egyesületet is tisztességtelen módon rágalmazol.
Kicsit ködös volt az a folyamat, amelynek eredményeként a
csizma elhelyezést nyert az asztal tetején, de egyelőre nem
akartam részletekre rákérdezni, csak úgy általában:
Láng Attila D. Ha jól értem, ez a Rosta egy demokratikus
mozgalom, ahol ledörögnek mindenkit, aki olyat mond, ami
nem tetszik, és ezt így komolyan, mintha felnőtt emberek volnátok, igaziból?
Ekkor alakult ki az a vita, amiről ez a cikk szólt volna, de
semmi értelme itt közzétennem, mert – nem volt vita. Mindenki kinyilatkoztatott valamit, mármint Artu Detu a Rosta képvi-

seletében, Luke Skywalker és a fent nem idézett Han Solo pedig az ellenzék oldaláról. Hogy ki milyen álláspontot képvisel,
az nem derült ki. Hogy ki mit akar a világban, az sem derült ki.
Néhány jellemző sor:
Artu Detu Atilla, a vezetőség összeül és eldönti a retorziókat. Nem lesz Neked érdekes, mert én itt kiszállok, mivel jól ismerem az "urakat", nem áll szándékomban a döngölők közé
beszállni, ....sok helyen, és csoportban ledöngölték már saját
magukat. A ROSTA még eddig senkit nem döngölt a földbe,
csak 5-6 ember nem tudja elviselni a mozgalom létezését. Nem
áll szándékomban tovább itt szót fecsérelni hiteltelen emberekkel.
Csak jóval később jött ez a hozzászólás: Artuhoz nekem is
lenne egy kérdésem: "Atilla, a vezetőség összeül és eldönti a
retorziókat. " - ugye ez csak első indulatból leírt szöveg volt?
Milyen jogszerű retorziót alkalmazhattok olyan emberekkel
szemben, akik nem tagjai a mozgalmatoknak? Mármint Luke
és Han, akiket a Rosta eszerint példásan meg fog büntetni, ámbár semmi jogalapja rá.
Artu Detu Atilla! olvass vissza, ott a válaszom legfölül kb. a
10. hozzászólásban. Nem csak nézni, olvasni is illik, ha valakivel vitába szállsz. Nincs több szavam, majd az urak szórakoztatnak "érdekes" dolgokkal, már kívülről tudom minden
szavukat. Szép napot!
Tényleg ott volt a válasza, itt föntebb az első, amit neve alatt
közzéteszek.
Láng Attila D. Igen, Artu, valóban ott van a válaszod, csak
valamiért engem nem elégít ki. Feltűnt, hogy amikor Csubakka
parancsot hirdet ki, akkor csak barátságosan tájékoztatod, hogy
ezt nem illik, de ezekkel az urakkal mintha igen feszült lenne a
viszonyod. Ez elkezdett engem érdekelni. Miért? Kijei ők a
Rostának? Vagy mi történt Köztetek? Mindkét oldal véleménye érdekel.
Luke Skywalker Attila, ez marha hosszú történet.. Hogy velem konkrétan mi a baj, azt nem tudom...talán, az, hogy vértlázítónak tartottam mások magánéletének megszellőztetését. Az
is gond lehet, hogy túl közel voltam bizonyos történésekhez.
Talán az is baj lehet, hogy nem vagyok hajlandó haragot segíteni. A bég nagyobb baj az, hogy van vélemyényem, és azt nem

dugom véka alá. Halkan megjegyzem azt nem túl sok helyen
szeretik
[…]
Csak a saját történésemet tudom ecsetelni. Senki más nevében nem beszélhetek, mert jogom ahhoz semmi! Tehát: Rosta
pertársaság. Tag vagyok! Valaki kitalálta, konkrét nevet nem
említek, úgyis ki fog derülni! Össze állt a szervező csapat tagokat toborozni, összegyűjteni az anyagot. Lázas munka folyt.
Mindenki oda tette a magáét. Meg kell jegyezzem, én itt paszszív szemlélő voltam, mivel hittem is, nem is. Aztán valahol
valami megzakkant, mert pozíció harc alakult ki, ami abban
merült ki, hogy lázas titkolózás, spiclizés, besúgózás kezdett
elterjedni. A végén, már mindenkinek tömény üldözési mániája
lett. A belső tagok név szerint kezdték kiszellőztetni mások
magánügyeit, ami kitekerve, valóságnak nem megfelelően lettek közzé téve. Na, ekkor beszóltam, mert közöm semmi, de
olyan gusztustalanná kezdett válni ez az egész, hogy már ragadt! Fokozódott a helyzet! Mivel megjelentem, és köztudottan
agilis ....szoktam lenni, én lettem az ősellenség, mert a egyik
szervező nevében kikértem magamnak...hogy a magán életét,
és vagyoni helyzetét teljesen kitekerve közre adták. Több csoport egymástól függetlenül próbált a károkon enyhíteni, de
amint valaki előállt egy ötlettel, azt "darabokra szedték" Köztük engem is. Ha valahol nem a rosta neve szerepelt, az rossz, a
pocsék, az hülyeség. Igazándiból pici csoportunkat nem érdekelte a folyamatos támadás, de néha-néha kiborult a bili! Akkor
volt adok-kapok! Volt aki nem bírta a gyűrődést...engem mulattatott ez a primitív fellépés. Az előzményekbe bele tartozik
még az is, hogy a pertársasággal azonos néven hirdettek mozgalmat, amit sokan kifogásoltunk, mert az adatainkat kezelte a
pertársaság szervező brigádja, és nem akartuk, hogy ezekkel az
adatokkal operáljanak, erre hivatkozzanak, vagy bármire felhasználják. Ez ügyben is folytak a csörték. Kérdéseinkre egyértelmű választ soha nem kaptunk. Illetve a válasz, az azóta kizárt szervező tag, és az én személyem (valamilyen okból való)
pocskondiázása, fenyegetése volt. Az is gond volt, hogy a Rosta mozgalom vezetőségét megmosolyogtatónak tartottuk, és bizony ironizáltunk (huzkodtuk az oroszlán bajszát) Mit oroszlán...ne írjak minősítést, mert megint lesz egy "feljelentés" Volt

pár mozzanat Bocsánat, de én egy polgárpukkasztó emberke
vagyok, és bizony az iróniáért nem megyek a szomszédba...de
ez sajnos sok embernek hátrány, mivel őket velem egy polcra
raktak, hát azt hiszti a szita állagú összetartás, hogy mi "falkában" élünk...oszt kap a rúgásból mindenki kéretlenül A Legfőbb bűne a társaság tagjait összetoborzó tagjának az volt, hogy
nem tudom mi volt. Nem tudom, hogy egyáltalán van-é ok arra, hogy ő legyen minden rossznak forrása.
Talán nem kell mondanom, hogy mindebből én annyit értettem, mint az olvasó, vagy még annyit se. A következő részt
megértettem ugyan, de hasznát nem láttam:
Luke Skywalker A lényeg az, hogy Artu Detu minden alkalmat megragad, arra, hogy perrel fenyegessen, és ez már kezd
szórakoztató lenni. (jól mulatok rajta) Sajnos nem mindenki
ilyen jovális, és páran alaposan mellre kapják, de a beteg emberek tudottan, hamarabb kiborulnak.
[…]
Szóval mellékvonulatok. Ha gondolod, megnézheted a május
1-i rosta mozgalom megalakulásán készült videót. A youtube-n
fönn van. Nézd meg, aztán tudni fogod, hogy párunknak mi is
volt a kifogása. Röpke 5 perc alatt 10 ellentmondás hangzott el.
Valaki aki megtalálja, tegye már ide, mert én ugyan meg nem
keresem!
A videó később megérkezett java homokkúszóval, így idetehettem.* Végigunatkoztam, a szokásos semmitmondó beszéd,
halvány lilám sincsen, hogy mi ezzel a baj, azon kívül, hogy
nincsen neki veleje. De hát tárgyunk szempontjából jelentősége
sincsen. Pedig reméltem, hogy lesz.
Láng Attila D. Az a helyzet, hogy amikor Leia Organának
megígértem, hogy ha Csubakka megmagyarázza a bizonyítványát, nem lesz mit szellőztetnem, akkor ez még tényleg úgy nézett ki, hogy egy csoportban egy admin megfeledkezett magáról, valami a fejébe szállt, mit tudom én. De egyre inkább úgy
tűnik, hogy valahol valaki szarral tölti a palacsintát, és Csubakka fenti közleménye még csúcsa sincsen a jéghegynek; bár ettől még érdekelne, hogy meg tudja-e magyarázni. Szóval erősen arra alítok, hogy ebből írni kell valamit. Azt meg se próbá*

A könyvváltozatban természetesen nincs benne. (Szivárvány)

lom, hogy eldöntsem, kinek van igaza, nagy valószínűséggel
egyszerűen közzéteszem a beszélgetést, ítéljen az olvasó.
Ez volt a tervem, de a beszélgetésnek aztán meg végképp nincsen veleje, szélmalmokkal bokszolnak, ez engem nem érdekel.
Az se derült ki, hogy ki Don Quijote és ki a szélmalom. Más
lett a fontos.
Leia Organa Tudom, Attila, neked le van mentve és azt csinálsz amit akarsz. Nem is lehet itt igazságot tenni, mert ember
legyen a talpán, aki érti, hogy ez szarkeverésen és személyeskedésen kívül miről szól. Úgyhogy én nem várom meg Csubakkát, hanem most azonnal leveszem az egész posztot,kommentestül, mindenestül.
Én még reméltem, hogy valami kibontakozhat, ha Csubakka
is előkerül, esetleg a szereplők elmagyarázzák mindazt, amibe
én nem voltam beavatva, mivelhogy ma hallottam ugye életemben először a Rostáról. Másfelől esetleg ők eljuthattak volna
egymással valamire. A vita folyt, ámbár itt alig egy töredékét
tettem közzé, és Leia magánügyének éreztem, hogy neki nem
tetszik, ha vitáznak az oldalon.
14:42-t mutatott az óra. Három órával korábban Leia még
megígérte, hogy a csoportnak nem lesz diktatorikus adminja.
Láng Attila D. Nem érzem sem helyesnek, sem fairnek, amit
tenni akarsz, Leia. Hatalmi szóval dönteni el valamit… ez pontosan az, amit Csubakka helyezett kilátásba.
És ha törlöd a beszélgetést, akkor erre nem is lesz módom.
Nem ismerhetem meg a két oldal véleményét, semmit nem tudhatok meg. Ha élőben beszélgetnénk, akkor most mindenkinek
betömnéd a száját?
Leia Organa Nem döntöm el. Véget vetek ennek a sehová
sem vezető meddő vitának. Ha Csubakka előkerül, majd megmondja, mire gondolt, akkor is ha nem lesz már itt ez a katyvasz. Nem várom meg, amíg kenyértörésre kerül sor.
Miért nem várja meg? Mi olyan sürgős? Kit zavar ez?
Láng Attila D. Ha előkerül, nem lát semmit az egészből, tehát nem tudja, hogy meg kell mondania valamit.
[…]
Mi az az „ez az egész”? Mi az, aminek véget kell vetni? Túl
sok helyet foglal a beszélgetésünk? A Facebook szerverein elfér, nem? Ha senkit nem érdekel már többé, akkor el fog süly-

lyedni az újabb fonalak alatt és feledésbe merül. Miért kell törölni, tevőleg megsemmisíteni? Kinek fáj, hogy mi itt erről beszélünk? Miért fáj?
Leia Organa Nem bírom a meddő vitát. Mindenki ezerszer
elmondja ugyanazt, a kivülállók továbbra sem értenek semmit.
Ha élőben beszélgetnénk, akkor kimennék, és a magam részéről befejzném, de itt nem tehetem, mert az adminság nem csak
hatalom, hanem sokkal inkább felelősség.
Valamivel később egy további szereplőnek válaszolva:
Leia Organa Vader, én tettem kiemeltté, hogy mindenki láthassa, mert kiváncs voltam a véleményetekre. Én vissza is vonhatom a rögzítést és ki is törölhetem végleg. Ha akarom.
Luke Skywalker Puszta vélemény! Ha egy ilyen poszt leírhatódott, az komoly bajt jelent! Demokrácia deficit! Kritika
nem tűrés! Kinyilatkoztatás puszta bámulása, engedelmes végrehajtása! Mi több, megkövetelése! De tanultam valamit ebből.
Van egy csoport ahol modi vagyok, és az volt az eredeti felállás, hogy nincs szabály! Megszegtem! Figyelembe vettem mások érzékenységét, és engedtem a moderációt! Többé nem teszem! Véleménye mindenkinek van! Azt lehet szeretni, vagy
nem szeretni, de törölni....bárkire tekintettel?.....Ha egy beszélgetés nem tetszik akkor nem beszélgetek...mindenkinek ezt
ajánlom! Ez a megoldás...
Láng Attila D. „Vader, én tettem kiemeltté, hogy mindenki
láthassa, mert kiváncs voltam a véleményetekre. Én vissza is
vonhatom a rögzítést és ki is törölhetem végleg. Ha akarom.”
Igen, admin vagy, hatalom van a kezedben. Hát élj vele. Gondolom, nem régóta csinálod. Én úgy tizenöt éve adminkodom
százfelé, társaim is vannak sokhelyütt, és ilyen szöveget soha
egyikünk sem írna le. Olcsó, üres fenyegetőzés. Nem úgy értve, hogy nem tudod valóra váltani, hanem hogy nem érsz vele
semmit. Ha egy beszélgetés fontos az embereknek, akkor újra
fogják kezdeni, ha azt is törlöd, akkor itthagynak a csodába és
folytatják máshol, de meg fogják beszélni, amit akarnak, mert
az ember márpedig így működik.
Nekem ennyire nem fontos. Nem óhajtok olyan helyen társalogni, ahol a moderátor Damoklész-kardot lebegtet a fejem fölött, de nehogy még hat mondatot leírjatok ám, mert törlöm az
egészet! Mindjárt törlöm! Vigyázzatok!

Hát köszönöm, ez nekem nem kell. Csubakka nem tudott rávenni, hogy elhagyjam a csoportot, Te igen, Leia. Kösz a halakat, sziasztok.
Ezzel kiléptem a csoportból, és a továbbiakban nem fogom
megtudni, hogy tulajdonképpen ki építette a Halálcsillagot és
ki robbantotta fel, sőt mi több, nem is izgat. Van egy újabb fogyiszervezet, körülötte balhéval, ez nekem nem újság, mindegyik körül balhé volt, van, lesz.
*
Moderátor, admin, gizda, sysop – sokféle pozícióból irányítjuk
a kommunikációt, amit emberek folytatnak a net különféle zugaiban. Másfél évtized alatt sokféle változatát betöltöttem már
ezeknek a pozícióknak, amik Leia szerint és énszerintem is felelősséggel járnak, és megtanultam valamit, amit ő még nem. A
felelősséget úgy kell viselni, mintha nem létezne. Esély van rá,
hogy az olvasó jelenleg is tagja egypár netes közösségnek, ahol
én vagyok az admin (egy a sok közül vagy az egyetlen), de fogalma sincs róla, mert nem alkalmazom a jogkörömet.
Amit Csubakka tett, az vállalhatatlan.
1. Mindvégig nem derült ki, hogy a Rostának mi köze ehhez
a csoporthoz, mert emlékeim szerint sehol nincs feltüntetve,
hogy ez a Rosta csoportja lenne. Ha nem az, akkor a közlemény olvasójának az az érzése támad, hogy most itt kineveztek
egy admint (hárman vannak, Csubakka, Leia és egy harmadik),
aki történetesen tagja a Rostának, és ő most egyszer csak bejelenti, hogy mától fogva a Rosta vezetősége szent. Mintha én,
amikor valahol megtesznek adminnak, egyszer csak bejelenteném, hogy mostantól a Jerry Alapítvány kritizálása tilos. Miközben a jelenlevőknek eszükbe se jutott kritizálni a Jerryt,
esetleg nem is hallottak róla, avagy mélységesen egyetértenek
tevékenységével (amit amúgy remélek). Egy ilyen bejelentés
többet árt a Rosta jó hírének, mint az esetleges kritika. Ha pedig ez a csoport a Rostáé, csak én nem tudtam róla, akkor Csubakka még többet ártott, mert akkor a Rosta szimpatizánsai
vannak ott, akik mostantól úgy érzik magukat, mint a pártállamban.

Ilyet egy admin nem tehet. Az admin általában csak végszükség esetén szólal meg adminként. Ha a csoport elveit érintő bejelentést tesz, azt a többiekkel vagy ha van, a sysoppal egyeztetve teszi. De ilyen bejelentést a sysop sem tesz.
2. A handabandázás, hogy jogilag bejegyzettként működik
(kétségbe vonta valaki?), hogy ő az oldal kinevezett adminisztrátora, hogy azonnali hatállyal, szóval ezek a fellengzős kifejezések azt a meggyőződést keltik az olvasóban, hogy Csubakka
nem tudja, mit beszél. Talán valami hallucinogént fogyaszt,
esetleg nem is kémiait, hanem a hatalom mámora szállt a fejébe, őneki most itten a kezébe adtak egy több száz fős csoportot,
ahol ő a góré, és ő majd megmutatja! Ismerünk csoportokat,
ahol elég volt négy-öt fő, és a góré már meggárgyult, üvölteni
kezdett, hogy itt minden az övé, mindenkinek ő mondja meg a
tutit. Azóta már kukoricagórénak se jó.
Ilyet egy admin nem tehet. Az admin visszafogottan fogalmaz, különben nem veszik komolyan. Még mint embert sem,
nemhogy mint admint.
3. A net talpköve a szólásszabadság. Kritizálhatatlan intézmény, személy vagy csoport egy netes fórumon általában nem
létezhet, kivéve rendkívül speciális csoportokat, amilyenek például a vallási, munkahelyi csoportok, egyszóval olyanok, ahol
a valódi világban is hierarchiát alkotó emberek gyűlnek össze,
tehát együttesük online jelenlétében is hierarchia uralkodik. Ha
a Rostában valóságosan vagy Csubakka világképe szerint hierarchia uralkodik, amelyben „a vezetők érintése tilos”, az baj,
de nem különösebben, mert ők csinálták maguknak. De ezt ráerőltetni egy olyan csoportra, ahol a Rostán kívüli emberek is
vannak, sőt olyanok, akik még nem is hallottak erről a mozgalomról – abszurdum.
4. Bejegyzést törölni a facebookos normák szerint elég komoly cselekmény, mert az arra érkező összes kommentár is törlődik vele együtt, szóval időnként komplex, hosszadalmas beszélgetések semmisülhetnek meg azáltal, hogy az egész alapját
alkotó bejegyzést törlik. És a kommentárokat mások írják, akik
szintén büntetve érzik magukat, szóval ezzel jobb lenne nem
nagyon dobálózni.
5. A kitiltás pedig végképp abszurdum. Kitiltani spambotokon kívül csak tökéletesen antiszociális elemeket szoktunk,

trollokat, szélsőségeseket, notóriusan kezelhetetlen egyéneket.
Egy miniatűr szervezet, amely megalázott, kisemmizett, nyomorgó emberek képviseletével foglalkozik, nem engedheti meg
magának, hogy egyetlen embert is elvadítson maga mellől.
Ebben a tekintetben Artu Detu állásfoglalása sem megnyugtató. „Csubakka, az építő kritikának van helye bárhol. A személyeskedés, a mások szándékos indokolatlan lejáratása az elítélhető.” Ennyi? Ha a szervezetem egyik tagja olyan képet alakít
ki a szervezetről a nyilvánosság előtt, ami rákosista szagú diktatúrának mutat be minket, és nem ezek vagyunk, akkor az a
minimum, hogy elhatárolódom tőle és közlöm, hogy a szavai
nem a szervezet világlátását tükrözik, a felelősségre vonás
meglesz.
Bizonyos szempontból nagyobb a baj Leiával, mert őt nem
menti, hogy tagja egy szervezetnek, és a látását elhomályosítja
a lojalitás valamilyen ügyhöz. Nem így van. Ő a saját maga jószántából egyszer csak bejelenti, hogy törli a beszélgetést, amihez mint adminnak joga van, de mire föl? Milyen adminképző
az, ahol nem tanítják, hgy a moderálásnak elvei vannak? Szarkeverés és személyeskedés, azt mondja. Rendben, ez lehet ok,
hogy levegye. Viszont amikor kérték, hogy ne vegye le, mert
ők ott beszélgetnének és ugyan lesz már szíves nem kizavarni
őket a csikorgó fagyba, akkor azért illene… á, hülyeség. Nem
illene. Neki hatalom van a kezében.
Valahogy undi dolog úgy írni hozzászólást valamihez, hogy
nem tudom, hogy mire megnyomom az Entert, még megjelenik-e, és ha igen, elolvassa-e valaki, vagy pont egy tizedmásodperccel később nyomja-e meg Leia a törlőgombot. Ez nekem
nem gyere be. És ha nekem nem, lehet, hogy másnak se gyere
be. Megesett már nemegyszer, hogy folytattam egy beszélgetést valami olyan témáról, aminél tökmindegy volt számomra,
hogy folytatjuk-e vagy sem (a témák túlnyomó része ilyen), de
az adminnak nem tetszett, leszedte – amiről én úgy értesültem,
hogy a soros hozzászólásom már nem jelent meg, hibaüzenetet
kaptam helyette. Ez ilyenkor engem zabossá tesz, mert ki az
admin, hogy belém fojtsa a szót, és az egyébként tök érdektelen
beszélgetést ilyenkor néha kivágom valahová, ahol az admin is
látja, de nem tud belenyúlni. Ez meg az admint teszi zabossá.
Hát kinek jó ez?

Én nem így moderálok. Jóformán – nem moderálok. Nem
mondom, akadt olyan csoport, amit egy politikai perpatvar kellős közepén alapítottak a probléma tisztázására, és tucatnyi
vagy még több admin kellett ahhoz, hogy a nap huszonnégy
órájában ott ülhessen valaki közülünk, mert nagyon gyakran
megesett, hogy mire az egyik tiltandó hozzászólót kivágtam,
már kettő jelent meg helyette. Ilyen is van, de nem ez a jellemző. A netes csoportok általában nyugisak, ha a modi nem teng
túl, nem képzeli, hogy mindent neki kell megoldania, egyszóval ha nem szenved attól a túlkompenzált felelősségtudattól,
ami Leiát alkalmatlanná teszi az adminságra. Néha persze felüti a fejét egy-egy vita, de én hagyom, hogy kifussa magát. Ha
nem veszek benne részt, akkor azért, mert nem ütöm ki a szót a
vitatkozók szájából. Ha én magam is részt veszek benne, akkor
pedig pláne hagyom, mert aztán a jóisten se mossa le rólam,
hogy azért rekesztettem be a vitát, mert nem volt ellenérvem,
úgy éreztem, hogy le fognak győzni.
Fantasztikusan hálás dolog tud lenni, amikor a vitatkozók látják, hogy jelen vagyok és én vagyok az admin, világossá is teszem, hogy ez a vita nem való a csoportunkba, ilyen meg amolyan szabályokba ütközik, ezért törlöm – de előbb hagyom,
hogy végigmondják! Nem fojtom bele a szót senkibe, nem hagyok senki szájában kimondatlan érveket, senki nem kel föl azzal az érzéssel a gép elől, hogy ó, ha egy kicsit gyorsabban gépeltem volna, el tudtam volna mondani a véleményemet, talán
még meg is győztem volna valakit. Ugyanakkor viszont a vita
nem marad meg a felületen, tehát a később érkezők se bekapcsolódni nem fognak, se visszariadni, hogy nahát, már ilyet is
megengednek, mivé züllött a közösségünk.
Amikor a vita jellege világossá teszi, hogy ez nem való a csoportunkba, akkor szólni szoktam, hogy nono. Mást nem teszek,
nem fenyegetőzöm törléssel, végképp nem kizárással. Csak jelzem, hogy ez nem idevaló vagy nem ebben a formában. Ha továbbra is folytatják, akkor közlöm, hogy ezt a vitát nem hagyjuk itt meg, hanem törölni fogom, miután befejezték. Ha elfogadják, jó. Ha nem, akkor kezelem az újabb problémát, továbbra sem hatalmi szóval, önhatalmúlag intézkedve, ámbár jogom
van hozzá – de ezt a jogot a közösségtől kaptam, nem használhatom a közösség önkifejezésének korlátozására. Még itt a

LAttilaD.orgon sem, ámbár én fizetek a fenntartásáért, de ha
orrba-szájba törölgetném a nemtetsző kommenteket, megnézhetném, mikor jön vissza az illető kommentelni megint. (Korábban fórumunk is volt egy ideig, amit technikai okokból
megszüntettem, ott ez elevenebben jelentkezne.)
Nem azt mondom, hogy a moderálás tótumfaktuma vagyok,
ámbár úgy tizenhárom éve már tanulmányt írtam róla – csak
azt mondom, hogy ezek az elvek eddig még működtek. Elég
sokféle csoportban voltam és vagyok admin, technikailag is, témakör szerint is, a tagság összetétele szerint is mindenfélében,
és ezek a módszerek működnek. Néhány helyen az a rendszer
kell, amit említettem a politikai perpatvaros csoportban – de ott
gyakorlatilag nem moderálunk, csak kihajigáljuk a provokátorokat –, de mindenhol máshol remekül beválik az, hogy békén
hagyjuk az embereket, mert általában meg tudják oldani a nézeteltéréseiket. Ráérünk akkor beavatkozni, ha mégsem.
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Mint a rosta lika
Alighanem alvajáró lehetek: mára virradóra bent találtam magam egy újabb csoportban, ahol én vagyok a fő téma.
Han Solo Külön poszt,nehogy elvesszen: a blog bejegyzést
megosztottam a ROSTA oldalán,pár perc alatt törölve lett.....
demokratikusan! Wilhuff te törölted?
No nem baj,kitettem újra.
Most aztán 24 órában ügyeletben kell lennetek....
Wilhuff Tarkin Beláthatod,hogy a Rosta oldalán nem jelenhet meg .Bárhol máshol igen.
Han Solo Miért? Egyetlen komoly érvet kérek!
Wilhuff Tarkin Saját magunk elleni írást már csak nem jelentetünk meg.Elégedj meg a többi ezer oldallal.
Ja, hát akkor ez innentől felejtős. Van egy frissiben alakult
mikromini szervezet, akiket „felkap” egy jelentős olvasottságú

blog, de elzárkóznak előle, mert csak odáig olvasták a tegnapi
cikket, hogy „Eredetileg egy önkényeskedő adminról írtam volna, de a történet villámgyorsan kinőtte magát egy önkényeskedő fogyimozgalom szto” – állj. Ez csúnya, rossz, fujfuj és berzenk, ez bántani fog minket és bibis lesz tőle az orrocskánk,
azonnal ki vele az oldalunkról, azonnal ide még több homokot
a fejünk köré, ha az oldalunkon nincsen ott, akkor nem létezik!
Úgyhogy kialakul a szokásos képlet, a szimpatizánsok nem
fogják látni a pártvezetőségnek nemtetsző közleményeket, mindenki más igen. A szimpatizánsoknak majd tiltva lesz más forrást olvasni, és kész a kocsi, elszigetelődnek a világtól. Nem
adok egy évet, és az egész lufi kipukkad, leereszt, mint a rizsfelfújt, megröcsked az incibürkéje, kifolyik az olaj és beáll az
aszisztolé. Ettől még zombizhat akár évekig, az elnökség tök
totál komolyan azt hiheti, hogy ők egy mozgalmat vezetnek,
van egypár ilyen az országban, némelyik parlamenti párt vezetői is alighanem istók zicsi komolyan azt hiszik, hogy őmögöttük még áll valaki a haverokon meg a haverok haverjain kívül,
de amikor a főnök a másik irányba néz, akkor a haverok gyorsan áttömörülnek abba az irányba, hogy ott is tömegeket lásson.
A tegnapi cikk még nem a Rostáról szólt, hanem két adminról
és az adminkodás módjáról; a két admin egyike Rosta-tagnak
mondta magát, a másik nem. Ez a mai cikk szól a Rostáról.
Han Solo Na kérem a blog írása mint a fentiek mutatják igaz
és jogos volt! Az azonnali törléssel elismerve!
Wilhuff Tarkin Akkor legyen igaz.Most boldog vagy?
– Főnök, főnök, ég a ház.
– Marhaság, Józsi, menjen vissza dolgozni.
– De éppen itt alattunk ég, főnök, mindjárt itt a tűz!
– Jó, akkor ég. Most boldog?
Han Solo Nem vagyok az képzeld! Sőt!!! Mélységesen elszomorító,hogy a rosta 17 vagy 20 / mittomén pontosan ,most
éppen mennyi / tagja között egyetlen egy nem akad ,aki megértené miről van szó!
Wilhuff Tarkin Tévedsz.Ma este megértettelek benneteket.
Az én cikkemből értette meg Solóékat? Na ne már.
Han Solo Nem hinném Wilhuff......
Wilhuff Tarkin Akkor csak sejtem a mozgatórugókat,

Aha, ilyet is ettünk már, no mindegy, ugorgyunk.
én mondjuk megtisztelve érezném magam egy ilyen blogtól....az az elszomorító, hogy az önirónia nagyon ritka jószág,
nemcsak errefele....a humor még csak-csak, na de amikor arról
van szó, hogy mi vagyunk a célpont, az más, az meg-bo-csájtha-tat-lan...láttam múltkor a tv-ben egy remek humorú politikust v közéleti embert - a riporter feltett neki egy picit böködős
kérdést, először fel se fogta, utána meg besértődött...
Luke Skywalker Abban reménykedem, hogy a Rostában
valakinek megjön az esze, és átszervezi, gatyába rázza a társaságot, akik érteni fogják, hogy a "mocskolódás", és a kritika
között óriási a különbség! Wilhuffkám! Most, saját csoportban
kellene ismertetni a külső véleményt okulásként. Nem hinném,
hogy "ellenetek" íródott, hiszen rólunk is lehúzták a vizes lepedőt. ( nekem a Skywolker megtisztelő volt) Amúgy egy külső
szemlélődő számára valóban érthetetlen. Mi tudjuk, hogy ki kicsoda, miért van bajunk vele...de ha valaki kintről olvassa, az
megkérdezheti, hogy "ezek hülyék"? És igen...azok...vagyunk.
A következőt Han tette ki, szerző neve nélkül, nyilván egy
másik csoportból hozva.
ROSTA Kedves cikkíró! Egy sajnálatosan rosszul fogalmazott admin bejegyzés áldozata lett Sajnos a Rosta mozgalom
résztvevőinek egy övön aluli, és nemtelen lejárató kampányt
kell elviselniük olyan ami hiteltelenné teszi nemcsak Rosta
Mozgalmat, hanem a rokkant társadalom összes ügyét. Az admin azokat a személyeskedő hangvételű cikkeket, és személyeskedéseket foja törölni, és törölte eddig is, ami árt egyes magánemberek jóhírének, és a frissen alakult, (és természetesen
hivatalosan bejegyzett) Rosta Mozgalomnak egyaránt. Tehát
becsületsértő, gyalázkodó, lejárató cikkeket ezután is törölni
fog minden jó érzésű admin minden oldalról. Tisztelettel egy
admin a sok közül
A kedves cikkírónak amúgy neve is van, és szereti, ha azon
szólítják, de mindegy. Nem, nem lettem áldozata semminek,
legfőképpen nem Csubakka bejegyzésének, egyrészt mert ez
rólam lepereg, másrészt mert akkor olvastam életemben először
a (természetesen hivatalosan bejegyzett) Rosta nevét, tehát rám
nem vonatkozott a kritizálási tilalom, harmadrészt Csubakka
sorainak megjelenése után én még órákig ott voltam és téptem

a számat. Akkor jöttem el, amikor Leia is átváltott önkényeskedésbe, és erről írtam a tegnapi cikket, nem a (természetesen hivatalosan bejegyzett) Rostáról.
Nemtelen lejárató kampányról újat nekem már nem lehet
mondani, köszönjük szépen, ismerjük. Csak annyi a különbség,
hogy a miellenünk indított lejárató kampány összes hozzáférhető anyagát mi kiraktuk ide, a LAttilaD.orgra, a saját honlapunkra, és hat évig rajta volt. Sehol máshol nem lehetett nyilvánosan olvasni. Tavaly vettem le, amikor átszerveztem az oldalt, mert a megjelenítését végző szoftver már nem működött,
és nem láttam értelmét újat írni hozzá, amikor az ellenség már
rég megdöglött. De a kampányról írt több száz blogcikk mindmáig itt van az archívumban, rengeteg idézettel, kapunk ott hideget-meleget, tessék 2006 első felében keresgélni.
Sajnos már a köznép körében is terjed az a politikusoktól átvett szokás, hogy „sajnálatosan rosszul fogalmazott” és hasonló
szépítő jelzőkkel illetik az ordenáré baromságaikat. Csubakka
közleménye nem rosszul volt fogalmazva, hanem egy ordenáré
baromság volt, parancsuralmat akart gyakorolni olyan helyen,
ahol ehhez nincsen joga (az admin nem önkényúr, aki azt tesz,
ami neki tetszik, a tegnapi cikk éppen erről szól), ez nem rossz
fogalmazás volt, hanem a téboly első jele. Számomra legalábbis, mások láthattak jeleket korábban is. Hogy Csubakka tébolyodott meg vagy a (természetesen hivatalosan bejegyzett)
Rosta, azt én innen nem tudom kideríteni.
A cikkíró órákon keresztül várta az admin magyarázatát,ahogy kilépett a csoportból láss csodát az admin hipp-hopp
máris megjelent,de magyarázatot nem adott arra,hogy mért írta
amit írt.
Luke Skywalker Na látjátok? Ezért nem kell, illetve csak
óvatosan moderálni. Hiszen ha valamit kitörlünk, akkor sokak
számára érthetetlen lesz maga a beírás, a vita lényege!.
A Rosta továbbra sem tagadja önmaga...hülyeségét. És, még
mindig szajkózzák, hogy "hivatalosan " be van jegyezve. Ezek
nem értik, hogy amit csinálnak az tömény parancsuralmi rendszer! letiltva, kitiltva, moderálva, fenyegetve...Agyrém az
egész!
Szi Thripio Mivel a vita itt meddő és parttalan, kétségbeesett
és agresszív lépésre szántam el magam.

Én,mint Magyar Állampógár, ezennel felszólítom (mert erre
állampolgári jogaim lehetőséget adnak ) a Rosta Mozgalmat,
hogy bármely nyilvános fórumon, médiában hozza nyilvánosságra a bejegyzésre vonatkozó hivatalos dokumentumait!!
Továbbá tegye közzé,hogy mely nemzetközi jogi passzus
alapján, mely jogi segítséggel szervez újabb perközösséget a
Hágai Emberjogi Bírósághoz fordulás ügyében!
Tegye közzé,mely párt, vagy egyéb szervezet támogatásával
működik, ennek milyen anyagi összefüggései vannak!
Tegye közzé, az adatokkal foglalkozó személyek adatvédelmi
nyilatkozatát !
Amennyiben ezeket megteszi,ezzel minden vádat elhárítva
magától és működésétől,én megemelem a kalapom és a továbbiakban a nevüket számra sem veszem.
Amennyiben viszont,mondjuk 8 napon belül ezt nem teszi
meg, kénytelen leszek fantomként tekinteni rájuk, s a továbbiakban működésüket törvényen kívülinek minősíteni!!!
( csak felhívnám a figyelmet,hogy ezen kérdéseket jogomban
áll hivatalos formában is feltenni, de én egyelőre nem kívánok
ezzel élni )
A következő két közlemény hitelességéért nem állok jót. Másod- és harmadkézből érkeztek, a tegnapi videón látható úrnak,
a Rosta elnökének nevével ellátva, de ez persze semmit sem
jelent, írhatta ő, költhette a nevében más. Azért teszem ide,
hogy meglegyenek, aztán ha kisül valami a dologból, akkor
tudni fogjuk.
Meg lesz az örömötök. Ma lemondok. Én senkinek nem adtam ki olyan feladatot, hogy tiltsa meg a kritikát. Nem is értek
vele egyet. Ügyesek vagytok. Győztetek. Sikerült az egyik rokkant csoportnak legyőzni a másikat. Orbán ellen meg minek
energiát fecsérelni. Gratulálok. Mindenkitől elnézést kérek, ha
ártottam a rokkantak ügyének. Egyszer mindenki meg fogja
tudni az igazságot. Most a korlátlan győzelmi mámoré, a jól
végzett munka örömének jött el az ideje. Továbbra is kiállok a
rokkantakért, mert az szívügyem, de azt magányos harcosként
fogom tenni. További jó áskálódást! Mindenkinek jó egészséget kívánok:
Közlemény!
Kedves Barátaim!

Sajnos az utóbbi időkben minden kérésem ellenére olyan dolgok történtek a Rostában, amik olyan mértékékű támadásokat
és lejárató kampányt eredményeztek, amit már képtelen vagyok
tolerálni. Biztos én magam is hibás vagyok. Szerettem volna
egy erős összefogást és közös fellépést kialakítani a rokkantak
körében az állam elnyomó intézkedései ellen. Minden fáradozásom hiábavaló volt. Kértem mindenkit, hogy személyes érzelmeit nem vigye bele a mozgalomba és ne keltsünk a rokkantak körében ellenszenvet magunk ellen. Minden törekvésem
hiába való volt. Ezért úgy döntöttem, hogy abbahagyom a Rosta vezetését és lemondok elnöki megbízatásomról.
A jövőben se mondok le arról, hogy kiálljak a rokkantak jogaiért, mert az szívügyem, de ezt magányos farkasként fogom
megtenni.
Mindenkinek sok sikert kívánok az életben és jó egészséget.
Ha valaki vállalja a Rosta további vezetését szívesen átadom
neki az anyagokat.
Nagy tisztelettel és barátsággal:
Hirtelen már nem emlékszem, hogy az elnök nevét honnan
tudom, már tegnap is ismertem, de nem emlékszem a forrásra,
úgyhogy nem írom ki.
Örülök, hogy az elnök nem engem hibáztat a lemondásáért,
és még jobban örülök, hogy kimondja, hogy baj van a Rostában. Ha ezt én innen a távolból, néhány órás alig ismeretség
alatt kiszúrtam, akkor nagyon nagy baj lehet a Rostában, és van
egy erős spurim rá, hogy nem az elnök az, akinek le kellene
mondania. Félreértések elkerülése végett: a tegnap és ma Csubakka, Artu Detu és Wilhuff Tarkin néven szerepeltetett Rostatagok egyike sem az elnök volt, az elnökkel eddig nem kommunikáltam, illetve most sem, ez a közlemény, mint mondottam, másod- vagy harmadkézen át jött. Ha nem ő írta, akkor
visszaszívok mindent, amit ezzel kapcsolatban itt elmondtam.
Közben érkezett egy híradás az üzifalamra.
A végjáték, amit Attila már nem várt meg, a következő volt.
Csubakka valamikor délután megérkezett, átírta a poszt egy
részét:
"...alapítótagjai és elnökségének kritizálása az ezen oldalon
nem megengendhető, ilyen jellegű bejegyzéseket törölni fo-

gom, minden egyéni mérlegelés nélkül és a bejegyzés elhelyezőjét azonnali hatállyal kizárom a csoportból"
helyére a következő került: "...alapítótagjai és elnökségének
kritizálása az ezen oldalon nem megengedhető, véleményem
szerint inkább együtt működésre lenne szükség"
Az eredeti szöveg értelme teljesen mássá, a hozzászólások
pedig értelmezhetetlenné váltak. Nem értette mi a gond ezzel a
húzással.
Majd Leia törölte az egészet és azt is leírta, hogy mentette, és
odaadja bárkinek a szöveget. Biztosította a tagokat, hogy továbbra is szólásszabadság van.
Aztán valami csodálatos megvilágosodás hatására Csubakka
egy sorban elnézést kért azoktól akiket esetleg megbántott nem azért, amit leírt.
A korábban nyílt csoport még mindig be van zárva.
Ja, mielőtt elfelejtem. Természetesen a LAttilaD.org is hivatalosan be van jegyezve.
Utóirat.
Leia Organa A poszt természetesen itt lesz délután is, jövőre
is, de nem fakadok sírva amiatt, hogy Attila elhagyott bennünket. Ez a blogbejegyzés egy kiforgatott, rosszindulatú írás. Ez a
csoport másfél éve működik, nem hiszem, hogy eddig lett volna panaszotok akár rám, akár Csubakkára. Most szembekerültünk egy olyan helyzettel, amit nehéz volt kezelni, lehet, hogy
rosszul kezeltük. Ebből messzemenő következtetéseket levonni, egy ilyen posztot megírni és a csoportot elhagyni, szerintem
teljesen felesleges volt.
Igen, én is elhiszem, hogy a könnyen kezelhető helyzeteket
jól kezelték. De tetszik tudni, a jogsit sem annak adják, aki egy
forgalomtól elzárt, sima burkolatú, nyílegyenes úton el tud
menni száz métert biztonságosan, hanem aki okot ad a reményre, hogy hátha képes helytállni a forgalomban, többsávos utak
bonyolult kereszteződésében, ahol hatfelől jönnek autók és tízfelől gyalogosok, van negyven tábla és ötven szabály, továbbá
esik az eső. Akkor tessék adminnak lenni, amikor van mit adminolni, amikor parázs politikai viták folynak, amikor rátalál a

csoportra valami féleszű troll, amikor a tagság egymás nemi
életének részleteit tárgyalja, szóval amikor balhé van! Akkor
tessék megmutatni, hogy helytállunk a poszton, ahova tettek
minket.
Ha valaki nem tud vezetni, az pech. Előbb-utóbb kiderül és
elveszik a jogsiját. De ha a törött autóból kimászva lelkesen
hirdeti, hogy ő egy fenomenális sofőr, csak ez a rohadt lámpaoszlop nem nézett körül – akkor baj van.
– Térjenek ki tíz fokkal északra, vétel.
– Negatív, önök térjenek ki tíz fokkal délre, vétel.
– Amerikai hadihajó vagyok, önöknek kell kitérniük, vétel.
– Negatív, térjenek ki délre tíz fokkal, vétel.
– Ez itt a USS Nimitz, az Egyesült Államok atommeghajtású
repülőgép-anyahajója, fedélzetemen csapásmérő egységekkel,
kíséretemben több cirkálóval és torpedórombolóval. Ha nem
térnek ki azonnal, azt a hajó biztonságát veszélyeztető lépésnek
fogom értékelni és megteszem a szükséges lépéseket!
– Ez itt egy világítótorony. Maga jön.

2014.07.07.

Leng a hinta, meg nem áll,
gyerekeket szegregál
Kapaszkodjon meg az olvasó: egészséges gyerekek használják
a margitszigeti kerekesszékes hintát. Nem, nem én mondom, a
Vastagbőr mondja, az olvasó sejtheti, hogy ekkora esztelenséget én nem írok le.
Csak jelezzük mindenekelőtt, hogy az nem kerekesszék, hanem tolókocsi, és nem egészséges, hanem ép. Egészséges az,
aki nem beteg, tolókocsisnak lenni viszont nem betegség, hanem állapot. És akkor beszéljük meg, hogy is megy ez.
– Apu, kipróbálhatom a hintát?
– Mi van odaírva, kislányom?

– Tudom, tudom. De apu, nézz már körül, egyetlen iafia tolókocsis ide se bajszint, lehet, hogy az egész Margitszigetre egy
se jött ki egész álló nap. Majd ha jön egy és kéri a hintát, akkor
leszállok, jó?
– Kislányom, nem érted az alapelvet. Ez nem neked készült.
Mi lesz holnap, apád nadrágját akarod majd hordani?
– De hát az nagy rám, apu!
– Ez is.
– Apu, te olyan hülye vagy, hogy elmehetnél képviselőnek.
Nem gondolod, hogy a személyiségfejlődésemnek jót tenne némi empátiagyakorlat, hogy ha netán éppen erre jönne egy tolókocsis, akkor átérezhessem, milyen lehet azzal a korlátozással
élni, hogy ő az egész országban egyedül ezt a két hintát tudja
használni, a Mexikói útról furikázott át a fél városon, hogy hintázhasson, és amikor átadom neki, és esetleg segítek is a használatában, akkor toleranciát és a másság megismerését gyakorolom?
– Nem.
– Akkor mit gondolsz, apu? Akarsz róla beszélni?
– Ide állunk, oda állunk, most egy kicsit szegregálunk. Hogyisne, kislányom, a tévében is bemondták, hogy nem tolókocsisoknak balesetveszélyes.
– Ez egy másodlagos rizikófaktor, apu, ami nem érinti a lényeget.
– No jó, gyere attól a hintától, kislányom. Még a végén öszszefertőzöd magadat tolókocsi-bacilussal, aztán csinálhatok helyetted másikat.
Mert ez itt a probléma. Áció, gáció, szegregáció. Eleve fura
ötlet, hogy a Csillagház Alapítvány a Mexikói útról a Margitszigetre hordja a tolókocsisokat hintázni (dehogy hordja, majd
egyszer-kétszer, aztán saaaajnos nem lesz rá pénz), ahol ép
gyerekek veszik őket körül. Nálunk ez abszurdum, a fogyatékos gyerekek évtizedekig eldugott kastélyokban cseperedtek,
tolókocsist kilométerszám nem lehetett látni Pest utcáin, felnőttet se, nemhogy gyereket. Egy hatvanezer lakosú lakótelepen
cseperedtem, egy tolókocsis gyerekről tudtam rajtam kívül, tegyük fel, hogy a kilencven százalékkal szimplán nem futottam
össze, akkor voltunk húszan. Hatvanezer ember között.

A normál magyar módi szerint ezt a Mexikói úton kellett volna felépíteni, biztos van a mozgi iskolának valami kertje vagy
udvara, ott. Esetleg akkor nem a hintára kell kitenni az áthúzott
„egészséges” gyereket ábrázoló táblát, hanem a kapura. Azok
be se jöjjenek. Mellesleg ennek meglett volna az az előnye,
hogy a mozgi gyerekek kimennek a kertbe és hintáznak, nem
pedig a sofőr bácsi hordja őket alapítványi mikrobusszal, alapítványi benzinnel át a fél városon, ha éppen telik rá. Vagy ha
már el akarjuk játszani az integrációt, akkor ott a Városliget,
egy csöppet közelebb van, gyalog át lehet sétálni. A bárhol
máshol élő mozgi gyerekeknek meg tökmindegy, hogy hova
furikáznak naphosszat, hogy hintázhassanak, a Szigetre vagy a
Sligetbe.
Igen, a mozgihinta ép gyereknek balesetveszélyes, mert csak
állni tud benne, másképp nem tudja hajtani, és ha kibillen az
egyensúlyából, beveri a fejét. Ahogy a rendes hinta is balesetveszélyes, mert azt meg jó nagy lendülettel hajtják, a legtöbb
sérülést nem a hintázó gyerekek szenvedik el, hanem akik véletlenül arra tévednek. Amúgy a nagyobbak nem is beleülnek a
biztosítólánccal zárt ülésbe, hanem felállnak rá, és ha véletlenül
leesnének, akkor betonra, a fűre vagy bármilyen puhább felületre épített hinta csak néhány éve jelent meg. Szóval a balesetveszéllyel tessék engemet békibe hagyni, először is a gyerekek
imádnak szembenézni a veszéllyel (mert a felnőttek talán nem,
mi?), másodszor ez nem függ össze azzal, hogy elvesszük-e a
tolókocsisoktól az ő saját külön hintájukat.
– Kisfiam, állsz fel onnét rögtön? Az nem a te padod!
– De apu, négy ember is elférne rajta, és senki nem akart leülni.
– Az mindegy. Gondolj bele, hogy szerencsétlen niggerek
egész Johannesburgban csak öt helyen ülhetnek le. Te fehér
vagy, több ezer pad közül választhatsz. Még egyszer meg ne
lássam, hogy ilyet csinálsz!
És tessék engemet békibe hagyni azzal is, hogy az a gyerek,
aki ilyen orvul osonva cseni el a roki gyerekek saját hintáját, az
majd felnőttkorában beáll a fenntartott parkolóba, fuj. Először
is az a két hinta hat hete van ott, fenntartott parkolóban pöf-

feszkedő kétajtós szekrények pedig azóta vannak, amióta léteznek fenntartott parkolók. Másodszor az egész parkolósdival
tessenek engemet lógva hagyni, igen? Ostobaság úgy, ahogy
van. Egy átlagos magyar tolókocsis egymillió problémája közül
valahol a kilencszázhetvenezredik helyen szerepel, ha egyáltalán, hogy esetleg elfoglalják előle a fenntartott parkolót. Erről
elég sokszor írtunk már, most hadd ne részletezzem. Fütyülök
rá, hogy beállnak-e a parkolóba. Találok magamnak másikat. A
fenntartott parkoló nem azt jelenti, hogy én köteles vagyok oda
beállni, én is bárhová beállhatok, és be is állok. Azért van fenntartva, hogy oda csak én állhassak, meg a többi tolókocsis. Ha
Nagy Döbrögi Bölömbér kivagyisági főtanácsos beáll a fenntartott helyre, akkor büntessék meg emberül, csináljanak, amit
akarnak, csak engem hagyjanak békén ezzel az egésszel. Mert
jelenleg arról szól a történet, hogy a főtanácsos ott pöffeszkedik a terepjárójával, senki nem meri megbüntetni, engem meg
orrba-szájba büntetnek, ha úgy tartja kedvük, mert tudják, hogy
nem tudok visszapofázni. (Mármint nem engem, Attilát, engem
még sose büntettek meg, addig élnek. Engem, a nyomi nagyközönséget.) Nekünk állandóan bizonygatni kell, hogy még mindig nem nőtt ki a karunk vagy a lábunk, csak mert a Kis Guczi
Balazsak beállnak a szaros kis parkolókba, és emiatt üldözni
kezdenek engem olyanok, akiknek viszont a fejük nem nőtt ki.
Gabi történetesen alig pár hónappal kisebb, mint a cikkíró,
laspalmas kislánykája, és tegnap is jól eljátszott mindenfélével
itt a szobában. Pedig itt minden az enyém, nem külön nekem
készültek ugyan, de tulajdonomat képezik, és amikor békésen
heverészett az ágyamon, akkor olyasmit használt, ami kimondottan nekem készült méretre, és engem nyilvánvalóan megfosztott a lehetőségtől, hogy én feküdjek oda. Viszont ha meg
akartam volna tenni, akkor közlöm ezt vele és fölkelt volna.
Laspalmas szegregált világában Gabi egész nap hozzá se nyúlhatott volna semmihez egy tolókocsis fazon szobájában, mert
neki van egy csomó játéka, nekem meg csak ezek vannak.
Tovább is van, mondom még. Tolókocsiban is ült, pont tegnap. Kettőben is, egy rendes, joystickos kocsiban meg a mopeden. A mopedet ő kérte, menni akart vele, ahogy azt megtette
már korábban is. A joystickos kocsiba pedig én ültettem bele,

mert ki kellett hozni egy szűk helyről, majd később oda visszavinni, kézhosszító pedig nem volt nálam, amivel ezt máskor
csinálom. Van itthon még egy kocsi, amit tegnap nem vezetett,
de korábban igen, az enyémet kivéve a ház összes még működőképes mozgiautóját vezette már, és csesszus, nem lett tőle
senkinek semmi baja! Se ő nem fertőződött össze tolókocsi-bacilussal, se mi nem lettünk megfosztva attól, hogy ezeket az autókat használhassuk, pedig nekünk istók zicsi tök frankón semmiféle más eszköz nincsen helyváltoztatásra (csak még a rendes autó, de ahhoz se tudunk kimenni a garázsba tolókocsi nélkül), ellenben Gabiból kétségkívül olyan felnőtt lesz, akinek a
tolókocsis ugyanolyan ember, mint akárki más, laspalmas gyerekéből meg aligha.

2014.07.28.

Részvétem, uram
Mászkálok a boltban, rokonszenves fiatal fazon sok tetkóval,
nyakában ezüstlánccal, fülbevalóval egyszer csak rám néz és
azt mondja:
– Részvétem, uram.
Kicsit megdőlök, nem merek hátranézni, hátha valaki holtan
fekszik mögöttem.
– Sajnálom magát – mondja rokonszenves fiatal fazon.
Erre alighanem ember értelmes választ még nem adott a földön, mondom, kösz.
– Régóta van ebben az állapotban? – kérdi rokonszenves fiatal fazon.
A nyavalya tudta, hogy terhes vagyok, mondom, igen.
Rokonszenves fiatal fazon alighanem elkönyvelte, hogy nem
vagyok alkalmas értelmes kommunikációra, mond pár szót arról, hogy nemrég meghalt valakije vagy effélét, és megy fizetni.

2014.10.14.

Csodabogarak

– Nézd, Britty, annak a csodabogárnak négy lába van. Jaj,
szegénykém.
– Jaj, szegénykém. Abbey, lehet, hogy az ott két csodabogár,
és csak egy fejük van.
Igen, a képen a Hensel ikrek vannak ötéves korukban – tavaszszal betöltik a huszonötöt és kitűnő egészségnek örvendenek,
orvosi csoda, világszám. De aki a feliratokat ráírta erre a gyerekkori fotóra, más szemmel nézte őket.
A képen levő kisfiúknak világosan láthatóan két fejük van,
mindkettőnek egy-egy, a gyári szabvány szerint. Ők a norma.

De amikor ötéves vagy és kettesben vagy az ikreddel, illetve
általában ha ötéves vagy, illetve ha kettesben vagy az ikreddel
– akkor te vagy a norma. Ha nem vagy összenőve az ikreddel,
de van ikred, akkor is te vagy a norma. Meg ha nincs is ikred,
de éppen nincs jelen tízezer másmilyen ember, akkor is te vagy
a norma.
Azt kellene megszokni, hogy ha jelen van tízezer másmilyen
ember, akkor is mi legyünk a norma, és mégse zavarjon minket, ha az a tízezer másmilyen ember meg tízezer másféle norma.
A Hensel ikrek túlélésért folytatott harcának csak egyik része,
hogy amikor kisbaba koruktól tanulták a mozgáskoordinációt,
akkor az dupla volt, meg időnként átesnek egy-egy műtéten és
bizonyára rendszeres orvosi vizsgálatokon. A dolog másik része, hogy elfogadják magukat normális embernek, majd pedig
elvárják a világtól, hogy az is elfogadja őket ekként. Nem egyszerű dolog az átlagember számára, hogy a Hensel ikreket elfogadja egy normális embernek, hát még hogy kettőnek. Pedig
ketten vannak.
Amikor megszülettek, a szüleik a szétválasztás ellen döntöttek, vagyis felmerült a gondolata; nyilván nem ránézésre, előzőleg bizonyára feltérképezték a világon egyedülálló belső felépítésüket. A sebészek, mint Meredith Greytől tudjuk, imádják
az extrém kihívásokat, de ez tökéletes őrültség lett volna.
Mindketten félkarúak és féllábúak lettek volna, ráadásul az alhasi szervek nagy részéből csak egy van, azokat az egyik megkapta volna, a másiknak valahonnan teremteni kellett volna –
1990-ben ez azért kicsit meredek vállalkozás lett volna. Szerintem ma is. Az egyik iker nem élte volna túl, és a másik is csak
fél embernek érezte volna magát. Így meg? Testileg egyetlen
egészet alkotnak, szellemileg pedig két élő ember.
Nekik ez a norma. Nekünk meg az, hogy nem tudunk járni,
ami éppenséggel a Hensel lányoknak sem okoz semmi problémát. Aki járni tud, az a csodabogár. Persze megszokjuk a látványukat, egy idő után már utánuk se fordulunk az utcán – jé,
nédda, két lábon szaladgál, nincsen neki kereke, jaj, szegénykém –, de mivel mindenki önmagának norma, ezért aki másféle, az mégiscsak csodabogár egy kicsit.

Azt kellene megszokni, hogy mindenki úgy lehessen magának norma, hogy a többi se csodabogár.

2014.11.25.

A sor
Érdekesek az emberek. Máma lemondtam a felíratást, közöltem, hogy ágynak estem. A hölgy valamelyest próbálta titkolni
ugyan, de azért érződött, hogy meg van sértődve.
Mérhetetlenül érdekelne, hogy milyen alapon. Először is az
autó nekem létszükséglet, neki meg csak egy elintéznivaló a
sok közül. Másodszor, szíves engedelmével, nem szándékosan
lettem beteg, ez nekem eléggé rossz, neki meg nem.
Harmadszor és legfőként pedig májusban járt le a mostani autóm, akkor szereztem meg a jogosultságot az újra és rögtön be
is jelentettem nekik, hogy kell egy. Most november van, fél év
telt el, tíz évvel ezelőtt két hónapba telt a felíratás és már akkor
is lefelé tépkedtem a cég embereinek fejeit, most meg milyen
jól tűröm. Pedig a késés legnagyobb része az ő saruk, hónapokba telt csak az, amíg felfogták, hogy ezt az autót nekem nem
valamilyen speciális katonai kutatólaboratóriumban fejlesztették ki Nobel-díjas tudósok uniós támogatásból, hanem a felhajtható lábtartó és a lehajtható háttámla akkoriban receptre
felírható tartozék volt. Őszre járt, mire képesek lettek megoldani a feladatot, egy olyan országban, ahol már a bűvös kockát
és a golyóstollat is feltalálták.
Aztán vártunk, hogy a méltóságos hivatali főkegyelmességek
lefenségeskedjenek hozzám dönteni a közgyógyomról. Ez nem
a cég sara, de az enyém sem. Persze senki se tudhatta előre,
hogy el fogják venni a közgyógyomat, ők azt se tudhatták,
hogy augusztusban lejár, de tény, hogy májustól augusztusig is
eltelt már három hónap, ha akkor megkapom az autót, akkor a
közgyógynak az egész történetben semmi szerepe nem lett volna.

Ebben az egészben kizárólag én szívok, de folyamatosan. Nekem kell összeszednem kétszázezer forintot, amiről persze még
mindig nem tudom, hogy a felíratás napjához képest végeredményben mikorra is kell, és ez hogyan zajlik. Mert mi van, ha
az orvos egy nap felírja az autót, és közlik, hogy akkor másnap
hozzák is, utaljam a pénzt? És ha nekem akkor azt kell felelnem, hogy hát kérem szépen, még nincsen együtt a pénz? Akkor ők ráfelelik, persze sértődötten, hogy hát kérem szépen,
semmi gond, tessék szólni, amikor együtt van és hozzuk, csak
arra tessék ügyelni, hogy le ne járjon a recept.
És akkor van egy hónapom összeszedni, ami még kell a pénzből.
Ez mind énnekem probléma, nem őnekik. Nekik tökmindegy,
hogy nekem lesz-e valaha autóm, valami pénzük persze van belőle, de kibírják nélküle, magyar kereskedőt nem zavar, ha elveszít egy vevőt, a vevő legyen hálás, amiért kiszolgálják. Ők
este hazamennek és másnapig meg hétvégén az én autóm nem
létezik számukra, nekem viszont a nap huszonnégy órájában
fennáll a problémám, hétvégén is. Ők egy nap majd átadják az
autót, elintézik a papírmunkát és elfelejthetik az egészet, én viszont még mindig nem láttam azt a szerkezetet, amit többhavi
kínlódás után sikerült előállítaniuk, és fogalmam sincsen, hogy
mi lesz az, amiért fizetek. Pedig tíz évig azzal lesz muszáj közlekednem, más nem lesz. Egy karórát csak úgy lehet pár száz
forintért eladni a Vaterán, ha az ember fölrak róla nyolc képet,
és ha érkezik harminc kérdés, azokat mind megválaszolja, aztán a vevőnek törvény szerint még van nyolc napja, hogy elálljon a vételtől. Én nem nézhetem meg előre az autót, amit külön
az én számomra alakítottak át (tíz év múlva majd megint el kell
magyaráznom az akkori alkalmazottaknak, hogy nem gyártás
volt, csak rátettek ezt-azt), és nem lesz nyolc napom, nyolc percem se, hogy elálljak a vételtől. Ez lesz és kész.
Akkor miért is van a hölgy megsértődve? Mert most föl kell
hívnia az orvost és lemondani az időpontot? Teljesen odáig vagyok meg vissza. Az a munkája, hogy ilyen dolgokat elintézzen. Éntőlem senki nem kérdezte, hogy van-e kedvem ezt vagy
amazt a könyvet megcsinálni, átadták és várták az eredményt.
Nem, egyik könyv se tetszett, azért csináltam, mert megfizettek. Hát őt meg ezért fizetik. Netán az orvos haragudni fog? Ha

haragszik, akkor nyilván őrá, mert mindig a hírhozóra, de miért
haragudna? Nem teljesen mindegy az orvosnak, hogy melyik
nap vizsgál meg valakit? Bármely adott nap bemegy ezeket intézni, ott lesz x darab beteg, azokat megvizsgálja, aki nincsen
ott, azt nem vizsgálja meg, nem fog neki hiányozni.
Aki itt bármiért meg lehet sértődve, az én vagyok. Azért,
mert valahol valakinek úgy szottyant kedve és kinyírta azt a
részleget, ahol állítólag képesek lettek volna átalakítani azt az
autót. Azért, mert elvették a közgyógyomat, emiatt egy vagyont kell kifizetnem az autóért. Azért, mert az átalakításért
még nagyobb összeget kell kifizetnem, amit nem kell annak,
aki fel tud ülni. Azért, mert a közgyógy és a méltányossági
közgyógy megtagadását is a lehető legtovább elhúzták, hogy
közben beálljon a tél és akkor se tudjak normálisan közlekedni,
ha éppen jól vagyok. Azért, mert oda kell zarándokolnom egy
orvoshoz, amikor ősidők óta megvan a jogosultságom, egy tonna papír igazolja, de valaki gondolt egyet és előírta, hogy untalan vizsgálni kell a pógárt.
Előre tudtam, hogy a hölgy meg fog sértődni. Nálunk rendpártiság van, mindig is az volt, az egészségügyben aztán végképp. Rendezett sorokban előre, mindenkire azonos idő és pénz
jut, fölösleges pofázással nem tartjuk fel a sort!
Hát én meg föltartom. De a sor engem jobban.

2015.06.12.

Felszólítás
Fentiekre tekintettel felszólítom a Tisztelt Tulajdonost / Használót hogy a jelen levelemtől számított 2 napon belül tegyen
eleget a hivatkozott helyi rendeletben foglalt kötelezettségének
és a csapadék elevezető árok és annak tartozékait egész évben
(felszólítás nélkül) tisztántartani szíveskedjen!
Kérem a fentiek tudomásulvételét és a jogkövető magatartás
betartását.

Hát a betartás az megvan. A méteres mélységű árokhoz, amit
az önkormányzat hat-hét éve ásatott a ház elé, elfelejtettek rámpát készíteni, az oldala meredek, balesetveszélyes, volt már,
hogy autó csúszott bele az utcánkban. Meggyilkolták miatta a
ház előtt álló, negyedszázados tujákat, a kicsim sírt, mint a záporeső, azt egyedül meg tudták csinálni, jött két fószer és kipusztította, de az árok fenekén növő gazt én vágjam. Hát nem
vágom, és nem fizetek meg senkit, hogy vágja, mert erre nincs
pénzem. Az önkormányzat a seggét föl nem emelné, hogy nekünk bármiben segítsen, bent a kertben meg az árok szélein én
vágatom a füvet, mert muszáj, az önkormányzat beéri a bírságolgatással. Amióta kiásták az árkot, évente küldenek egy ilyen
ledörrenést, fölhívom őket, akkor azt mondják, hogy ja. Hát ők
azt nem tudták. De a következő évben se tudják, az azutániban
se tudják és jövőre meg azután se fogják tudni.
Úgyhogy most megírtam ezt a cikket és elküldöm a közterület-felügyelőnek, aki egyébként évek óta ugyanaz az ember,
mindig ő küldi ezeket a bírságcédulákat és minden évben ő
mondja a telefonban, hogy ja. Állapodjunk meg egy időpontban, amikor eljön, beleül egy tolókocsiba, lemászik az árokba,
levágja a füvet, följön az árokból, mindezt bent a kocsiban. Ha
összetöri, kifizeti a hétszázhetvenháromezer forintot, most pont
naprakészen tudom az árát. Ha pedig nem tud vele feljönni, akkor ott marad. Elüldögél az árokban és mélázik a nagy ötletről,
amikor engem felszólítgatott.

2015.07.12.

Rehab Zrt.,
avagy a rétestészta
Az első fél év
A történetnek ez a része április 28-án kezdődött, még tavaly,
vagyis több mint tizennégy hónapja. Akkor járt le a kocsim tíz-

éves kihordási ideje, ezzel jogot nyertem, hogy kapjak egy újat.
Tehát elindítottam egy új kocsi felíratásának viszontagságos
műveletét. A legelső lépések még simán mentek, egészen addig, amíg rá nem döbbentek, hogy ez lehetetlenség. Ilyen nincs
és nem is volt. Létezett egy kisújszállási gyár, de az megszűnt,
biztosan ott gyártották nekem ezt a speciális kocsit, épp csak
azt nem mondták, hogy hátha a NASA segítségével. Én ugyan
2004-ben hírét se hallottam kisújszállási gyárnak, semmilyen
gyártanivaló nem volt ugyanis, az orvos ráírta a receptre, hogy
fölemelhető lábtartó és leengedhető háttámla, ők pedig elővették a raktárból és elhozták. Egyébként mindmáig nem azok az
alkatrészek vannak a kocsin, amiket annak idején az orvos fölírt nekem, mert amikor a kocsit hozták, akkor ezeket valahogy
nem sikerült elhozni velük együtt – lásd a pár hónap híján tízéves Elégedettség című cikkben azt a részt, hogy a GYSGY
igazgatója húbasszameg arckifejezéssel. De az embernek azért
van tolókocsis felesége, hogy legyenek neki ilyen alkatrészek
odahaza, szépen rátettük a szabvány ülőkocsira a felemelhető
lábtartót és a lehajtható háttámlát, és amikor hetekkel később
megkaptam a saját példányomat, természetesen nem cseréltük
át az ugyanolyat ugyanolyanra, az enyémet onnantól Krisz
használta. Enynyire speciális különlegesség volt, amit extrán
kellett legyártaniuk számomra. Egyébként volt szabványos
kódja is, TH és TL, ebből a H nyilván a háttámla, az L a lábtartó, a T-t nem tudom, talán trükkös. Szerepelt az összes online
katalógusokban. Ennyire különlegesen speciális egyediség volt,
amit exkluzíve nekem kellett legyártani Kisújszálláson.
Szóval abban a levélben, amit ma kaptam a műszaki vezetőtől, szépen le van írva az egész történet november 13-ától kezdve, én nem is mesélem el még egyszer, viszont az első szakasz
valahogy kimaradt, azt kénytelen vagyok. Mert májustól novemberig azért nem két perc. Ennek a fél évnek a legnagyobb
része azzal telt, hogy az egész Rehab Hungária értetlenül állt a
gondolat előtt, hogy nekem tíz évvel ezelőtt úgy lehetett fekvőkocsim, hogy ahhoz nem kellett egy külön gyár. Én időnként
felhívtam az éppen illetékes illetékest, nagyrészt a műszaki vezetőt, máskor leveleket váltottunk, elég jól megértettük egymást, azt a részét leszámítva, hogy honnan volt nekem ilyen
csodakocsim. Szeptemberre sikerült eljutni odáig, hogy rájöjje-

nek: teljesen mindegy, honnan volt ilyen kocsim akkor, ha egyszer azon a módon nem lehet nekem ilyen kocsim most.
Mindaddig, amíg ezt a problémát meg nem oldották, nem volt
értelme receptet íratni, egyébként is ezt a részét ők intézték, a
receptíratásnál ott volt a területi képviselőjük, már régi ismeretségben az orvossal.
Szeptemberben ismerték fel, hogy a probléma megoldásának
nem módja, hogy megpróbálják felkutatni a tíz évvel ezelőtti
technológiát, ha egyszer az a technológia úgyse létezik. És
november 13-ára, amint a műszaki vezető rögzítette, elkészült
az átalakítás. Alig fél évbe telt. Ez a fél év a műszaki vezető
pontos, tárgyilagos beszámolójából valahogy kimaradt.

Egypár mizéria
Csakhogy énnekem augusztus 6-án lejárt a közgyógyom. Innentől kicsit problémás az ügy, mert egy ilyen kocsi hétszázezer forint, és akinek nincsen közgyógya, annak a tíz százalékot ki kell fizetnie. Ez elég komoly érvágás. Persze kértem új
közgyógyot – nem kaptam. Ugyanis négyezer forinttal magasabb a jövedelmem, mint az engedélyezett maximum. Ez a
négyezer forint a világon semmire nem elég, másfél évbe telne
ebből összeszedni azt a tíz százalékot. (Egy szakember javasolta, hogy ne fellebbezzek, hanem kérjek méltányossági közgyógyot. Nos, azért nem lesz nekem soha többé közgyógyom, mert
hallgattam a szakemberre.)
November 13-án elkészült a kocsi, de én 27-én elég súlyos
betegséggel ágynak estem. Ez az egyik körülmény, ami miatt
még egyetlen Rehab-alkalmazott se magyarázta el, hogy ők
nem tehetnek róla – alighanem azért, mert tényleg nem. Amiről
tehetnek, arról csak tegnap legalább nyolcszor hallgattam végig
két embertől, hogy nem tehetnek róla. Valamint hogy ők két
különböző cég. A műszaki vezető, akivel most levelezek, egyáltalán nem fölöttese, voltaképpen nem is kollégája a helyi
szervizeseknek, legalábbis amikor felelősséget kell vállalni, akkor ez mindig elhangzik. Viszont az itteni szervizeseknek ez a
műszaki vezető adott engedélyt, hogy elvégezzék az átalakítást,
ugyanis az ottaniak fogják kifizetni az ittenieknek.

Amikor úgy-ahogy felgyógyultam, már beállt a tél, nem volt
értelme a csúszós utakon átfurikázni a fél megyén és besétálni
egy rendelőbe száz köhögő ember közé. Legalábbis a területi
képviselőnek ezt mondtam, és voltaképpen igaz is, se fára fölcsavarodni, se betegséget elkapni nem akarok azért, hogy egykét hónappal korábban legyen meg a receptem, miközben ki se
tudok mozdulni a házból a méteres hóban. De volt még egy
részlet, amibe nem avattam be, úgy gondoltam, nem tartozik rá:
előbb össze kellett koldulnom a száznegyvenezer forintot.
Azért ennyit, mert végre megtaláltuk a módját, hogyan írassunk
föl egy kocsit Klárikának is. Krisz 1998-as kocsiját használja,
amit 2006-ban leselejteztek, azóta többször hegesztettük, többet áll, mint megy, iszonyú szenvedést okoz neki – de persze
neki sincsen közgyógya.
A látogatás az orvosnál és a receptek fölíratása az egyetlen
részlet az egész történetben, ami simán, zökkenőmentesen zajlott, felkerestük az orvost, megvizsgált, felírta a kocsikat, a területi képviselővel megbeszéltünk mindent. Kész.
Aztán vártunk egy hónapot, hogy az OEP jóváhagyja. Ez a
másik késedelem a betegség mellett, ami miatt egyetlen Rehabalkalmazott se mondta, hogy nem tehetnek róla – ugyanis tényleg nem.

A kocsik
Jobb későn, mint semmikor, június 19-én megérkeztek a kocsik. Kellemes meglepetést okoztak, mert ahhoz képest, amire
számítottunk a mai – vagy inkább jó néhány évvel ezelőtti –
hazai piacot ismerve, ezek egészen jól szituált, értelmesen kialakított kocsik, kivéve néhány apró részletet. Mialatt ezeket
tanulmányoztuk, a szállítást végző fiatalember elmondta, hogy
semmi gond, átalakítják.
Ez kicsit meglepett minket, mert effélét a GYSGY sose csinált, ránk lett dörögve, amikor megemlítettük, hogy valamit netán másképpen kellene. Mármint persze alkatrészt bármikor
cseréltek, mi például az összes mellső kereket kicseréltettük fúvottról tömörre, továbbá ha kívántuk, máshová helyezték a
máshová helyezhető alkotóelemeket, például a karfák szivacsos

része számára több lyuk is van fúrva a csőre, és ha kértük, bármikor áttették a csavart másik lyukba. (Azért kértük, mert szokásuk volt olyan erővel behúzni a csavarokat, hogy hat lóval
nem lehetett kilazítani, olyan elemeken is, amik az életben nem
lesznek számottevő erőbehatásnak kitéve. Mert azt úgy kell.
Aztán akadt egy alkalmazottjuk, aki hajlandó volt emberi mértékűre lazítani a csavarokat, és többet ilyen hülyeségek miatt
nem zaklattuk a céget. Volt is eszünkben, átlagban két hetet
kellett várni rájuk.) Szóval ilyen szintű változtatásokat, amikhez csavarhúzón és villáskulcson kívül nem kell más, bármikor
megcsináltak. No de lyukat fúrni a fémcsövekbe? Flexelni?
Hegeszteni?!
Kilenc éve még el kellett költöznünk öt napra az ország másik végébe, hogy ilyen átalakításokat csináljanak nekünk. A
szállodaköltség és a benzin külön-külön egy-egy vagyon volt.
Most pedig magától értetődően közlik velünk, hogy ezt maga a
gyártó cég elvégzi, háznál. Hát persze hogy örültünk neki.

Az átalakítás természetrajza
Ha az olvasó nem tolókocsis, nyilván nem érti, hogy ez az átalakítás miért fontos. Azért, mert ezek az autók azokra lettek
tervezve, akiknek megbénult vagy hiányzik a lábuk, de egyébként ugyanúgy ülnek bennük, mint akárki más, ha fotelban ülnének, nem is látszana rajtuk, hogy mozgássérültek. Azért lettek őrájuk tervezve, mert ők a statisztikai átlag, ha az autókat a
súlyos mozgikra terveznék, akkor senki se tudná használni őket
– de ez ugye minket nem vigasztal, amikor nem tudjuk használni az egyetlen autót, amit kaphatunk. Régebben tízévente,
ma nyolcévente kaphat a polgár újat, mármint elektromosat, a
mechanikusat hamarabb lehet cserélni, kétévente, ha jól emlékszem. (Pont fordítva lenne logikus, hiszen az elektromoson
sokkal több minden sokkal gyorsabban megy tönkre, de a tébét
persze nem ez érdekli, hanem hogy minél több pénzt spóroljon
az államháztartásnak. Szerintük ha a mozgikon nem lehetne
spórolni, már rég beállt volna az államcsőd.)
Azon, hogy egy alkotóelemet egy-két centivel arrébb lehet-e
helyezni, az múlhat, hogy a nyomi be tud-e ülni az autójába,

vagy csak segítséggel (de persze nincsen segítsége) vagy még
azzal se; avagy hogy ha már benne van, akkor kibírja vígan
egész nap, vagy csak egy óra hosszat, ami egy elemi bevásárlást is eléggé megbonyolít; avagy hogy tud-e menni vele rendesen, vagy minden kanyar kínszenvedés, ami aztán hosszú távon
újabb egészségkárosodáshoz vezet; s még sorolhatnám, mennyi
minden múlhat. Legkevesebb húsz embert tudok felsorolni (de
nem fogom megtenni), akik megkapták a kegyes jó állam bácsitól a csodajó szobai kocsit, utcai kocsit, mechanikus kocsit,
mopedet, aztán az a sufniban végezte, mert kipróbálták egyszer, kétszer, ötször, akárhányszor, és nem boldogultak vele. A
mozgássérültek többsége leleményes, trükkös, minden problémát megoldó ember, annak kell lenniük, akik nem voltak azok,
azokat a helyi temetőkben lehet föllelni. Mindent megpróbálnak tehát, hogy ha végre nagy nehezen kapnak egy járművet,
akkor azzal közlekedni tudjanak, de vannak pontok, ahol nem
elég a fifika, konkrétan mondjuk hegesztőpisztoly kellene és
egy ember, aki kezeli, de nem találtak. Van, aki eladta a kocsit,
hogy legalább az árával kezdhessen valamit és ne álljon a lakásban úttorlasznak, és azóta retteg, hogy mikor jönnek rá.
És persze vannak sokan – ők vannak a legtöbben –, akik nem
tudják vagy nem eléggé tudják átalakíttatni a kocsijukat, de akkor is használatba veszik, mert nincs más, közlekedni muszáj.
S mivel a kocsi nem idomul hozzájuk, ők idomulnak a kocsihoz. Ebből lesz aztán töméntelen testi deformáció a már meglevők mellé, azokból további betegségek, és így tovább láncreakció-szerűen.

Néhány lyuk, egy kis hegesztés
Tizenkilencedikétől harmincadikáig álltunk és vártunk. Akkor
eljöttek a szervizesek, megbeszéltük az átalakításokat, elvitték
a lábtartóimat meghegeszteni, Klárika kocsijának átalakításához engedélyt kértem és kaptam számukra a műszaki vezetőtől,
szóval haladtunk. Elméletben. Mivel azonban gyakorlatban is
szeretnénk, Klárika ugyanis eszméletlen fájdalmakat áll már ki
abban az autóban, sokszor egy órát nem bír már ki benne egy-

huzamban, tegnap rákérdeztem, hogy mi a helyzet. A műszaki
vezető közölte, hogy jövő hét végén tudják megcsinálni.
Ezen kicsit bepöccentem. Tényleg csak néhány lyukat kell
fúrni, kicsit hegeszteni, flexelni, egyórás munka, a két kocsi
összesen. Többek között onnan tudom, hogy a múlt héten a barátommal tízszer ekkora munkát végeztünk (dehogy végeztünk,
ő csinált mindent, én csak bólogattam) az emelőn, és ha lett
volna nála hegesztőapparát, meg lett volna még egy szabad
órája, simán megcsinálta volna ezt is. Meg ha itthon lettek volna a lábtartók. Meg ha nem lennének az autók vadonatújak, tehát garanciálisak. Meg ha ez lenne, az lenne, amaz lenne. Szóval elég kicsi munka, de már egy hete várunk attól számítva,
hogy itt voltak a szerelők, őrájuk is két hetet vártunk, egyébként meg ugye tizennégy hónapja húzódik a dolog, most még
várjunk másfél hetet, voltaképpen meddig várjunk, amíg fölfordulunk? Írtam tehát egy mérges levelet, amelyben közöltem,
hogy én is tudok határidőket szabni ilyen könnyedséggel, másnap egy órára várom a szervizeseket. Azaz ma. Nem tettem
hozzá, hogy attól függetlenül, hogy ezek a kocsik minket megilletnek és mellesleg ők 1,4 millió forintot kaptak értük, nekünk
egyébként van egy életünk, ami jelenleg egy csöppecskét zsúfolt, az elmúlt hetekben minden hétköznapra esett egy találkozó vagy megbeszélés, időnként olyan emberekkel, akik átutaztak a fél országon a kedvemért és a költségemre, mert muszáj –
nem vagyok az időmmel a magam ura, legalábbis nem olyan
terjedelemben, hogy ha hirtelen beesnek a szervizesek, akkor
ráérjek velük csacsogni flexelésekről, miközben ott ül valaki a
szobában és várakozik, sokkal több pénzért, mint amennyibe a
Rehabnak ez az átalakítás kerül. De ugyebár a rehabosoknak se
mondhatom, hogy jöjjenek holnap, mert nem jönnek holnap,
egy hónap múlva jönnek. Tehát amikor a műszaki vezető közli,
hogy a jövő hét végén jönnek, az nem szimplán azért probléma,
mert addig nincsenek meg az átalakítások és Klárika szenved a
kocsiban, magamról nem is beszélve, hanem mert majd beesnek, amikor kedvük tartja, én pedig rendezhetem át nyolc ember életét, akiknek mellesleg nem vagyok ura és parancsolója,
szívességet tesznek nekem – de a szervizesek majd mindenesetre el fogják mondani megint hatszor, hogy nem tehetnek
róla. Ez sokat segít.

De mondom, ezt nem írtam meg a műszaki vezetőnek, mert
nincs értelme. Az ő világképükben a nyominak az a dolga,
hogy reggeltől estig otthon üljön haptákban és őket várja.
Egyébként a fogyiszervezeteknél is ez a hozzáállás, az OEP-nél
is, sőt anno cicmic az egyik telefonszolgáltatóval úgy kötöttünk
szerződést, hogy a lehető legrosszabbkor beállított az emberük,
néztünk rá, hogy ugye telefoncég, hát nem tudnak-e telefonálni, erre az ránk nézett nagy bociszemekkel és közölte: „De hát
azt mondták, hogy mozgássérültek, mindig itthon vannak!”
Egy felkészült, rátermett ember mindig válaszol az ügyfél leveleire, éspedig üzleti hangú, tárgyilagos formában, részletes
tájékoztatást nyújtva számára. Én is ezt kaptam, ma egykor,
amikor a szervizeseket vártam (dehogy vártam, pontosan tudtam, hogy nem fognak jönni, az precedenst teremtene, még a
végén mindenki meg akarná határozni, hogy mikor jöjjenek).

A levél
Következik a műszaki vezető levele, amelyet az utóirat szellemében teljes terjedelmében idézek, mindössze két változtatással. Szokásunkhoz híven eltávolítottam a műszaki vezető nevét,
címét és telefonszámát; valamint – szokásunktól eltérően –
jegyzetszámokat iktatok be, amelyek segítségével kommentárjaimra hivatkozom, de azok nem a szövegben fognak állni, hanem utána.
Tisztelt Láng Úr!
A B-4220/SZ kerekesszék átalakítás 2014. november 13-én
kész volt, azt Önnek lejelentettem. Az Ön által felíratott vényre
várva, az átadást 2015.06.19-én tudtuk teljesíteni. Mi Önnek az
átalakított kerekesszékét 7 hónapig, tároltuk, a készletben finanszíroztuk, és vártunk a vényre.1
Arról, hogy Ön előzetesen nem tájékozódott az egyedi átalakítás megrendelése, finanszírozása, gyártása körülményeiről,
feltételeiről2 és e miatt az elhúzódó egyeztetések miatt a közgyógy jogosultságát elvesztette, a Rehab Zrt. nem tehet.3

A gyógyászati segédeszközök egyedi átalakítására semmilyen
jogszabály nem kötelezi a gyártót, forgalomba hozót, kiszolgálót.4 Amennyiben ilyen igény felmerül, a gyártó/forgalmazó saját belátása szerint az átalakítást elvégzi, alvállalkozójával elvégezteti, ha az ügyféllel megegyeztek a feltételekben, vagy
nem vállalja azt. Mi a dönthető háttámla kialakítást, méltányosságból felvállaltuk, sőt árának nagy részét elengedtük
(103.500,- Ft árból elengedtünk 73.500,- Ft-t).5
Ön a B-4220/SZ dönthető háttámlás kerekesszéket abban az
állapotban kapta meg, amely a megrendeléskor egyeztetve lett.
Nem volt szó a lábtartó fixen történő rögzítéséről, plusz lap felszerelésről. Ez az igény ismételt átalakítási kérelem.6
A B-4220/X kerekesszék átalakítására a kiszolgáláskor merült fel igény.7
Mint fentebb említettem, az egyedi átalakítások elvégzésére
semmi nem kötelezi a Rehab Zrt.-t. Mi ennek ellenére felvállaltuk, hogy segítünk,8 mégpedig térítésmentesen, finanszírozva a
költségeket.9 Ön a jogszabály által meghatározott térítési díjat
fizette meg az említett 140.000.- Ft-al.10 Ezért Önök kaptak két
eszközt, melyeknek összesen 1.400.000,- Ft a fogyasztói ára.
Sajnálom, ha az átalakításra adott határidőnk nem felel meg
Önnek. Ez alapján intézkedem, hogy a Rehab-Hungária Kft.
szervizünk minél előbb juttassa vissza Önhöz a lábtartókat,
hogy tudjon megfelelő szolgáltatót találni az átalakítás elvégzésére.11 Egyben tájékoztatom, hogy a B-4220/X típusú kerekesszék átalakítást nem tudjuk vállalni.12
Mivel levele alapján azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem
elégedett a szolgáltatásunkkal, segítség képen azt tudom felajánlani, hogy a kiszolgált kerekes székeket visszavesszük, a
vényeket az OEP-nél annuláljuk és visszafizetjük Önnek a kifizetett térítési díjakat, és a háttámla átalakításra kifizetett előleget. Evvel lehetősége lesz egy Önnek jobban megfelelő szolgáltatást nyújtó forgalmazót választani és új vényt felíratni.13

Üdvözlettel:
műszaki vezető
Rehab Zrt.
Ui.:
Kérem, amennyiben az ügy kapcsán bármilyen formában a
Rehab Zrt. hírnevét rontó véleményt tesz közzé, olvasóinak adja meg azt a jogot, hogy megismerhessék a másik fél, azaz a
Rehab Zrt. álláspontját is.14
1

Így volt, csakugyan. Mivel azonban a felíratást ők szervezték – már tavaly májusban megmondták, hogy ők fogják megszervezni –, és pontosan tudták, hogy még nincs recept, semmi
szükség nem volt rá, hogy már novemberben elkészítsék az átalakítást (mármint az első fokozatút, ami már megvan). Számomra teljesen mindegy, hogy fekvőre alakítottak-e már egy
olyan kocsit, amit nem láthatok, ott van a raktárukban. Nem
kértem, hogy tárolják hét hónapig. Mérhetetlenül sajnálom,
hogy nekik nehézségeik adódtak abból, hogy megbetegedtem,
de nekem több. Azt is sajnálom, hogy nehézségeik adódtak abból, hogy nekem össze kellett gyűjtenem a kocsi alapárát és az
átalakítást, de ha meglett volna még a közgyógyom, akkor minimum az egyiket a tébé fizette volna. Ez az egész történet az
első fél évben lett elszúrva, amely időszakról a műszaki vezető
levele egy szót sem szól.
2 De, tájékozódtam: őtőlük. Még hol kellett volna? Vagy mikor „előzetesen”? Tizenegy évvel ezelőtt én egyszerűen megvettem a boltban egy felhajtható lábtartót és egy leengedhető
háttámlát, a fent már részletezett módon. Honnan kellett volna
előre tudnom, hogy effélének ma már hírét sem hallották? Hát
látnok vagyok én? Amikor fölvettem velük a kapcsolatot tavaly
májusban, még azt se tudtam, hogy a cégnél csupa új ember
dolgozik, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy tíz évvel azelőtt
hogy mentek a dolgok. Hónapokba telt kideríteniük, hogyan
lett nekem 2004-ben fekvőkocsim, ámbár én elsőre megmondtam nekik, de nem hitték el. Nekem kellett volna tájékozódnom? Ugyan kitől, ha az erre hivatott cég is tájékozatlan?

3

Arról természetesen nem tehet a Rehab, hogy nekem pont
eközben járt le a közgyógyom, és pont úgy variálták a törvényt,
hogy nekem már ne járjon. Ha lett volna közgyógyom, akkor
augusztusban felíratom a kocsit és november 13-án, a műszaki
vezető által megnevezett napon szállították volna. De májustól
novemberig is elfogadhatatlanul hosszadalmas lett volna, az fél
év! 2004-ben hat hétig tartott, és akkora botrány lett a dologból, hogy a GYSGY igazgatóstul rohant ide a kocsival, a főnöknek muszáj volt látnia, hogy ezek az alakok átveszik a kocsit, megelégszenek és ő nem azzal kezdi végre a munkanapjait, hogy azt várja, mikor szólal meg a telefonban Krisz vagy
Attila, hogy megint összeteremtse. Hogy most miért nem volt
botrány? Mert van kocsim. Amit használok, az működik. Iszonyú jól kibírta ezt a tizenegy évet, tényleg le a kalappal a kisújszállási gyár soha el nem végzett munkája előtt, de azt nem
tudhatom, hogy nem áll-e le végleg, mondjuk a jövő héten, holnap vagy tíz perc múlva. Amit ember alkotott, az el is romlik.
De Klárikának nincsen kocsija. Naponta már legfeljebb öt
órát bír ki benne, azt is több részletben. És ha nem az lett volna, hogy három héttel ezelőtt beleült az újba és azt tapasztalta,
hogy bár vezetni jelenleg nem tudja (majdnem a hóna alatt van
a vezérlő), és nagyon nehezen tud beleülni is, benne meglenni
is, de végre nem fáj, akkor egy kukkot se szólnék, bánja fene,
hogy három hét vagy négy. De ezt tapasztalta. Nem fájt. De
még mindig fáj, mert a GYSGY képtelen elszakadni a négyszögletes hivatalnoki gondolkodástól és úgy viselkedni, mintha
üzleti vállalkozás volna, amelyik a vásárlókból él. Pedig egy
üzleti vállalkozás, amelyik a vásárlókból él. Csak ezek recepttel fizetnek.
4 Így van, bár ez eddig nem volt nekik probléma. Amikor a
szállító vidáman közölte, hogy átalakítják, nem tette hozzá,
hogy ámbár jogszabály nem kötelezi őket rá. Amikor a szervizesek felmérték a teendőket, ők se tették hozzá. Amikor ugyanez a műszaki vezető engedélyt adott, ő se tette hozzá. Eddig a
percig senkinek se volt fontos, hogy ők puszta rendességből
csinálják, csak most, mert pampogni merészeltem, most már
fontos az orrom alá dörgölni, hogy ők azért várakoztatnak ám
hetekig, mert rendesek, ha nem lennének rendesek, nem lenne

mire várnom. Sajnos amikor fáj, akkor ez a rendességre való
emlékeztetés valahogy elveszti a hatását.
Általában nagyon hálás vagyok azért, ha valaki rendes hozzám. Rengetegszer van rá alkalmam. Aki rendes hozzám, azért
mindent megteszek, hogy legalább egy kis részét viszonozhassam; erre sokkal ritkábban van alkalmam. A hálám csak akkor
nem szokott működni, amikor direkt a képembe vágják, hogy
ők most éppen rendesek hozzám, és köteles vagyok eltűrni az
ezzel járó apró nehézségeket. Az már nem rendesség, hanem
fölényeskedés.
5 Ez is így volt; eddig azért nem szóltam róla, mert itt a levélben úgyis van róla említés. A tizedik házassági évfordulónkat
ünnepeltem, amikor jött a telefon a területi képviselőtől. Nagyon örültem, hogy milyen rendesek. Most már, hogy az orrom
alá dörgölték, hogy ők bezzeg milyen rendesek voltak velem,
sokkal kevésbé örülök. Most már ez csak annyi, hogy elvégeztek egy munkát, megszabták az árát harmincezer forintban, kifizettem, és többé tökéletesen érdektelen, hogy mennyibe került volna, ha más árat szabtak volna. Amíg rendesek voltak velem, számított, hogy ők egyszer már milyen sok pénzt elengedtek nekem. Most, hogy a korábbi rendességüket arra használják, hogy fölényeskedjenek velem, már nem számít.
(Nekünk azért lett autónk, mert a szállítószolgálat rendszeresen megtagadta tőlünk a szállítást, egyszerűen nem lehetett rájuk számítani, és Kriszt már az egészségkárosodás veszélye fenyegette, annyira nem tudott eljutni orvoshoz. Amikor az egyesület sorozatosan mondta le a lefixált időpontokat, én úgy beszéltem velük, mint egy vállalkozással, amelyiknek én a fizetett
szolgáltatását veszem igénybe. Zokon vették és emlékeztettek,
hogy kilométerenként csak száz forintot fizetek, ez még az
üzemanyagra sem elég. Közöltem, hogy ez engem nem érdekel, ők szabták az árat, nekem az közömbös, hogy őnekik ez
mire elég, nem vagyok felelős a gazdálkodásukért. Ugyanez a
helyzet az átalakítással. Kértem egy munkát, elvégezték, harmincezer forintot kértek érte, kifizettem, ez ügyben nincs több
beszélnivalónk. A rendességük ezzel a levéllel elpárolgott.)
6 Igen. Senki sem állította, hogy nem az. Éspedig azért ismételt, mert a már november 13-án elkészült kocsit csak június

19-én láthattam először. Addig fényképen se. Korábban nem
volt mód igényekről beszélni. Például amíg nem láttam, hogy a
karfája másképpen működik, mint a régieké, amiket egy mozdulattal ki lehet venni (egy erős, egészséges ember számára),
valamint hogy erre a karfára még a világítás kapcsolója is rá
van szerelve, addig nem merülhetett föl, hogy ezt onnan ki kell
venni, mert egy fekvőkocsiba az ember csak oldalról szállhat
be. Ha bárki vette volna a fáradságot ránézni a kocsira és elgondolkodni, hogy ebbe mégis hogyan fog szerencsétlen muki
beszállni, ez az átalakítás rég meglett volna. A többi nem, ez
igen.
7 Minden kocsi átalakítására legkorábban a kiszolgáláskor
merülhet fel igény, mert addig a kuncsaft csak egy fényképet
lát (régebben azt se), arról nem fog kiderülni, hogy mennyire
tudja használni. Csak amikor beleül, vagy csak szeretne. Nem
értem, hogy ez a nyilvánvaló dolog miért érdemel említést.
8 És minél többször ismétli el, annál kevésbé tekinthető segítségnek. Már leereszkedően gyakorolt kegy: „mi nem lennénk
ám erre kötelesek, de most kivételesen megcsináljuk maguknak, de aztán panaszt ne halljunk”, ámbár a szervizesek elbeszéléséből világosan kiderült, hogy ők ilyet rendszeresen csinálnak, megvan hozzá a képzettségük és a felszerelésük.
9 A szervizesek még csak annyit tudtak mondani, hogy majd
a főnökség eldönti, mert ha nem túl drága a munka, akkor nem
fogják kérni az árát. Ettől némileg húztam a számat, mert viszont ha drága a munka, akkor eszerint kérni fogják, és ami nekik drága, az engem anyagi romlásba dönt, általában nem vagyok barátja az olyan munkának, amit már elvégeztek, amikor
megtudom, hogy mibe kerül. De akkor efelől nyugodt vagyok.
Hálás már persze nem lehetek, csak nyugodt.
10 És két recepttel, amikért a cég megkapta a kocsik árának
fennmaradó 90%-át. Ezt sose feledjük. Nem jó ötlet eljátszani a
nagylelkű emberbarátot, aki önzetlenül adakozik, amikor az átadott holmik ellenértékét hiánytalanul megkaptuk. Én egy
örökletes betegséggel és egy autóbalesettel, tizenhét év ágyban
fekvéssel már megfizettem a társadalomnak azt a pénzt, amit
ők a recept ellenében kifizettek a cégnek. Klárika pedig azzal,

hogy három mozgássérültet ápolt negyven évig és tönkrement a
lába.
11 Ezt ugye vehetem olybá, hogy a legilletékesebb helyről
felhatalmazást kaptam az átalakítás elvégzésére harmadik fél
által, és ez nem fogja érinteni a garanciát? Nem veszem olybá,
mert nem lesz rá szükség. Remélhetőleg.
12 Válaszlevelemben egyedül erre az egy mondatra válaszoltam. Jól értem, hogy Ön éppen bosszút áll feleségem édesanyján azért, mert én türelmetlen levelet írtam Önnek, ámbár neki
erről fogalma se volt? De nem, nem értettem jól, milyen szerencse.
13 Magyarra fordítva: menjünk a fenébe, hagyjuk őket békén,
ki vagyunk rúgva. Igen, nálunk a kereskedő teszi lapátra a vásárlót, ha az úgy viselkedik, ahogy a kereskedőnek nem tetszik.
Nem mondhatom, hogy ez a Rehab Hungária különlegessége,
mert nem az, ugyanígy és ugyanezért rúgta ki Zsoltot az
Eü2000 Kft. vásárlóinak sorából azért, mert „szemtelenül” beszéltem vele én. Ugyanígy és ugyanezért fosztották meg az
egész családot a közlekedés lehetőségétől az egyesületiek, mert
szemtelenül beszéltem velük én. A kereskedelem alaptörvénye:
aki fizet, az dirigál. Kivéve ha aki fizet, az nyomi. Akkor neki
dirigál az, akinek fizet.
14 Ez az utóirat egy kicsit meglepett. Nem a tartalma, hanem
hogy a műszaki vezető szükségesnek érezte megírni. Nem állt
szándékomban a cég hírnevét rontó véleményt írni. A tényeket
terveztem megírni, és azokat is írtam meg – ha valami rontja a
cég hírnevét, azok a tények. Tény, hogy tizennégy hónappal ezelőtt rendeltem tőlük egy kocsit, csak néhány hete vehettem át,
de még mindig nem használhatom. Tény, hogy ez nekem ráadásul nagyon sok pénzembe került. Tény, hogy a késedelem
egy tekintélyes részéért ők a felelősek. Tény, hogy egy (akármilyen okból) használhatatlan tolókocsi használhatóvá tételére
három hét mindenféleképpen elfogadhatatlanul hosszú időtartam, hiszen enélkül a legtöbb mozgi még az ágyból se tud fölkelni, vécére se tud kimenni, és ha nincsen, aki ápolja – vagy
másik kocsija, mint nekünk szerencsére még –, akkor éhenszomjan vész az ágyában.

Ezek olyan tények, amik ronthatják a cég hírnevét, de nem
tudok velük mihez kezdeni, egyik tényt sem én akartam. Olyan
tények is vannak, amik nem rontják, netán éppen javítják a cég
hírnevét, ezeket is megírtam. Udvariasak. Felajánlották az átalakítást. Elengedtek több mint hetvenezer forintot. A korábbiakhoz képest sokkal jobb kocsikat hoztak. Sőt olyan tény is
van, ami szintén javítja a cég hírnevét, de eddig nem említettem: ők végezték az összes papírmunkát, volt bőségesen, tőlünk csak aláírásokat kértek.
Ami mármost a másik fél álláspontját, az övéket illeti, úgy
éreztem, ezt a legjobban úgy tudom megismertetni az olvasókkal, ha szó szerint leközlöm a levelet, hiszen a saját álláspontjukat legjobban a saját szavaikkal tudják elmondani. De ehhez
nem volt szükségem az utóiratban foglalt kérésre, magamtól is
ezt tettem volna. Ez a blog tizenegy éve működik, elődje, a Pirítós is fennállt vagy két évig, és mindig magától értetődőnek
tekintettük, hogy a másik, illetve az összes létező fél álláspontját szeretnénk bemutatni – de a legritkább esetben nyílik rá módunk. Számtalanszor megesett, hogy a gombostűhegyre tűzött
intézmény, cég, csoport, politikus megkapta tőlünk a cikket
megjelenés előtt vagy azzal egyidejűleg, hogy kommentárt fűzhessen hozzá, netán kijavíthasson tárgyi tévedést – a legritkább
esetben kaptunk érdemi választ vagy egyáltalán bármilyen választ. Ha mégis kaptunk, azt leközöltük. A blog éveken át tartalmazta egy kis társaság ellenünk intézett kirohanásait, a legalpáribb szitkoktól se riadtak vissza, mi pedig szépen leközöltünk mindent (ennek egy része ma is fent van a szerveren, a
többit mint értelmét vesztettet három éve levettem egy átalakításnál, hiszen ők már nem is léteznek). Akkor miért ne adnám
közre a Rehab Zrt. álláspontját, véleményét, bármilyen közlendőjét? Hát azt akarom én, hogy az olvasóim egyoldalú tájékoztatásból, félinformációkból ítéljenek és úgy adjanak igazat nekem, hogy csak annyit tudnak, amennyit én jónak láttam elmondani nekik? Hát politikus vagyok én?!
Ez a cikk hosszú, de nem biztos, hogy mindenre kiterjed.
Amit én fontosnak láttam, arra igen. Ők mást is fontosnak láthatnak. Amikor elkészül a cikk, a műszaki vezető meg fogja
kapni az ideiglenes linkjét, és (ha tud időt szakítani az elolvasására) elmondhatja, amit kihagytam, de nem lett volna szabad,

amit helytelenül írtam, az égvilágon bármit elmondhat – meg
fog jelenni.

A levél után
Mint említettem, a levélre csak annyit kérdeztem vissza, jól értem-e, hogy Klárikán áll bosszút. Nos, szerencsére nem értem
jól. Válaszában a műszaki vezető tájékoztatott, hogy szó sincs
róla, valószínűleg ő fogalmazott pontatlanul. Ha elfogadom az
általuk adott határidőt, akkor semmi akadálya az átalakításoknak. Azt feleltem, amit felelhettem. Más választásom nem lévén, elfogadom.

Tanmese helyett
Tanmesének azt szoktuk hívni, amikor valaki ír egy szép és
bölcs történetet, de ezt nem én írtam, ez a színtiszta valóság.
Az igazgató főorvos fölfigyelt, hogy az asszisztens kislány
könnyek között jön ki a kórteremből, és megkérdezte, mi történt. A kislány elpanaszolta, hogy az egyik beteg minősíthetetlenül beszélt vele. A főorvos pedig közölte vele, hogy a beteg
az beteg. Annak van éppen elég baja, attól, hogy beteg, és nem
tud azzal foglalkozni, hogy a körülötte ugráló fehér köpenyeseknek milyen az érzékenysége. Ő beteg. Az asszisztens kislány pedig azért van itt, hogy őrajta segítsen. Ha elvárásai vannak a betegekkel szemben, akkor keressen más pályát.
Ezek után a főorvos elment balra, az asszisztens kislány jobbra – a főorvos már nem él, a neve fogalom az egészségügyben.
Az asszisztens kislány letörölte a könnyeit és soha többé nem
felejtette el a főorvos intelmét, mindig úgy beszélt a betegekkel, hogy azok betegek, nem vette tőlük zokon, ha ingerültek
voltak, ellenben nem zúdította rájuk, ha valamiért ő volt ingerült. Férjhez ment egy mozgássérülthöz, szült két mozgássérült
gyereket, negyven évig ápolta őket, ebbe belerokkant, volt három térdműtétje, legutóbb az éves kontrollon úgy megkínozták
egy vacak röntgenfelvétel kedvéért, hogy azóta is jajgat, mert
őnekik nem szólt a főorvos úr. Most pedig nem lát a fájdalom-

tól, mert a Rehab Zrt. kisebb gondja is nagyobb annál, hogy
végre átalakítsa neki azt a kocsit.
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Trallalalá-tilili
Ez az egész probléma százezer tolókocsisból nagyon maximum
száznak a problémája, de lehet, hogy csak tízé. Akik odamennek és megpróbálnak utazni. A többi nem próbál utazni.
1. Reggel fél nyolckor az állomásra érni és este fél nyolckor
visszaérni a kiinduló állomásra azt jelenti, hogy az ember reggel hatkor már benne van a kocsiban, és este kilenckor még
mindig benne van a kocsiban. A kettő között folyamatosan. Ez
tizenöt óra. Én örülök, ha hat órát benne tudok lenni, függetlenül attól, hogy időnként nyolcat-tízet is muszáj, de aztán másnap nyögök is rendesen. És még nem zötyögtem vonaton, csak
szaladgáltam a házban vagy a ház körül.
2. Én nem lakom a vasútállomáson. A legtöbb tolókocsis
szintén nem. Mit tetszenek gondolni, oda hogyan jutunk el? És
a célállomástól a voltaképpeni úticélunkhoz? Aki mondjuk
Pécsről Pestre utazik az unokája esküvőjére, az szervezze meg
az utat hazulról a pécsi állomásra, Pesten a pályaudvarról az esküvőre, onnan vissza, aztán a pécsi állomásról haza. Mindezt
úgy, hogy az Andris csak délelőtt tíztől ér rá, a Béla kora reggeltől ráér, de csak csütörtökön, a Csaba pont ezen a héten elutazott, a Dezső pont jó lenne a pesti fuvarhoz, ha az esküvő
nem a Várban lenne, hanem a Városligetben, az Ernőnek lerobbant a kocsija…
3. Ha engem várakoztatnak három órát a téli hidegben, akkor
tüdőgyulladást kapok és meghalok. Megvan hozzá az alkalmatos betegségem.
4. Ha lezuhanok negyven centit, mindegy, hogy kocsistul
vagy sem, akkor az utazás további része meg van oldva. Mentővel, kórházba.

5. Ha eltörik a féltengelyem, tökmindegy, hogy kinek a hibájából, akkor nem kelek föl az ágyból, mert nincs mivel. A fürdőszobába se tudok kimenni. Jelenleg is baj van a kerekemmel,
és az illetékes szakember két hónapja baszik^H^H^H^H^H^H
nem kegyeskedik eljönni.
Mindezekből következően én nem utazom vonattal, és senki
nem utazott a családomból vonattal vagy harminc éve. Felőlünk a MÁV csődbe mehet vagy nyerhet a lottón és színarany
mozdonyokat járathat. Nem nekünk van. Nem közlekedési eszköz, hanem extrém sport.

2018.06.21.

Sztrádavese
Ezt neked írom, annak a jóképű fiatal srácnak, aki tegnap dél
körül a PFE-vel kezdődő rendszámú (a számokat nem volt idő
leolvasni) sötétszürke kiskocsiddal (BMW X6-os lehetett) az
M0-son, valahol Csömörtől délre bevágtál a sárga Ford mikrobuszom elé, amitől majdnem kiestem a tolókocsiból, aztán még
befékeztél, amitől megint majdnem kiestem a tolókocsiból. És
ordibáltál valamit, amit persze a mi kocsinkban nem hallott
senki, de rászóltam a sofőrre, hogy engedjen el téged a pokolba.
Nyilván iszonyú sürgős dolgod volt, amitől mi, akik laza
száznegyvennel bandukoltunk a sztrádán, nem fértünk bele a
mérhetetlenül iszonyú sietésedbe. Remélem, azóta megérkeztél, bárhová tartottál is. Esetleg oda, ahova kértem a sofőrt,
hogy engedjen téged menni.
De ha egyszerűen csak az úticélodhoz érkeztél meg, akkor elmondom, hogy két kimenetele is lehetett volna ennek a kalandnak. Az egyik, hogy összetöröm magamat, aztán a kórházból
lenyomoztatlak és kiperelem alólad a kis szürke autódat, aztán
vágtázhatsz tovább gyalog. Nem sajnáltam volna a pénzt kutatásra, ügyvédre, elhiheted.

A másik, hogy mindketten ugyanoda érkezünk: a barátomhoz, bár nem egyszerre. Én beszélgetek vele, neked viszont
csak a vesédet kapja meg csinos fémtálcán, beülteti valakinek a
hasába, aki remélhetőleg értékesebb életet él vele, neked meg
lesz valahol egy sírköved és kész. Ott már nem csinálsz bajt.
Bár ez persze a következő vágtázásod alkalmával is bekövetkezhet. Vagy bármelyiknél.
A legjobbakat kívánom a szervátültetésre váró betegeknek.
Te nyugodjál.

2019.08.26.

Vár terád a sárga vonal,
ha Volán honába mész!
vak mn és fn
I. mn -on v. (ritk) -ul; -abb
1. Olyan <élőlény>, amely v. egyáltalán nem, v. vmelyik szemével nem lát. ~ ember; ~ ló; fél szemére ~; mindkét szemére
~; […]
A magyar nyelv értelmező szótára VII., 1962.
Fehér bot
A fehér bot a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő eszköz, amely elsődlegesen lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy akadályokat vagy tájékozódási jeleket tapogasson le a
környezetében, de a látók számára is hasznos, hogy a használóját vakként vagy látássérültként felismerjék, és megfelelő gondossággal viszonyuljanak hozzájuk. Az utóbbi az oka a bot fehér színének.
Wikipédia

Szeged
[…]
Helyközi és távolsági közlekedés
A távolsági és helyközi közlekedést Szegeden és környékén a
DAKK Zrt. és a MÁV-START Zrt. végzi. A város távolsági
közlekedése jónak mondható.
Wikipédia
*
Jön a vak Magyarország harmadik legnépesebb városának távolsági buszpályaudvarára. Szombat van, a huszonegyedik század első ötödének vége, augusztus 25-e, délután négy óra, harminchét fok. Áll a vak és várja a buszt Pécsre. Jön a busz. Egy
másik utas felszáll és kér egy jegyet Pécsre.
SOFŐR: Pécsre? Ez a busz Békéscsabára megy, nem Pécsre. A
pécsi busz rég elment.
A másik utas leszáll. A vakkal együtt megkeresik az információs fülkét. Ül benne egy férfi.
INFORMÁCIÓS FÉRFI: De hát bemondták, hogy mikor megy a
busz!
VAK: Nem, azt mondták, hogy Pécsre megy, nem Békéscsabára.
MÁSIK UTAS: Igen, így volt.
INFORMÁCIÓS FÉRFI: Ja, igen, mert most máshonnan indul.
VAK: És azt honnan kellett volna tudnunk?
INFORMÁCIÓS FÉRFI (arrogánsan): Hát ide kell jönni!
VAK és MÁSIK UTAS (kórusban, nem mondják, csak gondolják): Akkor minek a hangosbeszélő? Kinek van arra ideje, még
látónak is, hogy amikor beesik a pályaudvarra és keresi a buszát, akkor még az információs fülkéhez is elzarándokoljon?
Ha mindenki odamenne, ő azon háborogna, hogy miért nem a
hangosbeszélő után tájékozódnak. Egy vak meg se találja a fülkét egyedül.
MÁSIK UTAS (elmegy a dolgára)
VAK: És most? Itt állok harminchét fokban a tűző napon,
szívbeteg vagyok, rákos, mégis mit csináljak?
INFORMÁCIÓS FÉRFI (arrogánsan): Két óra múlva megy másik
busz Pécsre, azzal elmehet.

VAK: És azzal mit kezdjek? Onnan akkor már nem megy tovább csatlakozás, gyalogoljak negyven kilométert?
INFORMÁCIÓS FÉRFI (arrogánsan): Az már engem nem érdekel.
VAK: Akkor azt mondja meg, melyik busszal jutok haza.
(mondja a földrajzi helyet)
INFORMÁCIÓS FÉRFI: Öt perc múlva megy az ilyen és ilyen számú kocsiállásból.
VAK: És az hol van?
INFORMÁCIÓS FÉRFI (még arrogánsabban): Induljon el a sárga
vonalon!
VAK (némiképp ingerülten): Miféle sárga vonalon?
INFORMÁCIÓS FÉRFI (üvöltve): OTT VAN FELFESTVE!
NEM LÁTJA?!
LÁNG ATTILA D. (másnap, otthon, cikkírás közben): Nem. Nem
látja. Azt sem látja, hogy becses szüleid miért inkább nem kissámlit csináltak, annak több esze lett volna. Azt sem látja, hogy
amikor egy beteg, fogyatékos nővel pofátlankodsz, akkor hol
van egy férfi, aki benyúl a kisablakon, nyakon ragad, üvegestül
kitép a kis trónszékedből és kivág az aszfaltra, hogy akkor
most menjél és mutasd meg a vaknak, hogy melyik a sárga vonal, de nehogy letérjél róla, mert elvisz a nyugati boszorkány.

2019.10.25.

Ádám Béla
A mai magyar egészségügy legnagyobb vívmánya, hogy az
ember ismeretséget köthet Ádám Bélával. Egy héten át figyelheti tevékenységét, tanulmányozhatja, beszélgethet vele. Elvégre ideje bőven van, gyógykezelést nem kap, csak tárolják és
időnként veszekednek vele, illetve hallgathatja, ahogy a többi
beteggel veszekednek. Ezalatt nagyjából az tölti ki az idejét,
hogy Ádám Béla munkálkodását figyeli.

Ádám Béla a szegedi traumatológia harmincas kórtermének
mennyezetén lakó kukac. A nevét mi adtuk neki.
Köszönöm a figyelmet.

2019.10.27.

Nyomi
Szavak, csodálatos szavak: békítenek, lázítanak. Most éppen a
nyomi volt az a szó, ami miatt egymásnak mentünk egy csoportban, illetve mielőtt ez bekövetkezett volna, én kiléptem. A
csoport ugyanis önmeghatározása szerint metszetszemléletű, az
én meghatározásom szerint viszont nem.
Mi a metszetszemlélet? Tömören és velőscsont az a szemlélet, amikor a világban található rengetegféle embercsoportot
egy kalap alá vesszük, vagyis egyik csoportot (illetve az azokba
tartozó egyént) sem tekintjük alábbvalónak, nem rekesztjük ki.
Nem lehetek feminista, ha lenézem a cigányokat. Nem lehetek antifasiszta, ha lenézem a fogyatékosokat. Nem lehetek
szövetségese a melegeknek, ha lenézem az arabokat. Nem lehetek toleráns vallásilag, ha intoleráns vagyok a nőkkel. Nem
azért, mert ezeknek a csoportoknak bármiféle összeköttetése
van (ámbár persze van, hiszen vannak cigány nők, fogyatékos
zsidók, meleg arabok, vallásos nők stb.), hanem mert ha a gondolkodásomban helye van annak, hogy szabad valakit lenézni
azért, mert valamilyen embercsoportba tartozik, akkor minden
ember iránt csak esetleges a toleranciám. Például mert kiderül
az illetőről, hogy beletartozik egy olyan csoportba, amivel nem
vagyok toleráns, csak elsőre ezt nem tudtam róla (coming out).
Vagy később kerül ebbe a csoportba (balesetet szenved és fogyatékos lesz). Vagy éppenséggel változnak a preferenciáim.
Nos, a magát metszetszemléletűnek tartó csoportban előkerült
a címül írt szó mint a mozgássérültek egyik önelnevezése: én
használtam. Mert ezt a nyomik használni szokták, tetszik tudni.
Más szavakat is. Roki. Mozgi. Béna. Van egy csomó. Ez is közéjük tartozik.

Az egyik csoporttagot letiltottam, mert meg akart verni, amiért ezt a szót merem használni. Elkezdte firtatni, de bicskanyitogató stílusban, hogy a szembejövő idegent így szólítom-e.
Nem, mert ezt nem szokták megszólításnak használni (ellentétben azzal, hogy „csá, nigger, mi a szitu?”, hallható amerikai
filmekben fekete srácoktól és magyar városi srácoktól egyaránt, pedig valaha ezért a szóért kiutáltak a társaságból), a nyomi hivatkozási szó. A hivatalok is a nyomikkal packáznak.
Mindenkinek van baja, de a legtöbb nekünk nyomiknak. Ezek
létező mondatok, ilyeneket emberek szoktak mondani. Azt,
hogy „sziasztok, nyomik”, még nem hallottam. (A szónak létezik egy másik jelentése is, a menő ellentéte, lepukkant csávó,
untermanó – de kit érdekel?)
A másik csoporttag rám parancsolt, hogy ha ez a szó a mozgik csoportjaiban használatos, akkor használjam ott, magyarán
itt ne merészeljem. Válaszul kiléptem a csoportból.
Mert az nem metszetszemlélet, ha elvitatjuk egy embercsoporttól az önelnevezését, ezzel az öndefiniálás jogát. Vannak,
akiknek a tolókocsi veri ki a biztosítékot, és vannak, akiknek a
kerekesszék. Jó elnevezés tehát nincs. Hasonlóképpen vannak,
akiknek nem lehet azt mondani, hogy mozgássérült, mert kikéri
magának. Ő roki (teszem azt). Másvalaki viszont nyomiként
határozza meg önmagát. Éppen úgy, ahogy vannak, akik a cigányhoz ragaszkodnak, és vannak, akik a romához. Ez van.
Bármelyiktől elvitatni a jogot arra, hogy saját identitását úgy
határozza meg, ahogy neki tetszik – rasszizmus.
Én a nyomit választottam saját magamra. Mégpedig azért,
mert van egy mellékzöngéje, abból a jelentésből, amit föntebb
zárójelben említettem. Kifejezi, hogy mindenki velünk csesz
ki, mindenki minket üldöz. Most is. Az egyik meg akart verni,
a másik parancsot adott, hogy ne merjem a saját önelnevezésemet használni az ő fennkölt társaságában. Én ezt pontosan úgy
élem meg, mintha arra köteleznének, hogy izraelitának nevezzem magamat zsidó helyett (én nem vagyok izraelita, az egy
vallás, én zsidó vagyok, de hitetlen). Hadd döntsem el én, hogy
én mi vagyok, igen?
A Genderfészek nem metszetszemléletű, mert amint olyan
csoportokról esik szó, amik kívül állnak az ő érdekkörükön
(nők és LMBT+), cserbenhagyja őket a metszetszemléletük.

Nekem ezért nincs ott keresnivalóm, mert én tényleg metszetszemléletű vagyok: se nő nem vagyok, se LMBT+, ciszheteró
pasi vagyok, mégis képes vagyok a nőket és LMBT+ embereket annak nevezni, aminek ők óhajtják nevezni magukat. Nem
kényszerítem rájuk az elképzeléseimet.

2020.03.19.

Siránkáim, ti szegények
Most olvastam kábé a hetvenkettedik siránkozást, hogy otthon
kell maradni, már négy napja, már egy hete, már tíz napja, húhadeszörnyűmostmilesz. Gyerekek, nem azért, de én nemhogy
otthon töltöttem tizenhét évet, de ugyanabban az ágyban mozdulatlanul fekve. Ha az anyám nem adott vizet, nem ittam vizet. Ti kimöhettök a konyhába meg a lakásban akárhová. Bírjátok már ki ezt a pár hetet folyamatos hiszti nélkül, hogy nem
lehet kimozdulni otthonról, és mekkora hősök vagytok, jó?
Facebook-poszt volt, de kihoztam ide a blogba, mert terjeszteni
akarják. Inkább ezt, mint a vírust. Ha már van egy népvezér a
családban, én is az akarok lenni.

2013.05.15.

Szembenállás
Ballagok békésen hazafelé, az út bal oldalán, szembejön egy
biciklis jóember. Lehúzódom a szélre, bár mellettem még így is
van másfél-két méter üres út, de így szoktam. Jóember meglehetős habozás után kitér, elzúg mellettem, és közben rám ripakodik: „Mér az ellenkező útba mész?”

Nem volt alkalmam ott felelni neki, mire a hangja elért hozzám, ő már az utca végénél járt, úgyhogy itt mondom el, hátha
egyszer elolvassa. Vagy csak úgy.
1. Nem őröztünk együtt libát.
2. Miért probléma magának, hogy melyik oldalon haladok,
amikor az utca töküres, maga pedig egyetlen kormánymozdulattal kényelmesen és gondtalanul áttérhet a másik oldalra?
3. Ettől függetlenül elmondom, hogy miért azon az oldalon
megyek, ahol megyek. Mert az az útszakasz nem vízszintes,
ahogy a legtöbb nem az. Az én menetirányom szerinti bal oldala igen, de a jobb oldala erősen lejt jobbra. Ha jobbról megyek,
akkor külön erőkifejtés kell ahhoz, hogy egyenesen haladhassak, és ez a jócskán lemerült aksijaimnak már egyáltalán nem
tett volna jót. A maga izomerejének tökmindegy, a bicikli észre
se veszi a különbséget.
4. Ez a második alkalom, hogy rám szólnak, amiért ott megyek, ahol megyek. Az előző motoros rendőr volt, a sakkfiguráknál találkoztunk, Krisszel voltam, és a rendőr ránk szólt,
hogy miért megyünk az út jobb oldalán. Ugyanis ő tudta a
Kreszt, maga meg nem. Nekem a bal oldalon kell menni, mert
gyalogosnak számítok, és az a szabály, hogy a gyalogosnak a
bal oldalon kell haladnia. Mert akkor az az autó, amelyik vele
egy oldalon jön, szemből érkezik, ő látja és elléphet az út széle
felé.
5. Irigylem a problémáit.

2021.12.10.

Véglények
Ma van a fogyatékosok világnapja. Ennek alkalmából válaszolni szeretnék egy levélre, ami tegnap érkezett – de nem levélben, hanem a Facebookon és a blogban. A levél arra válasz,
hogy szállást keresünk Tatán, ahol az esküvőnket és a nászutunkat tervezzük eltölteni. Teljes terjedelmében idézem:

Tatán lakik egy osteogenesis imperfectás férfi. Kérdezd meg az
önkormányzatot, hátha tud szállást adni. Úgy tudom, az anyjával él.
Nos, nézzük át, mit jelent ez. Először is tartalmazza azt a remek javaslatot, hogy én álljak neki egy huszonháromezer lakosú városban megkeresni egy embert, akinek nem tudom a nevét. Az önkormányzat nem foglalkozik cupringerséggel, és
egyébként sem adhatnak ki személyes adatokat, legfeljebb
meghagyhatom a telefonszámomat, és majd ha esetleg megkeresik az illetőt és esetleg meg is találják, akkor esetleg megmondják neki, hogy ki kereste, és esetleg az illető majd felhív.
De arról nem szól a fáma, hogy az illető egy fogadós. Lehet,
hogy egyébként felhív és közli, hogy ő amúgy két szobában lakik az anyájával, de szívesen átengedik az egyiknek a felét a mi
családunknak. Ja, amúgy esetleg a negyediken laknak, Tatán is
vannak sokemeletes házak, de ez igazán nem gond, az osteogenesis imperfectás férfi huszonöt éve nem tudott lemenni az utcára, de minket azért szívesen látnak, ha meg tudjuk oldani.
Meg még ezerféle változat kijöhet, amikor esetleg majd megtaláljuk azt az embert. Beleértve azt a változatot is, hogy nem találjuk meg. Ez egyébként a legvalószínűbb, ugyanis eszem ágában sincs keresni.
Fontosabb a történet második része. Hogy mi azért, mert nyomik vagyunk, ne is gondoljunk arra, hogy elmegyünk egy tisztességes szállodába, rémületére az ottlevőknek, mi annyira csórók vagyunk, hogy be kell kopognunk egy vadidegen faszihoz,
hogy tessék már szíves lenni mirajtunk megesni a kegyes szivinek, hogy be tessenek minket már fogadni egy hétre, ha már
ilyen baromságot eszeltünk ki, hogy eljövünk nyaralni, sőt
nászútra. Miért pont az osteogenesis imperfectás férfihez, nem
a szomszédjához vagy annak a szomszédjához? Huszonháromezer ember közül miért pont őhozzá? Mert nem tudunk kifizetni egy olyan összeget, amiért elvárhatnánk, hogy odalöknek nekünk valahol egy szobát, tehát ilyen szolidaritási alapot kell elvárnunk egy vadidegentől, akinek amúgy lehet, hogy éppen
úgy az idegeire mennek már a nyomik, mint pont nekem, az
ilyen megnyilvánulások miatt – de nekünk esengeni kell őnála
szolidaritásért. Persze ha nem találjuk meg az osteogenesis im-

perfectás férfit, akkor még mindig élnek Tatán vakok, rákbetegek, szívbetegek, COPD-sek, regényírók, filozófusok, lelkisegély-ügyelők, családanyák, családapák, zsidók, szerbek, svábok, magyarok és kiskutyák, ezekhez mind-mind mehetünk
szolidaritásért kuncsorogni, hiszen van bennünk valami közös.
Azonfelül akikkel nincs, azokkal is van, nemcsak Tatán, hanem Tatabányán meg Celldömölkön meg Irkutszkban, ugyanis
mind emberek vagyunk.
Amikor a felhívás megjelent, jöttek vadidegen emberek, a szó
szoros értelmében olyanok, akikről alig tudunk valamit és ők is
mirólunk nagyjából ugyanennyit, és két nap alatt összeadták a
tatai nyaralásra kalkulált maximumösszegnek közel az egyharmadát. Mondom: vadidegenek, akikkel kedvesem összesen ha
egy órát beszélt életében, én még annyit sem. Aki ezt a levelet
írta, nem méltatott arra, hogy idelökjön legalább egy jelképes
ötszáz forintot, ha már amúgy egy vagyonnal tartozik nekem,
csak én nem szarozok azzal, hogy évente a képébe nyomjam a
bírósági ítéletet, minek, szarik bele.
Ezt a levelet ugyanis az anyám írta, akit megkérek, hogy a jövőben ne olvassa se a blogomat, se a Facebook-oldalamat, és
főleg ne írjon róla leveleket. Ugyanis főtörténeti seggfejség,
hogy a saját gyerekét ennyire értékeli, hogy a nászútját majd
úgy fogja tölteni, hogy valami vadidegennek a kisszobájában
kucorog jószívűségből, és majd vatikáni valutával fog fizetni a
szállásért. És itt jön a képbe a fogyatékosok világnapja. Ha a
saját szülőanyámtól, aki felnevelt és harmincegy éves koromig
gondoskodott rólam (hogy hogyan, az egy másik elbeszélés
lenne, csak nem olyan szívderítő, mint ez az eléggé undok kis
írás), ha őtőle nem telik több, mint a saját gyerekét valami alacsonyrendű kis véglény izének tekinteni, akkor mit várjunk
idegenektől? Akkor évente háromszázhatvanöt fogyatékossági
világnap csak arra kellene, hogy beleverjük a felsőbbrendűek
fejébe, hogy mi amúgy EMBEREK vagyunk, és ha például el
akarunk menni nyaralni, akkor egy tisztességes szállodába,
nem valakinek a garázsába szívességből. Akkor inkább nem
megyünk nyaralni.
Elismerem, hogy csórók vagyunk. De emberi tartásunk még
van. Én nem tartozom senkinek milliókkal.

2022.02.07.

Gáncsok
Gáncsai annak, hogy egy adott helyre elmenjünk nyaralni
a) Ha akadálymentestelen.
b) Ha nem lehet róla kideríteni, hogy akadálymentes-e.
c) Ha nulla érdekességű településen fekszik, mint Bargyókafücörgény vagy Tülüpöskargonya.
d) Ha a Balaton partján van, de nincsen saját vízpartja.
e) Ha a szállásadót kitöri a frász a gondolattól, hogy léteznek
kutyák.
f) Ha a szállásadót kitöri a frász a gondolattól, hogy léteznek
nyomik.
g) Ha nem veszik föl a telefont a nyári szezon előtt, amikorra
úgyis elkel minden szobájuk.
h) Ha egy seggfej veszi föl a telefont.
i) Ha megfizethetetlen (elméleti szempont, mert az eddigiek
úgyis nullára csökkentették a szóba jöhető helyek számát).

„sokba kerülhet, ha feljelentelek”

Őfőcégeik

Krisznek

Magukat földesúrnak képzelő, hivatalosdit, hatóságosdit játszó
cégek, üzletek, szolgáltatók; flegma vagy agresszív alkalmazottak – itt a helyük.

2005.11.03.

Zsarol, fenyeget, lop,
terrorban tart
– Isten hozta, uram, parancsoljon helyet foglalni. Mit hozhatok?
– Egy húslevest legyen szíves.
– Igenis, egy húsleves. Először rendel húslevest?
– Igen, láttam kiírva a kedvezményt, élni szeretnék vele.
– Magától értetődik, uram. De bocsánat: először rendel ön
húslevest?
– Persze, most vagyok itt először.
– Félek, hogy nem jól értette a kérdést. Rendelt ön az elmúlt
három hónapon belül Magyarország bármely éttermében húslevest?
– Rendeltem, de mi köze ahhoz magának?
– Sajnos, uram, ez esetben nem adhatjuk önnek az egyforintos kedvezményes árat. A leves ára kétezer forint. Azonnal hozom.
– Várjon. Az önök cégének több étterme is van?
– Nincs, uram.
– Akkor mi közük maguknak ahhoz, hogy én máshol ettem-e
húslevest?
– Az egyforintos reklámár csak azokra vonatkozik, akik először esznek húslevest.
– És ha hazudtam volna?
– Természetesen megnéztük volna a nyilvántartásunkban,
hogy evett-e ön az elmúlt három hónapban húslevest, uram.
– Milyen jogon tartják önök nyilván, hogy én mit eszek?
– Nem jogon, merevlemezen. Máris hozom a levest és a
számlát a kétezer forintról. De ha úgy kívánja, várhat három
hónapot, uram, ha addig nem eszik húslevest, akkor egy forintért adhatjuk.

Ha nem tetszenek érteni, itt van a Homár és a HWSW cikke,
amikből kiderül, hogy az ügyfél és a Datanet között kötendő
szerződés a T-Com, ejtsd Matáv legprivátabb belügye. Érdeklődve várom, mikor teszi a dolgot a Gazdasági Versenyhivatal
is privát belügyévé, úgy gondolván, hogy az ügyfél ilyen módon történő segítését milliós bírsággal jutalmazza.

2006.01.02.

Semmi gáz
Igazából nincsen itten semmi gáz, jelentem tisztelettel. A dolog
végtelenül egyszerű.
Vegyünk egy országot, ami gázt vásárol az oroszoktól, lehet
ez Magyarország, de Lengyelország vagy Hollandia is, tökmindegy. Nevezzük vevőnek. Ebben az országban valaki szerződésben áll a Gazprommal, esetleg egy alvállalkozójával, esetleg egy ukrán céggel, ez is tökmindegy, nevezzük az illetőt eladónak, vevőnek pedig a pontosság kedvéért nem az országot,
ahol megveszik a gázt, hanem a céget, amelyik megveszi, aztán
eladja az ország különböző gázszolgáltatóinak.
Nomármost. Ha az állampolgár azt észleli, hogy a fűtőtest
vagy a gáztűzhely nem megfelelően, ne adj’ Isten egyáltalán
nem működik, akkor egyetlen dolgot tehet. Felelősségre vonja
a gázszolgáltatóját, amivel szerződésben áll. A szerződés értelmében a gázszolgáltató (és nem valaki más) köteles az állampolgárnak a pénzéért gázt szolgáltatni. A felelősségre vonásnak
sokféle válfaja van, egy ügyfélszolgálatra megeresztett telefontól egészen a peres eljárásig.
A gázszolgáltatónak természetesen jogában áll a maga részéről pedig a fent körbehatárolt vevőt vonni felelősségre, mert
nekik is van egy szerződésük, ami azt okozza, hogy a vevő köteles a gázszolgáltatónak átadni az általa kifizetett gázt.
Ezek után a vevő logikusan az eladót vonja felelősségre, hiszen nekik is van szerződésük, mely szerint az eladó a vevőnek
bizonyos mennyiségű gázt adott összegért ad el. A vevő

fizetett, vagy a megbeszélt ütemezés szerint fizetni fog, az árut
ki kell adni.
De arról abszolúte szó sincsen, erre nagyon tessék figyelni,
hogy:
– Gázművek? Kéz’csók’lom, gáz van: nincsen gáz.
– Igen, tudunk a problémáról. Sajnos a hiba nem nálunk van.
Az orosz Gazprom és az ukránok közötti ellentét…
Szóval erről szó sincsen. Az előfizetőnek abszolúte semmi
köze hozzá. Az előfizető a szolgáltatóval áll szerződésben, akit
esetleg beperel, ha nem kapja meg azt a szolgáltatást, ami neki
jár. Miközben fütyül arra, hogy mi újság a szolgáltató és a vevő, avagy a vevő és az eladó viszonylatában; neki ehhez semmi
köze sincsen. A szolgáltató hasonlóképpen esetleg bepereli a
vevőt, a vevő pedig az eladót, függetlenül attól, hogy mi a
helyzet a többiekkel. A szolgáltató például, ha pereli a vevőt,
nem azért pereli, mert őt beperelték, és a várható kártérítéseket
tovább akarja perelni azon, aki miatt nem tudott megfelelően
szolgáltatni; fenéket. A szolgáltató, ha perel, azért perel, mert
megállapodott valakivel valamiben, és az illető nem tartotta be.
A szabályok végtelenül egyszerűek. Ha valakitől valamit
megrendeltem, és nem szállítja megfelelően, akkor a törvény
szerint többféle szankcióval élhetek. Például beperelhetem. Ebből a szempontból tökéletesen közömbös, hogy én ki vagyok: a
szolgáltató, aki arra használja a gázt, hogy viszonteladja az állampolgárnak, vagy az állampolgár, aki arra használja, hogy a
csirkét megsüsse vele.
Egyébként szólnék, hogy van egy másfajta szankció is, amit érdemes lenne kipróbálni. Tegyük fel, hogy én a Józsitól mindennap veszek csimbulát, mindig egy forintért. Józsi egyszer csak
bejelenti, hogy mostantól öt forint lesz a csimbula. Körülnézek
a piacon: Józsin kívül csak Karcsi árul csimbulát, nyolc forintért, de ő nem emelte az árait, nála mindig is nyolc forint volt.
Mármost két dolgot tehetek. Az egyik az, hogy megveszem Józsitól öt forintért, mert pillanatnyilag nála kapható a legolcsóbb
csimbula. A másik az, hogy bejelentem: én mától bizony Karcsitól veszem a csimbulát, mert lehet, hogy ez még Józsi új tarifájánál is magasabb, de Karcsi mindig is ennyiért adta, és én a
megbízhatóságot fontosabbnak tartom.

Ezt nem azért csinálom, mert a pénztárcám ellensége vagyok,
hanem mert elgondolkodom valamin. Ha Józsi felemelhette a
csimbula árát egy forintról ötre, és én még mindig megveszem
tőle, akkor Józsi rá fog jönni, hogy árat emelni nagyon kifizetődő dolog, és esetleg legközelebb fölemeli hétre. Akkor még
mindig olcsóbb lesz Karcsinál, tehát ha most kitartottam őmellette, akkor hét forintért is ki fogok tartani. Ráadásul ha Karcsi
látja, hogy én kitartok Józsi mellett az emelés ellenére is, akkor
lehet, hogy felemeli a csimbula árát tíz forintra, mert ha Józsi
vevői kibírják az emelést, akkor a sajátjainak is ki kell. Akkor
pedig Józsi nyugodtan emelhet kilencre is, még mindig olcsóbb
marad.
Így végül azzal, hogy most meg akartam takarítani négy forintot, egy végeláthatatlan áremelési versenyt indítottam be, és
lehet, hogy egy év múlva száz forintért fogom venni a csimbulát.

2006.01.05.

Én vagyok a Szolgáltató,
mindenki térdre
Érdekes esetről számol be a Délmagyar, de még érdekesebb az,
ahogyan a páciensek a helyzetet kezelik. Megegyeznek a szolgáltatóval.
A szemlélettel van a gond, tetszik tudni. Én úgy tekintem,
hogy a vízmű egy felnőtt bácsi, akinek már meg kellett tanulnia, hogyan bánjon a pénzével. A fábiánsebestyéniek némelyike nem.
Én is nagyon sajnálom, ha szegény kicsi vízművet kár éri,
adott esetben arra is hajlandó vagyok, hogy bekössem a térdét
vagy kihozzam a bokorból a labdáját. De ha összetöri a játékait, tőlem ne kérjen újat.
Végtelenül elszomorít, hogy a vízműnek olyan alkalmazottat
sikerült kifognia, aki nem tudja megkülönböztetni az egyest a

kilencestől, de nem én voltam a személyzetis. A vízmű perelje
azt, aki tévedett, akasszon a kirúgott leolvasó nyakába milliós
pert, tegyen, amit akar. De a vásárlót büntetni azért, mert a cégnél alkalmatlan emberek vannak, az nagyon nem szép dolog
ám!
Ha én vezetném a vízművet, mindenekelőtt vizsgálatot indítanék, tisztázandó, hogyan tévedhetett a leolvasó ekkorákat, és
ha már tette, akkor hogyan maradhatott ez ennyi ideig titokban.
Aztán megbüntetnék mindenkit, akinek a hibája közrejátszott a
kár keletkezésében, és aki többet fizetett, mint amennyit vizezett, azt értesíteném a túlfizetésről és jóváírnám neki. Az ingyen kiadott vizet pedig reklámra elköltött pénznek tekinteném
és igyekeznék kussolni róla. Mert ha be is tudom hajtani, az a
pénz nem kompenzálja az elszenvedett erkölcsi veszteséget.
De hát ugye nem én vezetem a vízművet. Úgyhogy az van,
ami lenni szokott: a Szolgáltató kegyesen fogadja alattvalóinak
bókolását és számba veszi jószágait. Ha veszteséget lát, akkor
felháborodva bejelenti, hogy őt meglopták, és ötvenszeres bírsággal sújtja alattvalóit. Hetedíziglen bűnhődniük kell a Felséget ért kárért.
Természetesen ha valaki netán magától veszi észre, hogy többet fizetett, annak a Felség csak jogerős bírósági ítélet után fizet, csak hat hónapra visszamenőleg és kamat nélkül. Akkor
sem ad pénzt, csak jóváír a későbbi számlákon. De ha az alattvalót marasztalja el a Felség, akkor bíróság nélkül, azonnal fizetni kell, készpénzben, évtizedekre visszamenőleg. Van bírság, büntető kamat, késedelmi kamat, és ezek mind-mind kamatoznak.
Ennyit igazán megérdemel a Szolgáltató, Isten földi helytartója.

2006.05.02.

Nem árusít, csak zaklat
Van egy Magyar Áruk Áruháza nevű intézmény, ami szemlátomást azon az elven alapul, hogy az embereket érdekli egy bögre vagy egy sörnyitó készítőjének genetikai hovatartozása,
avagy hogy milyen nyelven káromkodik, amikor megvágja az
ujját fogkefetartó-gyártás közben. Ez tényleg fontos szempont,
a múltkor fél tucat ruhacsipeszt kellett kidobnunk, mert a DNSvizsgálat kimutatta, hogy a rugójukat olasz gyártmányú fogóval
hajlították, szégyenszemre.
No, történt, hogy Krisznek szüksége lett volna egy bizonyos
fajta bögrére, és netes turkálásai közepett ebben a trancsöndes
magyar áruházban talált rá. Nagyon megörült, de mivel nagyon
messze vannak (egy német nevű zsidó orvosról elnevezett utcában, egy amerikai milliomosról elnevezett szálloda közelében,
szóval echte magyar környéken), ezért megkértük egy barátunkat, ugyan ugrana be és venne féltucat bögrét. Közölték, hogy
nincs, meg kell rendelni. Megrendeltük. Erre küldtek egy viszszaigazolást, ami kicsit meglepett minket, mert egy darab hatszáz forintos bögre volt rajta, hat darab százforintos bögre helyett. Visszakérdeztünk, megnyugtattak, hat bögre az, százával.
Barátunk pár nap múlva megint odalátogatott, közölték, hogy
bögre nincs, a szállítónál van. Hát ilyen nagy ország Magyarország, tetszik látni, napokig utazik az áru. Barátunk visszament
akkor, amikorra ígérték, de ekkor nem találták a rendelést. Ekkor úgy döntöttünk, hogy előbb-utóbb úgyis fognak erre járni
polinéz vándor bögreárusok, és közöltük a céggel, hogy akaszszák fel magukat.
Ám a cég még kalimpál. Regisztrálni ugyebár csak emailcím
megadásával, hát ők ezt kihasználják és folyamatosan ölelgetik
az embert, mint aki mostantól az ő keblüknek édes magzati,
mert bögrét akart venni. (Vajon mi lett volna, ha tényleg meg is
tudjuk venni a bögréjüket?) Mutatvány az utóbbi időben küldött leveleikből (nem éreztem magam feljogosítva, hogy kijavítsam a magyar nyelv rovására elkövetett töméntelen helyesírási hibát):

Magyar Árukért Szövetség alakuló gyűlésének tervezett
programja
Helyszín: Budapest V., Semmelweis u. 1-3. Magyarok Háza
Időpont: 2006. április 27. 18:00 óra
1)Bemutatkozik a HMO Kft. a Magyar Áruk Áruháza
(Nagyernyei-Kullmann Gyula)
2)Bemutatkozik a Premium Hungaricum Egyesület
(Habenczius Péter)
3)Bemutatkozik a "Válaszd a magyart!" mozgalom alapítója
Éliás Tibor, és egyik társalapítója Dr. Rihmer István
4)2005-ös Magyar Áruk díj kiosztása
5)Magyar Árukért Szövetség céljai:
Részletes konzultáció:
magyar termékek piacra juttatása,
magyar áruk marketing stratégiájának felvázolása,
"Magyar Árukért" ingyenes havi hírlevél létrehozása,
országos túra a magyar áruk bemutatására,
Magyar Áruk Utcája az Astoriánál (egész nyáron),
első Magyar Áruk Áruházának létrehozása.
Amint látható, aki egyszer bögrét akart venni, az onnantól a
magyar áruk árusításának elkötelezett élharcosának érzi magát,
ha mégsem érzi, akkor majd éreztetik vele, kuss, nem pofázunk, beállunk a sorba!
Egy másik:
Sziasztok!
Szerdán
ismét
tájékoztató,
termékbemutató,
rendszerismertető, kereseti lehetőség.
Várunk mindenkit és vendégeiket!
Szóval már tegeződünk az exbögrevásárlóval, aki olyannyira
bennfentes a dolgokban, hogy nem is kell elmondani neki, hol
lesz a tájékoztató és hova várnak mindenkit és vendégeiket.
Jelzem, soha nem fordult még elő, hogy egy üzletben azt tapasztaltam volna, hogy az életben egyszer látott vásárlót letegezték volna, ha mégis, az a cég addig él.
A harmadikból kiderül, hogy már szövetségi tagok vagyunk:
Kedves Szövetségi tag!
Kérünk minden magyar állampolgárt, AKI részt vesz a
gazdaságunk felődésében, hogy regisztráljon be a
http://www.hmo.hu/masz címen.

A regisztrációnál a kis lakat állítgatásával lehet néhány adatot
publikussá illetve titkossá tenni.
Várjuk az AKTIV embereket!
A SZÖVETSÉG
Azt nem lehet tudni, hogy milyen szövetségnek vagyunk tagjai, én a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségére asszociálok, ott volt szokásban, hogy eldöntötték, hogy én mit óhajtok. De ott legalább megtanulták a magyar helyesírást és nem
írták rövid i-vel az aktívot.
Reklamálni nem lehet. Tessék az emailcímek, ahonnan ez a
három levél jött:
e2006@h04.n23
e2006@h05.n01
e2006@h05.n02
Azt hiszem, talán nem csodálkoznak a tisztelt szövetségben,
ha ezentúl inkább szingaléz árut vásárolunk. Lehet, hogy kevesebb lesz az olvasnivalónk, de először is kiszolgálnak, azután
pedig megköszönik a vásárlást és várják, hogy mikor jövünk
legközelebb. És nem próbálják az árujukat olyan marhaságokkal ránk tukmálni, mint

Szerintem a kulturális fejlődés ott kezdődik, hogy veszünk
egy helyesírási szabályzatot (az is magyar áru ám!) és megtanuljuk belőle, hogyan kell írni azt a szót, hogy kulturális.

2006.05.29.

Első nyert perem
Éppen kezembe került ez a dosszié, régóta meg akartam írni a
történetet – íme.
Vala nekem szerződésem egy internetszolgáltatóval, nem nevezem nevén, mert beperel megint. Egy napon – 2003. július
10-én – úgy döntöttem, hogy felmondom a szolgáltatást. Ezt
persze emailben közöltem velük, hisz hogy máshogy, mindig is
így kötöttem szerződést ISP-kkel, így változtattam díjcsomagot, így mondtam föl. Meg se pördült a fejemben, hogy ez valakinek probléma lehet. De lett.
Tisztelt Ügyfelünk!
E-mailben tett felmondó nyilatkozatát nem áll módunkban
elfogadni. A felmondást kérem faxon (…), vagy levélben (…)
juttassa el hozzánk ügyfélkóddal és szerződéskóddal ellátva, a
felmondási idő harminc nap. Kérem statisztikai célból közölje
felmondásának okát.
Tisztelettel:
***
ügyfélszolgálat
***
Előregyártott szabványválasz. Én nem ilyennel válaszoltam.
Mivel a szolgáltatás megrendelésekor sem használtam a mondott kommunikációs eszközök egyikét sem, és a szolgáltatás
mégis működött közel egy évig, most is be fogom érni az
emaillel, ugyanúgy, ahogy az előző három vagy négy szolgáltatómmal is. Internet-szolgáltatást emailben rendelek, emailben
közlöm díjcsomag-változtatással vagy egyebekkel kapcsolatos
kívánságaimat, és emailben mondok fel. Szokjanak hozzá. És
nem keresgélek kódokat a fiók mélyén. Éppen azért írtam az
egyébként sosem használt (cég neve) címemről, hogy egyértelmű legyen, melyik accountról van szó, és hogy tényleg én vagyok az előfizető. De ha mégis úgy gondolják, hogy kekeckednek velem, akkor állok elébe. Augusztus elsejétől nem haszná-

lom a szolgáltatást és nem fizetek díjat. Ha nem szüntetik meg
az accountot, az az Önök dolga. Ha számláznak a nem használt
szolgáltatásért, nem fogják tudni behajtani. Kezicsókolom.
> Kérem statisztikai célból közölje felmondásának okát.
Szíves örömest. Mostanában túl kevés a neteznivalóm, semhogy megérje havi ezer forintért megvenni tíz órát. Amennyit
netezek a posta letöltögetésén kívül, arra a Freestart is elég.
Nem rosszabb, mint (cég neve), mind a kettő egyformán csigalassú. A Freestartnál nincs kinek panaszkodni, (cég neve)nál/nél meg nem foglalkoznak vele, egyre megy. Örvendtem a
szerencsének.
A válasz továbbra is „E-mailben tett felmondó nyilatkozatát
nem áll módunkban elfogadni.” Vállat vontam és ad acta tettem
az ügyet, csináljanak, amit akarnak.
Rosszul tettem, továbbra is küldték a számlákat. Szeptember
6-án megint írtam nekik.
Mivel továbbra is jönnek a számlák, úgy tűnik, valahol elsikkadt a levelem. Ismét jelzem: augusztus elsejével a szolgáltatást felmondtam. Loginnév: ***, ügyfélkód: ***, szerződéskód: ***.
A cég éles, dallamos hangot hallatott (fütyült rám). A cég
számítógépe lépett legközelebb: küldött egy felszólító levelet.
Válaszul már postán írtam, 2003. november 14-én.
Megkaptam november 10-én kelt levelüket, amelyet kikérek
magamnak. Válaszomat igyekszem olyan módon megfogalmazni, hogy azt ne lehessen odaadni a sokadik számítógépnek,
hanem kénytelen legyen egy ember foglalkozni vele. E főnév
alatt nem olyan organizmust értek, amelyet 220 volt helyett
hamburger hajt ugyan, de egyébként csak egyetlen beépített
program futtatására képes; ilyenekkel már volt szerencsétlenségem Önöknél összetalálkozni, mindkettő úgy írta alá emailjeit,
mintha ember volna, de amúgy csak egy előregyártott sablon
ismételgetésére futotta képességeikből: „Emailben érkező felmondását nem áll módunkban elfogadni.”
Félretéve most már a biológiai rendszertant, most postai úton
is megpróbálom az Önök nehézkes felfogóképességét annak
megértése felé orientálni, hogy amit az Önök kötelességtudó
számítógépe november 17-ével irgumburgum jelleggel korlá-

tozni kíván, azt én augusztus elsejével köszönömszépen jelleggel felmondtam és azóta nem használom.
Arról én nem tehetek, hogy ámbár cégük nevében egy harmadik évezredbeli évszám szerepel, cégük felfogása alapjában véve a múlt századból itt ragadt, feudális csökevényeket tartalmaz, mint például hogy a kommunikáció lefolytatásának módját az Önök úri kénye határozza meg, nem pedig a kor technikai színvonala. Én a múlt század végétől mostanáig vagy féltucat internetszolgáltatót használtam, és a szolgáltatásokat minden esetben emailben vagy telefonon rendeltem meg, változtattam meg vagy mondtam föl. Önök az első szolgáltató, akik ennek lehetőségét megtagadták tőlem.
Szeretném tudomásukra hozni, hogy ezen cselekedetükkel
megsértették az 1998. évi XXVI. törvény 2-3. §-át, amennyiben egy ágyhoz kötött mozgássérültet arra köteleztek, hogy
másoktól segítséget kérve juttassa el a postára jelen levelet. A
törvényellenes magatartásuk miatti felelősségrevonástól most
eltekintek. Levelemre azonban azt a választ óhajtom kapni,
hogy a jogosulatlan követelésektől elálltak, viselkedésükért bocsánatot kérnek és a jelen levelemre elköltött pénzt megtérítik.
Az összeg a borítékon olvasható.
Üdvözlettel volt ügyfelük
A válasz megírására több másodpercet pocsékolt az ügyfélszolgálati igazgató:
Ügyfeleink szerződés felmondási igényét e-mailen tett
nyilatkozat formájában nem fogadjuk el – kivételt képeznek ez
alól azon e-mailek, amelyek eleget tesznek az elektronikus levelezésről szóló 2001. évi XXXV. törvényben megfogalmazottaknak. Önt is ennek megfelelően tájékoztatta Ügyfélszolgálatunk. Így a *** számú előfizetői szerződést 2003. november
19-i határidővel tudtuk megszüntetni. A 2003. november hónapra kiküldött teljes előfizetési díjat tartalmazó számlát jóváírtam, erre a hónapra a megszűnés dátumáig egy új, tört havi
összeget tartalmazó számlát fogunk küldeni Önnek. Kérem,
hogy díjhátralékát szíveskedjen rendezni.
Válaszomat egyenesen neki címeztem.
November 19-i levelét megkaptam. Tekintettel arra, hogy ez
a levél még mindig olyan, mint amit egy gép fogalmazott, én

sem vesződöm azzal, hogy normális magyar nyelven adjam elő
közlendőmet.
1. Önök megsértették az 1998. évi XXVI. törvény azon kitételét, mely szerint a fogyatékosok „az őket mindenki mással
egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé
tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon
előnyben részesüljenek.” (3. §)
2. Önök megsértették a saját maguk által fogalmazott Egyedi
Előfizetői Szerződést, mely szerint „Bármelyik fél jogosult a
Szerződést indoklás nélkül, írásban tett nyilatkozattal felmondani, a felmondási idő 30 (harminc) nap.” (3. pont.) A szerződésben az áll, hogy azt írásban lehet felmondani, de arról nem
szól, hogy az írást miképpen lehet elküldeni. Értelmezésem
szerint erre emailben éppen úgy mód van, mint postai levélben.
3. Önök ellentmondanak a saját korábbi gyakorlatuknak is,
amennyiben olyan szolgáltatás megszüntetéséhez kívánnak
postai levelet, amelynek bekapcsolásához nem óhajtottak ilyesmit. Az ügyfélszolgálat „kérem a szerződés egyik példányát
aláírva visszaküldeni” tartalmú levele 2002. július 16-án kelt, a
szolgáltatás pedig már másnap, július 17-én működött, amint a
logok tanúsítják.
A fentiekből következően felmondásom a július 10-ét követő
30. naptól, azaz augusztus 9-étől érvényes. Ennek megfelelően
elszámolásunk a következő (a bocsánatkérésre mint megszerezhetetlenre nem tartok igényt):
– én tartozom Önöknek az augusztus 1–9. napjára járó tört
havi díjjal, ami 290 (kétszázkilencven) forint (1000 forint havi
díj osztva 31-gyel szorozva 9-cel) plusz áfa, azaz 363 (háromszázhatvanhárom) forint;
– Önök tartoznak nekem az előző, illetve a jelen levelem feladásáért kifizetett postai díjjal, ami levelenként 234 forint, öszszesen 468 (négyszázhatvannyolc) forint;
– mindösszesen tehát Önök tartoznak nekem 105 (százöt) forinttal.
Kérem, hogy hátralékukat szíveskedjenek rendezni.
Nem örültek. December 17-én visszaírt az ügyfélszolgálati
igazgató: Az Ön díjhátralékával, illetve annak behajtásával
kapcsolatban, a továbbiakban (cég neve) ügyvédje, (ügyvéd neve) fog eljárni.

Dossziémban a következő levél az én tollamból ered, 2004.
április 28-án.
Tisztelt Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség!
2003. július 10-én felmondtam (cég neve) fennálló előfizetési
szerződésemet. A felmondást email útján küldtem el. Válaszul
azt kaptam, hogy ebben a formában nem áll módjukban elfogadni a felmondásomat. Közöltem, hogy egy internetszolgáltató cégnél az a minimum, hogy emailben is intézik az ügyeket,
és ragaszkodom hozzá, hogy a szerződést 2003. augusztus 1-i
hatállyal felbontsák.
Kívánságom süket fülekre talált, 2003. november 10-i keltezéssel kaptam egy számlát háromhavi előfizetési díjról, hozzá a
fenyegetést, hogy ha nem fizetek, egy héttel később kikapcsolják a szolgáltatást. Válaszul most már postai levelet írtam a
cégnek, amelyben kikértem magamnak, hogy nem állnak velem szóba, és felhívtam figyelmüket az 1998. évi XXVI. törvény 2–3. §-ának megsértésére, amennyiben egy ágyhoz kötött
mozgássérültet arra köteleztek, hogy másoktól kérjen segítséget a levél postára adásához. Közöltem, hogy azt a választ
óhajtom kapni levelemre, hogy a jogosulatlan követeléstől eltekintenek és megtérítik a levél költségeit.
Válaszul 2003. november 19-i hatállyal megszüntették az előfizetést, bocsánatot nem kértek, és közölték, hogy eddig a napig igényt tartanak az előfizetési díjra. Ennek megfelelően ki is
küldtek egy újabb számlát négyhavi díjról, majd egy jóváíró
számlát a november 19-e és 30-a közötti összegről. Mindennek
eredményeképpen a cég követelése 4545 forint lett.
2003. november 24-én újabb postai levelet küldtem a cégnek,
amelyben ismételten hivatkoztam az 1998. évi XXVI. törvényre, idézve a 3. § szövegét: „az őket mindenki mással egyenlően
megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni,
ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek”. Közöltem, hogy megsértették a saját Egyedi Előfizetői Szerződésüket, amelynek 3. pontja szerint „Bármelyik fél
jogosult a Szerződést indoklás nélkül, írásban tett nyilatkozattal
felmondani, a felmondási idő 30 (harminc) nap.” A szöveg szerint a szerződést írásban lehet felmondani, de nincsen szó arról,
hogy az írást milyen módon lehet elküldeni. Értelmezésem szerint erre emailben éppen úgy mód van, mint postai levélben.

Végezetül jeleztem, hogy magatartásuk ellentmond saját korábbi gyakorlatuknak is, hiszen az előfizetői szerződést még kézhez sem kaptam, amikor a szolgáltatás már bizonyíthatóan működött. Levelem záradékaként elszámolást csináltam a céggel,
közölvén, hogy (mivel a felmondási idő 30 nap) én tartozom
nekik a 2003. augusztus 1–9. napjára járó tört havi díjjal, ők
pedig tartoznak nekem a két levélért kifizetett postai díjjal; a
kettő különbözete 105 forint az én javamra. Felkértem őket,
hogy tartozásukat szíveskedjenek rendezni.
Válaszul 2003. december 17-i kelettel egyetlen mondatot
kaptam: „Az Ön díjhátralékával, illetve annak behajtásával
kapcsolatban, a továbbiakban *** ügyvédje, *** fog eljárni.”
Az ügyvéd jelentkezésére több mint négy hónapig hiába vártam. Ehelyett 2004. április 28-án egy újabb számlát kaptam,
amelynek teljesítési határideje 2004. április 27-e, tehát a kézhezvételt megelőző nap, összege pedig döbbenetes módon
9600 forint plusz áfa, azaz 12 000 forint, „behajtási költség továbbterhelése” címén, amit még csak értelmezni sem tudok.
A fentiek alapján kénytelen vagyok úgy tekinteni, hogy (cég
neve) továbbra sem hajlandó kommunikálni velem, mint ahogy
nem volt hajlandó kezdettől fogva; ugyanez érvényes az ügyvédre, aki vagy nem kapta meg a cégtől a szükséges iratokat,
mert a cég nem érezte ezt fontosnak, vagy megkapta azokat, de
nem foglalkozott velük, mert ő nem érezte fontosnak. Szomorú, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt három nappal egy kommunikációs területen tevékenykedő szolgáltatócég nem érzi szükségét annak, hogy kommunikáljon ügyfeleivel.
Azért írok most Önöknek, mert okom van gyanítani, hogy ha
Önök nem lépnek fel védelmemben, akkor a cég folytatja eddigi tevékenységét és átlag félévenként megháromszorozza követelését (a novemberben követelt bruttó 4545 forintból áprilisra
bruttó 12 000 forint lett, ez 264%-os növekedés öt hónap alatt).
Ebben az esetben a szerződés felbontása után öt évvel már több
mint 200 millió forintról fognak szólni a cég csekkjei, ami nem
túl vonzó perspektíva.
Kérem a tisztelt Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget, hasson
oda, hogy (cég neve) elfogadja a szavakat általánosan ismert
jelentésükben, tehát az „írás” szót „betűkből összeállított szö-

vegnek” tekintse (oppozícióban a „beszéd” = „hangokból öszszeállított szöveg” jelentéssel). Az előfizetői szerződés 3. pontja sem tartalmaz olyasmit, hogy az írásbeli felmondás kizárólag
papírra írott betűkből állhat össze. Amennyiben ezt a cég megteszi, többé nem lesz kérdés, hogy 2003. július 10-én kelt felmondásom érvényes és szabályszerű, a cég tehát jogtalanul követeli rajtam az augusztus 9-től november 19-ig érvényes előfizetési díjat.
Ugyancsak megdolgoztattam őket, négyszer tették át illetékesség, hatáskör és egyéb mindenfélék miatt, végül augusztus
2-án közölték:
Megkeresésünkre a (cég neve) ügyfélkapcsolati igazgatója
válaszolt. Ebben arról tájékoztat, hogy 2003. november 19.-én
és december 17.-én Önnek írott levelükben rögzített álláspontjuk változatlan, miszerint a szerződés felmondását E-mailben
nem fogadják el.
A kft. jogszerűen járt el, mivel az ÁszF ezt írja elő. Indok: az
E-mail nem tesz eleget az „elektronikus levelezésről” szóló
2001. évi XXXV. törvénynek, azaz nem rendelkezik a törvényben foglaltaknak megfelelő digitális aláírással. Ennek megfelelően javasolunk megegyezést a kft.-vel.
Magyarra fordítva: a cégnek joga volt így cselekedni, mert
úgy határoztak, hogy így fognak cselekedni. Feljogosították
magukat.
De hát ez akkor engem már rég nem érdekelt. Ahogy a fogyasztóvédelemnek írt levelet elküldtem, azon nyomban kaptam egy fizetési meghagyást a bíróságtól. Kihüvelyezhetetlen,
hogy mekkora összegről. 4545 forint számlatartozás és ennek
csillag százalék kamata 2003. október 6-ától a fizetés napjáig.
Csillagos lábjegyzet közli, hogy a Ptk. szerint az éves költségvetési törvény szerint meghatározott mértékű kamat, plusz
5000 forint plusz áfa ügyvédi munkadíj plusz 2000 forint készkiadás. Ezen okosodjon ki az ember.
Mit mondhattam volna erre – ellent.

Az *** számú fizetési meghagyással kapcsolatban
ellentmondással
kívánok élni.
Kérelmem indoklásául a következőket kívánom előadni.
A (cég) által megfogalmazott és képviselőjük által aláírt
Egyedi Előfizetői Szerződés 3. pontja rendelkezik a szerződés
felmondásának körülményeiről. A felmondás megtételének
technikai feltételeként az „írásban” szó használatára szorítkozik. Értelmezésem szerint „írásban” azt jelenti, hogy nem szóban, nem beszéd formájában, illetve nem ráutaló magatartással.
Az általam választott kommunikációs eszköz az elektronikus
levél volt, amely a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján az „írásban” kategóriájába sorolható, hiszen leírt betűkből,
nem pedig kiejtett hangokból áll. Meggyőződésem szerint tehát
az általam választott kommunikációs eszköz megfelelt a (cég)
által támasztott kívánalmaknak.
Ezt az eszközt azért választottam, mert súlyos fogyatékos,
ágyhoz kötött mozgássérült vagyok, akinek nagyon nehezére
esik, hogy leveleit postára juttassa. A tárgybeli időszakban még
tolókocsim sem volt, amivel postára mehettem volna, tolókocsit csak 2004 áprilisában kaptam. Erre a körülményre felhívtam a (cég) figyelmét is, emlékeztettem őket az 1998. évi
XXVI. törvényre, amelynek 3. §-a szerint a fogyatékosok „az
őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden
lehetséges módon előnyben részesüljenek”.
A (cég) semmilyen módon nem vette tekintetbe sajátos helyzetemet, még annyiban sem, hogy felkérte volna jogi képviselőjét, hogy vegye fel velem a kapcsolatot és kísérelje meg az
álláspontok egyeztetését. Amennyiben ezt a jogi képviselő
megtette volna, talán nem lett volna szükség a tisztelt Városi
Bíróság közreműködésére.
A (cég) követelése abból ered, hogy az elektronikus levélben
küldött felmondást nem vette tekintetbe, hanem továbbra is
megtartott előfizetői nyilvántartásában. Bizonyítani tudom,
hogy a szolgáltatást 2003. augusztus 1-től kezdve már nem vettem igénybe. A nem használt szolgáltatásért követelt díjat nem

tartom jogosnak, hiszen a szolgáltatást 2003. július 10-én, a
szerződésnek megfelelően írásban felmondtam. Ebből következően nem tartom jogosnak az egyéb követeléseket, így a kamatot, az ügyvédi és végrehajtási költséget sem. Ellentmondásom
tehát a fizetési meghagyásban rám kirótt összeg egészére terjed
ki.
Kérem a tisztelt Városi Bíróságot, hogy amennyiben az ügyben tárgyalást tűzne ki, szíveskedjen személyes megjelenésemtől eltekinteni. Fizikai állapotomnál fogva számomra az utazás
és a bíróság épületében való közlekedés igen bonyolult, szinte
megvalósíthatatlan feladat, ami ráadásul költséges is.
Egy hónapra rá, június 10-én levelet kaptam a bíróságtól.
A bíróság a pert megszünteti.
[…]
Az alperes ellentmondása folytán a felperes által indított peren kívüli fizetési meghagyásos eljárás perré alakult át. A bíróság 2. szám alatti végzésével, megfelelő határidő tűzésével a
törvénkes következményre történt figyelmeztetéssel felhívta a
felperest, hogy az eljárási illetéket a peres eljárás illetékére
egészítse ki.
A felperes a végzést 2004. év május hó 27. napján átvette. Az
eljárási illetéket nem rótta le.
A Pp. 322. § (2) bekezdése szerint a kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré
alakul át. A bíróság felhívja a jogosultat, hogy az illetéket 8 napon belül a peres eljárás illetékének összegére egészítse ki. Ennek elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti.
Figyelemmel arra, hogy a felperes a 2. sorszám alatti végzésben foglalt felhívásnak nem tett eleget, a bíróság az előzőekben
hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglaltak szerint eljárva
a pert megszüntette.
Hát akkor kisnyúl, mondtam magamban, csókolom. De elhamarkodtam, mert a cég hátraszaltót csinált és mégiscsak megfizette az illetéket, vagy Malacka tudja, mit csinált, mert július
17-én a bíróság szárnyára bocsátott egy idézést, miszerint megjelenésem kívántatik október 13-án, tárgyalóterem, földszint
jobbra.
A cég augusztusban kérte a bíróságot, hogy távollétükben is
tartsák meg a tárgyalást, és ez stimmelt is, úgy tartották meg.

Jelen volt a köztársaság bírája, mi ketten Krisszel – akit házi
szocmunkásomként és jogi szakértőmként vittem magammal,
meg hát amúgy is –, meg még valaki, akivel ott a folyosón ismerkedtünk meg és meghívtuk nézőnek.
Hosszú beszédet írtunk, ami tetszett a köztársaság bírájának,
többet nem is kérdezett, ítélt. Íme a beszéd:
Tisztelt Városi Bíróság!
A felperes keresetében a Polgári Törvénykönyv 389. §-ára hivatkozva kérte a tisztelt Bíróságot, hogy kötelezzék az alperest
a követelt összeg megfizetésére. A hivatkozott paragrafus a
megrendelőt vállalkozási szerződés alapján kötelezi díjfizetésre. A peres felek között a véleménykülönbség éppen abban áll,
hogy a követelés keletkezésének időpontjában állt-e fenn közöttük érvényes vállalkozási szerződés vagy sem.
Álláspontom szerint a felperes és köztem a vállalkozási szerződés a kérdéses időszakban nem állt fenn, éspedig a felperes
által fogalmazott és mindkét fél által aláírt Egyedi Előfizetői
Szerződés harmadik pontjában foglaltak miatt. Idézem:
Bármelyik fél jogosult a Szerződést indoklás nélkül, írásban
tett nyilatkozattal felmondani, a felmondási idő 30 nap.
Idézet vége. Álláspontom szerint én ezt 2003. július 10-én
megtettem, szerződésünk tehát 2003. augusztus 10-én megszűnt. A perbeli összeg azonban a 2003. augusztus 1-je és november 19-e közötti időszakban nyújtott szolgáltatás ellenértéke.
A felperes álláspontja szerint a vállalkozási szerződés közöttünk ebben az időszakban is fennállt, éspedig azért, mert egészen 2003. november 19-éig nem kapott tőlem írásos felmondást. Az én álláspontom szerint írásos felmondásomat a felperes már 2003. július 10-én megkapta. A felperes álláspontja
szerint ez nem volt írásos felmondás, mert elektronikus levél
formájában érkezett.
Tisztelt Városi Bíróság!
A peres felek közötti véleménykülönbség tehát abban áll,
hogy az elektronikus levél megfelel-e a vállalkozási szerződés
azon kitételének, hogy a szerződést írásban lehet felmondani;
más szavakkal a tisztelt Városi Bíróságra hárult az a feladat,
hogy eldöntse a magyar nyelv írás szavának pontos jelentését.
A szavak általánosan elfogadott jelentése általában megtalálha-

tó a Magyar Értelmező Kéziszótárban, amelynek 1992-ben
megjelent kilencedik kiadását magammal hoztam a tárgyalóterembe. A szótár 600. oldalán található az írás főnév magyarázata, amely a következő jelentéstartományokat fedi le:
1. Az a cselekvés, hogy valamit írnak; az erre való készség
mint tantárgy; irodalmi, újságírói tevékenység.
2. A leírt betűsor(ok) képe.
3. Írásrendszer.
4. Írott szöveg; irat, okirat, igazolvány; írásmű, írott szellemi
termék; a Szentírás.
5. Pénznek, érmének az az oldala, amelyen az értéket jelző
szám van.
6. Kézimunka, dísztárgy vonalas mintájú díszítése.
Ahhoz, hogy ezt a szómagyarázatot értelmezni tudjuk, szükségünk van az ír ige magyarázatára is, amely a szótár 599. oldalán szerepel, és rövidítve így hangzik:
1. (Betűket, számokat stb.) nyomot hagyó eszközzel valamely
felületen látható alakban folyamatosan létrehoz.
2. (Mondanivalót) ebben a formában rögzítve közöl.
A további két jelentést a tisztelt Bíróság idejét kímélendő
nem ismertetem. Mint látjuk, az írás fogalmának jellemzője az,
hogy valamely felületen nyomot hagyva közöljük mondanivalónkat. Ez akkor válik igazán egyértelművé, ha szembeállítjuk
olyan szavakkal, amelyek szintén mondanivaló közlését jelölik.
Ilyen például a beszéd főnév, amelyet a szótár 125. oldala rövidítve így határoz meg:
1. A beszélés mint a beszédszervekkel való hallható megnyilatkozás.
A további jelentéseket ismét mellőzném. Érzékelhető, hogy
miközben mindkét fogalom a mondanivaló közlését jelenti, írás
esetén valamely felületen nyomot hagyva közöljük azt, beszéd
esetén azonban beszédszerveinkkel hangokat kiadva tesszük.
Konkrétan az elektronikus levélről mint az írás esetleges formájáról ez a szótár nem szólhat, hiszen szöveganyaga még
1972-ben látott napvilágot. Ezért hoztam magammal a tárgyalóterembe David Crystal A nyelv enciklopédiája című könyvét
is, amelynek angol eredetije 1997-ben jelent meg, igen neves
kiadó, a Cambridge University Press gondozásában. E könyv
235. oldaláról idézném a következőket:

A grafikus megjelenítés története sok eszközt ismer: használtak vagy használnak nádat, lúdtollat, ecsetet, acél tollhegyet,
töltő-, golyós- és filctollat, ceruzát, krétát, rajzszenet, írógépet,
lézernyomtatót, fényszedő rendszereket és szövegszerkesztőket. Az íróeszközök sokféle természetes és szintetikus készítményt alkalmaznak, ezek köre a kezdetben használt vértől és
növényi nedvektől a modern színes tintákig, fotokémiai anyagokig, a fénysugárig és az elektromos töltésig terjed. Az igénybe vett felületek is nagy változatosságot mutatnak: állati csont,
kő, anyag, viasz, cserép, szövet, papirusz, pergamen, papír,
film és elektronikus képernyő.
Mindkét idézett művet elismert szakemberek állították össze.
Szeretném ezért megkérni a tisztelt Városi Bíróságot, tekintse
az elhangzottakat mint szakértői véleményt az írás fogalmának
egyértelmű tisztázása tárgyában.
Tisztelt Városi Bíróság!
Az eddigiek alapján, ha azokat a tisztelt Bíróság elfogadja,
nyilvánvaló, hogy 2003. július 10-én kelt elektronikus levelem
teljesítette a felperes által fogalmazott Egyedi Előfizetői Szerződés harmadik pontjában megjelölt azon kritériumot, hogy a
szerződést írásban kell felmondani. További megkötést a felperes nem határozott meg, és az elektronikus levelet mint az írás
egyik formáját nem zárta ki.
Az ügyben keletkezett levelezésünk során azonban hivatkozott az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényre, azt állítva, hogy a szerződést felmondó elektronikus levelem
nem felelt meg ezen törvény előírásainak. A felperesnek ez az
állítása tökéletesen igaz. Egyetlen elektronikus levelet sem láttam el az említett törvénynek megfelelő elektronikus aláírással,
aminek indokául a következőket kívánom előadni.
Először: A kérdéses időszakot megelőzően hat évig használtam az internetet, több különböző szolgáltatóval állva hoszszabb-rövidebb ideig szerződésben. Soha, egyetlen esetben sem
fordult elő, hogy valamely internetszolgáltató ne fogadta volna
el szerződéskötési, -módosítási vagy -felmondási szándékomat
közönséges elektronikus levél vagy telefonhívás formájában,
hanem akár elektronikus aláírást, akár postai levél vagy fax
küldését követelte volna meg. Úgy hiszem, joggal alakítottam

ki azt a meggyőződést, hogy az internetszolgáltatás piacán bevett gyakorlat, hogy szerződéskötéshez, -módosításhoz vagy
-felmondáshoz akár az aláíratlan elektronikus levél, akár a telefonhívás elegendő.
Másodszor: Vállalkozási szerződésünk megkötésekor a felperes ugyanazt a magatartást tanúsította, amit az azt megelőző hat
évben más internetszolgáltatóktól megszokhattam. Szerződéskötési szándékommal 2002. július 15-én kerestem meg a felperest a *** budapesti telefonszámán. Ezt bizonyítja a részletes
telefonszámla is, amelyről kitűnik, hogy a mondott napon 17
óra 34 perckor hívtam fel a felperest. A beszélgetés a részletes
telefonszámla harmadik oldalán, 184-es tételszám alatt szerepel, és sem az ezt megelőző, sem az ezt követő napokban nem
irányult más hívás erre a telefonszámra.
Így tehát 2002. július 15-én délután kerestem meg a felperest
szerződéskötési szándékommal, telefonon. A felperes erről a
napról dátumozva készítette el a vállalkozási szerződést, de a
levélen, amelyhez a szerződést csatolta, már a másnapi, július
16-ai dátum áll. Idézném a levél szövegét: „Kérem a szerződés
egyik példányát aláírva visszaküldeni.” Idézet vége.
A vállalkozási szerződés részét képezi az Internet Regisztrációs Lap címet viselő oldal, amely a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatokat tartalmazza, így többek között – a Behívószám rovatban – azt a telefonszámot is, amelynek felhívásával a szolgáltatás használható. Ez a telefonszám ***. A részletes telefonszámla negyedik oldalán, 272-es tételszám alatt
megtalálható az első hívás, ami lakóhelyemről erre a telefonszámra irányult, éspedig 2002. július 17-én délután, 16 óra 49
perckor. A szolgáltatás tehát ebben az időpontban már bizonyítottan működött.
Meggyőződésem szerint a tisztelt Bíróság sem tartja lehetségesnek, hogy az a szerződés, amelyet a szolgáltató július 15-én
állít ki és egy július 16-án kelt levélhez csatolva küld el postán,
már július 17-én a megrendelő által aláírva visszaérkezhessen
hozzá. Ebből tehát az következik, hogy a vállalkozási szerződés megkötésekor a felperes maga sem érezte úgy, hogy a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges lenne az ügyfél által
aláírt szerződés, hanem az ügyfél korrektségében bízva a szolgáltatást már azelőtt nyújtani kezdte, hogy az aláírt szerződést

kézhez vette volna. Egy évvel később, a szerződés megszüntetésekor azonban a felperes már nem érezte úgy, hogy bíznia
kellene az ügyfél korrektségében, noha a szerződés fennállásának egy éve alatt részemről inkorrektséget, például késedelmes
fizetést nem tapasztalhatott.
A felperesnek a szerződés megkötésekor tanúsított magatartását vettem alapul akkor, amikor a szerződés megszüntetésére
irányuló szándékomat a számomra pillanatnyilag legegyszerűbb kommunikációs eszközzel fejeztem ki, ahogyan korábban
a szerződéskötésre irányuló szándékomat is kifejeztem. Az a
meggyőződés vezetett, hogy ha a felperes hajlandó volt megkezdeni a szolgáltatás nyújtását már azelőtt, hogy aláírásommal
kötelezettséget vállaltam volna a díjfizetésre, akkor nyilvánvalóan hajlandó lesz a szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére
is hasonló körülmények között.
Harmadszor: Az eddigieken felül azért sem használtam elektronikus aláírást a szerződés felmondásáról szóló elektronikus
leveleimen, mert a felperes a 2003. július 10-én küldött elektronikus levelemre a következőket válaszolta – idézem –:
E-mailben tett felmondó nyilatkozatát nem áll módunkban elfogadni. A felmondást kérem faxon (…), vagy levélben (…)
juttassa el hozzánk ügyfélkóddal és szerződéskóddal ellátva, a
felmondási idő harminc nap. Kérem statisztikai célból közölje
felmondásának okát.
Idézet vége. Ebből a szövegből logikusan nem feltételezhettem, hogy ha az elektronikus levelet, másképpen e-mailt ellátom elektronikus aláírással, akkor a felperes elfogadja azt a
szerződés felmondásául, hiszen a felperes úgy fogalmazott,
hogy – idézem –: „E-mailben tett felmondó nyilatkozatát nem
áll módunkban elfogadni.” A felperes nem jelezte, hogy ha azt
ellátom elektronikus aláírással, akkor módjában áll-e elfogadni
vagy sem; erről csupán négy hónappal később, 2003. november
19-én kelt levelében tájékoztatott.
Negyedszer: A kérdéses kommunikációs eszköz, a törvénynek megfelelő aláírás nélküli elektronikus levél használatára a
legfontosabb indokom az, hogy ezen a módon volt lehetőségem
kommunikálni a felperessel. Amint a későbbiekben előadom, a
kérdéses időszakban nem állt módomban a felperesnek szánt
levelet postára vinni és ott feladni.

Tisztelt Városi Bíróság!
A felperes az ügy eddigi folyamán két jogszabályra hivatkozott. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényt először 2003. november 19-én kelt levelében említette,
vagyis akkor, amikor már papíron elküldött levélben is felmondtam a szerződést, és amikor a jelen per tárgyát képező követelése már megszületett. A másik jogszabály a Polgári Törvénykönyv 389. §-a, amelyet a felperes által hivatkozva csupán
a 2004. augusztus 18-án kelt levelében láthattam, amelyben arra kéri a tisztelt Bíróságot, hogy a tárgyalást képviselőjének távollétében is tartsa meg.
Alperesi minőségemben csupán egyetlen jogszabályra kívánok hivatkozni, arra a törvényre, amelyet már 2003. november
14-én kelt levelemben is említettem a felperesnek, ám erre válaszul csupán a 2001. évi XXXV. törvényre való hivatkozást
kaptam. Ez a jogszabály a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. Említett levelemben hivatkoztam a törvény 2. §-ára,
amelynek első két bekezdése így szól:
2. § (1) Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához
vezet, illetve olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a
fogyatékos emberek képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek. (2) A fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során
úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos állapot rosszabbodását
megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse.
Hivatkoztam a törvény 3. §-ára is, ahol ez olvasható:
3. § A fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak
élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben
részesüljenek.
2003 novemberében két levelet is írtam a felperesnek, amelyekben erre a törvényre hivatkozva sérelmeztem, hogy tőlem
mint ágyhoz kötött mozgássérülttől megkövetelték egy számára
teljesíthetetlen feltétel teljesítését, nevezetesen azt, hogy menjen el a postára és adja fel a szerződés felmondásáról szóló levelet. Ágyhoz kötött mozgássérültet mondtam, ugyanis ezt a to-

lókocsit, amelyben a tisztelt Bíróság most engem lát, csupán fél
évvel később, 2004. április 29-én kaptam a társadalombiztosítástól. Addig a napig helyváltoztatásra képtelen voltam 1985ben bekövetkezett autóbalesetem óta, azaz tizenkilenc éven át.
Panaszomat 2004. április 28-án a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek küldött levélben is megismételtem, ezúttal is hivatkozva az 1998. évi XXVI. törvény előírásaira. A felperes
azonban mindmáig nem cáfolta azt az állításomat, hogy ezt a
törvényt megsértette.
Tisztelt Városi Bíróság!
Nem azért állok, azazhogy fekszem most itt, mert nem tettem
meg mindent a helyzet tisztázása érdekében. Amikor elektronikus levélben küldött felmondásomra a felperes azt válaszolta,
hogy azt nem áll módjában elfogadni, megpróbáltam elmagyarázni, hogy miért gondolom úgy, hogy ebben nincsen igaza.
Válaszul csupán annyi érkezett ismét, hogy nem áll módjában
elfogadni. Ezután több hónapon át minden héten elküldtem a
szolgáltatást felmondó elektronikus levelet, benne a szerződésünk azonosítására szolgáló kódokkal; első ízben 2003. szeptember 6-án. Választ nem kaptam.
Amikor a felperes 2003. november 10-én felszólítást küldött
nekem az előző három havi szolgáltatási díjról, írtam neki egy
levelet, amelyben ismertettem álláspontomat és hivatkoztam az
1998. évi XXVI. törvényre. Megkértem valakit, hogy adja postára a levelet, ám válaszként csak a 2001. évi XXXV. törvényre
való hivatkozást kaptam. Válaszomban ismét emlékeztettem a
felperest az 1998. évi XXVI. törvényre, úgyszintén az Egyedi
Előfizetési Szerződés tartalmára és az írás szó általánosan elfogadott jelentésére, amit az előbbiekben már a tisztelt Bíróság
elé tártam. A felperes válaszában csupán annyit felelt, hogy a
díjhátralék behajtásával kapcsolatban a továbbiakban *** ügyvéd fog eljárni. Ez a levél 2003. december 17-én kelt, s én ettől
kezdve vártam, hogy az ügyvéd úr majd megkeres az álláspontok egyeztetése céljából.
Ez nem történt meg; legközelebb csupán a tisztelt Bíróság által 2004. április 29-én kiadott fizetési meghagyást kaptam.
Úgy gondolom tehát, hogy kezdettől fogva mindent megtettem annak érdekében, hogy nézetkülönbségünket egymás kö-

zött, a tisztelt Bíróság munkájának igénybe vétele nélkül rendezhessük. A felperes azonban nem bizonyult partnernek.
Végezetül szeretném elmondani, hogy ha a tisztelt Bíróság az
alperesnek ad igazat, azzal a felperest nem éri kár. A részletes
telefonszámlák bizonyítják, hogy a szolgáltatást 2003. augusztus 1-jétől kezdve nem használtam. Amiért a felperes a vitatott
összeget kiszámlázta, az nem a szolgáltatás használata, hanem
pusztán az a tény, hogy a kérdéses időszakban is szerepeltem a
nyilvántartásában.
Tisztelt Városi Bíróság!
Védekezésemet a fentiekben előadtam; a döntés az Önök kezében van. Ha azonban a tisztelt Bíróság a felperesnek ad igazat, akkor szeretném bemutatni a saját jövedelmemről és a velem közös háztartásban élő élettársam jövedelméről szóló igazolásokat, és kérem a tisztelt Bíróságot, hogy a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 84. §-a alapján költségmentességet engedélyezni szíveskedjék.
Köszönöm szépen.
Dossziém utolsó tétele az ítélet. A cég nem fellebbezett, nem
futott több kört a 4545 forintos, gigászi követelés behajtásáért.
Az indokolást mutatom:
A bíróság […] az alábbi tényállást állapította meg:
A felperes, mint szolgáltató, és az alperes, mint felhasználó
között 2002. július 15. napján internetszolgáltatásra vonatkozó
szerződés jött létre. A szerződés 3. pontja rendelkezik arról,
hogy a szerződés határozott időre jön létre. Bármelyik fél jogosult a szerződést indoklás nélkül írásban tett nyilatkozattal felmondani, a felmondási idő 30 nap. Jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem, azon kötelezettsége alól, amelyek a felmondás időpontjában fennállnak.
Az alperes a szerződést 2003. év július hó 10. napján a felpereshez címzett elektronikus levélben felmondta. Ezen elektronikus levél elektronikus aláírással nem volt ellátva.
A felperes 2003. július 11. napján alperesnek írt elektronikus
levelében az alábbiakat közölte:
„E-mailben tett felmondó nyilatkozatát nem áll módunkban
elfogadni. A felmondást kérem faxon, vagy levélben juttassa el

hozzánk ügyfélkóddal és szerződéskóddal ellátva, a felmondási
idő 30 nap. Kérem statisztikai célból közölje felmondásának
okát.”
Alperes postai levélben, írásban 2003. november 19. napján
mondta fel a szerződést, figyelemmel arra, hogy a korábbi szerződést felmondó nyilatkozatát a felperes nem volt hajlandó tudomásul venni.
Az alperes elektronikus levélben történt szerződést felbontó
nyilatkozata érvényes, és hatályos jognyilatkozat.
Az alperes 1985-ben bekövetkezett autóbalesete óta 2004. év
április 29. napjáig ágyhoz kötött mozgássérült volt. Ekkor a
Társadalombiztosítástól tolókocsit kapott, így jelenleg már képes helyváltoztatásra.
A felperes keresetében kérte a bíróságot, kötelezze az alperest
4545 Ft tőke, ezen összeg után 2003. október hó 6. napjától a
kifizetésig járó mindenkori költségvetési törvényben megállapított mértékű kamat, valamint eljárási illetékből és ügyvédi
munkadíjból álló perköltsége megfizetésére. Keresetét arra alapította, hogy az alperes a Ptk. 389. §-ában foglaltakat megsértette. Nem ismerte el hatályos felmondó nyilatkozatként a
2003. év július 10. napján részére megküldött elektronikus levélben foglaltakat. Előadta, hogy az alperesnek 2003. év augusztus hó 14. és 2003. év december hó 4. napja között mindösszesen 4545 Ft tartozása keletkezett vele szemben. […]
Az alperes ellenkérelme a felperes keresetének elutasítására
irányult. A Magyar Értelmező Kéziszótárban, valamint David
Crystal: A nyelv enciklopédiája című könyvében az írás fogalmával kapcsolatban kifejtettekre utalva hangsúlyozta, hogy az
általa felperesnek írt elektronikus levél az írás fogalmában foglaltaknak megfelel, nyilatkozata ezért a szerződésben foglaltaknak megfelelt. Nem vitatta, hogy felperesnek írt elektronikus
levele nem volt ellátva a 2001. évi XXXV. tv. szerinti elektronikus aláírással, hangsúlyozta azonban, hogy a perbeli időszakot megelőzően 6 évig használta az internetet, több különböző
szolgáltatóval állt szerződéses kapcsolatban, ezen kapcsolatok
során soha egyetlen szolgáltató sem reagált a felpereshez hasonló módon. Utalt továbbá arra is, hogy a szerződés megkötésekor maga a felperes sem várta el az ő írásbeli nyilatkozatát,
hanem ennek megérkezése előtt már megkezdte a szolgáltatást.

Kiemelte továbbá, hogy a felperes felmondó levélre írt válaszában kizárólag annyit közölt, hogy e-mailban tett felmondó nyilatkozatát nem áll módjában elfogadni. Ezen levélben nem sérelmezte a felperes, hogy az elektronikus aláírás hiánya miatt
nem fogadja el a felmondó nyilatkozatot. Az alperes hangsúlyozta továbbá, hogy a perbeli időszakban ágyhoz kötött mozgássérült volt, kizárólag az általa igénybe vett módon tudott
kommunikálni a külvilággal, és így a felperessel is. E körben
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a felperes elutasító magatartásával nem vette figyelembe a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv.
2. §, valamint 3. §-ában foglaltakat.
A bíróság álláspontja szerint a felperes keresete alaptalan:
[Következik a Ptk. 389. és az esélyegyenlőségi törvény 2–3.
§-ának ismertetése, majd az írás és ír szavak magyarázatának
idézése az értelmező szótárból.]
Az alperes által hivatkozott A nyelv enciklopádiája című
könyvben kifejtésre kerül, hogy a grafikus megjelenítésre
igénybe vett felületek nagy változatosságot mutatnak: [felsorolja]
Az eljárás során az alperes sem vitatta, hogy a felperesnek
küldött szerződés felmondására vonatkozó elektronikus levele
nem lett ellátva a 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott
elektronikus aláírással. A bíróság álláspontja szerint azonban e
tény ellenére az alperes felperesnek elektronikus levélben megküldött szerződést felmondó nyilatkozata érvényes jognyilatkozatnak tekintendő. E körben a bíróság álláspontja a következő:
Elsődlegesen kiemeli a bíróság, hogy az alperes által igénybe
vett kommunikációs eszköz az írásbeliség előzőekben részletesen ismertetett fogalmába beletartozik. Másrészt kiemeli a bíróság, hogy a felperes által sem vitatott tény az, hogy az alperes
súlyos fokban mozgássérült. E tényt a felperes a perbeli időszakban is ismerte, ezért a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló előzőekben hivatkozott
jogszabályi rendelkezéseket figyelembe kellett volna vennie eljárása során. Minimálisan elvárható magatartás lett volna
ugyanis a felperes részéről, hogy az alperes fogyatékosságára
figyelemmel mindenben, így a szerződés felmondása körében

is megkülönböztetett gondossággal kezelje, segítse őt az ügyek
intézésében.
Összegezve az előzőekben kifejtetteket, a bíróság megállapította, hogy az alperes elektronikus levélben küldött felmondó
nyilatkozata érvényes, megállapította továbbá, hogy a felperes
alperessel szemben a szerződés felmondásával kapcsolatban tanúsított magatartása a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket
megsértette. Mindezen okból kifolyólag a bíróság a felperes
keresetét mint alaptalant, elutasította.
Hát így történt. Nincs más teendőnk, mint meghajlongani a
tisztelt publikum előtt és átvenni a virágcsokrokat.

2006.06.08.

Szemtelen vásárló,
szemtelen eladó
Úgy néz ki, megint írhatok hivatalos leveleket. Egy tolókocsit
rendeltünk az ****** Kft.-től,* megbeszéltünk minden megbeszélnivalót, küldik. Párszor rátelefonáltam az alkalmazottra, hát
igen, még nem jutott el a postára, de rövidesen küldi. Ma megint rátelefonáltam, és amikor ismét ezt a választ kaptam, akkor felhívtam az ügyvezetőt, H. urat. Mivelhogy három hete
nem érkezik meg a tolókocsi.
Női hang vette föl, milyen ügyben? Mondom, egy vásárlója
vagyok. H. úrnál vendégek vannak, mit szeretne vásárolni?
Mondom, semmit se szeretnék vásárolni, kérdezni szeretnék
valamit H. úrtól. Nem mondta, hogy hívjam később, pedig
mondhatta volna – átvette a telefont. Mondtam a nevemet,
azonnal tudta, hogy ki vagyok és mit akarok, épp csak az volt
furcsa, hogy tegezett. Általában engemet vadidegen emberek
gyakran tegeznek kéretlenül, nem a neten, ahol ez természetes,
hanem a „gyereket, állatot és tolókocsist tegezni kell” elv alap*

Lásd a következő cikkben.

ján; de most érezhetően nem erről volt szó, H. úr nem lenézésből tegezett, hanem úgy emlékezett, hogy mi tegeződünk.
Hogy honnan, az rejtély.
Megkérdeztem, hogy az gyakori szokás-e cégüknél – persze
tegezve, mert a tegezést azzal viszonzom –, hogy a raktáron levő árut három hét alatt sem szállítják. Miért kell nekem emiatt
hetente odatelefonálnom? Fegyelmit fog adni a beosztottjának,
felelte. Ez minden? – kérdezem, mivelhogy én azzal ugye nem
vagyok kisegítve, attól nem vettük hamarabb használatba a kocsit. Netán árengedmény a késedelemért? Kis szünet. Megbeszéli a beosztottjával. Rendben, mondtam (mivelhogy a beosztott öt perccel azelőtt azt mondta, hogy máris megy feladni, hát
nyilván meg kell vele beszélni, hogy milyen összeget írjon az
utánvétes papírra), várom a hívásodat, szervusz. Viszonthallásra, felelte.
Öt perc lehetett talán, H. úr csörög a telefonból. Azzal kezdte,
hogy őnáluk az egy kivételezés, hogy postán küldik el az árut.
(Ez miért most derült ki?) Közöltem vele annak a rokonunknak
a nevét a város nevével együtt, aki alig pár hete felhívta őt és
megkérdezte, hogy kapható-e egy bizonyos árucikk, mire ők
habozás nélkül, rögtön másnap postára tették, átvette, kifizette,
használja. (A rokonnak persze mi beszéltünk az abdai cégről,
mint ahol feltehetőleg beszerezhető, amire szüksége van, mi
adtuk meg neki H. úr mobilszámát.) Azt nem tudtam meg,
hogy ez a kivételezés miért járt a rokonunknak, akiről akkor
hallottak életükben először és soha nem látták, és miért nem jár
– mert ha erről beszél, akkor nyilván nem jár – nekünk, akik
már eltöltöttek a raktárukban három órát és otthagytak kilencvenötezer forintot, mert H. úr váratlan fordulattal rátért felesége és a maga egészségügyi problémáira, egyiknek a lába, másiknak a gerince, nem jegyeztem meg, és közölte, hogy beosztottja most három ember munkáját végzi, ezért ő szemtelennek
érzi az előző telefonomat. És már megint tegezett, pedig az
előbb már eljutott odáig, hogy „viszonthallásra”. Ez már letegezés volt. Olyan letegezés.
Ha nem ezzel fejezi be a mondatot, akkor megállítottam volna, hogy énnekem ne magyarázzon az egészségügyi problémáiról, először is mert ha hasonlóval viszonzom és elmondom a mi
családunk egészségügyi problémáit, akkor az nagyon hosszú

történet lesz, ami pontosan annyira fogja őt érdekelni, mint engem az övék; másodszor pedig ha nem tűnt volna föl neki, ő itt
a munkáját végzi, és engem, a vásárlót már hivatalból sem érdekelhetnek az ő problémái. De hát erre nem jutott alkalom,
mivelhogy azzal fejezte be a mondatot, amivel.
Innentől a beszélgetés rövid és egyoldalú lett, ő is beszélt
ugyan, de engem már nem érdekelt, hogy mit, nem is hallottam
a saját hangomtól. Közöltem vele, hogy semmiféleképpen nem
tűröm el, hogy egy kereskedő, akinél én vásárolok, az én viselkedésemet minősítse, pláne hogy szemtelennek nevezzen engem, amire ő levágta a telefont.
Elmondtam a történteket feleségemnek is, aki felhívta H.
urat, óhajtván a magyarázatot és a helyzet tisztázását. H. úr közölte, hogy nem adja el a tolókocsit, amire feleségem megkérdezte, hogyan is van az, hogy őneki valami baja van egy emberrel és ezért megbüntet egy másikat, mert a tolókocsi nem
nekem és nem is neki kell, hanem a testvérének. Erre H. úr kissé elbizonytalanodott, ő ezt nem tudta. (Valószínűleg azért,
mert semmi köze hozzá, hogy amit vásárolok tőle, azt kinek
vásárolom. Feltehetően ő sem közli a szupermarketben, hogy
az egyes beblokkolandó élelmiszereket a család melyik tagja
fogja elfogyasztani.)
Elmondta, hogy ők egy karitatív szervezet, amit én sajnos
nem tudok hova tenni, mert a márciusban tőlük vett rámpa és
egyéb segédeszközök árát még mindig nem tudtuk visszafizetni
annak a barátunknak, akitől kölcsönkértük; ha a barátunk azt
mondaná, hogy ő karitatív alapon cselekszik, azt érteném, mert
egy átvételi elismervény nem sok, annyit se kapott a százezer
forintjáról, de hogy H. úr káeftéje mitől karitatív, arról fogalmam sincs. Valahogy nem úgy néz ki a cég házacskája, mint
akik mindjárt tönkremennek a nagy segítésben, persze mit tudhatom én azt, lehet, hogy az egy gazdag vállalkozóé, ők csak
kegyelemből kaptak egy sarkot. Mindenesetre akinél én egy
összegben ott hagyok kilencvenötezer kölcsönbe vett forintot,
az minden, csak nem karitatív.
Feleségem elmondta H. úrnak, hogy én ebben a blogban meg
fogom írni az eseményeket, amit H. úr zsarolásnak nevezett. Ez
is ugye kicsit nehezen védhető, ugyanis ő nem azt mondta,
hogy megírom az eseményeket, ha ő ezt meg azt meg amazt te-

szi vagy nem teszi, hanem azt, hogy az eseményeket márpedig
megírom és kész. Ha a lábam előtt csúszik, akkor is megírom,
hogy ő, az abdai EÜ2000 Kft. ügyvezetője szemtelennek nevezte a visszatérő vásárlóját, amiért az reklamálta nála a késedelmes szállítást. Ha ingyen ideadja a tolókocsit, futárcéggel
elküldi és azt is ő fizeti, akkor is megírom, hogy sok szemtelen
kereskedővel találkoztam már, de eddig ő viszi a pálmát, mert
az, hogy leszemtelenezi a vásárlót, az egy dolog, de hogy utána
ő követel bocsánatkérést, az már párját ritkítja. Semmiféle
módszer nem létezik arra, hogy ő mindezek megírásában engem megakadályozzon. Akkor hol itt a zsarolás?
Szó esett egészségügyi problémákról is, feleségem csak anynyit mondott, hogy beszéltek ilyesmiről, nem kérdeztem a részleteket, hiszen őt köti a titoktartási kötelezettség. (Ámbár nem
hiszem, hogy ezt H. úr is tudná.) Eszembe jutott az az eladó,
akivel egyik nap találkoztunk egy üzletben, régi ismerősök vagyunk, de nem kérdeztem meg, hogy mi baja – szemlátomást
volt valami baja –, mert olyan közeli ismerősök mégse vagyunk, és mint vevő úgy döntöttem, hogy nem avatkozom a
dolgába. Ha mint vevő máshogy döntök, akkor már mint magánemberen rajta áll, hogy bizalmába fogad-e vagy sem, de ha
kérdezés nélkül megpróbálja rám tukmálni a bajait, akkor
kénytelen vagyok őt mint eladót tekinteni és kikérni magamnak: én vásárolni jöttem, nem a bajait hallgatni. Az pedig, hogy
mobiltelefonon mondjuk el mindezt a vásárló költségére…
H. úr azt is elmondta, hogy nem bízik bennünk: fél, hogy miután átvettük a kocsit, én közlöm, hogy nem ilyet akartunk. Feleségem értetlenül fogadta, hogy azok után, hogy már ismer
minket és nem kis pénzt hagytunk ott, ne bízzon bennünk, és
javasolta, hogy fényképezzék le a kocsit, küldjék el a képet és a
dolgot elrendezhetjük. Ők nem tudnak emailben képet küldeni.
(Jól felszerelt cég.) Akkor küldünk egy számot, ahová mobilon
el tudják küldeni a képet, mert azt tudnak.
Feleségem megemlítette, hogy ottlétünkkor látott H. úr kocsiján egy halat, és hogy ez azt jelenti-e, amit ő gondol. Erről is
hosszabban beszélgettek, és H. úr hamarosan megkérdezte,
hogy tehet-e többet annál, hogy bocsánatot kér és elküldi a kocsit. Feleségem továbbította a kérdést, én nemmel feleltem, ennél nem tehet többet, de ami elhangzott, az elhangzott. Termé-

szetesen ezt nem tekinthetem bocsánatkérésnek, hiszen nem
kért bocsánatot, főleg nem tőlem, hanem megkérdezte, hogy
mit tehet. Maga a bocsánatkérés nem hangzott el.
Nem tudok mindent elsorolni a mi költségünkre folytatott huszonhárom perces mobilbeszélgetésből, amiből ráadásul csak
az egyik oldalnak voltam fültanúja; a végén nem is volt konklúzió, a mobil döntötte el, hogy mikor legyen vége: lemerült.
A folytatás már SMS-ekben zajlott. Amint ígértük, küldtünk
telefonszámot:
Arra kérem, a kocsi fényképét a *** telefonszámra legyen
szíves elküldeni. Jelezni fogok a kép megnézése után. Köszönöm.
De nem várt válasz érkezett a feleség aláírásával:

Kicsit furcsa, hogy egy kereskedő nem tud az áruja eladásával foglalkozni, de hát még azt sem lehet tudni, hogy mi az a
minden tőle telhető. Eszembe se jutott volna, hogy őtőle bármit
is várjak, ha a cégük teljesíti a megállapodást és postára adja az
árut. Amikor láttam, hogy ez már három hete nem sikerül, akkor sem vártam tőle semmiféle „minden tőle telhetőt”, csak
megkérdeztem, hogy miért kell nekem hetente rájuk telefonálnom, és feltettem a kérdést, hogy ekkora késésnél adnak-e árengedményt; az ilyesmit egyébként egy kereskedőtől nem kell
megkérdezni, magától ajánlja fel. Azután viszont, hogy szemtelennek nevezett, rendkívül meglep, hogy még neki áll följebb.
Nem vagyok hozzászokva, hogy engem egy boltos sértegessen,
aztán még ő adja a sértettet.
Az is meglep, hogy az egyik percben H. úr azt kérdezi, hogy
tehet-e többet ennél meg amannál, szemlátomást megoldani
szándékozik a problémát, oly módon, mint aki magát érzi hibásnak és nem a másik felet – a következő percben viszont a
feleség homlokegyenest az ellenkezőjét írja. Hogy működik
ez? Ezentúl úgy kell közértbe járnom, hogy miután kifizettem a

kenyeret, esetleg a pénztáros férje odajön és közli, hogy mégis
inkább zsömlét kapok?
A válaszunk nem H. úr lelkivilágával foglalkozott, hanem a
mi változatlanul fennálló vásárlási szándékunkkal:
Akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz tolókocsi, ne várjuk?
H-né következő SMS-e világos, egyértelmű helyzetet teremt.

Tehát:
1. ő követel bocsánatkérést, a kereskedő – ha egyáltalán lehet
így nevezni –, aki pimaszkodott a vevőjével, letegezte, szemtelennek nevezte;
2. a bocsánatkérést meg nem történt dolgok miatt követeli,
hazug zsarolónak nevezve a vásárlóját;
3. amíg a bocsánatkérés meg nem történik, addig nem hajlandó kiszolgálni a megsértett vásárlót, a megsértett vásárló feleségét és a megsértett vásárló feleségének a testvérét;
4. mindeközben ők egy karitatív szervezet, akiknek karitativitását szemlátomást nem zavarja, hogy éppen megtagadták egy
tolókocsi pénzért való eladását mozgássérülteknek;
5. azt pedig hadd ne minősítsem, hogy H. úr halat ragasztott a
kocsijára, keresztény hívő mivoltát hirdetendő. A mi kocsinkon
nincsen hal, nem érezzük szükségét lelkivilágunk ilyetén reklámozásának.
Természetesen az SMS-ek többi részét is lefényképeztem, a
feladó telefonszámát, az aláírást, a küldés időpontját, hiszen
ezek most már bizonyítékok. Bizonyítják a kereskedelmi törvény megszegését és a nyílt diszkriminációt. Ezzel már mehetek a fogyasztóvédelemhez, az EBH-hoz vagy akár a bírósághoz is.

2006.06.17.

Kedves kurva@anyadat.hu!
Köszönettel vettem leveledet, melynek szövege bizonyára nem
jogdíjas.
****** Kft. ügyvezetője "Valakit kiplakátolni az ember blogjában jogszerű magatartás, ha nem teszünk közzé személyes
adatot." No kispajtás, akkor kezdhetsz törölgetni, mert sokba
kerülhet, ha feljelentelek. "Ha kell, kártérítési pert indítok." 24
órát kapsz, hogy levedd a cégem nevét !!!
Köszönöm értékes soraidat, megörvendeztettél velük. Igaz,
nekem az az érzésem, hogy te nem valamiféle cégnek az ügyvezetője vagy, hanem Sanyika Alsómocsoládról, aki elolvasgatott pár dolgot a blogban és most a janit akarja adni. Viszont
engem szórakoztat, hogy most menjek és kicsillagozzam a cég
nevét, ugyanis a valódi cégvezető rászolgált egy kis szívatásra.
Most kénytelen lesz jönni és megmagyarázni, hogy ő nem írogat leveleket hamis címről, aláírás nélkül, trágár szavakkal és
arrogáns tartalommal, mivelhogy ugye egy üzletember a vásárlóiból él.
Persze továbbra sincs arról szó, hogy megijednék pitiáner
zsarolóktól vagy pláne Sanyikától, aki beszabadult apuci irodájába és hozzápiszkál a gépéhez. Csak szórakoztat megírni ezt a
bejegyzést, és úgy az igazi, hogy kicsillagozzam hozzá a nevet.
Lehet, hogy ezt fogom játszani a különböző Sanyikákkal, kicsillagozgatok mindenféléket. Aztán az egyiknél majd nem
csillagozom ki, hanem hagyom, hogy levágja magának a kötelet, megkösse rá a hurkot, beledugja a fejét és vigyorogjon.
Gondolkodtam rajta, hogy életbe léptessek-e valamilyen
rendszabályt az ilyen Sanyikák ellen, de végül is rájöttem,
hogy nem lenne praktikus. Azt tudnám tenni, amit a nagy website-ok tesznek, hogy regisztrálni kell, aztán küldenek egy linket, arra rákattintani és ezzel érvényesíteni az egészet – de ezzel megnehezíteném a dolgát azoknak, akik értelmes és jóindulatú leveleket küldenek a Postahivatalból.* Ők hetente húszan*
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harmincan vannak, a Sanyika-féle kis hülyékből meg évente
egy ha beesik, ennyiért nem érdemes.
(Amúgy rizikós ám az ilyen dolog, csak úgy szólok. Pár éve
valaki szórakozott az egyik listán, mindenkinek beszólogatott,
aztán valaki fogta magát, kicsit kutatott a neten és kirakta a listára a srác teljes nacionáléját, pedig az nem Alsómocsoládon
lakott, hanem Bécsben. És ott csak egy hostnév volt az összes
kiindulópont, a jó LAttilaD.org ennél sokkal többet rögzít az
emberről. A zsarolásért legkevesebb egy évet adnak, amivel
Sanyikának azért nem kell most szembenéznie, mert az igaz,
hogy azt írtam, amit írtam, de én ott azért nem kisgyerekekre
gondoltam.)

2006.07.13.

Biznisz iz biznisz
Jelentős üzleti sikereket hozott a mai nap, gondoltam, megosztom veletek.
Pár napja neten át megrendeltem egy árucikket, fölhívtak,
nincsen. Volt, de elfogyott. Mondom, az úgy nem baba, mert
az volt kiírva, hogy raktárról érkezik. Tudják, de nagyon sajnálják. Továbbá sajnálják, sajnálják, valamint, ha eddig még
nem mondták volna, sajnálják.
Jó, mondom. És másféle, hasonló? Hát volna éppen, de az
tízezer forinttal drágább. Értem, felelem, hát énnekem az megfelelne. Egyébként láttam én már olyat, hogy a raktáron levőnek hirdetett áru raktáron nem lévén, a vevőnek odaadták a
drágább árut az olcsóbbnak az árán. Hát ezt meg kell beszélni a
főnökkel.
Ma hívtak, ideadják az olcsóbbiknak az árán a drágábbikat.
A boltokban pedig vigyázni kell. Ma a Corában hagytunk
majdnem ott egy kis ajándékot, mert a gépük nem annyit számlázott, amennyit kellett volna. Fizetünk, átnézzük a blokkot,
nem stimmel. Nem szóltunk semmit, szépen visszamentünk a
polcokhoz és lefényképeztük a két túlszámlázott árucikk még

ott levő példányait az árcédulával együtt, nehogy csodálatosképpen megváltozzon a kiírás, de végül a fényképeket nem kellett fölhasználni. Mentünk a vevőszolgálathoz, hát igen, a gépben ezek az árak vannak. Rendicsek, mondom, tetszenek tudni
a törvényt. Persze hogy tudjuk a törvényt, felelik, vissza tudom
venni az árut. Az úgy nem lesz jó. Azt az árat fogjuk fizetni,
ami ki van írva. Hát de ez meg az meg amaz, az osztályvezető
így meg úgy. Beszélni óhajtunk vele. Nem tud lejönni. Dehogyisnem!
Félóra várakozás után visszakaptuk az egyik, közel kétezer
forintos különbözetet, mert tényleg annyi van kiírva. Volt még
emlegetve vonalkód meg mindenféle, de ez minket nem érdekelt. A másik különbözet, száztíz forint miatt még félórát kellett győzködni őket, végül Krisz megkérdezte, hogy ugye nem
akarnak száztíz forint miatt bíróságra járni, úgyhogy visszaadták a pénzt. Ezt a száztíz forintot kifejezetten a másik kétezer
miatt vertük rájuk. Nehogy már a lekvár tegye el a nagymamát.
Szóval az van, hogy ha a vásárló ismeri a jogait és tudja,
hogy mi a dörgés, akkor a legnagyobb cég is kénytelen szépen
fejet hajtani. Tessék kipróbálni.

2006.11.17.

Gyümölcsközi
Pár napja történt. Felhívom az Interfructot, miután megállapítottam, hogy bőbeszédű honlapjukon az egyetlen megszerezhető információ az, hogy nincs információ.
– Bözsi vagyok – veszi fel a telefont a Gyümölcsközi. Más
nevet mondott, de ez mindegy. Most tehát volt egy információm: tudtam, hogy a vonal másik végén ülőt Bözsinek hívták, de
nem tudtam, hogy a Gyümölcsközinél hívják-e Bözsinek vagy
a Gumigyárban. Feltételezve, hogy az előbbi, csókot lehelek a
kezére és egy árucikk ára felől tudakozódom.
– Hát azt nem tudom… tessék tartani…
Tartom.

– Nem tudom – tér vissza. – Hátra kellene menni és megnézni, itt énnekem nincs meg.
Gondolkodom egy verset, vajon akkor mit csinált mostanáig,
hol és miért, valamint hogy mi közöm nekem ahhoz, hogy őneki hova kell menni. Hát menjen, elvégre belőlem él. De nem
megy, én pedig nem unszolom. Elköszönök és leteszem.
Negyedóra múlva újra hívom őket, azzal, hogy ha Bözsi veszi
fel, akkor vidáman érdeklődöm az ár felől, és ha nem tudja, akkor meglepődöm, amiért negyedóra nem volt elég, hogy hátramenjen és megnézze. De nem ő veszi fel, hanem személyesen
Interfruct, jó napot kívánok, és kapcsol valahová, ahol úgyszintén Interfruct, jó napot kívánok veszi fel. Fölteszem a kérdésemet. Utánanéz és megmondja. Megköszönöm.
– Mindazonáltal ha összefutna Bözsivel, lenne kedves megmondani neki egy-két dolgot?
Elmondom az egy-két dolgot, kicsit zavartan mentegetőzik,
elköszönünk, letesszük.
Tetszik tudni, kedves Bözsike, a világon van egy olyan dolog, hogy munkahely. Bizonyos kötelmekkel jár. Például amikor felhívják az embert, akkor meg van mondva, hogy mit kell
mondani. Vagy tíz évvel ezelőtt volt egy telefonom, amit azzal
vettek föl: „Ír Nagykövetség, Embassy of Ireland, Ambasáid na
hÉireann, miben segíthetek?” Ezt egy színmagyar hölgynek így
végig kellett mondani, ha naponta százszor vette föl a telefont,
akkor százszor, mert – többek között – ez volt a munkája.
Nem kötelező udvariasan bemondani a telefonba: „Interfruct,
jó napot kívánok”, egyáltalán nem, Bözsike. El lehet menni
máshova dolgozni, olyan helyre, ahol nincsen telefon, vagy garantáltan valaki más veszi föl.
Ha viszont mégis felveszi a telefont, akkor viselkedni kell és
válaszolni kell, éppen úgy, ahogy a személyesen jelen levő vevővel szemben. Ha ez Magának nem sikerül, akkor lesz még
összetűzésünk, mert gyakran járunk oda vásárolni, és még egy
ilyen hibát nem nézek el.

2007.03.19.

Mi legyek, ha nagy leszek?
– Apu, mi legyek, ha nagy leszek?
– Mit szeretnél, kisfiam?
– Szeretnék sok pénzt keresni.
– Akkor legyél menedzser.
– De én nem akarom betegre dolgozni magam.
– Akkor legyél drogkereskedő.
– De törvényesen akarok sokat keresni.
– Akkor legyél pártelnök.
– És ha nem választanak újra?
– Értem, mi a problémád, kisfiam. Egyvalamit tudok neked
tanácsolni. Ha sokkal több pénzt akarsz keresni, mint amennyit
megérdemelsz, törvényesen és kockázat nélkül, akkor tetszés
szerint kell megállapítanod az áraidat, ötletszerű szorzókra van
szükséged, és mindenféle szabályokra, amikkel hamarabb szedheted be a pénzt és később fizetheted vissza, amit fölöslegesen
szedtél be. Csakis gázszolgáltatónak mehetsz.

2007.10.04.

Kártérítési követelés
Először is felkérem Önöket, hogy vegyék elő a dossziémat és
nézzék át a korábbi levelezéseket. Ha ez megvan, akkor hallgassák meg a Kerry Weaverrel szeptember 6-án 22 óra tájban
folytatott beszélgetésemet. Kész? Akkor közlöm, hogy betelt a
mérték. Akkor is hamarosan betelt volna, ha Weaver „úr”
szimplán csak megaláz a szokott módon, de ahogyan tette, az
minden képzeletet felülmúl. De tessék az átirat is, hogy hivatkozni tudjak részletekre. Egyes mondatok, mondatrészek mögé
számokat fogok tenni és az átirat után kommentálok.

– Üdvözlöm, Kerry Weaver vagyok, miben tudok segíteni
önnek?
– Kezicsókolom, jó estét kívánok, egy egyszeri átutalást szeretnék.
– Értem, esetleg a Láng Attila Dávidot tudná nekem adni? 1
– Nem, viszont be fogom perelni a bankját most már…
– Értem, hölgyem…
– …mert ebből elég.
– …vonalas ügyintézői szolgáltatást hívta, tehát itt a kártya
birtokosának kell…
– Én vagyok, amint ön azt nagyon jól tudja, 2 én vagyok a
kártya birtokosa.
– …tulajdonosa, látom, 3 de a kártya tulajdonosa, az a Láng
Attila Dávid.
– Tudom a nevemet, uram.
(csend) 4
– Tehát. Ott tartottunk, hogy egy egyszeri átutalás.
– Nem tudom önnek végrehajtani.
– Figyelmeztetem, hogy ez most már hűtlen kezelés.
– Nem hűtlen ke…
– Ez az én pénzem. 5
– Akkor fáradjon be a fiókba és utalja át ott. 6 Itt csak a…
– Én nem fáradhatok be fiókba és nem utalhatok át ott. Önöknek ez a szolgáltatásuk azért van, hogy én használjam!
– Akkor a saját kártyájával jelen…
– A saját kártyámmal jelentkeztem be.
(csend) 7
– Még valami további kérdés?
(egy-két érthetetlen szótag)
– Tessék?
– Tehát az ön neve Láng Attila Dávid? 8
– Természetesen.
– Értem… Akkor néhány ellenőrző kérdést fogok önnek feltenni a számlával kapcsolatban, s azt követően akkor átutaljuk
a pénzt. 9 Kérnék öntől egy személyiigazolvány-számot…
– Nem tudok önnek személyiigazolvány-számot adni, nem
tartom magamnál a nap minden percében a személyimet. Erre
senki nem kényszeríthet.
– Értem, akkor a következő kérdésem a levelezési cím.

– Levelezési cím? Milyen levelezési cím? 10
– Ahová kikapja a számlakivonatokat.
– Ja! Az személyes adat, azt sajnos nem adhatom meg, csak
az OTP ügyintézőjének. 11
– OTP-ügyintéző vagyok.
– Én meg Láng Attila Dávid. Ha ön nem hiszi el nekem, hogy
az vagyok, aki vagyok, akkor én mért higgyem el önnek, hogy
ön az, akinek mondja magát? 12
– Értem. 13 Akkor ez esetben nem tudok önnek segíteni,
megkérném, hogy akkor fiókban adja meg ezt az utalást. 14
– Ez esetben én be fogom az ön bankját perelni. Szerződésszegésért mindenképpen! 15
– Rendben. Énnekem jogom van feltenni az ellenőrző kérdéseket, 16 amennyiben ön ezt elutasítja, így nem tudom a tranzakciót végrehajtani.
– Ez esetben anyagi kárt okoz nekem. 17
– Nem tudok segíteni ez esetben, mint mondtam. 18
– Aha! No. Erre a kérdésre még alkalomadtán visszatérünk; a
levelezési cím [az átiratból törölve]. 19
– Köszönöm. Születési helyét, idejét és édesanyja leánykori
nevét kérem még.
– Ezek is személyes adatok, de úgy látszik, hogy kénytelen
vagyok őket megadni. [megadom a születési helyemet és időmet] …mit tetszett még kérdezni? 20 Anyám lánykori neve.
[megadom]
– Köszönöm szépen. Állandó megbízás kapcsolódik a számlához?
– Nem.
– Beszedési megbízás a Generali Biztosító felé?
– Generali Biztosító?! Nem. 21
– Köszönöm. Mekkora az összeg, amit utalni kíván? 22
– Aha. Szóval eljutottunk ehhez a részéhez is, hogy se tolvaj,
se csaló nem vagyok, úgy látszik. 23
[Rögzítjük az átutalás adatait.]
– Visszaolvasom önnek a megbízást, és mielőtt jóváhagyná,
annyit mondok még, hogy a felettesem engedélyére lesz szükségem ahhoz, hogy az átutalás megtörténjen, tehát amint a felettesem engedélyezte, úgy fogja… úgy fogja megkapni az úr a
pénzt. 24

[Visszaolvassa az adatokat.]
– Jóváhagyja ezt? 25
– Az adatok helyesek… de mielőtt jóváhagyom, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy mikor lesz meg az ön felettesének az engedélye.
– Reggel hét óra után.
– Reggel hét óra után mennyivel?
– Amint leellenőrzik, hölgyem. 26
– Micsodát, uram?
(csend)
– Mit ellenőriznek le?
(csend)
– Visszahallgatják a korábbi hívásokat, az alapján hangmintát
vesznek és onnan fogják leellenőrizni, és leengedé…
– Hangmintát?! Mért nem lehetett ezzel kezdeni mondjuk
egy évvel ezelőtt? (csend) Sokkal egyszerűbb lenne mindenkinek az élete. Önök nem aláznának meg engem minden egyes
telefonbeszélgetésnél, én nem kiabálnék önökkel minden egyes
telefonbeszélgetésnél… mért nem lehetett rögtön azzal kezdeni, amint én azt körülbelül fél évvel ezelőtt már javasoltam?
Hogy vegyenek hangmintát. 27
– …azért küldöm tovább az illetékeseknek, 28 megnézik…
– Aha.
– …és akkor aszerint fognak cselekedni. 29
– Aha. Értem. Akkor… mi a teendőm?… Jóváhagyom az átutalást.
– 30 …köszönöm szépen, ezt rögzítette a rendszer, miben tudok még segíteni önnek?
– Még egy kérdésre felelhetne nekem. Önöknél egy csomó
mindenre van előírás. Arra nincsen előírás, hogy miután megsértették az embert, bocsánatot kérjenek?
– Természetesen ezt is továbbítom, és amennyiben önnek van
igaza, 31 úgy egy bocsánatkérő levelet mindenképpen fogunk
önnek küldeni.
– Nem pont erre gondoltam… bocsánatkérő levelet már elég
sokat kaptam önöktől. 32 Én csak úgy most, itt, öntől, helyben,
prompt örültem volna egynek. Kezicsókolom, jó estét kívánok.
– Viszonthallásra.

1. A szokásos kezdés: Weaver „úr” nem megkérdezi, hogy ki
vagyok, hanem kijelenti, hogy én nem vagyok én. Úgy látszik,
Önök az EBH-határozat óta nyeregben érzik magukat: azt teszünk az ügyféllel, amit akarunk, a hatóság is minket igazol.
Tájékoztatom Önöket, hogy az EBH-t bepereltem; most Önök
következnek.
2. Feltételezem és elvárom, hogy tudja. Ha nem, akkor hazugság volt minden, amit Önök mondtak és írtak figyelmeztető
feljegyzésekről és intézkedésekről, hogy ez többet ne forduljon
elő. Hazudhat egy bank, amely az ügyfelei bizalmából él?
Nyilván nem. Ez esetben a telefonosok tudják, hogy nekem vékony a hangom, és szándékosan aláznak meg. Lennének szívesek állást foglalni ebben a kérdésben?
3. Sajnos a mondat eleje nem érthető. (Az Önök felvételén
igen?) Én regényíró vagyok, s mint ilyennek elég élénk a fantáziám. De akárhogy erőltetem, csak egyféleképpen tudom elképzelni a mondatot: „Ön a számla társtulajdonosa, látom…”
Ha a mondat így kezdődik, az azt jelenti, hogy Weaver „úr” a
számla másik társtulajdonosáról a következőket állítja:
– az én kártyámmal jelentkezik be, tehát csal;
– azt állítja, hogy ő azonos velem, tehát hazudik, hamis személyazonosságot használ;
– holott neki is van saját kártyája ugyanehhez a számlához,
amit nehézség nélkül használhatna, tehát hülye.
A számla társtulajdonosa a feleségem, akinek tanácsolni fogom, hogy indítson Kerry Weaver és/vagy az OTP ellen rágalmazási pert, ha az egyéb feltételek fennállnak; erről később.
4. Öt másodperc szünet az én költségemre. Kerry Weavernek
hallhatóan a torkán akadt, hogy uramnak szólítottam. De nem
vonta le a következtetést, hogy kölcsönkenyér visszajár.
5. Szeretném nyomatékosítani, mert látom, hogy nem egyértelmű. Az egy dolog, hogy Önök hogyan szórakoznak velem a
telefonban, amíg tehetik. Az viszont egy egészen másik történet, hogy engednek-e rendelkezni a saját pénzemmel. Ha nem,
akkor engem kár ér. Ha például nem engedik, hogy átutaljam
valakinek a pénzt, ami jár neki, akkor ő beperel engem, és mivel igaza lesz, megnyeri a pert. De kifizetni esetleg akkor sem
tudom, mert Önöknél van a pénzem, és nem engedik, hogy
használjam. Végső esetben eljuthatunk oda, hogy mindenemet

elárverezik, miközben a számlámon gyűlik a felhasználhatatlan
pénz.
Ez elég sötét perspektíva, ami persze nem is következhet be,
például azért sem, mert a számlához a feleségem is hozzáfér.
(De ha neki például mély hangja lenne? Találkoztam nővel,
akinek olyan mély hangja volt, hogy férfinak lehetett volna
nézni.) Elsősorban azonban azért nem fog bekövetkezni, mert
ha egyetlenegyszer megtagadják, hogy tetszésem szerint használjam a pénzemet, minden elképzelhető törvényes eszközt
meg fogok ragadni Önök ellen. Másnap a tévéhíradóban látni
fognak egy szakállas pasit, aki lejátssza a hangfelvételt arról,
hogy nem nyúlhatott a pénzéhez, mert nő. Természetesen külön
kártérítési per indul, büntetőper, pénzügyi felügyelet, mindenféle.
Szükségesnek tartottam ezt elmondani, ugyanis az az érzésem, hogy Önök eléggé félvállról kezelik az ügyet. Van tétje!
6. Ezt a pökhendi, arrogáns hangon odavetett parancsot viszszautasítom. Senki sincsen az Önök cégénél, akinek joga lenne
ilyen hangon beszélni velem. Weaver „úr” egyébként ezzel a
mondatával megsértette az esélyegyenlőségről szóló 1998. évi
XXVI. törvényt is, amennyiben egy mozgássérültet arra kötelezett, hogy – de ezt úgyis tudják. Erre még visszatérünk.
7. Négy másodperc szünet, az én költségemre. Weaver „urat”
megdöbbentette a közlés. Úgy tűnik, világképével összeegyeztethetetlen, hogy valaki nem csal, nem hazudik. Nem is hiszi el.
Jól emlékszem, hogy Önök a bizalom bankjának nevezik magukat?
8. A kérdés magyarra fordítva: „Azt akarja nekem bemesélni,
hogy maga egy férfi?”
9. Ez az állítás később hazugságnak bizonyult: szó sincs róla,
hogy átutalták volna és kész. Előbb még át kellett mennem a
felettesi vizsgálaton.
10. Tényleg nem értettem elsőre, hogy milyen címről beszél,
nekem nincs „levelezési címem”, csak lakcímem. Amilyen lelkiállapotba kerülök az Önökkel folytatott telefonoktól, az is
csoda, ha a nevemet tudom. Hiszen éppen azt vonják kétségbe.
11. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Már számtalanszor kijelentettem, hogy az Önök kvízjátéka semmire sem

jó, de ez Önöket nem érdekli. Ha bojkottálom, talán észre térnek.
12. Más szavakkal: ha Önök nem bíznak a saját biztonsági
rendszerükben, én miért bízzak? Ezt már megkérdeztem Önöktől, de nem jött válasz. Újra megkérdezem. Lesz válasz?
13. Dehogy érti, fogalma sincs róla, hogy miről gagyogok.
Nem is érdekli. Amikor a legelején megszólaltam, eldöntötte,
hogy nő vagyok, tehát csaló, a társadalom söpredéke, és innentől úgy kezel.
14. Már érezhető a hangjában a kívánság: szabadulni ettől a
zűrös csalótól. Világosan hallani a hangján, hogy ez egy beszélgetést lezáró mondat, amit legfeljebb egy-egy búcsúszó követhet.
15. Érdekelne jogászuk állásfoglalása arról, hogy ha megtagadják a telefonos ügyintézést – miközben a saját kártyámmal
léptem be, a saját számlámmal akarok rendelkezni –, az szerződésszegés-e. A saját jogászom állásfoglalását már ismerem.
16. Hát ez az. Neki mindig van egy védőbástyája: neki ehhez
meg amahhoz joga van. Szeretnék most már arról is hallani,
hogy nekem mihez van jogom.
17. És megjegyzem, annak is, akinek utaltam volna. Biztosan
hozzájut a pénzéhez, de késedelmesen. Holott ő aztán végképp
nem tehet semmiről, még azt az aljasságot sem követte el, hogy
férfi létére vékony vagy nő létére mély a hangja.
Ne felejtsünk el még valamit. Én nem ajándékba küldözgetek
pénzt; örülnék, ha megtehetném, de nem tehetem. Azért küldöm, mert az illetőnek jár. A mostani konkrét esetben – megosztom ezt Önökkel – azért jár, mert megkértem valakit, hogy
intézzen el nekem egy bevásárlást (mert én mozgássérült vagyok és nem tudok odamenni), és ő megtette. Szerintem ő több
joggal használhatná „a bizalom bankja” szlogent, mert meghitelezte nekem a pénzt. Méghozzá sokadszor. Ez egy olyan úriember, aki gyakran segít nekem és családomnak. Ha Önök
tönkreteszik ezt a jó viszonyt azzal, hogy nem engedik kifizetni
a tartozásomat – arra már nem is találok szavakat, hogy akkor
mi lesz.
18. Ez egyáltalán nem arra volt válasz, amit mondtam. Fura
banki alkalmazott, akit egy csöppet sem érdekel, ha kárt okoz
az ügyfélnek. Ez kivétel Önöknél vagy szabály?

19. Szeretném kijelenteni, hogy a címemet és a többi adatot
kényszer hatására adtam meg. Nem láttam más lehetőséget arra, hogy pénzéhez juttassam önzetlen segítőmet, mint azt, hogy
legbizalmasabb személyi adataimat belemondom egy olyan telefonba, amelyet tulajdonosa nem tart biztonságosnak.
Ugyanakkor felhívom figyelmüket, hogy felzaklatott lelkiállapotomban elhibáztam az irányítószámot. Ez megeshetett volna a számlaszámmal is.
20. Isten ments, hogy kisegítette volna fáradt elmémet, ami
este negyed tizenegykor, a megaláztatástól fölzaklatva nem
emlékezett mindhárom kérdésre. Szenvedjen a tolvaj spiné, ez
volt a hallgatásában.
21. Ezt a Generali Biztosítót abszolúte nem értettem, miért
pont az? Amúgy elég sokszor faggattak már így az Önök emberei, és nem emlékszem, hogy három kérdésnél több lett volna.
Egyre hosszabb kérdőívekre számíthatok? Vagy csak Weaver
„úrnak” szottyant kedve csuklóztatni még egy kicsit?
22. Három és fél perccel a beszélgetés kezdete után eljutottunk ahhoz a kérdéshez, amit rögtön az elején föl kellett volna
tenni.
23. Ez vágyálomnak bizonyult. Dehogyisnem vagyok én tolvaj!
24. Érdekes: az átutalás címzettjéről kevesebbet tud, mint rólam. Neki csak a puszta nevét tudja, a hangját nem hallotta. Ő
mégis „úr”. Minél több információja van valakiről, annál kevesebbet tud róla.
25. Értelmezésem szerint ezzel a kérdéssel Weaver „úr” kiszolgáltatta a számlámat egy idegennek. Hiszen folyamatosan
meg van győződve arról, hogy egy csaló nő vagyok. Akkor hogyan tehette föl ezt a kérdést?
26. Mert hölgye vagyok neki! Már mindent ellenőrzött, mindent elfogadott, már szabad volt rendelkeznem a számlával, és
még mindig hölgy vagyok! Akkor honnan veszi magának a jogot, hogy hozzányúljon a pénzemhez? Vagy én vagyok Láng
Attila Dávid, és akkor uram vagyok, vagy nem én vagyok az,
és illetéktelen használta a számlát. Kártyaszám, titkos kód,
Gestapo-vallatás, minden megvolt. Mi kell még?
27. Talán megbocsátják, hogy abban a lelkiállapotban nem figyeltem föl a logikai hibára. Honnan vesznek hangmintát?

Összehasonlítják, hogy ez a hívás ugyanattól a csaló nőtől jötte, aki korábban is lopott már a számlámról? Önök mint a bizalom bankja nem bíznak senkiben. Honnan van megbízható
hangmintájuk, ami alapján „leellenőrizhetnek”?
28. Dehogyis azért. Azért küldi tovább, mert nem akar és
nem is mer dönteni.
29. Ez elég világos kifejezése annak, hogy „én nem hiszek
önnek”.
30. Itt a mondat elején én megint „hölgyem”-et vélek hallani,
de nem tiszta a hang. Az Önök felvételén mi hallható?
31. Mármint a saját nememben, ugye. A mondat azt jelenti:
„szerintem ön hazudik”.
32. Ezt úgy értettem, hogy eddigi leveleikben mindig bocsánatot kértek, és soha nem változott semmi.
Nos, miután a beszélgetést ilyen szépen kielemeztük, rátérnék
óhajaimra. Bizonyára nem bánják, ha nagyvonalúan bánok az
idejükkel – fizetek érte. Önök is nagyvonalúan bánnak az én
időmmel, de eddig még nem fizettek érte.
Mindenekelőtt le kívánom szögezni, hogy nem célom okvetlenül pereskedni. Ha megegyezéssel lezárhatjuk az ügyet, én
leszek a legboldogabb. De ha kívánságaimra harminc napon
belül nem érkezik pozitív válasz, szempillantás alatt beperelem
Önöket.
1. Meg kívánom kapni a szeptember 7-én tartott vizsgálatról
készült jegyzőkönyvet. Ha lehet, itt jó lenne nem futni fölösleges köröket. Nekem jogom van ehhez a jegyzőkönyvhöz, Önök
is tudják, én is tudom. A másolás költségét Önök viselik. Ez a
későbbi pontokra is vonatkozik.
2. Igényt tartok azokra a feljegyzésekre, amelyeket a számlámhoz mellékeltek az ügyintézők. Ki, mikor, mit írt, a feljegyzést ki, mikor, miért távolította el?
3. Részletes ismertetést óhajtok arról, hogy a beszélgetések
hangfelvételeit kik hallgathatják meg (beosztások, nevek, létszámok), azokat hogyan, milyen biztonsági előírások szerint tárolják, illetve mikor, kik és hogyan semmisítik meg. Biztosítékokat kívánok arra nézve, hogy a hangfelvételeket csak egy
igen kicsiny csoport hallhatja. Ha nem kapom meg, akkor
kénytelen vagyok a magam vélekedéséből kiindulni, miszerint

a beszélgetéseket sokan hallják, tehát egyes kitételeik kimerítik
a nagy nyilvánosság előtt tett rágalmazás kritériumát.
4. Meg óhajtom kapni a számlámhoz tartozó összes bankkártyával folytatott valamennyi beszélgetés hangfelvételét, függetlenül attól, hogy melyikben történt jogsértés. A beszélgetések
túlnyomó részéről nekem is vannak hangfelvételeim, a teljes
gyűjteményt csak azért kérem, mert az enyémek, jogom van
hozzájuk. Külön jelöléssel ellátva kérem azt a hangfelvételt,
amely alapján személyemet szeptember 7-én a vizsgálatkor
azonosították.
5. A fent 6-os számmal jelölt parancs nem vagyoni kárt okozott nekem. Ötszázezer forintban határozom meg azt a kárt,
ami azért ért, mert az én pénzemből élő cég alkalmazottja pökhendin utasított. További ötszázezer forintban azt a kárt, ami e
mondatból kifolyólag esélyegyenlőségemben keletkezett. Ezt a
két összeget legyenek szívesek harminc napon belül kifizetni.
6. Nem vagyoni kárt okoz nekem az Önöktől elszenvedett sorozatos megaláztatás: hogy kétségbe vonják nemi hovatartozásomat, ebből következően szavahihetőségemet, emberi tisztességemet; megaláznak férfi és fogyatékos mivoltomban, tolvajnak, csalónak minősítenek. Mindezért a kár összegét esetenként, azaz jogsértő telefonbeszélgetésenként egymillió forintban határozom meg, beleértve az eddig bekövetkezett és az ezután esetleg bekövetkező eseteket, természetesen a jelenleg tárgyalt esetet is.
7. Úgy tekintem, hogy Kerry Weaver ígéretet tett egy bocsánatkérő levélre. Erre igényt tartok, de kizárólag általa fogalmazott és aláírt levelet fogadok el.
8. A jövőre vonatkozólag pedig bejelentem, hogy több kvízjátékon nem vagyok hajlandó részt venni. Én én vagyok. Önöknek van egy biztonsági rendszerük, amely biztosítja, hogy tényleg csak én léphessek be mint én. További bizonygatásra nincsen szükség. Ha szükség is lenne rá, nem lenne értelme, mert
Önök a kvízjáték győztesének sem hiszik el, hogy ő ő. A továbbiakban tehát ügyintézőiknek választaniuk kell: vagy elhiszik, hogy én vagyok én, vagy nem hiszik, de kiszolgálnak
kvízjáték nélkül.
Ha a kvízjátékban való részvétel megtagadása azt eredményezi, hogy ügyintézőjük nem enged rendelkezni a pénzemmel,

akkor vagyoni és nem vagyoni kárt okoz nekem, aminek megtérítését követelni fogom Önöktől. A nem vagyoni kár összege
alkalmanként ötmillió forint lesz. Természetesen a kiszolgálás
megtagadását követően újra fogok telefonálni, hogy elintézhessem az ügyet, amiért kerestem Önöket.

2008.01.16.

Brüsszelbe pénzt utalni tilos
Abdul Rahim doktor pénzt akart utalni Damaszkuszban élő nővérének, de elhajtották. Damaszkuszba? Muszlim arabok közé?
Terroristák! Szent Isten, jézusmáriaszentjózsef, pénzt márpedig
nem utalunk!
Érdekes dolog lenne, ha a mindszenti háziorvos hamis vád
miatt beperelné a Külkereskedelmi Bankot, és még azt se kellene bizonyítania hozzá, hogy ő nem terrorista. Ugyanis a bank
nem taposott rá az összes vészcsengőire, nem hívta ki a kommanót, hogy letartóztassák és villámgyorsan felgöngyölítsék a
háziorvost, vagyis vagy nem tartja terroristának, vagy rosszabb,
kollaborál. De ha kollaborál, akkor miért nem utal, szóval nem
tartja terroristának, de nem utal, mert terroristának tartja. A
zisten se ismeri ki magát egy ilyen bankon.
Merthogy aki terroristáknak akar utalni, és tudja, hogy azok
terroristák, az maga is terrorista. Aki egy tenoristának akar
utalni és tudja, hogy az tenorista, az lehet például impresszárió,
de azért ritkán csuknak le valakit. A bank nem mondta, hogy
kedves doktor úr, várjon már egy percet, amíg ideér az FBI, a
CIA, az LSD meg a JFK, és úgy letartóztatják, hogy belezöldül, hanem hagyta, hogy ez a ronda, aljas szándékoktól átfűtve
vezérelt terrorista sértetlenül kisétáljon az épületből.
A történetet színezi, hogy Abdul Rahim doktor több mint harminc éve él Mindszenten és utal pénzt Damaszkuszban élő rokonainak. Az nem derül ki a cikkből, hogy melyik bankokon
keresztül, de logikusnak tartanám, hogy ha korábban egy másik
bankot használt volna, akkor oda lenne írva, hogy onnan miért

jött el. De ez mindegy is. Eddig szabad volt pénzt utalni Damaszkuszba, most meg nem szabad. Avagy az egyik banknál
szabad, a másiknál nem. Ez utóbbi biztosan igaz, a doktor átment egy másik bankba és átutalta a pénzt. Ronda terrorista
bank! Felgöngyölíteni őket!
Az az érzésem, hogy tisztelt bankjaink, a világ bankjainak tekintélyes hányadát értve ezen, és nem ideértve persze azt a
bankot, amelynek a nyájas olvasó a vezérigazgatója, szóval
tisztelt bankjaink nemigen tudják, hogy micsináljanak jódolgukban. Az egyik bank olyan készségesen igyekszik teljesíteni
a tisztelt ügyfél óhaját, hogy az égvilágon bármire rávehető,
lásd Robert Ludlum A fantom (A Bourne-rejtély) című regényében a titkos záradékokat, avagy a szintén svájci bankoknál lapuló tekintélyes pénzösszegeket és ismeretlen tartalmú páncélkazettákat, amiket véletlenül pont a második világháború után
helyeztek el tősgyökeres dél-amerikai üzletemberek, akik tökéletes németséggel üdvözölték a svájciakat és nem nagyon tudtak spanyol vagy portugál anyanyelvükön. A másik bank viszont olyan készségesen igyekszik teljesíteni az állam által soha meg nem fogalmazott elvárásokat, hogy még az ügyfél elemi kívánságait is visszautasítja.
Furák ezek a bankok. A kilencvennyolc éves Mári nénitől
nem veszem zokni, hogy állandóan olyanokat mond: jaj, azok a
hencidaiak, hát azok tolvaj mindahány, meg szörnyű, hogy a
boncidaiak milyen népek, a saját anyját eladná mindegyik. Ő
egy olyan világban növött föl, ahol a földrajzi hovatartozásból
vontak le következtetést arról, hogy milyen ember vagyunk.
Öreg már, nem tud változni. De egy bank? Egy banknak az lenne az elve, hogy minden arab terrorista? Már bocsánatot kívánok, ha én a szíriai nagykövet lennék, akkor jegyzéket nyújtanék át a magyar külügyminiszternek, miszerint van szerencsém
bejelenteni, hogy az önök országának némely bankjai egész
Szíriát terroristának nevezték, legyenek szívesek a szükséges
ellenlépéseket megtenni, különben van szerencsém bejelenteni
a háborút, maradtam tisztelettel, kérem alássan. Biszmillah.
Az a szerencsénk, hogy a szírek túlságosan jólnevelt emberek
ahhoz, hogy ilyesmit komolyan vegyenek, volt idejük kulturálódni, Damaszkusz a világ legrégibb városa (nekem elhihetik,

damaszkuszitól hallottam). Ráadásul nem is érnek rá, idén Damaszkusz lesz az arab világ kulturális fővárosa, Milan Kunderát is vendégül fogják látni. Azért ez elég nagy felelőtlenség,
egy ilyen nagy írót terroristák közé engedni. Én a bank helyében azonnal írnék a cseh testvérbanknak, Kunderát Damaszkuszba ne utaljatok stop, terrorveszély stop, egy veszedelmes
háziorvost már elutasítottunk stop, részletes infók a celldömölki OTP-fiókban stop.
Merthogy Amerikából már egészen más infók jönnek, ez a
dologban a nagy ciki. Ma mondta illetékes amerikai külpolitikai bácsi, hogy meg fogják szigorítani az európaiak bevándorlászatát, mert rengeteg terrorista jön onnan, ráadásul nem átutazó terroristák, hanem olyanok, akik európai országokban születtek és nevelkedtek. Marha ciki. Brüsszelbe pénzt ne utaljatok, stop, terrorveszély stop, kémeink szerint uniós tagország,
stop, ottan nevelkednek a terroristák, stop.

2008.06.03.

Kérelem
Változtatási kérelmét rögzítettük. Kérésének teljesítése néhány
munkanapot igénybe vehet.
Ezt kaptam válaszul a kérelmemre. Elképzeltem, ahogyan teljesítik. Hétfőtől péntekig minden reggel nyolckor leül a számítógép a szerverteremben, és kinyitja a postafiókokat. Minden
emailt iktat, PGP-vel lepecsétel, aztán olvasni kezd.
„Hm. Kérelem? Lássuk csak, mit mond a hatályos törvény.
Igen, ennek teljesítése nem ütközik jogi akadályba. Teljesítem.
Elintézve. Következő. Újabb kérelem? A hatályos törvény itt is
rendben van, de pillanat, ez Hongrie-ból érkezett, tehát meg
kell nézni az hongrois törvényeket meg persze az Union Européenne törvényeit is. Eddig rendben van. Vámtarifa-rendelkezések? Jó, itt sincs probléma. A nemzetközi pénzmosást és kábítószer-kereskedelmet felügyelő intézményeket kell-e értesíteni?… Nem, a rendelkezések szerint nem. A felhasználó hong-

rois állampolgár, belül van az unionon és a convention de
Schengenen is, tehát ezzel nincs probléma. Jól van, akkor a kérelmet teljesítjük. Felhasználó a címlistáról eltávolítva. Kelt
mint getdate, PGP-pecsét, digitális aláírás, fclose. Jöhet a következő.”
Én ugyanis azt kérelmeztem a Pixmania számítógépétől, hogy
vegyen le a hírlevelük címlistájáról. Pontosabban én azt hittem,
hogy parancsot adok neki, mert úgy gondoltam, hogy viszonyunkat az ember kontra gép relativitás fogja meghatározni.
De nem. Ő kérelmet teljesít, méghozzá csakis munkaidőben.
Mármint ha teljesít. Mert mi van, ha elutasít? „Kérelmét elutasítom. Kérem fentiek szíves tudomásulvételét, Enter.” Akkor
mit csinálok? Beperelem? „Tisztelt Bíróság, a Pixmania számítógépe, lakik 77.75.49.199, jogellenesen elutasította kérelmemet, ezzel én e napiglan 3 rendbeli nemkívánatos hírlevél-kézbesítést szenvedtem el, az okozott kár darabonként tíz kilobyte
tárhely- és sávszélesség-foglalás, kérem kötelezni az okozott
kár megtérítésére.”
Előre tudom a választ.
„Tisztelt panaszos, a kereseti kérelmet elutasítom. Az ok: a
bírósági idézés IP-címre nem kézbesíthető. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét, 213.253.219.176.”
2008.06.23.

Tisztelt Ügyfelünk!
Haggyommá minket békibe!
2008. június 6.
Szeretnék regisztrálni a Pannonline-ra, de nem kapom meg az
ellenőrző kódot. Tudnának segíteni?
2008. június 11.
Tisztelt Ügyfelünk! Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a
GSM telefonszáma nélkül, sajnos nem tudunk információval
szolgálni.

Kérjük, hogy érdemi válaszunk megírása érdekében, küldje el
részünkre a vonatkozó GSM számát és ahhoz tartozó azonosítóját.
Várjuk visszajelzését.
Tisztelettel,
Yves Montand
Pannon
Internet Ügyfélszolgálat
2008. június 11.
A szám a2+b2:c2, az azonosító AzoNosÍtó.
2008. június 17.
Tisztelt Láng Attila Úr!
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az a2+b2:c2-es előfizetés,
nyilvántartási rendszerünk szerint, nem az Ön nevén szerepel.
Az előfizetéssel kapcsolatosan csak az előfizetés tulajdonosának szolgálhatunk információval.
Amennyiben Ön a kártya jelenlegi használója, úgy lehetősége
van bármely üzletünkben, személyi igazolványával és lakcímigazoló kártyájával, kártyás tulajdonjog tisztázással élni.
A tulajdonjog tisztázást követően van lehetősége regisztrálni
rendszerünkben.
Üzleteink elérhetőségeit az alábbi honlapunkon érheti el:
http://pannonline.pannon.hu/EP/
Köszönjük megértését.
Tisztelettel,
Yves Montand
Pannon
Internet Ügyfélszolgálat
2008. június 17.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az a2+b2:c2-es előfizetés,
nyilvántartási rendszerünk szerint, nem az Ön nevén szerepel.
Köszönöm a szíves tájékoztatást. Miért tartott egy hétig, hogy
ezt kiderítsék? Magamtól is tudom, hogy nem az én nevemen
van, viszont arra már nem tudok visszaemlékezni, hogy a család melyik tagjának nevén. Van öt mobilszámunk, amiket hol
ez használ, hol az. Évek óta. És nem is tudom kideríteni, hogy

ki a szám bejegyzett tulajdonosa, mert az Önök tudakozója azt
feleli, hogy titkos. Innentől forduljak föl?
Az előfizetéssel kapcsolatosan csak az előfizetés tulajdonosának szolgálhatunk információval.
Csak nekem nem az előfizetéssel kapcsolatosan kellett volna
az információ; megjegyzem, nincs is előfizetésem, az összes
számunk feltöltőkártyás. A következőt írtam: „Szeretnék regisztrálni a Pannonline-ra, de nem kapom meg az ellenőrző kódot. Tudnának segíteni?” Nekem ez egy műszaki problémának
tűnik. Az Önök szervere csak kód ellenében engedi be az előfizetőket, de a kódot nem adja oda. Engem ez érdekel.
Az meg, hogy Önök kinek szolgálhatnak információval – már
elnézést, mikor igazoltam én a személyazonosságomat? A levél
aljára oda van írva egy név. Akármilyen név lehetne odaírva.
A szerver nem mondott olyat, hogy a kódot csak a szám tulajdonosa kaphatja meg – megjegyzem, ha ilyet mondott volna a
szerver, akkor fölmerülne a kérdés, hogy miképpen igazolhatná
személyazonosságát bárki is egy ilyen szerveren. Akármilyen
nevet odaírhatok. Ha tudom az Ön mobilszámát, odaírhatom az
Ön nevét, és máris regisztráltam. Ennek így semmi értelme. Ez
egy műszaki probléma.
Én egyébként a kártyaszintű regisztrációt választottam. Ez volt
odaírva: „Akkor válassza ezt a regisztrációs típust, ha kártyás
vagy egy darab számlás előfizetéssel rendelkezik, vagy nem
Ön az előfizetés tulajdonosa”. Akkor Ön miért zaklat most engem azzal, hogy ki a tulajdonos?
Amennyiben Ön a kártya jelenlegi használója, úgy lehetősége
van bármely üzletünkben, személyi igazolványával és lakcímigazoló kártyájával, kártyás tulajdonjog tisztázással élni.
Köszönöm, én inkább élnék tovább a feleségemmel. Legyen
szíves a hivatali nyelvezetet mellőzni, Önök nem egy minisztérium, hanem egy szolgáltatócég, aki belőlem él. Lenne szíves
némi útmutatást adni? Bemegyek az üzletükbe, bemutatom a
személyimet, a lakcímkártyámat és nyilván a SIM-kártyát, és
akkor Önök azt mondják, hogy de mi van, ha loptam a kártyát.
Akkor mit csinálok?
A tulajdonjog tisztázást követően van lehetősége regisztrálni
rendszerünkben.

Frászkarikát, kedves uram. Már regisztráltam tíz perccel ezelőtt, pusztán annyi kellett hozzá, hogy az emailes kódkiküldés
mellett az SMS-est is bejelöljem. Egyből kiküldte a kódot. Három telefonszámot regisztráltam, mind a három megkapta a kódot. Megjegyzem, az emailes kódok azóta se jöttek meg. Úgyhogy Önök nem biztonsági okokból ragaszkodnak ilyen és
amolyan eljáráshoz, hanem egyszerűen szar a rendszerük. Volt
szerencsém.
2008. június 23.
Tisztelt Láng Attila Úr!
Örömünkre szolgál, hogy a jelzett probléma megoldódott.
Köszönjük visszajelzését.
Tisztelettel,
Yves Montand
Pannon
Internet Ügyfélszolgálat
2008.07.10.

Kártyaparti
Azt mondja egy ajándékboltos, hogy kis tételekkel dolgoznak,
ezért nem éri meg nekik kártyaolvasót telepíteni.
Klassz. A Ford-szaküzletben autókat árulnak darabja több
millió forint, és nekik sem éri meg kártyaolvasót tartani. Úgyhogy az az érzésem, hogy kártyaolvasót tartani akkor nem éri
meg az embernek, ha nem tart.
Egyébként érdekelne, mire föl másfél és három százalék a
jutalék a kártya után. Tessék már elmagyarázni énnekem, tudatlan laikusnak, hogy mivel van a banknak több munkája vagy
mitől értékesebb a szolgáltatása, ha tízmilliót fizetnek a kártyájával, mint ha ezer forintot.

2008.08.29.

Kétmilliárd
Kétmilliárd forint lesz a bírság teteje, ha valaki mocskot hoz
forgalomba élelmiszer gyanánt.
Hát ez már bírság. Ekkora összeg egy kis céget mindenestül
megsemmisít, eltöröl a föld színéről. Én még két dolgot hiányolok. Azt, hogy ilyen összegeket csakugyan ki is szabjanak –
mert egy elméleti plafon még nem gyakorlat –, és azt, hogy a
büntetés kiszabása után a bűnözők tényleg bele legyenek döngölve a földbe. Mert a kétmilliárdról szóló csekk még mindig
nem büntetés, ha nem lehet behajtani. Én golyóálló ruciba bújt,
felpuskázott rendőröket szeretnék látni a büdös szalámik között, akik leteperik a malacgyilkost, megbilincselik és egymást
keresztező fémrudak mögé szállítják.
Ez talán már elég lenne elrettentésül.

2008.10.02.

Elsőség
Egyre-másra azt észleljük, hogy mi vagyunk az elsők. Mindig,
mindenben, mindenhol.
Én már gyerekkoromban tapasztaltam ezt, amikor én voltam
az első beteg a kórház fennállása alatt, akinek nem ízlett a
koszt, és ez sorban lejátszódott Budapest összes kórházában.
Később Krisz volt az első tolókocsis, akinek nem felelt meg a
fúvott első kerék.
Én vagyok az első vékony hangú férfi Magyarország történetében.
Mi voltunk az első tolókocsisok, akiket zavart, hogy a Szeged
Nagyáruház, a Lidl és a Penny nem akadálymentes. Mi voltunk
az elsők, akik elkérték a mozgássérült-egyesület alapszabályát,

mielőtt aláírták a formanyomtatványt, amin ott áll, hogy elolvastam és egyetértek vele.
Mi voltunk az elsők, akiknél meghibásodott a cég nagyszerű
gyártmánya, amiből több tucatot (több százat, több ezret) adtak
már el és az összes többi remekül működik. Pontos számot nem
tudok mondani, hogy ez hány cég hány gyártmányával következett be, az idén a második esetnél tartunk. Pár éve mi voltunk
az elsők, akik visszavittük a boltba azt a nagyszerű DVD-írót,
ami mindenki másnál pöpecül ment.
És mindig mindenütt ugyanaz. „Még soha senki nem panaszkodott.” „Ezt a problémát még senki nem jelezte.” „Az összes
többi példány hibátlanul működik.”
Túl egyszerű lenne az a magyarázat, hogy mindenki más gyáva ahhoz, hogy szót emeljen, inkább nyel egyet és tűr. Nem lehet ez az oka. Egészen biztos, hogy különlegességek vagyunk,
Rendkívüli Valakik, a felsőbb hatalmak kiválasztottjai, akik arra hivatottak, hogy utat törjenek a homály dzsungelében.
Azt hiszem, ezentúl ötszáz forintot fogok kérni egy kézfogásért.

2008.10.02.

Másfélmilliós villanyszámla
Igen, mondja a szolgáltató, mert a mérőóra öt karakteres, a mérőóraolvasó meg csak négy karakteres. Ezért az Ön fogyasztását csak 1574 kilowattóráig számláztuk ki, a maradékot most
kell kifizetnie, de nekünk az a jó, ha Ön tud fizetni, ezért fordulunk a családsegítőhöz.
Olyan aranyosak. Ők hibáztak és mi fizessünk, de segítenek
szociálisan. Hirtelen transzba estem és megálmodtam, hogy
milyen levelet küldene egy vevőorientált szolgáltató. „Tisztelt
Vásárló, hülyék voltunk, rosszul oktattuk ki a mérőóraolvasót,
csak négy számjegyig tudott olvasni. A hibát kijavítottuk, mostantól Mérőóraolvasó 2.0 fog ellátogatni Önhöz. Mivel ő már
öt karaktert olvas, az Ön villanyszámlája várhatóan magasabb

lesz. A Mérőóraolvasó 1.0 hibájából ki nem számlázott összeget cégünk bebukta. Üdv, csók, ébresztő.”
Felébredtem.

2008.10.05.

Díjtartozás
Tisztelt GEZ!
Felszólításaikat megkaptam. Elnézést, amiért kissé megkésve
írok, de a problémán hosszasan dolgozott egy matematikusokból és jogászokból álló kis munkacsoport, élén Eukleidésszel.
Odáig könnyen eljutottunk, hogy egy euró megfelel 1,95583
német márkának, de rögtön vita támadt arról, hogy az egyesített német márkát hogyan váltsuk tovább az 1990 előtti árfolyamra. Mindkét Németországban 1:1 volt az átváltás, de az
NDK-ban négyezer márka után feleződött, az NSZK-ban viszont hatszáz márkától fölfelé tízzel kellett osztani. Végül
Hammurapi, az ismert jogtudós meggyőzött minket, hogy itt
ezek a szabályok nem alkalmazandók, az átváltás tehát 1:1.
Hasonlóképpen jártunk el az 1948-as átváltással, vagyis nem
alkalmaztuk az „egy keletnémet márka egyenlő hét birodalmi
márka, hetven márka fölött egy keletnémet márka egyenlő tíz
birodalmi márka” szabályát. Ezzel azonban feladatunk nem
sokkal könnyebbedett meg, mert Mr. Edison észrevette, hogy
Önök Kölnben találhatók, vagyis a volt NSZK területén. Én
Weimarban, a későbbi NDK-ban hunytam el, és a rólam elnevezett iskola is az NDK területe volt. Ezért némi vita után elfogadtuk Hruscsov úr érveit és úgy döntöttünk, hogy keletnémet
márkában számolunk tovább.
Egy euró tehát 13,69081 birodalmi márka. Szívesen megálltam volna itt a számításban, hiszen ez a weimari köztársaság fizetőeszköze, én pedig mindmáig Weimarban nyugszom, de hát
nem lehetett, pedig most jött a neheze. Sajnos semmiféle adatot
nem találtunk arra vonatkozóan, hogy az 1923-as hiperinflációban kiadott biztonsági márkát milyen árfolyamon számították

át birodalmi márkára – erre még az akkori kancellár, Stresemann úr sem emlékezett –, csak azt tudtuk meg, hogy a biztonsági márka egybillió papírmárkának felelt meg. A papírmárkát
szerencsére pariban számították át aranymárkára. Itt megint
kissé gondban voltunk, mert amint Bismarck úr elmondta, Németország egyesítésekor – mármint az előző alkalommal,
1873-ban – egy aranymárkát egyharmad egységes tallérért, hét
tizenketted délnémet guldenért, huszonnyolc kilencvenharmad
brémai tallérért vagy öthatod hamburgi márkáért adtak. Végül
is az egységes tallért választottuk. Így tehát a biztonsági márka
333 milliárd 333 millió 333 ezer 333 egységes tallérnak és egy
aranymárkának felel meg.
Az egységes tallér majdnem azonos a porosz tallérral, de sajnos a korrekciós arányt maga Nagy Frigyes sem tudta kideríteni. Miután én birodalmi tallérban élveztem jövedelmeimet, felhasználtuk azt az összefüggést, hogy egy porosz tallérban egytizennegyed kölni márka ezüsttartalma van meg, egy birodalmi
tallérban viszont egytizenketted kölni márkáé, vagyis egy biztonsági márka 388 milliárd 888 millió 888 ezer 888 birodalmi
tallért és 256 pfenniget ér.
Mivel a biztonsági márka egészen 1948-ig használatban volt,
arra a következtetésre jutottunk, hogy alighanem egyenértékű
lehetett az akkori birodalmi márkával. Ez esetben egy euró
megfelel 5 billió 324 milliárd 203 millió 888 ezer 888 birodalmi tallérnak és 256 pfennignek. Negyvenezer euró tehát pontosan 212 billiárd 968 billió 155 milliárd 555 millió 555 ezer 552
birodalmi tallért tesz ki.
Sajnos a birodalmi tallérból, ámbár háromszáz éven át volt
használatban, elmulasztottak ekkora mennyiséget előállítani.
Francesco Petrarca, aki a történelem első numizmatája volt, kiderítette, hogy a II. Frigyes Vilmos őfelsége által kiadott egytallérosok 22,125 grammot nyomtak. Ebben a pénzben a tartozásom pontosan 4 billió 711 milliárd 920 millió 441 ezer 666
tonna ezüsttel egyenértékű, ami az ezüst jelenlegi világpiaci értéke szerint 1 trillió 351 billiárd 271 billió 873 milliárd 449
millió 962 ezer 880 euróba kerül.
Ez az összeg – az Európai Unió idei költségvetésének a tíz-tizenkétmilliószorosa – jelenleg nem áll a rendelkezésemre. Az
életemben birtokolt javakat nem hozhattam magammal, a mű-

veim utáni jogdíjakat pedig sajnos ide nem küldik fel. Valamicske ezüsthöz azért mégis hozzájutunk: amikor egy-egy cég
önkényesen módosítja a szerződési feltételeket, akkor szokott
küldeni nekünk harminc ezüstsékelt. Úgy gondoltam, ebből
részletekben letörleszteném, másnak úgyse kell idefönt az az
ezüst; mire Önök elárulják 13 billiárd 821 billió 633 milliárd
251 millió 326 ezer 326 előfizetőjüket, addigra ki tudom fizetni. Tehát lángoljon fel a lelkükben szép égi szikra, szent öröm:
megkapják a pénzüket, csak egy kis időbe telik.
Időnk viszont van. Előttünk az örökkévalóság.
Őszinte hívük
Johann Christoph Friedrich von Schiller
(Utolsó posta: Mennyország,
Szent Péter Hivatala, Főkapu)

2008.10.07.

Postássztrájk
Sztrájkolnak a postások, amiért sorsjegyeket kell árulniuk és
biztosításokat ajánlaniuk.
Csatlakozom a sztrájkhoz, ámbár nem vagyok postás. De felháborít a gondolat, hogy a postásunkat, aki egyébként egy rokonszenves fiatalember, arra kényszerítsék, hogy árusításreklámozási marketingpromóciót folytasson az otthonomban, azon a
felfedezésen fölbuzdulva, hogy őt beengedem. Akkor majd
nem engedem be. És ha jön a két rendőr, hogy előállítson, mert
nem jelentem meg a harmadik idézésre sem, akkor közlöm velük kaputelefonon, hogy persze hogy nem, a postás marketinget
akart promocionálni. Erre ők felelik, hogy visznek a börtönbe,
én pedig felelem, hogy szó sincs róla, nem engedem őket be,
mert a rendőrség is visszaél azzal, hogy őket beengedik az otthonokba, és a rendőröknek letartóztatás közben mosóporreklámokat kell rám zúdítaniuk.

2008.10.09.

De a gyerek írja alá!
Horváth Hunornak megparancsolták, hogy nyolc napon belül
vallja be az adóját, különben kétszázezer forint bírságot fizet.
Nem biztos, hogy Hunor képes lesz erre, mert csak decemberben tölti be a két esztendőt. Csak Somogy megyében ötven tízévesnél fiatalabb gyerek kapott ilyen parancsot, de a hivatal a
szülőktől várja a kitöltött bevallást.
De aláírni nyilvánvalóan a gyereknek kell, ez olyan természetes, hogy az APEH nem is mondta. Én mindazonáltal a szülők
helyében nem írnék bevallást. Bevinném a gyereket az APEHhez, tépnék neki sorszámot, aztán amikor sorra kerül, odavinném az illetékes ügyintézőhöz és udvariasan magukra hagynám
őket, beszéljék meg.

2009.03.08.

Azt meg kell téríteni
Amögött munka van meg költségek, mondja a fővíznök elvtárs
arról a vízről, ami csőtörötten elfolyt a társasház vízóráján és
senki nem vette észre. Azt a pénzt meg kell téríteni.
Teljesen egyetértek. Furcsa lenne a világ, ha akár figyelmetlenségből is úgy keletkezhetnének veszteségek cégeknél, hogy
azokért nem felelős senki. Ha elfolyhat ezer forint felelősség
nélkül, akkor egymillió is elfolyhat. Ha egymillió elfolyhat, akkor egymilliárd is elfolyhat.
A bibi ott van, hogy ha a felelős automatikusan az, akinek a
vízórája ott van, akkor nincs az az isten, hogy egy vízművet érdekeljen a csőtörés. Akkor urambocsá az is lehetséges, hogy
valaki észreveszi, hogy folyik a víz.
– Főnök, a Kiskakas utca negyvenháromban már húsz köbmétert használtak fel ebben a hónapban.

– No és?
– Ez többszöröse a rendes fogyasztásnak, főnök. Szerintem
valahol megrepedt a cső. Szólni kéne nekik.
– Megbuggyant maga? Kifizetik! Ki van rúgva.
– Főnök, ne rúgjon kiiii…
– Jó, akkor húzzon el abba a házba és fúrjon nagyobb lyukat
a vízóra mögött a csövön. Húsz köbméter lószar, nekünk volumen kell!
Én ezért inkább arra gondoltam, hogy a felelőst a vízműnél
kellene keresni. Persze felelős lehet valamennyire a közös képviselő is, én nem mondom, hogy nem, csak neki nem állt érdekében, hogy minél több víz menjen veszendőbe, a vízműnek
meg sajnos igen.
De nézhetjük a dolgot máshonnan is. A fővíznök elvtárs bölcs
szavakat mondott a piacgazdaság esszenciális lényegének velejéről, de mielőtt hozzálátnánk ércbe gravíroztatni szavait, halkan megjegyezném, hogy marhaságot beszél. Ha a cső a vízóra
előtt három centivel reped meg, akkor a fővíznök elvtársnak
ezek a bölcs szavak egyáltalán nem jutottak volna eszébe. Akkor nem pampogna a házzal, hogy fizessenek, hanem leíratná a
vizet kálóba és kártérítést fizetne az alámosott házban keletkezett rongálásért.
A fővíznök elvtársnak azért jutottak eszébe hirtelenjében a
piacgazdaság bölcs alapelvei, mert ezek az elvek éppen az ő
malmára hajtják a kiszámlázható vizet. Ha az óra előtt reped
meg a cső és elmossa a házat, a fővíznök elvtárs fizetne, igen –
de csak első- és másodfokú ítélet után, és még akkor is kellene
tíz év hurca meg herce a végrehajtóval. És ha a kárösszeg elég
nagy, akkor a fővíznök elvtársnak másik alapelv jutna eszébe,
például hogy nem szabad ellehetetleníteni a sok ezer főt foglalkoztató céget, amely ráadásul fontos közfeladatot lát el.
És ha a történet első két felét összerakjuk, akkor százötven százalékos mesénknek itt a harmadik fele. Mert ha a vízóra mögötti repedésnél a fővíznök elvtársnak eszébe jut a rengeteg
munka, de a vízóra előtti repedésnél nem, az csak egyet jelenthet.

Mint tudjuk, nagyon sokan és sokfélét dolgoznak azért, hogy
az olvasó finom, tiszta, egészséges vizet engedhessen a csapból. Víznyerő helyeket üzemeltetnek a nagy folyamok mentén,
tisztítják a vizet, ásványi anyagokkal dúsítják, másokat viszont
kiszűrnek belőle, víztoronyba pumpálják, onnan kieresztik, a
keletkezett szennyvizet elvezetik, összegyűjtik, ülepítik, tisztítják, továbbá mérnek, számláznak, javítanak, panaszokat kezelnek, sajtót tájékoztatnak, sőt – mint a történetbeli ház esetében
– hatforintos áron palackoznak is.
Hát ez mind benne történik abban a pici vízórában!

2009.08.03.

A BKV titkos utasítása
Buszsofőreinknek
A buszok lestrapált állapota miatt előfordul, hogy üzemképtelenné válnak, súlyosabb esetben leállnak. Bejelentettük a tévéhíradóban, hogy az utasok ebből nem vehetnek észre semmit.
Ezért a buszsofőröket a következőkre utasítjuk:
1. Ha a busz menet közben leáll, a sofőr köteles a kormányt
tovább tekergetni és szájával folyamatos „brrrmmm, brrrmmm” hangot adni.
2. Ezt meghatározott időnként szakítsa meg, nyissa ki az ajtókat és mondja be a soron következő állomás nevét.
3. Ha némely utasnak feltűnik a motor megváltozott hangja
és ezt szóvá teszi, a sofőr oktassa ki, hogy a motorhoz ő jobban
ért és az utas üjjön le. Eközben se hagyja abba a „brrrmmm,
brrrmmm” hangok kiadását.
Tájékoztatjuk a sofőröket, hogy az üzemanyag-takarékosság
szempontjait is figyelembe véve hamarosan új rendszert vezetünk be. Mielőtt a buszok lerobbannának, egyáltalán el sem indítjuk azokat. Az utasok beszállnak a garázsban, a sofőr „brrr-

mmm, brrrmmm” hangokat hallat, az ellenőrök bírságolnak,
végül az utasok kiszállnak és távoznak.

2009.09.18.

Indítsa újra, mit lazsál?!
Második napja azzal töltöm az életemet, hogy életet lehelek a
Matáv örökösen szétszakadó „szolgáltatásába”. Azon tűnődöm,
hogy Málika példáját követve rájuk szabadítom a rendőrséget:
ellenőrizzék, nincs-e hamis pénz a között, amivel kifizettem a
szolgáltatást. És ha nincs, akkor a jó pénzemért jó szolgáltatást
akarok!
De a pocsék szolgáltatásnál mindig jobban dühít a pocsék
ügyintéző. Vagy Isten tudja, minek nevezzem, mert ügyet nem
intéz. Nekem parancsolgat. Resetelte a kábelmodemet? Persze
hogy reseteltem, már reflexből csinálom, csak aztán mászom a
telefonra. Resetelni két perc, telefonálni minimum félóra. Tegnap este egy óra hosszat lógtam a vonalon, de csak a szíves türelmemet kérték, ámbár a szívtelenre se tarthattak igényt. Hatvan perc két másodpercnél letettem.
A mai nyájatlan hölgy tökéletesen betartotta az Ügyfél-csuklóztatási kódex előírásait. Resetelte? Újraindította? Miért nem
indította újra? Indítsa újra a kábelmodemet és a számítógépet!
Kész? Mit mutatnak a ledek?
Azt mutatják, hogy ledek udvarias a vásárlóval, mert belőle
élek.
Egy barátunk valamikor közölte a szolgáltatójával, hogy nem
indítja újra, nem reseteli, nem csinál semmit, őneki az a dolga,
hogy fizessen, a cégnek meg az, hogy szolgáltasson. Arra sajnos nem emlékszem, mi volt a válasz. Szerintem szó nélkül leteszik, és az még a jobbik eset.
A cikket megírtam ugyan, de feltölteni nem tudtam, mert kiment a net.

2009.09.18.

Túltájékoztatnak
Nem tudom, megfigyelte-e az olvasó, hogy milyen gyakran tájékoztatják. Ennek két érdekessége van. Az egyik, hogy fejlett
korunkban már soha semmiféle hivatal nem utasítja el az embert, bármit is kérjen. Mindig csak udvariasan tájékoztatják,
hogy NEM. A másik viszont a túltájékoztatás. Most két esetet
figyeltem meg.
Az egyik a jó Matáv, akiknél volt alkalmam többször is végighallgatni az automata dumáját. Először tájékoztat, hogy ha
meglévő internet-előfizetéssel kapcsolatban szeretnék ügyet intézni, akkor szükségem lesz a kilencjegyű MT ügyfélazonosítómra, amelyet a legutóbbi havi számla első lapjának bal oldalán az Ügyfélazonosító címsor alatt találok meg. Ezenfelül továbbá, mármint abban az esetben, ha ügyet meglévő internetelőfizetéssel kapcsolatban szeretnék intézni, akkor szükségem
lesz arra az ötjegyű jelszóra is, amelyet a cégtől kaptam vagy
egy korábbi meglévő internet-előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés folyamán voltam szíves megadni. Miután ezt a félórás szövegelést meghallgattam, megkérdezi, hogy hát akkor tulajdonképpen akarok-e olyan internet-előfizetéssel kapcsolatos ügyet
intézni, amely már meglévő, igen vagy nem. És ha nem, akkor
az egész lefetyelés totál kimaradhatott volna.
Elképzelem, ahogy a módszert máshol is átveszik. Belépek a
közértbe, és rögtön a bejáratnál megállít egy előzékeny modorú
alkalmazott.
– Üdvözlöm nálunk – mondja –, szeretném tájékoztatni, hogy
amennyiben dohányárut vagy szeszes italt kíván vásárolni, ennek kifizetése előtt feltétlenül szükséges igazolnia, hogy elmúlt
már tizennyolc éves. Ennek igazolására felhasználható fényképes személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, jogosítvány
vagy bármilyen személyazonosító okmány, amelyen a születési
év, hónap és nap hivatalos feltüntetése megtalálható. Ilyen okmány hiányában szülői igazolást még közjegyzői ellenjegyzéssel ellátva sem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a közjegyzői ellenjegyzést már rávezették a szülői igazolásra, sajná-

latos módon a közjegyző munkadíját nem áll módunkban viszszatéríteni…
Megköszönöm és mennék tovább, nem akarok ilyesmit venni,
de nem ereszt, hisz még csak a tizennyolc éven felüli áruknál
tart.
– Szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy amennyiben egy
kilogrammot meghaladó mennyiségű hipermangánt kívánna
megvásárolni, a törvényes előírások alapján felhatalmazásunk
van arra, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal pecsétes, hologramos igazolását kérjük öntől arra nézvést, hogy nem áll kapcsolatban terrorszervezetekkel. Amennyiben az igazolás csupán
pecsétet tartalmaz, de nem tartalmaz hologramot, kénytelenek
vagyunk öntől a hologram helyett a Miniszterelnöki Hivatal pecsétes tanúsítványát kérni arra nézvést, hogy a hologramkészítő berendezés az okirat kiállításának időpontjában nem működött. Ilyen tanúsítvány hiányában sajnos kénytelenek vagyunk
megtagadni öntől az egy kilogrammot meghaladó mennyiségű
hipermangán kiszolgáltatását. Abban az esetben továbbá, ha…
– Hipermangánt sem akarok venni.
– …szeretne üzletünkben kristály-, por- vagy kockacukrot vásárolni, esetleg nem diabetikus csokoládéra vagy egyéb, nem
diabetikus édességre tart igényt, törvényes felhatalmazás alapján jogunkban áll öntől olyan háziorvosi igazolást kérni, mely
tanúsítja, hogy önnek nincs ismert cukorbetegsége, és emiatt
kezelés alatt nem áll. Amennyiben egy hónapot meghaladó időtartamot tölt lakóhelyétől távol, az igazolást rendes háziorvosán kívül…
– Köszönöm, cukrot sem akarok venni.
– …bármely más háziorvos is kiállíthatja. Amennyiben ön ismert cukorbetegség miatt kezelés alatt áll és ezt orvosi igazolással igazolja, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy cukortartalmú készítmények kiadását csak abban az esetben foganatosítsuk az ön részére, amennyiben aláírásával lát el egy olyan
nyilatkozatot, melyben annak kinyilatkoztatása felől nyilatkozik, hogy a cukortartalmú készítményeknek betegségére gyakorolt kedvezőtlen hatásával tisztában van, és azokat saját felelősségére, illetve nem saját fogyasztásra szándékozik megvásárolni. Ilyen nyilatkozat tevésére szolgáló űrlapot üzletvezetőnk-

nél kaphat, az űrlap igénylése térítésmentesen, szóbeli közlés
eszközlésével eszközölhető.
– Köszönöm, a szappan és a kifli veszélyeivel tisztában vagyok. Igazából egy kiló kenyérért jöttem.
– Fel kell hívnom szíves figyelmét, hogy amennyiben nem mutat fel igazolást arról, hogy ön vagy partnere nemi betegség
miatt orvosi kezelés alatt áll, úgy jogunkban áll megtagadni
gumióvszer kiszolgáltatását, amennyiben nem igazolja egyházi
igazolással, hogy egyházi kötelékbe nem tartozik és a fogamzásgátlást lelkiismerete nem tiltja.
Elkapom a gallérját és a képébe üvöltök.
– Amennyiben azonnal meg nem köszöni a vásárlást, úgy
kénytelen leszek a helyszínen való további tartózkodást eszközölni!
– Köszönjük a vásárlást – foganatosítja bűbájos mosollyal, én
pedig elügetek egy másik hivatalba, ahol közélelmezési célból
elektromos működtetésű kemencében végzett péksüteményelőállítási tevékenységet folytatnak.
A másik az aranyos APEH, akivel, úgy látszik, mindörökké
ámen levelezésben maradok, miután az OTP volt oly bátyám és
hozzám vágott egy gigászi pénzösszeget, amit már rég ráköltöttem ennek a pénzösszegnek az adminisztrálására. Most éppen
egy részletes kimutatást kaptam a részletesen kimutatott részletek kimutatásáról, és van hozzá kétoldalas tájékoztató.
Ebben tájékoztatnak, hogy a késedelmi pótlékkötelezettséget
milyen adatok alapján számították ki, és mi a teendőm, amenynyiben a késedelmi pótlék címén kiszabott késedelmi pótlékkal, illetőleg annak összegével nem értek egyet, illetőleg más a
véleményem, illetőleg bármi egyéb problémám van a késedelmi pótlékkal, nagyon kérnek, hogy azonnal szóljak, mert ők rohannak segíteni nekem. Boldogan igénybe is venném segítőkészségüket, de nem szabtak ki rám késedelmi pótlékot.
Arról is tájékoztatnak, hogy mit tegyek a tartozással. Javasolják, hogy mihamarabb eszközöljem annak kiegyenlítését, hogy
nem teljesítés esetén a világért se forogjon fenn a végrehajtás
által történő elvonási eljárás hatálya alá helyezés, szégyenszemre. Azonban, és itt felderül a tájékoztató képe, napsugaras
madárkák csivitelnek elő: van kiút. A máshol mutatkozó több-

letet a tartozás rendezésére fordíthatom! Legalábbis ez jött ki,
amikor tizenhatodszor is elolvastam ezt a gyönyörű szép mondatot, hogyaszongya „Ön a tartozását azonban nem csak megfizetéssel rendezheti, hanem olyan esetben, amikor egy másik
adónemen túlfizetése van, akkor a túlfizetés tartozásos adónemre történő átvezetésével is rendezhető a hátralék.” Hurrá!
Meg vagyok mentve! A más jogcímen fölöslegesen befizetett
pénzemet az APEH nem fogja a Dorbéz és Tivorny Alap javára
fordítani, hanem átteszi a túlfizetett zsebéből a hátralékos zsebébe, ojjé! Ehhez ráadásul, mert ennyire szeret, külön nyomtatványt rendszeresített, amin a zsebek közötti mozgatás kérelmezése végett folyamodhatok, whau, very easy!
Rohannék is a nyomtatvány kereskedelmi forgalomban történő vagy internetről való letöltés általi beszerzését foganatosítani – ha lenne tartozásom. De nincsen, és ezt az APEH még nálam is jobban tudja. A tájékoztató azonban egyközpontilag előre gyártva került rendszeresítésre, ámbár egy programozónak
megírni a „ha van tartozás, másold ide ezt a szövegrészt” típusú elágazásokat sokmilliomod akkora munka lett volna, mint
nyolcmillió adózónak évente elolvasni és kísérletezni a megfejtésével.
Nem is lehet tartozásom, hiszen soha nem adóztam, és az
APEH ezt is tudja. Most is csak azért levelezünk, mert az OTP,
a kis ganef, szabályszerűen adólekönyvelte a nekem juttatott
alamizsnát, és ezzel a mókuskerekek fogai közé taszított. Ő
mindenben a szabályok szerint járt el, befizette az alamizsna
után járó adóelőleget, úgyhogy énnekem most követelésem
van. De mikor azt tudakolom, hogy a követeléssel ugyan micsoda tétessék, a tájékoztató szava ügyetlen dadogássá sutul, s
hosszadalmas falazásba kezd a köntör körül. Ő bizony azt nem
tudja. Senki nem mondott neki olyat, hogy egy APEH valaha
tartozhat valakinek.
Így marad a pénzáldozat: föl kell hívnom az APEH-et és
megkérdeznem, tennivalóm énnekem most mi is. Sose lehet
tudni ezeknél. Bármikor kiderülhet, hogy ha nem tájékoztatom
őket az összeg mirefordíthatásának eszközlése végett, akkor ők
se tájékoztatnak engem arról, hogy miről tájékoztathattak volna.

2009.11.17.

Egy mosollyal több,
egy matektanárral kevesebb
Egy műszaki boltban Kissy azzal tett szert új barátra, hogy jól
tud fejben számolni. Úgy látszik, az élet utánozza az irodalmat.
Kis feleségem egy ideig homlokráncolva tanulmányozta a Cora
akciós katalógusát, aztán átadta nekem azzal, hogy vizsgáljam
meg alaposan. Az az érzésem, hogy pontosan ugyanilyeneket
találnánk a Cora bármelyik corábbi katalógusában, csak véletlenül most tűnt föl. Sőt az az érzésem is van, hogy ez nem a
Cora sajátossága.

Carapelli extra szűz olívaolaj, 500 ml + 250 ml ajándék: 1559
forint (2079 Ft/l).
Nagyon szép dolog a Corától, hogy fél liter olaj mellé negyed
litert ajándékba ad. Igazán rendes dolog. Udvarias és vevőcsalogató. Talán túlságosan is vevőcsalogató. A vevők ugyanis általában nem járnak számológéppel bevásárolni, és gyenge fejszámolók. Ha nem így lenne, akkor elosztanák a 2079 forintot

kettővel, és kijönne 1039 és fél forint. Ami a leginkább sem
1559. De akkor mitől lett több 520 forinttal? Ha az olvasó nem
tudja a választ, akkor mérhetetlen csalódást okozott, de az olvasó persze tudja a választ. Az esetleg erre tévedő Cora-alkalmazottak kedvéért írom le, hogy ha fél liter 1040 forint, akkor
negyed liter 520 forint, vagyis a Cora az ajándékot is úgy kifizetteti, mint a pinty.
Persze egy huszonnégy oldalas katalógusban becsúszhat egy
ilyen számítási hiba, istenkém. Amint a mondás tartja, szuvenír
nyihaha ne kukucska protkó, következésképpen pénzért mért
nyihaha igenis kukucska protkó, tehát lássuk tovább.

Kitekat macskaeledel, 10 + 2 db ajándék, 10·100 g + 2·100 g:
879 Ft (732 Ft/kg). Ez most egy kicsit bonyolultabb, de a részletes magyarázat ellenére kihámozható, hogy tizenkétszer száz
gramm, vagyis 1200 gramm van a csomagban. Ha egy kiló 732
Ft, akkor 1,2 kiló az annyi mint 878 forint negyven fillér. És
nini: pont ennyiért adják, sőt még fölfelé is kerekítették a negyven fillért, egy egész forintra, pedig azt lefelé illett volna. De
akkor hol van az ajándék?
Ha tízszer száz grammot, vagyis egy kilót kell kifizetni, akkor kristálytisztán ott van az ár: 732 forint. Hiszen egy kilót veszünk, csak kapunk mellé ajándékba még húsz dekát. Az olva-

sónak nem ennyi jött ki? Ha nem, akkor az olvasó jól felelt, tovább dolgozhat a Coránál.

Ariel mosógél-koncentrátum, 851 ml + 128 ml ajándék: 1099
Ft (1123 Ft/l).
Itt se ússzuk meg komoly számolgatás nélkül. Először is derítsük ki, mennyi nedű van a palackban. 851 + 128 = 979 ml,
ennyi a flakon tartalma. Érdemes kiszámolni, hány százaléka a
128 ml a 979 ml-nek. Tizenhárom százaléka, márpedig a flakonra az van írva, hogy 15% GRATIS. Valahol kiloptak két
százalékot a zsebünkből, márpedig az azért 22 forint 46 fillért
ér.
De ez nem baj, mert a többit is kilopták. Ha egy liter 1123 forint, akkor 979 milliliter hány forint? A helyes válasz természetesen 1099 forint, amint azt az olvasó kezdettől fogva sejtette.
Megint jön a kérdés, hogy hol van a 128 milliliter ajándék. Remélhetőleg beleöntik a flakon mellé a bevásárlókocsiba, mert a
851 milliliter, az bizony csak 956 forint.

Pepsi Cola, Mirinda, 7 up szénsavas üdítőital, 2,5 l, amiből
0,5 l ajándék: 299 Ft (120 Ft/l).
Hát bizony ez se jön ki. Mert ha 2,5 literből 0,5 liter ajándék,
akkor 2 litert kell kifizetni. De ha 2 litert kell kifizetni és egy liter 120 forint, akkor az bizony 240 forint. A 299 forint, az a 2,5
liter ára, amiből előzékenyen levettek egy forintot, a mostanra
kötelezővé vált, egyébként ezeréves trükk jegyében, hogy a háromszáz forintot el lehet maszkírozni „kétszázvalamennyi forinttá”, ha elveszünk belőle egy forintot.
Négy tanulságot is látok a dologban – és hangsúlyozni szeretném, hogy ez csak egyetlen katalógusból van, a Cora november
19-étől december 6-áig érvényes akciós katalógusából, és ott is
csak azokat az árukat vizsgáltuk meg, ahol szerepel az ajándék
megjelölés.
Az első tanulság az, hogy a Corában jobb tartózkodni számológépek vásárlásától. Könnyen meglehet, hogy a Corában árult
számológépen 2,5 – 0,5 = 2,5 vagy 732 = 897. Jobb nem kockáztatni.
A másik tanulság akkor érvényes, ha az első tévesnek bizonyul, mert a Corában árult számológépek igenis jól tudják a
matematikát. A Corában vásárolni elég maszatos dolog. Az
ember gyanútlanul bevásárol, aztán a pénztárban beleöntenek a

kosarába 250 ml olívaolajat (extra szüzet), 200 gramm Kitekat
macskaeledelt, 128 ml Ariel mosógél-koncentrátumot és fél liter kólát ajándékba, és csíkot húz maga után.
A harmadik tanulság az, hogy ha egy matektanár elveszti az
állását, biztos, hogy a Corában nem tud elhelyezkedni.
A negyedik tanulság ajándék. Nem is kapja meg az olvasó!

2010.02.01.

Szolgáltatói hivatal
Csörög a telefon, alkalmatlan időpontban. Muksi van benne a
már nem hívják Matávnak cégtől, tájékoztat, hogy már van net.
Mondom, és? Hát hogy hibát jelentettünk be, és a hibát elhárították. De uram – mondom neki –, ez hetekkel ezelőtt volt! Erre néz rám a telefonból szemrehányó hangon, ki a faszt érdekel,
hogy mi mikor volt, nekem kiadták a parancsot, hogy hívjam
magát föl, hát fölhívom és elkajdácsolom a beprogramozott
szöveget, a kurva istenit, hogy miért nincs valami tisztességes
munkám – ez van a hangjában, amint közli, hogy a munkalapon tizennegyedike áll, de ő most kapta. Megköszönöm a felvilágosítást és letesszük.
Esengek. Ha nem hárították volna el a hibát két hét alatt, akkor már rég nem állnánk szerződésben. Ha meg elhárították,
akkor azért fizetek elő, hogy használjam, tehát használom, tehát abszolúte fölösleges engem tájékoztatni. A hócipőm van tele azzal, hogy állandóan tájékoztatnak mindenről, amire semmi
szükségem.
Azzal pedig pláne tele van a hócipőm, hogy ezeknél senki
nem olvasta Parkinsont. Mert ő világosan megmondta, hogy
egy hivatalban az akta a fontos, hogy az ügyintéző felmutathassa, hogy a döntése a lefektetett szabályokon alapul, egy üzleti
vállalkozásnál azonban az akta nem pótolja, hogy az ügyfelet
elvesztették, a megrendelést lemondták.
A szolgáltatói hivatalban igenis pótolja. Mindenkit csak az
érdekel, hogy a kapott parancsokat végrehajtsa és föl tudja mu-

tatni, hogy végrehajtotta. Hogy eközben a vásárlót hülyeségekkel zaklatják, az nem érdekes.

2010.06.23.

Kártyajáték
Kaptam egy kártyát Állam bácsitól, miszerint jogosult vagyok
„közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére”. Ebből a személyszállításit nyugodtan ki lehetett volna hagyni, mert a személyszállítás az magyarul utazás, és az is
ott van. De mindegy. A kártya a helyett a sajtpapír helyett van,
amit még soha nem vett igénybe senki a családomban, ámbár
minden évben megküldték őket hűségesen. Ugyanis nem volt
mire igénybe venni, mivelhogy tömegközlekedés nekünk nincs.
Évről évre beraktuk a fiókba, időnként elővettük és szomorú,
könnyes mosollyal nézegettük. (Nem, de jól hangzik!) Hát
most majd a kártyát rakom a fiókba. Ez sokkal modernebb, van
rajta hologram meg ötéves hatályosság meg tájékoztató. Viszszaélés esetén bevonható!
Arra még nem jöttem rá, mi lehet a visszaélés. Ha nem veszem igénybe, akkor nem vettem igénybe. Ha igénybe veszem… hát igen, az most már valószínűleg visszaélésnek fog
számítani. Mint a régi Matáv-kedvezménynél, amikor péntek
estétől hétfő reggelig száz forintért lehetett netezni, aztán ezt
megszüntették, mert visszaéltek vele. Megkérdeztem, mi volt a
visszaélés. Hát péntek estétől hétfő reggelig lógtak a neten. És,
mondom, mi ebben a visszaélés? Hát erre való volt a kedvezmény!

2010.11.03.

Lefárasztanak
Délután nagyon lefárasztottak, de kisebb részben én is oka vagyok. Azzal az elvemmel, hogy csak ott jelentem-jelentettem
Krisz halálát, ahol muszáj. Egyrészt mert van nekem éppen
elég bajom, és nem lopom a levélpapírt („hát nem mindegyiket
lopom!”), másrészt mert volt úgy, hogy meghalt a dédi, bejelentették, és húsz év múlva még mindig az ő nevére jöttek a
számlák. Úgyhogy nekem az az elvem, hogy forduljon föl mindenki, ha engem nem zavar, hogy az ő neve van a számlákon,
akkor őket se zavarhatja.
No, szóval fölhívott a telefonszolgáltatóm, ahol szintén Krisz
neve szerepel, őt keresték. A férje vagyok, miben segíthetek? –
a rutinszerű válasz. Az úriember megkérdezte, hogy a feleségem ugye nem múlt el még hetvenöt éves.
Hát ezen egy picikét meglepődtem. Ha meglepődök, akkor
gyakran nem tudok slágfertig választ adni – vegetálnak páran
az országban, akik ott szívták meg, hogy mégis tudtam –, úgyhogy nem azt feleltem, hogy én a szerződött üzleti partnerünktől ilyen inszinuációra nem is találok szavakat, hölgyek kora
után tudakozódni, azonnal nevezze meg a segédeit, hanem jámboran azt mondtam, hogy nem.
Merthogy van egy ajánlata. Negyedóra hosszat beszélgettünk
az ajánlatról, ami netet, tévét és telefont tartalmaz kevesebbért,
mint amennyit most fizetek érte, és jobb műszaki paraméterekkel. A tévé már digitális, amiről sejtelmem sincs, hogy az miért
jó, de azért van a próbaidő. Rendicsek. Mindent megbeszéltünk, az opciókat beállítgattuk. Háromszáztizenkét megerősítő
kérdést tett föl, biztosan akarom-e, nyilatkozzam egyértelmű
igennel vagy nemmel. Nyilatkoztam. Akarom-e abrakadabra
bab ragadj a habra. Igen. Akarom-e abdallah insallah kanga
valhalla. Igen. Akartam, akartam, akartam.
Valahol a negyedóradik perc táján körvonalazta, hogy akkor
a továbbiak miképpen zajlandók. Fölhívják Kriszt, egyeztetnek
vele, ha akkor nem érik el, tárgytalan az egész, ennekután folyományaképpen továbbá mikéntha ésakkoreztkövetően. Nem

akartam a szavába vágni, úgyhogy csak további pár perc után
kérdeztem rá a félmondatra, hogy jól értettem-e. Csak engem
fognak tudni elérni két nap múlva. Nem, tíz nap múlva se fogják őt elérni, engem fognak tudni elérni. Erre elkezdett nyösztetni olyan telefonszámért, ahol legalább két percre hát legalább már igazán legalább, úgyhogy végül közöltem vele, hogy
én lennék a legboldogabb, de meghalt. Nem akartam mondani,
amíg nem muszáj, mert kitelik tőlük, hogy abban a szempillantásban kikapcsolják a szolgáltatást és megbüntetnek egy millió
millióra, amiért jogosulatlanulkodok.
No, innentől már tudtam, hogy leprás vagyok, de az úriember
azért kitartott. Még jópofizott is, hogy hát mindenesetre jót beszélgettünk. (Egy „sajnálom” vagy „részvétem” nem fér bele a
munkaköri leírásába, az nem volt.) Indítványoztam, hogy egyszerűen írjuk át a szolgáltatást az én nevemre, ha már ugye
ennyire végképp abszolúte muszáj, hogy háromszáztizenkét
megerősítés után a háromszáztizenharmadik az előfizető saját
szájával mondassék ki, mert a cég szolgáltatását eladni lófasz,
a fizetésünket az űrlapok szabályszerű kitöltéséért kapjuk. Azt
a tanácsot kaptam, hogy hívjam föl a tizenkettő-nyolcvannyolcat, jelentsem be, mondjam be a halotti anyakönyvi kivonat
számát, egyszerűen át fogják írni.
Aha. Az ajánlat csodálatos, de már ettem ilyet. A biztosítónál
is ezt mondták. Mindenesetre meg fogom próbálni. Ráér. Úgyis
jobb, ha nem pont mostanában kell csengetnem még a próbaidős csodadíjcsomagért is. Az olvasónak előre borítékolom,
hogy mi lesz. Fölhívom a céget, azt fogják mondani, hogy
küldjem el a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a hagyatéki
végzés másolatát, papírt a jelenlegi szolgáltatómtól, miszerint
már nem köllök nekik, papírt a banktól, hogy nem tartozom nekik, papírt a zöldségestől, hogy nem beszélek zöldségeket, és
fizessek kilencvennégyezer forintot.
Legutóbb is így volt.

2010.11.04.

Ők is lefárasztanak
Negyedórát várok a bizalomkártyás irodában, végre sorra kerülök, adom a kártyát, kérdezem az infókat. Cora néni megnézi,
421 pont, nyújtja a füzetkét, de rögtön mondja is, hogy én ezt
nem válthatom be, mert nem én vagyok a kártyatulajdonos.
Meghatalmazás, két tanú. Mondom, a kártyatulajdonos meghalt. Néz rám bambán, sajnálomot tőle se várjak, és mondja,
hogy akkor halotti anyakönyvi kivonatot kell hozni, és megszüntetik a kártyát.
Akkor szépen visszatettem a füzetkét a helyére és mondtam
szelíden, hogy megszüntetni én is meg tudom, kidobom a szemétbe. De a gépben akkor is megmarad, feleli számonkérően.
Mondom, köszönöm, majd ha erre járok egy halotti anyakönyvi
kivonattal, akkor megszüntetem. Cora anyus megköszöni, én
el.
Valahogy úgy éreztem, hogy tök fölösleges lenne világosan
elmagyarázni. „Ugye tudod, ki fog halotti anyakönyvi kivonattal mászkálni bevásárolni? Ki nem szarja le, hogy mi van a gépetekben? Tőlem beletölthetitek II. Rumszösz alattvalóinak
névsorát is. Menj a francba, az volt az egészben a lényeg, hogy
lenyúljátok a pontokat.” Ha elmagyarázom, akkor bambán néz
rám és tájékoztat, hogy el szükséges mennem a picsába.
Mentem anélkül is.

2011.01.14.

Tombol a matáv
Hiába változtatnak nevet sorozatosan, csak matávok maradnak
mindétig. Amikor ma először maradt ki a net, két órával ezelőtt, és fölhívtam őket, az volt a válasz, hogy szoftverhiba.
Kérdeztem, hol szoftverhiba? Azt mondja, ez belső információ.

Kérdezem, mi azon a belső információ, hogy nálam van-e a hiba vagy maguknál? Az egy belső információ, és ezt ő nem adhatja ki. No jó. Második alkalommal, egy órával ezelőtt, már
rögzíttettem a hibát is, a számlareklamáció végett. Harmadjára
azért hívtam őket, hogy a harmadik szakadást bejelentsem, de a
telefonnál ülő fiatalember ezt nem értette. Mondom, három hiba több, mint egy. Érti, de ő nem tud a bejelentéshez még egy
hibát hozzáírni. Mondom, jó. Akkor ha a hetvenkét órán belül
megint fellép a hiba, akkor telefonáljak vagy ne vacakoljak vele? Erre nekiállt percekig magyarázni, hogy az ő kollégái hány
helyen fogják megnézni a hibalehetőségeket, és értesíteni fognak, ha megtalálták.
Azon töröm a fejemet, mi lenne, ha egyszer megkérdezném
tőlük: „Uram, mondja, megértette a kérdést?”

2011.05.18.

A tolókocsi-emelő története
Három évvel és hat nappal ezelőtt került az autónkba az a tolókocsi-emelő, amiről már három évvel és két nappal ezelőtt cikket kellett volna írnom. De mindig reménykedtünk, hogy most
már vége, ez volt az utolsó eset, kár vacakolni vele. Aztán már
láttuk, hogy ez nem így van, de akkor már túl sok volt az egyéb
bajunk, az emelő bajaival végképp nem tudunk érdemben foglalkozni. Beértük azzal, hogy az éppen soros problémán túljutottunk. Tavaly ősszel értem el oda, hogy akkor most már oldjuk meg az emelő problémáját. Ha rajtam múlt volna…
De először is egy találós kérdés. Mi látható a képen?

Amíg az olvasó töpreng, hadd jegyezzek meg valamit. Természetesen eljátszhatnám, hogy az emelő gyártója Mel Gibson
nekeresdpusztai vállalkozó, és régi olvasóink értenék ebből,
hogy nem akarom nevén nevezni. Csakhogy ez egy fogyasztóvédelmi cikk. Azért írom, hogy a cég jövőbeli vásárlói tudják,
mire kell ügyelni. Attól nem tartok, hogy vevőket riaszthatok el
a cégtől, mert akinek ilyen emelőre van szüksége, egészen biztosan hozzájuk fog fordulni. Más nem készít ilyeneket Magyarországon. A cég monopolhelyzetben van, azt csinál, amit akar.
Pláne velünk, mert most már alakulhatna száz ilyen cég, mi
már nem mehetünk máshová. Az emelőt megvettük, egy öszszegben kifizettük, ráment a sógorom életbiztosítása, meg még
nem kevés pénz, összesen egymillió forint. (A vételár 876 ezer
forint volt, de ez még nem a végösszeg.)
No, szabad a gazda? A fenti képen a négy és fél millió forintos autónk és az egymillió forintos emelő látható, az autó hároméves, az emelő hatnapos korában, 2008. május 18-án, pontosan három évvel ezelőtt. A kép elkészítéséért köszönetet
mondunk a következőknek:
– a Ford cégnek, amely az autót gyártotta;
– a Szécsi Kft-nek, amely az emelőt gyártotta;

– Áginak, aki a közelgő vihar miatt lenejlonozta a garázsajtót;
– és hát ugye én készítettem a fotót.
Az első három évben rámpával használtuk az autót; majdnem
egy évig a régebbről maradt rövid rámpánkkal, de azzal azért
elég küzdelmes volt. Iszonyú meredek. Aztán sikerült vennünk
hosszabb rámpát attól a tüneményes cégtől, amely alig két hónappal később megtagadta, hogy eladjon egy speciális tolókocsit a sógoromnak, mert állítólag szemtelenül beszéltem velük
én. Soha nem is lett olyan tolókocsija, a karitatív szellemű, keresztény cégtulajdonos egyszer s mindenkorra megfosztotta ettől.
(Erről jut eszembe. Az ottani cégvezetőt H. úrként aposztrofáltam. Ugye nem várja el az olvasó, hogy mai történetünk hősét Sz. úrnak hívjam? Elvégre saját magáról nevezte el a céget.)
Szóval 2006 márciusában vettünk egy pár jó hosszú rámpát,
két évig ezzel közlekedtünk, de hát ezt emelgetni iszonyú meló
volt, szerettünk volna valami használhatóbbat. Sokáig gázrugós
rámpát kerestünk, aminek a felső vége fixen be van építve a
kocsiba, és egy tisztán mechanikus szerkezet nyújtja ki meg
húzza be az összehajtogatott rámpát. Nem találtunk rá kivitelezőt. Ezt szó szerint mondom, az ezzel foglalkozó cégek nem
voltak hajlandóak kivitelezni, az egyik azt mondta, ők nem vállalják a felelősséget azért, hogy hanyattesünk a rámpán. Túl
magasan van a kocsi padlója. Ha az olvasó valaha gázrugós
rámpát szeretne tolókocsik szállításához, csakis olyan autót vegyen, aminek az alváza a földet súrolja.
Aztán megtaláltuk a Szécsi Kft-t, akik a cégvezető saját találmányú tolókocsi-emelőjét gyártják és forgalmazzák (valamint
medencelifteket fürdők, uszodák számára), Szécsi úr be is mutatta a berendezést a saját kocsijukon. Megállapodtunk, megrendeltük.
2008. május 12-én az emelőt beszerelték. Ennek az volt a
módja, hogy elvitték a kocsit a műhelyükbe, szabályszerű átvételi elismervénnyel, még vissza is tankolták a saját költségükön. El voltunk bűvölve.
Az első, ami zavart minket, egy mellékes dolog volt: a kocsi
hátuljára tett matrica, ami nem szerepelt a megállapodásban.

Őszintén szólva ha előzőleg Szécsi úr engedélyt kér, hogy a
kocsira felragassza a cég matricáját, akkor beleegyeztünk volna, miért is ne, hiszen a matricán olvasható felirat igazat mond.
Ez a gépkocsi már akadálymentesítve… De hogy a megkérdezésünk nélkül tette, az már nem tetszett; a matrica színe pedig
még kevésbé, mert Szécsi úr külön kérdés nélkül elmondta,
hogy a matrica színével az ő kedvenc pártját reklámozza. Politikai reklámtáblának igazán nem szántuk a kocsinkat, semelyik
párt reklámozására sem. De nem szóltunk semmit. Csak jóval
később, számos vitáink egyike során említettük meg, hogy engedelem nélkül matricát ragasztott a kocsinkra. Válasz, mint általában, nem érkezett, de amikor legközelebb elvitte a kocsit,
matrica nélkül hozta vissza, kommentárt nem fűzve a változtatáshoz.
A második dolog, amin a homlokunkat ráncoltuk, az ajtó kinyitása után derült ki. Az autóban addig elfért három tolókocsi,
sőt egy negyediket is be lehetett szuszakolni. Zsolt még élt,
amikor a tárgyalásokat megkezdtük a céggel, és szempont volt,
hogy odabent a hely nem csökkenhet, és a bejáratot sem szabad
megszűkíteni. Ez nem így lett, Zsolt már nem fért volna be a
kocsiba az emelőtől. De hát gond egy szál se, nem kell ennek
elsőre tökéletesnek lenni, ezt mi is elmondtuk, Szécsi úr is elmondta. Szépen apránként kialakul, hogy pontosan mire van
szükségünk.
Végül aztán mindössze kétszer fordult elő, hogy változtatást
kértünk a rendszeren. Először azért, mert van benne egy lap,
ami az emelő felcsukásakor nekilátott szétpasszírozni a kerekeinket és egymásnak nyomni minket, ami nem volt éppen praktikus. Ezért a változtatásért Szécsi úr felszámított még negyvenezer forintot, aminek jogosságát nem is vitattuk, csak innentől
eszünk ágában se volt változtatást kérni. Pedig lett volna mit
változtatni, ezzel a lappal azóta is állandóan baj van, összeakad
a padlóval, de Isten őrizz ekkora költségeket, meg hát örülünk,
ha az emelő elemi működését biztosítani tudjuk. Akarom mondani, ha tudnánk, örülnénk.
Május 16-án használtuk volna először az emelőt. A próbát nem
számítva a negyedik mozgatásnál leállt. Leengedtük, engem
fölvitt, megint leengedtük, és Krisszel fölfelé jövet megállt,

harminc centire a talajtól. Onnantól se té, se tova. Se távnyomival, se kapcsolóval. Van ugyanis egy beépített kapcsolója és
egy távnyomija, a kettő között egy jackdugóval lehet váltani.

A kép akkor készült, amikor előszedtük a rámpákat és azok
segítségével lemenekítettük Kriszt a mozdíthatatlan trepniről.
Utána engem is. Szécsi úr csak két nappal későbbre jelentkezett
be, mert aznap nem tudott jönni, másnap szombat, és az elektromos szakemberük hetednapi adventista. Úgyhogy vasárnap
jönnek; hogy mi milyen hiten vagyunk, azt nem kérdezte. Vasárnapig még vihart jeleztek, így a kocsit bevittük a garázsba és
lenejlonoztuk, hiszen nem lehetett becsukni.
Az aznapi utunk tehát kútba esett, de hát nem érdekes, minden kezdet nehéz, a folytatás meg még nehezebb. De ez utóbbit
akkor még nem tudtuk. Mint kiderült, kiment az elektronikában
az inverter. Kicserélték. Néhány héttel később hazajöttünk, kinyitottuk a kocsiajtót, az emelő elindult lefelé és azonnal meg
is állt. Úgy kellett kiszedni minket az oldalajtón át, szerencsére
akadt a közelben egy erős ember és megvolt a rámpa. Eljöttek a
cég szakemberei és kicseréltek egy újabb invertert. Szécsi úr
eléggé morgott velük és egy-két alternatív megoldást végighallgatva közölte velük, hogy ezek azért nem jók, mert nem tel-

jesen üzembiztosak, márpedig ennek a készüléknek működnie
kell. Ezt, hogy működnie kell, ekkor hallottuk tőle utoljára.

Még elmesélem a harmadik esetet, amikor a város közepén
elkezdtük fölemelni Kriszt, és leszakadt az emelő bal oldala.
Megint szerencsénk volt, mert a lánc megtartotta, így nem esett
ki a kocsiból, és le tudtuk ereszteni a trepnit, így Krisznek nem
kellett egyhelyben ülve várnia két órát, amíg megjött a segítség. Velünk együtt keringhetett a kocsi körül az utcán.
Ugorgyunk – ha fel akarnék sorolni minden alkalmat, amikor
elromlott az emelő, sose érnék a cikk végére. Három évvel később vagyunk. Miután az is előfordult, hogy az autó nem volt
hajlandó elindulni, mert az emelő lemerítette az aksit, Szécsi úr
beépített egy pótaksit. Innentől a karosszériába épített kapcsoló
a pótaksiról működtette a gépet, a távnyomi viszont az autó
rendes aksijáról. Mindezt ingyen és bérmentve, töltőt is adott
hozzá. De arról csak utólag szólhattunk, hogy bocsánat, de mi
elsősorban a távnyomiról szeretnénk működtetni az emelőt,
mert akkor saját magunkat is fel-le tudjuk vinni, a beépített
kapcsolóhoz viszont oda kell állni valakinek és nyomni.
Megcserélte. Beépített kapcsoló: autóaksi, távirányító: pótaksi.

Tavaly augusztusban megint leállt az emelő. Most csak a távnyomival nem volt hajlandó menni, a beépített kapcsolóval
ment, tehát a pótaksi körül volt a hiba. Szécsi úr barátja eljött,
kiszedte a pótaksikat és elvitte neki. Kiderült, hogy az aksik
túltöltötték magukat és szétmentek – valami effélét mesélt nekem, és remélem, hogy jól adom vissza a szavait. De mivel
közzététel előtt bemutatom neki a cikket, lesz alkalma helyesbíteni. Én a műszaki részéhez nem értek. De az is kiderült,
hogy az volt a baj, hogy nem töltöttük állandóan. Állandóan
tölteni kellett volna. Igaz ugyan, hogy amikor Szécsi úr felvetette a pótaksi beépítését, akkor még időnkénti töltésről volt
szó, itt van előttem a levele, de általában mi szoktunk a hibásak
lenni. Nem tartjuk be a használati utasítást, ezért romlik el állandóan. Ezt számos alkalommal értésünkre adta. Igaz ugyan,
hogy milliméternyi pontossággal ügyelünk az emelés magasságára, mert ránk lett rivasztva, hogy ha túlemeljük, akkor elromlik, és igaz ugyan, hogy kínosan ügyelünk, hogy teljesen leengedjük, egészen addig, amíg megemeli a kocsit, mert ránk lett
rivasztva, hogy csak akkor kerül szinkronba a két motor, és
igaz ugyan, hogy kínosan ügyelünk a töltésre, és igaz ugyan,
hogy már remegünk az idegességtől, amikor el kell menni hazulról, mert mi lesz, ha leáll az emelő a város közepén a tízfokos hidegben, és ott fagy meg az ember, mert nincs mód menekülni, de IGEN, MI VAGYUNK A HIBÁSAK, AMIÉRT
EGYÁLTALÁN HASZNÁLNI MERJÜK!
Ezzel az emelővel soha semmi baj nem lenne, ha az autót öt
évre beállítanánk a garázsba és felé se néznénk.
Decemberig tartott kideríteni, hogy mi van az aksikkal. Kis híján négy hónapig. Természetesen az volt a baj, hogy nem úgy
töltöttük, ahogy ő kérte – fölösleges itt előállni mindenféle történetekkel, hogy dehogynem, már a fülünket se merjük megvakarni az emelő kétméteres körzetében anélkül, hogy utánanéznénk a használati utasításban, hogy szabad-e. Ő azt jobban tudja. Mi nem úgy töltjük és kész!
Decemberben, amikor Szécsi úr barátja éppen bejelentkezett és
nem jött, írtam egy kissé ingerült levélkét. Töredelmesen be-

vallom, hogy sebtiben. Így aztán olyan szörnyűséget követtem
el benne, amit Szécsi úr válaszában azonnal szóvá is tett.
Úgy gondolom, ha valakinek írok egy levelet, akkor az első
teendőm, hogy megszólítom.
Igen, nyájas olvasóm, én bizony lefelejtettem a megszólítást.
Hallatlan borzalom, tudom, rászolgáltam a dorgálásra. Igaz
ugyan, hogy ez a – megszámoltam – hatodik levelem volt hozzá, és az előzőeken se volt megszólítás, egyetlenegyen se; én
ugyanis az emailekre általában nem írok megszólítást, csak kivételes esetben. Tizenöt éve netezek, ezalatt írtam mondjuk naponta tíz levelet, az közel ötvenötezer levél, és szinte valamennyi megszólítás nélkül!
Hallatlan borzalom, minimum fővesztés jár érte, első alkalommal. Ha valaki öt levél megszólítástalanságát már zokszó
nélkül tudomásul vette, szerintem a hatodik miatt aligha ágálhat, de hát merek én ellenkezni? Szó sincs róla. Bocsánatot kértem. Ezen Szécsi úr annyira megsértődött, hogy soha nem válaszolt a levelemre. Persze lehet, hogy nem a bocsánatkérés
okozta, hanem a folytatás.
Azáltal azonban, hogy az illemszabályokra vonatkozó kioktatásban részesített, feljogosított, hogy ugyanezt tegyem. Eddig
éppen azért nem tettem, mert a másik udvariatlanságát szóvá
tenni még nagyobb udvariatlanság. Nos, a magyar szokások
szerint két felnőtt férfi egymást vagy kölcsönösen családnéven
szólítja és urazza, vagy keresztnéven és magázza, vagy keresztnéven és tegezi. A hangsúly azon van, hogy kölcsönösen. Felemás megszólításokhoz több évtizednyi korkülönbségre van
szükség, ami közöttünk nem áll fenn. Ezek az illemszabályok
természetesen csak egyenrangú felekre vonatkoznak, a mozgássérültek pedig nem számítanak annak. Minket vadidegenek
letegeznek, lekrisztikéznek és leattiláznak, szakasztott úgy,
mint régen az amerikai délen, ahol a fehér suhanc „hé, te fiú”nak szólította a hetvenéves feketét. Hozzászoktunk az évtizedek alatt, nem lepődünk meg rajta. De amikor ugyanezt tapasztaltuk egy olyan cég vezetőjétől, amely éppen a mozgássérültek
egyenjogúságára törekszik a könnyebb közlekedésük segítése
által, hát mit mondjak, igencsak megdöbbentünk. Feleségemmel megvitattuk a kérdést és úgy döntöttünk, hogy nem szólunk. Ön bizonyára csak barátságos akart lenni és nem gondolta

át, hogy súlyosan vét az illem ellen. Ez mostanáig működött.
Most azonban Ön a fejemre olvasta illembeli vétségemet, tehát
én is kénytelen vagyok ugyanezt tenni. Mivel Ön az idősebb,
megkérem, hogy határozza meg a nexust: Szécsi úr–Láng úr
vagy Imre–Attila. Én az elsőt preferálnám, tekintve, hogy végeredményben üzleti viszonyban állunk.
Egyfajta módon mégiscsak válaszolt, amikor legközelebb
Láng úrnak szólított a telefonban. Egyetlenegyszer. A következő alkalommal már megint Attila voltam, úgyhogy most véglegesítettem ezt a megoldást. Mivel ő nem változtat, hát változtatok én.
De újabb öt hónapot kellett várni arra, hogy bárhogyan is szólítson. Decemberi levelemnek nemcsak a nexussal kapcsolatos
részére nem jött válasz: egyáltalán semmiféle válasz, életjel
nem jött. El voltam felejtve, le voltam ejtve.
Akkor nem tudtam lépni, mert tartott a tél. Elég hosszú tél
volt, végül aztán május 2-án meglepetésszerűen felhívtam Imrét és bejelentettem, hogy hatodikán tíz órakor érkezem a javítás befejezése végett – melyik telephelyükre menjek? Gondolkodás nélkül megmondta, a legtermészetesebb hangon. Így szereti. A konfliktusokat nem oldjuk meg, hanem úgy teszünk,
mintha sose léteztek volna.
A hatodikai utat persze hosszas szervezés előzte meg. Én
nem akkor utazom, amikor nekem úgy tetszik, sofőrre van
szükségem hozzá, márpedig a barátaim családos, dolgozó emberek, akik nem akkor visznek, amikor nekem tetszik, hanem
amikor ráérnek. Nem tudok egy hivatásos sofőrt megfizetni. Figyelmeztetem az olvasót: a dőlt betűkkel megjelölt rész valójában sületlenség! De erről később.
Barátom lemondott két munkát a kedvemért, éppen ma részletezte, hogy azok mik voltak, és eléggé be van rágva Imrére.
Én csak annak örülök, hogy nem rám. Ugyanis ötödikén délután fél hatkor befutott egy levélke, amiben Imre közölte, hogy
előre nem várt esemény miatt nem felel meg az időpont…
Fölhívtam és megkérdeztem, hogy ezt most mégis hogyan.
Közölte, hogy a kolléganőjének meghalt az apja. Azóta elmeséltem ezt vagy egy tucat embernek, mindenki nagyon sajnálta
a kolléganőt és családját, de senki sem érti, hogy ehhez nekem
mi közöm. Sorban mondták az eseteket, amikor valamelyik

kollégájuknak meghalt valakije, olyankor az illető szabadnapot
vett ki, a munka pedig ment tovább ugyanúgy. Hivatalnok barátom munkahelyén az osztályvezető halt meg (még csak nem
is az apja), de nem zárták be a hivatalt, valaki helyettesítette és
dolgoztak ugyanúgy. Ha csak egyetlen ember ott van a telephelyen, akinek megmondják, hogy hova tették az aksidobozomat
és hogy kell berakni az autóba, akkor én már ki lettem volna
szolgálva és mehetek a dolgomra. De hát mi sem egyszerűbb,
mint a hülye kis nyomit visszakézből lemondani.
Azért Imre megcsillantott ám egy reménysugarat. Tegyük át
péntek tizenharmadikára – írta –, és az én lakásomon is lehet.
A telefonban már nem is feltételes módban mondta, hanem
egyértelműen közölte, hogy neki errefelé van dolga péntek tizenharmadikán, és el fog jönni. Megkérdeztem, mi lesz, ha
nem jön el. Azt felelte: itt lesz.
Ugye tudja már az olvasó, mi történt? Nem, az olvasó rosszul
tudja. Persze hogy Imre nem jött el péntek tizenharmadikán, de
én voltam a hibás!
De előbb a levelem neki.
Az Ön által választott napon, az Ön által választott helyen
sem Ön, sem képviselője nem jelent meg. Távolmaradásának
sem tényéről, sem okáról nem értesített. Lenti levelének [ti.
amelyikben lemondta a hatodikát] kézhez vételét követően felhívtam Önt és megkérdeztem, hogy mi lesz, ha Ön a találkozó
új időpontjában nem jelenik meg. Ön azt felelte, idézem: „Ott
leszek.” Ön tehát hazudott nekem. Én nem akkor utazom, amikor nekem tetszik, hanem másokhoz kell alkalmazkodnom –
nem tudok annyit fizetni, hogy egy nekem tetsző napon vigyenek Békéscsabára, csak annyit, hogy elvigyenek, amikor ráérnek. Ezért e pillanatban nem tudom közölni békéscsabai látogatásom végleges dátumát. A jövő héten, azaz 2011. május 22éig bezárólag semmiképpen sem utazhatom. Ezért ugyanezen
napig bezárólag várom tájékoztatását azokról a napokról, amikor látogatásom nem alkalmas. Ha ilyen listát nem kapok, úgy
tekintem, hogy bármelyik munkanapon fogadni tud.
Ha az olvasó kapta volna ezt a levelet, hogyan értelmezné?
Imre nem úgy értelmezte. Ezt felelte:
Vártam Önt a jelzett időpontban, de senki sem jelent meg a
gépjárművel.

Igen. Nekem kellett volna mennem. Imre közölte, hogy tizenharmadikán, pénteken érkezik, és ez azt jelentette, hogy vár engem. Biztosan állíthatom, hogy önnön személyének idejövetelét harangozta be tizenharmadikára, mert bár ezt csak telefonon
mondta, s a szó elszáll, az írás megmarad… de bizony a szó is
megmarad.
– Halló?
– Láng Attila Dávid.
– Üdvözlöm, Attila. Megkapta az SMS-t… üzenetemet, ezek
szerint ugye.
– Igen, Imre, megkaptam, és most gondban vagyok, hogy mit
tegyek.
– Hát… hát nem tudom, hát ön el tudja dönteni.
– Hát én ezt egyedül nem tudom eldönteni, mert én már megszerveztem a sofőrt, megfizettem a sofőrt, most mondjam le a
sofőrt, ő akkorra már nyilván nem csinált más programot, a
pénzt aligha kérhetem vissza, és hogyha ön nem jön a jövő héten…
– No, nem ilyen nagy a probléma, mert ezt… ezt ha mondtam… lehet, hogy a jövő héten, amire én javaslatot tettem az
időpontra, akkor én megyek abba az irányba, és akkor ezt a dobozt el tudom vinni.
– Rendben van, csak mi van, hogyha ön nem jön a jövő héten?
– De egész biztos, hogy megyek, most azért nem tudok menni, mert a kolléganőmnek meghalt az édesapja, és ez teljesen
áthúzott mindent.
– Nagyon szomorú vagyok, nálunk is történt már egy családi
haláleset, de ez nem ide függ.
– Jó, hát én ezt… erről tudtam, de erről a mostaniról meg ön
nem tudott, ezért kellene elhalasztani a holnapi napot.
– Értem. Rendben van. Hány órára várhatom önt jövő pénteken?
– Attila, addig még fogok önnek jelezni. Jó?
– Rendben van, Imre, várni fogom.
– …tehát ezt a dolgot a jövő héten lerendezzük.
– Rendben, Imre, várni fogom. Köszönöm.
– Fogok önnek jelzéssel élni.

– Viszonthallásra.
– Viszonthallásra.
Helyesbítenem kell tehát, Imre szó szerint nem azt mondta,
hogy „ott leszek”, hanem „egész biztos, hogy megyek”.
Hát igen – véletlenül be volt kapcsolva egy magnó. Megesik
néha az ilyesmi. Én ugyanis Krisztől tanultam a problémakezelési technikákat, és ezek között az is szerepel, hogy a fontos telefonbeszélgetésekről felvételt kell készíteni. Magát a hangfelvételt nem lenne illendő közzétennem, de a leirat világosan
közli, hogy Imrének nem volt oka engem várni, ha egyszer ő
ígérkezett hozzám. Persze nem „élt nekem jelzéssel”, hallgatott, aztán tegnap megdorgált, hogy nem mentem, pedig ő várt.
Még megjegyzem: igen, Imre tudott arról, hogy Krisz meghalt, őt is értesítettem róla. Éppen csak az a haláleset, amire én
gondoltam, azóta történt, és arról nem értesítettem, mert nem
ismerte az elhunytat. Ettől még nekünk családtagunk volt, és ez
lehetne nálam ok bármire. Ha nála az egész cég megáll, ha egy
kollégának meghal valakije, akkor nálunk teljesen megállhatna
minden. Amikor az emelőt megvettük, akkor is meghalt valaki.
Az ő életbiztosításából vettük az emelőt. De Krisz nem mondta, hogy ő most nem utal, mert meghalt a bátyja.
No mindegy. Imre közölte, hogy
Úgy gondolom az akkumulátorok visszahelyezésének a módja mégis csak az lesz, hogy az Önök lakásán végzem el ezt a
feladatot.
Erre ezen a héten, vagy a jövő hét elején kerül sor.
A pontos időpontról időben értesítést fogok küldeni.
Értesítve leszünk tehát. Ezzel nem szálltam vitába. Egy műszaki adatokkal súlyosan megterhelt, komplett elektronikai fejtegetéseket tartalmazó levelet küldtem, melynek teljes szövege
itt következik:
Tisztelt Imre!
Én kérek elnézést a súlyos félreértésért. Abban reménykedtem, hogy ha valamit írásban és szóban is elmondok, akkor az
csak elég egyértelmű, de ezek szerint mégsem.
Közöltem, hogy nem mehetek 13-án, mert nincsen sofőröm.
Erre Ön azt felelte: „Ott leszek.” Lentebb idézett levelemben is
ott áll, hogy május 22-éig bezárólag semmiképpen sem utazha-

tom. Ha ezt Ön úgy értelmezte, hogy az autó mehet, csak én
nem, akkor el kell árulnom, hogy az autó nem képes elvezetni
saját magát.
Tovább növelve az ingyenes javítás egyre tetemesebb költségeit, végigkérdeztem mindazokat a barátaimat, akikre rá merem bízni a kocsimat és az életemet; szerencsére vannak egy
páran. Egytől egyig családos, dolgozó emberek, akiknek jó néhány kötelezettségüket kell átszervezniük, ha el akarnak vinni
engem munkaidőben Békéscsabára. Így tett az a barátom is,
akivel május 6-ára megszerveztem az utat, amelyet aztán Ön
egy könnyed levélkével lemondott. A barátom enyhén szólva
nem örült. Szívesen írnék Önnek egy listát azokról a kellemetlenségekről, amiket a nemtörődömségével okoz nekünk, de tartok tőle, hogy se nekem nem lenne türelmem végigírni, se Önnek végigolvasni.
Mint említettem, nincs pénzem arra, hogy hivatásos sofőrt fogadjak, aki akkor visz, amikor nekem tetszik.
Mivel Ön nem jutott döntésre a megszólítás tekintetében, rám
hárul a választás joga. A jelenlegi megszólítást véglegesítem.
Imre – Attila.
Színtiszta elektronika, mint az olvasó is látja. Imre válasza
szerint legalábbis.
Tisztelt Címzett!
Az a sok sületlenség, amit leírt, nem érdekel!
A jármű további, problémamentes üzemeltetése céljából viszsza fogom állítani az eredeti állapotot, nevezetesen a gépkocsi
akkumulátoráról fog üzemelni a rádió vezérelt rendszer, a külön akkumulátorok - amik a nem megfelelően végzett töltés miatt mentek tönkre - a biztonsági áramellátást fogják biztosítani
addig, amíg újra tönkre nem mennek.
Ön az íráshoz ért, de a műszaki dolgokhoz nem annyira.
Ma már látom, helytelen volt a járműben elvégeznem azt a
változtatást, amit Ön kért. Nem kellett volna felcserélni a két
rendszert!
Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, nekem volt igazam a műszaki megoldást illetően, így visszaállítom az eredeti állapotot.

Az eredeti állapot visszaállítás, valamint az akkumulátor csere anyag és munkadíj költségét átvállalom. A jármű javításának
időpontjáról rövidesen tájékoztatni fogom.
Úgy gondolom, a jármű továbbra is segíteni fogja az Önök
közlekedését úgy, mint ezidáig tette.
Én figyelmeztettem az olvasót: az, hogy a barátaimnak is megvan a maguk élete, voltaképpen sületlenség. Valamint ezek műszaki dolgok.
Én ugyan válaszul feltettem egy kérdést, hogy voltaképpen
melyikünk is fizetett egymillió forintot a másiknak, és őnála
hogyan működik az az elv, hogy aki fizet, az dirigál, de erre
már azért sem várok választ, mert egyúttal visszautasítottam
ezt a hangnemet, a vásárló szavait még akkor sem minősítjük
sületlenségnek, ha netán azok. Imre innentől hallgatni fog, már
ismerem ennyire.
Igen, én is úgy gondolom, hogy a jármű eddig is segítette
közlekedésünket, csak az emelőről nem gondolom ugyanezt.
Ha lenne egy-két millióm, akkor kerítenék egy másik céget –
legközelebb nyilván Ausztriában –, elvinném hozzájuk az autót, szakszerűen kiszereltetném az emelőt, nehogy bármi megsérüljön, és megvizsgáltatnám velük, hogy miért romlik el
örökké. Hazafelé már az ő emelőjükkel jönnék, Imréét meg otthagynám nekik anyagárban.
De nincs egy-két millióm. Erre az emelőre vagyok utalva,
mert ez már megvan, ezt már Krisz kifizette. Ha ez működik,
akkor el tudunk menni hazulról. Ha nem működik, akkor nem
tudunk.
Hét évvel ezelőtt egy négytagú család elhatározta, hogy most
már ők is szeretnének kimozdulni otthonról; nem éppen a világban utazgatni, emberemlékezet óta nem járunk máshová,
csak különféle kórházakba, temetőbe, a legolcsóbb helyekre
bevásárolni meg hivatalokba. Azért éppen hét évvel ezelőtt,
mert van egy derék fogyatékosszervezeti elnök, aki akkoriban
gondolta úgy, hogy egyszerűbb lesz minket inkább szarban
hagyni, elvégre lábbal festő művészek kiállítása van, a festményeket kizárólag egy adott nap egy adott órájában lehet szállítani, az meg, hogy Krisztinának időpontja van az audiológiára,

kit érdekel? Legfeljebb megsüketül, hát aztán, majd a sofőr elmutogatja neki, hogy mennyi a fuvardíj.
A kiállítás egy konkrét eset, de szarban vagy egy tucatszor
lettünk hagyva, mielőtt úgy döntöttünk, hogy nekünk autó kell.
Mindig elmondom, hogy ez a kocsi kilenc hónapig született,
mint egy gyerek. Addig számoltunk, újra meg újra. Addig kerestük a legolcsóbb kocsit, amiben elférünk – már egy gombostűt se lehetett leejteni, ha beszálltunk mind a négyen, de tudtunk közlekedni –, addig kerestük a megfizethető hitelt, addig
kalkuláltuk, hogy fogjuk-e tudni törleszteni, miközben műszaki
is kell, benzin is kell, szerviz is kell, no meg a gázszámla is
ugyanúgy jön.
Az autóval, lekopogom, soha nem volt baj. Most múlt hatéves, és még nem látott szervizt belülről, a vizsgáktól eltekintve.
Mivel azonban a kocsi padlója hatvan centi magasan van a talajtól, meg kellett oldanunk, hogy följussunk oda, mert a rámpa
állatkínzás. Három évbe telt, hogy megtaláljuk az emelőt, amiről négy nap múlva kiderült, hogy az is állatkínzás, csak másképpen. Nemrég utánaszámoltam, hogy ha minden egyes alkalommal, amikor elmegyünk hazulról, fizettünk volna valakinek
ezer forintot, hogy mozgassa a rámpákat, az emelő árának több
mint kilencven százaléka még meglenne.
Nem tudom, mikor és hogyan kerül pont a történet végére. Jelen pillanatban az egyetlen elképzelhető befejezésnek azt látom, hogy amint letelik a garancia – és az emelő természetesen
azonnal elromlik megint –, Imre már csak pénzért fogja vállalni
a javítást, amit én nem fogok tudni megfizetni. Mivel közlekedni muszáj, az emelőt ekkor kénytelen leszek kiszerelni, aztán állhat a garázs sarkában, amíg nem lesz pénzem a javításra.
De lehet, hogy akkor már nem látom értelmét tovább ölni bele
a pénzt, inkább eladom tízezer forintért alkatrésznek.
Hogy ez mikor lesz, az bonyolult kérdés. Szerintem a garancia akkor kezdődik, amikor a vevő átveszi a gyártótól a működő készüléket. Ez mindmáig nem történt meg, tehát a garancia
sem kezdődött meg. Erre egy-két levelemben már utaltam, Imre természetesen nem válaszolt, úgyhogy mondhatom, hogy a
hallgatás beleegyezés. Mondhatom, de minek? Ettől még nem

kapok garanciális javítást, ha kérem, Imre hallgatni fog, esetleg
sületlenségnek minősíti, és ezzel részéről el van intézve. A
garancia öt évre szól. Három már letelt. Még két év Sziszifusz,
addig pedig spórolok egy gázrugós rámpára. Legfeljebb elmegyek érte külföldre.
Annyit tehettem, hogy megfogadtam Imre tanácsát. „Ön az
íráshoz ért, de a műszaki dolgokhoz nem annyira.” Hát megírtam a történetet.
Szécsi emelőberendezések
A teljes akadálymentesítésért.
Mi csak szerettünk volna önállóan elmenni orvoshoz.
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Meggazdagodtam
Olvasóim tanácsát kérem: mire fordítsam azt a hatalmas összeget, amit az OTP egyetlen levélke hatására fizetett nekem? Először arra gondoltam, hogy elmulatom, vendégeket hívok és
együtt eltivornyázzuk, de rájöttem, hogy illik valamit visszaadnom a közösségnek. Annak a közösségnek, amely betéteivel és
a hitelekért fizetett kamatokkal eltartja az OTP-t, s ezzel lehetővé teszi, hogy a bank nagylelkűen kárpótolja azokat, akiket
megsért és diszkriminál. Tehát helyes lenne talán, ha e vagyon
egy részét jótékony célra fordítanám.
Tisztelt OTP!
Mint arról ma délelőtt tett bejelentésemből is értesültek, a
[…] bankautomata tízezer forint helyett csak ötezret fizetett ki.
A gépek néha elromlanak, nekem nem ezzel van problémám.
Nyomban felhívtam az automatán található telefonszámot,
ahol a hölgytől mindenekelőtt megtudhattam, hogy az automata, amelyet használtam, nem létezik. […] Ezzel nem tudtam és

továbbra sem tudok mihez kezdeni – ha Önök felszerelnek egy
automatát, de elfelejtik bejegyezni a nyilvántartásba, akkor talán nem bennem van a hiba. A hölgy azonban ekkor már hallhatóan elkönyvelte, hogy valamiféle bűnöző vagyok, aki ötezer
forintot akar kicsalni a banktól egy nemlétező automatára hivatkozva. Hogy hogyan, arról sejtelmem sincs, de éreztem a
hangján a bizalmatlanságot, amikor elkérte a bankkártyám számát. Megadtam neki. Megkérdezte, mikor születtem. Megmondtam, kétszer is. A hölgy közölte, hogy én nem akkor születtem.
Ez egy kissé meglepett. A magyarázat csak az lehetett, hogy
a hölgy az anyám, hiszen csak ő tudhatja még nálam is jobban,
hogy én mikor születtem. Az anyám azonban nem dolgozik
bankban. A rejtélyt megfejteni nem jutott alkalom, mert a
hölgy erélyesen rám parancsolt, hogy adjam Láng Attila Dávidot.
Korábbi, hatósági eljárással végződött vitánk után bizonyára
nem lepi meg Önöket, hogy emelt hangon közöltem a hölggyel,
hogy én vagyok Láng Attila Dávid. Elvégre a beszélgetés elején bemutatkoztam, azután pedig közöltem a kártyaszámomat
és a születési dátumomat. Tény, hogy egy bankkártyát el is lehet lopni, és ott van a szám ráírva, de hogy Önök miért olyan
adatot kérnek mellé, amit akárki tudhat, azt csak Önök tudhatják. Szerintem még Önök se.
A hölgy háromszor-négyszer megparancsolta, hogy adjam az
ügyfelet, illetve Láng Attila Dávidot, ezt a kettőt variálta. A
meddő beszélgetésnek véget vetettem és mentem a dolgomra.
Hazaérve bejelentettem az automata hibáját – ez a telefonos
kollégájuk már, meglepő módon, egy létező automatát látott.
Megkérdeztem, csakugyan hibás-e az Önöknél tárolt születési
dátumom. Hibás volt. Megkérdeztem, mit tehetek a hiba kijavításáért; kollégájuk megmondta. A hibát ki fogom javíttatni.
Most pedig szeretnék néhány dolgot szíves tudomásukra hozni.
1. Ha Önök a) egy hónap alatt nem képesek felírni, hogy lett
egy új automatájuk, avagy b) több különböző, eltérő nyilvántartást vezetnek az automatáikról, akkor Önök szórják a pénzt.
Ennek nem örülök, mert az én pénzem is benne van.

2. Léteznek fizetős honvédelmi tanfolyamok. Az ember beiratkozik, befizeti a díjat, és cserében néhány hétig egyenruhás
emberek üvöltöznek vele és lépten-nyomon megalázzák. Önök
nem ilyen tanfolyam. Önök egy bank. Én azért fizetek Önöknek, hogy vigyázzanak a pénzemre. Évekig küzdöttem azért,
hogy úgy bánjanak velem, mint egy emberrel, de a legtöbb,
amit elérhettem, az volt, hogy idelöktek egy jelképes pénzöszszeget, hogy végre megszabaduljanak tőlem. Igaz, véget vetettek az engem sújtó diszkriminációnak is – mostanáig.
Mindössze egyetlen apróságot szeretnék elérni. Azt, hogy ne
a bizalmatlanság bankja legyenek, miközben évekig „a bizalom
bankjának” nevezték magukat. Ha valami nem stimmel az adatokkal, akkor az alkalmazottaik azonnal felpaprikázott idegbetegekké változnak, akik kizárólag arra hajlandóak, hogy olyan
mondatokat szajkózzanak, hogy „adja át a telefont az ügyfélnek”, „adja Láng Attila Dávidot”, „maga nem Láng Attila Dávid” és hasonlókat. Ha ezután kiderül, hogy az adat mégis jó,
például elsőre rosszul hallották, a gyanakvás akkor is megmarad. Jó a hallásom, érzékelem. Olyan szituációban pedig, amilyen a mai is, egyszerűen nincsen megoldás. „Forduljon föl az
ilyen alak, betelefonál egy nemlétező automatáról hadoválva,
egy lopott kártyával próbál pénzt kicsalni belőlünk, és még
annyi esze sincs, hogy kiderítse a kártyatulajdonos születési dátumát.” Ez a mai hölgy magatartásának egyértelmű summázata.
És a törekvés, hogy minél előbb letehesse a telefont. Az nem
cél, hogy megvédjen engem, ha netán egyszer tényleg ellopnák
a kártyámat. Csak hogy ő szabaduljon a kellemetlen szituációból. A helyzet azonban az, hogy Önök fizetnek ennek a hölgynek, hogy szükség esetén a kellemetlen szituációkkal is szembenézzen, én pedig Önöknek fizetek ugyanezért.
Nem várok csodát. Nem várom el, hogy megoldjanak olyan
problémát, amit az adott helyzetben nem tudnak megoldani.
Nem várom el, hogy elhiggyenek egy olyan adatot, ami nem
egyezik a nyilvántartottal. Ezzel az én pénzemet sodornák veszélybe.
Azt várom, hogy emberi hangon beszéljenek velem. Ha úgy
érzik, hogy okuk van gyanakodni, akkor gyanakodjanak, de
kulturált ember módjára. „Elnézést, uram, de ez az adat nem
így szerepel a nyilvántartásunkban.” Az ügyintézőik igazán

nem mondhatók udvariatlan embereknek, a legrövidebb várakoztatás előtt is türelmemet kérik és utána megköszönik a türelmemet, udvariasan köszönnek és elköszönnek. Ez miért csak
addig lehetséges, amíg minden tökéletes? Ha valami nem stimmel, miért változnak robotgépekké, amik csak azt tudják követelni kiképző őrmesteri hangon, hogy adjam Láng Attila Dávidot?
3. Nem táplálok illúziókat. Önök általában sablonos válaszokat küldözgetnek, olyanokat, mintha egy automata írta volna
őket. Önök egy bank, tehát kizárólag a pénz nyelvén értenek.
Önöket csak akkor lehet rávenni, hogy megmozduljanak, ha a
pénztárcájuk felé nyúl az ember. Tehát ezt fogom tenni.
Amikor kártérítést fizettek nekem a sorozatos megalázásért,
kijelentették, hogy további kártérítést nem hajlandók fizetni. Ez
azonban hallgatólagosan magában foglalta az ígéretet, hogy további megalázás sem lesz. Miután Önök megszegték az egyébként eredetileg is egyoldalú „megállapodást”, annak egyetlen
részlete sem érvényes már.
4. Tájékoztatom Önöket, hogy bár a beszélgetésről csak
Önöknek van hangfelvételük, nekem viszont van egy tanúm.
Mivel a bankautomata olyan magasan van, hogy tolókocsis ember nem érheti el, vittem segítséget: egy úriembert, akivel üzleti kapcsolatban állok, s akinek munkáját a bankautomatából
felveendő pénzzel szándékoztam kifizetni. S mivel az utca zajában kellett felhívnom Önöket, a beszélgetést eleve kihangosítottam, így ez az úr hallott mindent. Nem tetszett neki, és kész
tanúsítani, hogy mi történt.
5. Kártérítést követelek tehát az ismételt megalázásomért,
azért, hogy hazugnak minősítenek, parancsolgatnak nekem,
diszkriminálnak mint fogyatékost és lehetetlen, sértő, megalázó
helyzetbe hoznak üzleti partnerem előtt is.
Azt remélem, hogy Önök partnerek lesznek a helyzet megoldásában, és nem kell ügyvédhez fordulnom, bíróságra vinnem,
sajtó elé citálnom Önöket. Mindkettőnk számára kényelmesebb
lenne, ha erre nem lenne szükség. Ha azonban olyan választ kapok, amit az együttműködés megtagadásaként kell értelmeznem, akkor megindítom az eljárást. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása nem vezetett maradandó eredményre – akkor

hát jöjjön a bíróság. De előtte, jelen levelemben, felkínálom
Önöknek a peren kívüli egyezséget.
*
Tisztelt Láng Attila Dávid!
Számunkra fontos, hogy ügyfeleink, így az Ön ügyét a legnagyobb szakértelemmel kezeljük.
Rendkívül sajnáljuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunkon
történt bejelentése során kellemetlen tapasztalatokat szerzett,
illetve szíves elnézését kérjük, amiért az Ön születési dátuma
tévesen szerepelt adatbázisunkban, és ezért a beazonosítás sikertelen volt.
Arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, megkülönböztetett figyelmet szentelve szolgáljuk ki
ügyfeleinket. Munkatársaink és ügyfeleink közötti kapcsolatban csak az előzékenységet és a tiszteletet tartjuk elfogadhatónak.
A kellemetlenség enyhítésére a március havi számlavezetési díjat (304 Ft) jóváírjuk számláján.
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Az Ön rendelése
karácsonyig teljesíthető
Mindig mindent meg kell kérdezni. Ha az olvasó december 17én megrendel valamit és azt a választ kapja a számítógéptől,
hogy „az Ön rendelése karácsonyig teljesíthető”, okuljon példámból, ragadjon telefont és azonnal kérdezze meg az évszámot. Melyik év karácsonyig?

Az Ebolt.hu honlapján megtudjuk, hogy ők egy ISO
9001:2008 szerint tanúsított szervezet, bár hogy ez mit jelent,
arról fogalmam sincs. Azt biztos nem, hogy nem szabad hazug
állításokat programozni a számítógépbe.
Amikor megrendeltem, a honlap infói szerint az áru raktáron
volt. Ha nem lett volna, nem rendelem meg, mert tizenhetedike
volt, és még postázni is kell. Kaptam egy levelet a megrendelés
visszaigazolásáról, majd még egyet arról, hogy hova kell átutalnom a pénzt. Átutaltam. Kaptam még egy visszaigazolást,
amiben még mindig az állt, hogy karácsonyig teljesíthető. A
többi néma csend.
Huszonnegyedikén hajnalban küldtem egy levélkét, hogy mi
is ezzel a helyzet, mert kíváncsi leszek, hogy fogják teljesíteni
a rendelést a karácsonyig hátralevő tizenhat órában. Válasz három nappal később érkezett, azaz karácsony után, automatikus
válasz azzal, hogy az áru beszerzése folyamatban van.
Ez kicsit meglepett. Tíz napig tart kihozni az árut a saját raktárukból?! Visszaírtam. „Ez azt jelenti, hogy amikor a rendszerük azt állította, hogy a rendelésem karácsonyig teljesíthető,
akkor egyszerűen hazardírozott?” Válasz nem érkezett.
Ma kaptam még egy levelet, hogy az áru beszerzése folyamatban van, úgyhogy fölhívtam a céget és hosszas, költséges
zenehallgatás után beszéltem a levelekben megnevezett „termékmenedzserrel”. Ők idézőjel nélkül használják, de én kénytelen vagyok ironikus felhanggal érteni, mert akinek nincsenek
termékei, annak nincs mit termékmenedzselnie.
Okom van itt szólni, hogy miután bediktáltam a rendelésszámot, a hölgy ötvenhét másodpercig böngészte a rendelés adatait.
– Úgy látom, hogy ez itt december végén hiánytermék volt a
forgalmazónál, de jelenleg már fogják tudni szállítani, várhatóan vagy a hétvégén, vagy a jövő hét elején be fog érkezni a raktárba.
Nagyot sóhajtok és előveszem legtürelmesebb hangomat,
mert már elég régóta lógok a távolsági vonalon, és ez az első
információ, amit kaptam, de ez is teljesen érdektelen. Az áru
két helyen lehet: nálam vagy nem nálam. Ha nem nálam van,
akkor teljesen közömbös, hogy hol.
– Vagyis mikor fog megérkezni hozzám?

– Hát önhöz jövő hét elején.
– Aha. Jövő hét elején. Önök mikor tartanak karácsonyt?
Hátha pravoszláv a cég, ugye, és akkor pont hétfőn lesz karácsony! Ezt tisztázni kellett. Tisztáztuk is.
– Karácsonyt egész decemberben.
(Hm. Harmincegy szentestével?)
– Egész decemberben tartanak karácsonyt. Értem. Nálunk
csak három napig tart, de én egy héttel előtte rendeltem meg, és
az önök rendszere azt mondta, hogy a rendelés karácsonyig teljesíthető.
– Gondolom, itt olyan emailek mentek ki, hogy beszállításra
vár…
– Igen, olyanokat is kaptam, de csak utána.
– Hát erre nem tudok önnek mit mondani.
Itt gondoltam magamban, hogy ha a hölgynek én lennék a főnöke, elsejétől nem lennék a főnöke. Egy vevőszolgálatos mindig tudjon mit mondani. Alapszabály. Száz hely van a cégnél
és a cégen kívül, ahol elszúrhatják a dolgot, de végül a vevőszolgálatos tartja a hátát. Viszont nem kötelező vevőszolgálatosnak lenni. Legkésőbb ennél a mondatnál kellett volna rettentően sajnálnia, bocsánatot kér, legközelebb jobban igyekeznek,
ésatöbbi. Engem azzal se hatott volna meg, de ezt ő nem tudhatja.
– Hanem ki tud?
Attila ugyanis csak felelős emberrel tárgyal. A cégtől kapott
levelekben következetesen ennek a hölgynek a neve áll mint a
beszerzésért felelős ügyintézőé, de ha ő nem tud mit mondani,
akkor nem tölti be feladatát, és Attilának valaki más kell. Hogy
minek, arról fogalmam sincs, mert nekem nem dumára van
szükségem, hanem a megrendelt és kifizetett árura, de a kifutófiúval minek tárgyaljak, ha százszor is „termékmenedzsernek”
szólítják?
– Nézze… ööö… nem tudom… [Hogyhogy nem tudja?! Tud
valamit egyáltalán?!] gondolom, visszajelezte, hogyha még él a
rendelése, hogy karácsony után is tartja, vagy nem?
Mi az, hogy „gondolom”? Ha visszajeleztem, annak ott kell
hogy legyen a nyoma. Ha sztorníroztam, annak is. Miért nincs
képben, ha egyszer már ötvenhét másodpercig bámulta az adatokat?…

…vagy ötvenhét másodpercig tartott, hogy a gép előbányászsza őket? Mindkét esetben a következtetés az, hogy az Ebolt.hu
informatikai rendszere fabatkát sem ér.
– Nem volt kinek… de… érdeklődő levelet küldtem, hogy
mit jelent az, hogy egy rendelés karácsonyig teljesíthető. De
csak automata válaszokat kaptam. Úgyhogy úgy gondoltam,
hogy felhívom önöket és megkérdezem egy élő embertől: mit
jelent önöknél, hogy karácsonyig teljesíthető?
– Egy várható dolog. Tehát ezt nem lehet sose száz százalékig garantálni, ezért küldjük a tájékoztató üzeneteket.
– Aha. És akkor nem lett volna célszerűbb úgy fogalmazni,
hogy „az ön rendelése karácsonyig talán teljesíthető”? És akkor
azonnal fölmondta volna az ember.
Az üzleti életben alapelv, hogy a riválisainkhoz átvitt rendelés dupla veszteség. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Alapelv,
hogy ha az a veszély fenyeget, hogy a vevő a riválishoz viszi a
rendelését, mindent el kell követni, keresztbe kell feküdni előtte a küszöbön, bármit, csak ezt ne tegye velünk.
A magyar üzleti életben alapelv, hogy az összes többi alapelv
érvénytelen. A vevő legyen hálás, amiért kegyeskedünk kiszolgálni. Arra számítottam tehát, hogy a hölgy itt kekk lesz és elküld a fenébe, kifogástalan udvariassággal persze.
Tévedtem. A hölgy kekk lett és kifogástalan udvariassággal
elküldött a fenébe, csakhogy…
– Jó, hölgyem, mit tegyünk a rendelésével?
Hoppá. Ha van valami, amire nagyon harapok, az OTP-szindróma, a hölgyemezés. Ötvenhét másodpercig csak a rendelés
adatait böngészte, és nem volt érkezése elolvasni a nevemet.
Azóta eltelt majdnem két perc, és még mindig nem volt képes
elolvasni a vevő nevét. Tud egyáltalán olvasni?!
– …mert ha most köteked…
– Bocsánat, a nevemet is látta a megrendelésnél?
– Tessék, nem értem.
Nem hát, mert még beszél, ki akarja oktatni ezt az idegesítő
vén spinét.
– A nevemet is tetszett látni?
Öt másodperc csend. Mivel a rendelés adatai félcentis betűkkel is bőven kiférnek fél képernyőnyire, a nevem pedig a nekik
megadott formában csak tizenegy betű, ezt a rengeteg időt nem

tudom mire vélni. Talán mostanáig hátat fordított a képernyőnek, és most fordult vissza?
– Elnézést.
– El van nézve.
Nincs, de mi mást lehet erre felelni?
– Nem kötekedek. Feladtam egy rendelést. Megállapodtunk
valamiben. Önök nem teljesítették. Hogyha én ezt számon kérem önökön, az miért kötekedés?
– Nem… én nem akarok személyeskedni, tehát… ebben maradjunk, tehát…
Attól tartok, már nem tudja, mit beszél.
– Én sem tettem. Föltettem önnek egy kérdést.
– Jó. Mondom. Nem érkezett be a termék, jeleztük, a nagykereskedő átmeneti készlethiánya miatt. Vártunk a termékre.
– Aha. Önt érdekelni szokta egy ilyen válasz, hogyha ön rendel meg valamit, nem kapja meg és ezt a választ kapja? Nyilván ön is szokott vásárolni.
– Nyilván érdekel… azért tájékoztattam…
Döbbenet. A hölgy vagy tökéletesen idomított birkavásárló,
akinek akár azt is lehet mondani: „á, kérem, hogyne, az áru
majd meg fog érkezni, amikor Szent Miklós bedobálja a kéményen, a következő ötéves tervben majd értesítjük”, vagy fogalma sincs, mit beszél. Fölnevetek.
– Érdekes. Hát… akkor eléggé különbözőek vagyunk… mert
én ezzel nem tudok mit kezdeni… nekem teljesen mindegy,
hogy kinek a hibájából nem kapom meg az árut.
Nagy csend. A hölgy harmadszor bizonyul képtelennek, hogy
választ adjon olyan kérdésekre, amik a cég üzletpolitikáját látva naponta százszor fölmerülhetnek.
– Jó… tehát… mit tegyünk a rendelésével? Hogy valami történjen ezzel kapcsolatban…
Történnie nem most kellene „valaminek”, hanem december
egész harmadik hetének folyamán történhetett volna „valami”.
De őt ez nem érdekli. Aktatologatással foglalkozik, az a dolga,
hogy kipipálja az óhajtott választást: sztornó – nem sztornó. A
többi nem érdekli, az elvesztett vevőt nem rajta verik le. Ennél
a cégnél soha senki nem olvasta Parkinsont, és fogalmuk sincs,
hogy ez az üzletpolitika mibe kerül.

– Maradjunk annyiban, hogy én hétfőig várok. Ha hétfőn nem
érkezik meg, akkor sztornó.
Mert most álljak le kínlódni a rivális céggel, amelyik pont
ugyanezt az üzletpolitikát követi? Várjam vissza hetekig a pénzemet? Minek? Ennyi idő után már nem mindegy, hogy péntek
vagy hétfő?
– Jó.
Hát jónak nem jó, de neki jó. Elvesztettek egy vásárlót, mert
ezek után természetesen az életben nem vásárolok többet az
Ebolt.hunál. Elvesztettek a jó ég tudja, még hányat, mert ha az
olvasó ezt a cikket végigolvassa, esély van rá, hogy az olvasó
se vásárol náluk. Hacsak nem abból a józan megfontolásból,
hogy a többi se különb.
Hol van már az a régi szép világ, amikor ilyen alkalommal
megkövették a vásárlót, árengedményt adtak, a falnak rohantak
rémületükben, csak nehogy máshova menjen a vevő!
Nálunk örülnek neki. Kevesebb vásárló, kevesebb adminisztráció.
Január nyolcadika. Megjött az áru, még a hétfőhöz képest is
egy nap késéssel. Egy másik méretben, öt centivel kisebb a
szükségesnél.
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Megcenzúrázunk a pénzedért
Előző fogyasztóvédelmi történetünk egyszerű: én rendeltem,
ők nem szállítottak. A mostani sokkal bonyolultabb. Ha az olvasó itt-ott nem érti a cég motivációit, ne aggódjon, a hiba nem
az olvasó készülékében van.
Whoopi Goldberg azzal tölti szabadidejét, hogy horgolt kabátkákat készít, amiket önköltségi áron lehet megkapni tőle.
Készített egy honlapot, amin bemutatja horgolt kabátkáit, és elhelyezte az Eoldal nevű cégnél. Később érkező olvasóink számára elmondom, hogy a cég jelenleg háromféle szolgáltatást

kínál, kétszáz megát, egy gigát és öt gigát, melyek közül az első ingyen van, a másik kettőért 6600, illetve húszezer forintot
kell fizetni egy évre. Mivel Whoopinak sok képe van, a középső csomagot választotta, szépen fizette a díjakat, használta a
szolgáltatást.
Mígnem egy nap lezárták az oldalát.
A regisztráció során bizonyára elkerülte figyelmed szabályzatunk, mely szerint kizárólag üzleti célú weboldalként működhet
egy cég vagy egy kereskedő oldala, vagy olyan oldal, amelybe
hirdetést illesztettek (bannerek, hirdetési rendszerek), vagy
olyan oldal, amelybe üzleti ajánlatot illesztettek (termékajánlatok, állatok, áruk), vagy olyan oldal, amely termékek vagy szolgáltatások árlistáját tartalmazza, vagy olyan oldal, amely telefonos vagy e-mailes, vagy másik weboldalra mutató linkes elérhetőséget tüntet fel egy szolgáltatás vagy termék elérhetőségének biztosítása érdekében, vagy a fentiek bármelyikére utaló kifejezés használata, vagy olyan szöveg elhelyezése, amely közvetetten utal a fentiek bármelyikére.
Ezt küldték neki. Megpróbáltam értelmezni, de elbuktam, nekem folyton olyanok jönnek ki, hogy ha leírom a blogomban,
hogy találkoztam Robert Redforddal az Eiffel-torony tövében,
akkor ez őnáluk üzleti weboldal lenne, hiszen Robert Redford
egy üzletember, az Eiffel-torony üzleti vállalkozásként működik, és ezzel a fentiek bármelyikére utaló kifejezés használatának minősülés vétségét kerítettem megvalósulásra, fizessek tizenháromezer forintot.
Ugyanis az a trükk, hogy a második számú, 6600 forintos díjcsomagban ez mind tilos. Ahhoz meg kell venni a húszezer forintos díjcsomagot.
Amennyiben az Ingyenes csomagban szeretnél maradni, távolítsd el a szabályzatunk szerint üzleti jellegű tartalomnak minősülő részeket, majd küldj egy ezzel kapcsolatos kérést az Ügyfélkapunk felé a Vezérlőbe lépve, hogy weboldalad újramoderálhassuk és a zárolását feloldhassuk.
Whoopi válaszában közölte, hogy ő nem az ingyenes csomagot használja, az üzleti díjcsomagot (a húszezrest) pedig nem
kéri. A cég válaszul képernyőfotókat küldött neki a saját horgoltkabátka-honlapjáról. Én is kaptam róluk másolatot. Az
egyiken arról tájékoztatja a nagyérdeműt, hogy van saját Face-

book-oldala, ott is megtalálható a horgolt kabátkáival együtt. A
másikon az emailcímét teszi közzé. A cég a fotókkal kívánta
bizonyítani, hogy Whoopi többször megsértette a szerződést, és
megkérték, hogy tüntesse fel az oldalon, hogy ingyen adja a
horgolt kabátkákat.
Whoopi korábban eltávolított minden infót arról, hogy őt hol
lehet elérni, sőt már csak Björn Allah ibn Vejnemöjnen néven
irkál az oldalára, nehogy valaki felüsse a telefonkönyvet és orvul kapcsolatba lépjen vele az Eoldal mindent látó, mindent felülvizsgáló csendőreinek háta mögött. A cég megköszönte az
együttműködést. Most azonban Whoopi már megkérdezte,
hogy létezik, hogy neki tilos kiírnia az oldalára, hogy fönt van
a Facebookon, amikor a cég maga kínál a honlapkészítő rendszerhez Facebook-integrációt. Közölte, hogy a cég szerződésszegést követett el, és kártérítést követel, valamint persze viszszaköveteli elérhetetlenné tett adatait. Lapzártánkig erre nem
érkezett válasz. Mármint leveleket írtak, csak erre nem válaszoltak.
Tovább is van, mondom még. Whoopi orvul és gonoszlag bekapcsolta a cég által biztosított kommentelési szolgáltatást, hasonlót ahhoz, ami nálunk is van. És közölte, hogy ő ugyan nem
adhatja meg a címét, de az olvasók írhatnak neki. A cég ezen is
vérig sértődött és szerződésszegésről kezdett sivalkodni.
Whoopi tagja egy online horgoltkabátka-klubnak, amelyre
számos hivatkozás van (volt) a honlapon. Az Eoldal megkereste ezt a klubot és közölte velük, hogy Whoopi megsértette a
szerződést, és legyenek szívesek őt keményen szankcionálni.
Whoopinak természetesen már rég megvan az új honlapja.
Én meg csak ülök és próbálom kigordiusztalanítani ezt az egészet. Hogy is van ez? Ő fizet a cégnek a tárhelyért, a netkapcsolatért, a névbejegyzésért és a járulékos szolgáltatásokért.
Nem is keveset. A LAttilaD.org szolgáltatója jelenleg magyar
pénzben tízezer forintot kér egy évre, csakhogy tíz gigát ad érte, nem egyet. A járulékos szolgáltatásokat pedig össze se lehet
hasonlítani. És ezzel üzleti kapcsolatunk ki is merült. Lehet,
hogy szabadidejükben ők is be-benéznek hozzánk, ezúton üdvözöljük őket, de nem kémkednek az előfizetőik által közzétett
tartalom után. Természetesen itt se szabad jogsértő tartalmat

közzétenni, de ezt úgy oldják meg, hogy ha valaki bejelent
ilyen tartalmat, akkor intézkednek. Ez nem reklám szolgáltatónknak, minden értelmes hostingcég így csinálja. Az, hogy évi
6600 forintért ne legyen szabad az ember emailcímét és Facebook-oldalát kiírni, olyan abszurd képtelenség, mint a kádárizmusban a fénymásoló használatakor megkövetelt személyi igazolvány. Sőt nagyobb, mert az egy diktatúra volt, ami rettegett
attól, hogy az emberek hátha ráírnak valami szörnyűséget egy
papírlapra, és kegyetlenül lefénymásolják. Ez meg csak egy üzleti vállalkozás, ami abból él, hogy számítógépeket vesz, azokat ráköti a netre, és a rajtuk levő tárhelyet bérbe adja.
Mi köze hozzá, hogy mit publikálok a pénzért vett honlapomon, amíg a törvényeket meg nem sértem? Mi köze hozzá,
hogy engem hányféleképpen lehet elérni? Hogy veszi magának
a pofát, hogy megszabja, kérhet-e pénzt Whoopi a horgolt kabátkáiért? Honnan veszi a bátorságot, hogy megkeresse felhasználójának rokonait, barátait vagy üzletfeleit, és árulkodjon
nekik a felhasználó vélt vagy valós magatartásáról?
Meglátásom szerint lopás, hogy visszatartották Whoopi fotóit, mert azok az övéi, a cégnek csak hosztolni volt joga őket, de
Whoopitól elzárni nem. Teljesen nyilvánvaló szerződésszegés,
hogy lezárták az oldalt, ámbár ha úgy nézem, mégsem az, mert
az általános feltételeket úgy írták meg, hogy abba minden belefér. Akár az is megtiltható ezen az alapon, hogy saját magamról
fotót tegyek föl, mert ha elég jellegzetes az arcom, felismerhetnek az utcán és kész a kapcsolatfelvétel, az Eoldal.hu titkosrendőreinek háta mögött. Az pedig hitelrontás, hogy elolvasnak
linkeket az oldalon, odamennek és az ember rossz hírét keltik.
Érdemes itt egy pillanatra összehasonlítást tenni a Vaterával,
mert hátha nem egyértelmű, hogy miért nem tilthatja meg az
Eoldal az emailcímem kiírását, és miért szabad ez a Vaterának.
Őszintén bevallva a Vatera is kicsit nevetséges azzal, ahogy vadul tiltja az embereknek az elérhetőségek kiadását, viszont őnáluk ez érthető. A Vatera a rajtuk keresztül lebonyolított adásvételek jutalékaiból él, a feltöltési díj csak jelképes, a jutalék számít. Ha az emberek megegyeznek a Vatera háta mögött, nincsen jutalék, a cégnek felkopik az álla, és a feltöltési díjakat
kell megemelni, hogy megéljenek. Az pedig nagyon nem tetszene a felhasználóknak, mert a feltöltési díjat mindenképpen

ki kell fizetni, a jutalékot meg csak ha eladtam az árut, vagyis
pénzt kaptam.
Az Eoldal nem kér és nem kap jutalékot Whoopi horgolt kabátkáiból. Az ő díja 6600 forint egy évre, függetlenül attól,
hogy mi van az oldalon. Ha Whoopi áttér a kötött kesztyűcskékre, az Eoldal bevétele ebből 6600 forint egy évre. Ha
Whoopi letöröl mindent az oldaláról és csak egy feliratot hagy
a címlapon, hogy HU!, ebből az Eoldal bevétele 6600 forint
egy évre. Ha megnyer egy horgoltkabátka-versenyt, ő lesz az
ország legnagyobb kabátkahorgolója, és a monogramjával ellátott horgolt kabátkákat százezerért adja, az Eoldal bevétele
ebből 6600 forint egy évre.
Az Eoldalnak üzletileg is édesmindegy, hogy Whoopi milyen
tartalmat tesz közzé. Etikailag pedig mindenféleképpen. Nem
azért írtam meg ezt a cikket, mert aggódom a horgolt kabátkák
népszerűsítésének jövőjéért, hanem mert döbbenetesnek és felháborítónak tartom, hogy ilyen cégek létezhetnek a magyar
netpiacon.
Disclaimer. Régi olvasóink természetesen tudják, hogy nem
Whoopi Goldberg és nem horgolt kabátkák, viszont tényleg
Eoldal.hu.

2013.06.27.

Tisztelt OTP!
Amikor meghalt a feleségem, bemutattam Önöknek egy köteg
papírt, Önök tudomásul vették, a nevét levették a számlánkról,
pontosabban, mint kiderült, ezt hazudták nekem. Nyilván így
volt kényelmes. Most alighanem új alkalmazottat vettek föl, aki
megint eljátszotta velem a szokásos kvízjátékot, válaszolni válaszoltam, de csak nem hitte, hogy én vagyok én. „Szerencsére” kiderült, hogy ő arról nem volt meggyőződve, hogy én
lennék Láng Krisztina. Hát tényleg nem.

Miután az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróság nem vezetett eredményre, én csak egyetlen dolgot kérek Önöktől.
Kapják be a faszomat. Van.

2013.07.22.

Tisztelt OTP! 2.
Huszonhét jegyű számon érkezett levelüket megköszönve szeretném tájékoztatni Önöket néhány félreértésről.
Én nem azért tettem panaszt, mert feleségem társtulajdonosként szerepel a számlámon. Egyáltalán nem zavar, hogy ott van
a neve. Azért tettem panaszt, mert az ügyintézőjük megint elkezdett kérdésekkel bombázni, ezt pedig nem szenvedhetem.
Elég vastag az aktájuk rólam, tudják, hogy miért.
2010-ben elmentem Önökhöz a feleségem elhalálozásáról
szóló paksamétával, minden szükséges benne volt, az alkalmazottjuk fénymásolatot készített róla, vagy legalábbis azt állította. Ha azóta elvesztették a papírokat, arról én nem tehetek. Én
nem tudok még egyszer odamenni. Jelenleg autóm sincs,
egyébként pedig kisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy
ott van-e az a név a számlán vagy sem. Egyébként is 2010-ben
azt állították, hogy levették a nevet, és lám, mégis ott van.
Azért menjek oda, hogy megint ezt állítsák, aztán pár év múlva
kezdjük megint elölről?
Álláspontjukat készséggel elfogadom, csak annak nincs köze
a problémámhoz. Fütyülök rá, hogy ott van-e feleségem neve
vagy sem. Az érdekel, hogy szüntessék be a csuklóztatásomat a
telefonban.
De ha már voltak ilyen kedvesek és küldtek nekem egy jegyzőkönyvet arról a reklamációról, amit nem tettem, akkor megtennék, hogy elküldik a jegyzőkönyveket az összes reklamációmról a számla megnyitásáig visszamenőleg? Mert ez az első,
amit kapok, de látni szeretném a többit is. Érdekelne, milyen

szavakkal jegyzőkönyvezik az Önök alkalmazottai, amikor tolvaj nőnek titulálnak a telefonban.

2014.01.02.

Öcsike átállította
a számítógépet
Kaptam nyolcezer forintot Szolgáltatótól azzal, hogy azonosítás hiánya miatt vissza. Bankot fölhívtam, megkeresték utalást,
egyeztettük. Közlemény, számlaszám, cég neve, minden stimmel. Fölhívtam Szolgáltatót, mondom a nevemet, van egy
problémám. Hölgy abban a szempillantásban rávágja, hogy
igen, tudja, egész nap ezt a számlát keresték. Nézek bambán a
telefonra, ez egy baromi nagy cég, és fejből tudják? Fejből tudták. Egyeztettük az adatokat. Megkérdeztem, hogy lehet ez,
mert évek óta én utalok, alighanem azóta, hogy Krisz már túl
beteg volt, hogy telefonáljon, vagyis 2009 vége óta. És ugyanígy utalok.
Szóval nem tudták azonosítani, hogy kinek a számlája, mert
nincsen se Láng Attila D., se Láng Krisztina nevű előfizetőjük
(vagyis az OTP még mindig rajta tartja Krisz nevét a számlán,
ámbár kétszer már megfutottam ezt a kört). Akárki akárki
számláját kifizetheti, csak tudják azonosítani, hogy kié.
Mo’om, de hát négy éve én fizetem ezt a számlát! Hát ők azzal
a kóddal nem tudnak mit kezdeni. Pedig ez volt a csekken, a
befizetőazonosító című rovatban, bankkal szépen egyeztettük,
stimmel. Szolgáltató gépe adta, de ők nem tudnak vele mihez
kezdeni. Csúcs.
Megbeszéltük, mit írjak oda, néhány számjegyet, amik amúgy szerepeltek az előző utalásnál megadott hosszabb kódban
is, visszahívom bankot, kikerestetem vele a korábbi utalást, és
mondom, hogy ezt szeretném más közleménnyel újrautalni.
Kisasszony megkérdezi, átmásolhatja-e az adatokat az én felelősségemre. Nem kérdeztem meg, hogy mégis hogy lehet az az

én felelősségem, ha ő téved, csak mondtam, persze, úgyis
egyeztetjük a végén. Ezután lediktáltatta velem az összeget, a
számlaszámot és Szolgáltató nevét újra. Érdekes másolási technika.
Utalás elment az új kóddal. Legközelebb meglátjuk, hogy milyen kódot lesz kedve éppen elfogadni a számítógépüknek.

2014.01.08.

A beszéd célja
Eszembe jutott az az időszak, amikor az ember feltalálta a beszédet. Akkoriban valószínűleg keveset beszéltek még. Nem
volt sok szavuk, és azok se voltak hosszúak; nem kellett hoszszúnak lenniük, ha egyszer kevés volt belőlük. Úgy lehetett valahogy, hogy meglátták a mammutot, és a főnök intett.
– Gu! – mutatott bal karjával. – Mu! – mutatott a jobbal is.
Ebből a vadászok tudták, hogy a csapat fele balról támadjon,
a másik fele jobbról. Amikor bekerítették a mammutot, a főnök
elkiáltotta magát:
– Baaaa!
És mindenki rárontott a mammutra. Megölték, feldarabolták
és lándzsára szúrták a cafatokat, aztán hazamentek. A húst felhalmozták a főnök előtt, aki kiválasztott egyet és rámutatott az
egyik vadászra.
– Hö – mondta. A vadász bólintott, vagy amilyen gesztus akkoriban ehelyett volt, fölvette a húsdarabot és hazavitte a családjának. A főnök pedig folytatta az elosztást, amíg mindenki
meg nem kapta a részét.
Az is lehet, hogy a kis neandervölgyieket már arra tanították,
hogy amikor megkapják a részüket a mammuthúsból, azt kell
mondani, hogy fö, és ha még akarnak, akkor nem csak úgy
nyúlnak és elveszik, hanem azt kell mondani, hogy bo, és amikor megkapják, akkor megint fö.
De mi lett volna, ha a húsdarabok elosztásakor a főnök a következőket mondja?

– Hö ko fo ba mu-mu gö bumbum tü fö-fö ka, nu bi mö mu
fö-fö gu-gu mam-mam.
Ami annyit jelent, hogy ez a húsdarab a tiéd, feltéve, hogy az
elmúlt időszakban nem vettél igénybe több húst, mint amennyi
jog szerint megillet.
– Hö mu-mu gö bam-bam mu-mu bi töftöf – felelte volna erre
a megszólított, ami annyit tesz, hogy de hisz te osztottad a húst
eddig is, főnök, pontosan tudod, hogy mennyit kaptam és
mennyi illet meg.
Erre a főnök közölte volna:
– Bam mu-mu fö gugu lalla fö bi makmak, ko fö ba nu mammam bi ko höhöhö.
Vagyis hogy persze hogy tudja, de az az előírás, hogy ezt el
kell mondania minden egyes alkalommal, nem tud mit csinálni.
Nos, ha ez akkoriban így lett volna, akkor is meglett volna az
a vigaszuk, hogy legalább ingyen beszélnek, és az őskor végeláthatatlan időtartamában az a néhány fölösleges perc mit sem
számít.
De én a bankkal pénzért diskurálok, és mit mondjak, állatira
unom ezt a sok hö ko bi fö makmakot, amit állandóan végig
kell hallgatnom. Először jön az automata, amely elmondja,
hogy az elfelejtettem, milyen hatóság lalla nyilvántartási számait hö bi fö a bank honlapján tekinthetem meg, gu-gu. Kit érdekel, hogy ők kicsodák, mit tartanak nyilván és milyen számokon? Majd a negyedórás dumálás végén az ügyintéző elmondja, hogy az összeget majd zárolni fogják ugyan, hö ko lalla viszont az akármikor és a nemtudommikor érvényes árfolyam közötti gu-gu különbség miatt majd másmilyen összeg
kerül valahová vonásra, bi makmak. Egyrészt nem értem, másrészt legutóbb is végighallgattam már és akkor sem értettem,
harmadrészt úgyis tökmindegy, mert annyit fognak levonni a
számlámról, amennyit nem szégyellnek, negyedrészt itt az átutalt összeg fél százalékát kitevő pénzekről van szó, ami forintban nagyon maximum kétjegyű szám. Száz forint alatti pénzérméért az utcán nem hajolok le, nem azért, mert ilyen gazdag
vagyok, hanem mert ilyen nehéz lehajolni és ilyen értéktelen a
pénz.
Aztán az ügyintéző még végigmondja, hogy ha a kérdéses
összeg bi fö bumbum nem áll rendelkezésre a számlán, akkor

mi fog történni a tranzakcióval, mam-mam hö gu-gu. Ekkor
halkan megjegyzem, hogy rendelkezésre fog állni. Azt nem teszem hozzá, hogy miért, csak hát ugye azért, mert nem szoktam pénzeket utalni úgy, hogy nincs miből vagy amikor nincs
miből. Nem veszek ki a tárcámból olyan bankjegyet, ami nincsen ott és nem varázsolok elő nyulat a cilinderből. Ahhoz Rodolfó bácsi kell. De az ügyintéző kedvesen közli velem, hogy
őneki ezt el kell mondania, gu-gu bi ez az előírás. Jó. És? Ha az
lesz az előírás, hogy a számlaszám egyeztetése előtt neki el kell
mondania Núr ed-Dín Alí és Anísz al-Dzsalísz történetét, versbetétekkel at-tavíl, al-baszít és al-munszarih versmértékben, hö
ko bi fö makmak, akkor ezt fogjuk majd végighallgatni? Csak
azért, mert az egy kurva hosszú és bonyolult mese, amiben én
teljesen összezavarodtam, hogy ki kinek a kije és miért akar kivel micsodát a honnan, egyébként pedig azért hívtam őket föl,
hogy pénzt utaljak át!
Lalla bi höhöhö.

2014.03.29.

Pimaszéria
A könyvtárban ülök, amikor csörög a fon, Kriszet keresi valami hölgy. Mondom, milyen ügyben? De vele kell. Mondom, az
utcán vagyok, én ezzel most nem tudok foglalkozni, ha megmondaná, hogy miért keresi. Kiderül, hogy érrendszeri szűrést
akar neki eladni. Köszöntem, nem kérem. Erre fogja magát és
megkérdezi:
– Akkor ez most az ön telefonszáma vagy azé, akit kerestem?
Valami olyasmit feleltem, hogy tökmindegy, mert nem kell a
szolgáltatás és letettem. De már engedelmet, neki az ég egy adta világon semmi köze ahhoz, hogy kié a telefonszám, amit
zaklat. A bankkártyám PIN-kódja nem kéne?
Nagyon ritkán hívogatnak ezek a mindenféle telefonos gonosztevők, mert sehol nem szerepelnek a számaink, de azért
megesik. Leggyakrabban a teflonszolgáltató, amely hivatalból

tudja a vezetékes számot, a mobilszolgáltató csak SMS-t küldözget. Azt legalább olvasatlanul törölheti az ember. De tegnap
kettő jött össze ezekből, a másik lakásbiztosítást akart volna eladni. De az nem kérdezgetett adatokat, csak a háztulajdonossal
akart beszélni, aki nem én voltam, majd hívjon délután. Akkor
viszont nem voltunk itthon, hehe.
Aki csak úgy beesik az utcáról és az adataimat tudakolja, az
garantáltan nem fogja megtudni még a legpublikusabbat se.
Már érzem, hogy vissza akar élni velük, mielőtt befejezte volna
a mondatot.

2014.04.02.

Urna, de nem tud
Már egy ideje eszömbe volt, hogy igényelni kell mozgóurnát a
mozgóhamvaknak, most fölhívtam az irodát. Hát be kell menni. Mondom, ha be tudnék menni, nem kérnék mozgóurnát. Hát
valakinek a családból, vagy esetleg amennyiben internetes elérhetőséghez történő hozzáférhetőség állna rendelkezésre, de
nem ám ilyen egyszerűen, ahogy én mondom, sokkal bonyolultabban tudakolta, hogy van-e net. Mondom, van. Akkor ott ki
kell tölteni egy űrlapot és akkor el fogják bírálni.
Kicsit beleestem a gondolkodóba, és – így mulat egy magyar
úr – bementem az önkormányzathoz, amit szinte már-már akadálymentesítettek, amióta nem jártam ott. Úgyis épp arra vitt az
utam. Beszéltem ugyanazzal a hölggyel, aki a kezembe nyomott két űrlapot (Gagarin, Armstrong és Farkas Berci együttvéve nem látott annyi űrlapot, amennyi ezeknek kell egy választáshoz), tölcsük ki. Mondom, jó, és aztán? Hát hozzam vissza.
Mondom, én péntekig már hadd ne zarándokoljak el ide még
egyszer. Hát akkor tölcsem a neten, őhozzá fog beérkezni és elbírálja. Mondom, mit kell ezen elbírálni? Hát hogy rögzíti a
rendszerben. Mondom, azt értem, de elbírálni mit kell? Hát az
az elbírálás, hogy rögzítve lesz.

Hát jó. Mék a hiperventilláció pont hura, kitölcsögetem. Érdekes, a doktori címet külön tudakolja, hogy van-e, de ha például professzor lennék, geróf, lovag, kékeslilás bíboros, szenszej vagy csirandzsívini laksmi szoubhagjavathi, arról semmilyen információt nem adhatok. Azért úgy elgondolkodtam,
hogy mi lenne, ha most beikszelném, hogy doktor vagyok, végeredményben voltam én ám már egy ízben doktor, és az államapparátus sikoltva sikolna ki teljesen azon, hogy a mondott címen lakik ugyan egy ilyen nevű ürge, de az a nyilvántartás szerint nem doktor, akkor küldeni kell egy megkeresést a központi
doktornyilvántartónak, csakhogy írásban ők harminc napon belül válaszolnak, pénteken pedig lejár a határidő, úgyhogy személyesen kell bemenni, de az ügyintéző nem mehet, mert a
doktorászati adatok rendkívüli védelmet élveznek, hogy a fenébe ne, volt már nálunk álamelnök is, akit megfosztottak a címétől, hát akkor az Országos Választási Főközpont főközpontvezető tanácsosának személyesen tanácsos befáradnia és elkérni
az adatot, miszerint itt tényleg nem lakik doktor, a hüje Attila
csak áprilist járatott az államapparátussal, pedig elseje tegnap
volt. Végül aztán mégse ikszeltem, mert hátha büntetésül nem
szavazhatok, vagy ami még rosszabb, megbüntetnek száz forintra.
Szóval kitöltögettem a mindenféle bigyókat, a nevemet még
tudom, anyám (a tied) nevét is még tudom, lakcímet nem kért,
mert meg lehetett adni, hogy a nyilvántartott lakcímet tessen
használni, ami választási iroda ottan van, ott fogok szavazni.
De aztán bosszút állt, mert értesítést kell ám nekem küldeni,
hogy ha én egy kilencvenkilenc éves néni vagyok, aki egyszer
már három heti hideg élelemmel a hátán elzarándokolt az önkormányzatba mozgóurna-regisztrálni, de onnan hazaküldték a
netre, mert hát ott van még az édesanyja is, akkor még előfizetett a netre, gyorsan megtanulta és kiűrlapokat a töltögette, akkor még majd ki is kelljen tocsmaszkolódnia neki a pászmákban zuhogó böjti szelekbe, átvenni az értesítést. Szavazhat! No,
szóval az értesítés miatt, hogy egyik szavamat a másikba ne
öltsem, okvetlenül muszájlag Rettentően Fontos megadni, hogy
hova küldjék, hirtelen felötlött bennem, hogy mi lenne, ha azt
írnám, dr. Ötker, Kossuth tér négy.

Ja igen, a mozgiurnának van ám oka is, azt is ki kell tölteni!
Hogy miért urnít magának mozgót a polgár. Ha az olvasó netán
hivatalnok, akkor muszáj leszek megmondani, hogy mit írtam
oda, mert a büdös életbe rá nem jön magától, de azért itt is eljátszottam a gondolattal, hogy tulajdonképpen miket írhatnak
az emberek ebbe a rekeszbe.
„Tekintetes választási bizottság, én azért kérek mozgóurnát,
mert hát így már túlnan a kilencvenkilencediken én bizony már
[ügyintéző itt unta meg olvasni] nehezen sétafikálok el már a
választási szavazóirodába én már. Azért kérem én magukat,
hogy tessenek nekem szívesek lenni egy mozgóurnát küldeni,
becsület istenemre fogadom, hogy visszaküldöm. Voltam én
már [helyettes ügyintéző itt unta meg olvasni] éppen olyan választási bizottságban, mint most maguk, no, nem volt valami
magas rangom, csak ottan ültem és segítettem számlálni a szavazatokat, de hát az régen volt még, maguk arra nem emlékezhetnek, meg nem is itt volt, Szatmárnémetibe volt, még akkor
az [második helyettes ügyintéző itt unta meg olvasni] Magyarországhoz tartozott, de akárkit fölhívnak Szatmárnémetibe, az
mind megmondhassa, hogy én annak idején becsülettel [több
ügyintéző nem vállalkozott az olvasásra]”
Vagy esetleg
„Tisztelt választási bizottság, alulírott doktor Főhatalmassághy Ágoston Kelevéz kormányfőtanácsos, megbízott és rendkívüli miniszterhelyettes azért igényelek mozgóurnát, mert a választás napján az eseménysorozat lebonyolításával kapcsolatos
organizációs tevékenységben veszek részt, ezért roppant szoros
időbeosztásom nem teszi lehetővé a hivatalomtól meglehetősen
kieső szavazókörzet személyesen történő felkeresését. Amenynyiben mindezekről igazolást kívánnak beszerezni, titkárságomon készséggel állnak rendelkezésre. Hajrá, Magyarország,
szebb jövőt, dicsértessék, elvtársak!”
Én azt írtam: „mozgássérült vagyok”.

2014.04.25.

IRIScan Book 3
Az IRIScan Book 3 kiváló alapötletre épített kiváló termék,
csúcstechnológia, szuperholmi megfizethető áron, egy komplett komoly szkenner húsz dekában, a huszonegyedik századi
iroda nélkülözhetetlen kiegészítője, válassza Ön is! És szívjon
vele akkorát, hogy esze nélkül menekül tőle!
Az ötlet tényleg remek. A TESZ szkennelésénél is az volt a
baj, hogy ezeket a baromi nehéz köteteket föl se tudjuk emelni,
és több ezerszer rá kellett rakni a szkennerre. (Négyezer oldal,
de nem kétezer szkennelés, mert először megcsináltuk A/4-es
szkennerrel, egyoldalasan, a nagy részét kétszer, és aztán lett
A/3-as, amivel már kétoldalasan lehetett, a nagy részét kétszer.
Szóval sokkal több.) Azonfelül a ménkű nagy lapszkenner rengeteg helyet is foglal és nagyon lassú, sőt a jó minőségű szkenneléshez úgy ki kell lapítani a könyveket, hogy azt nagyon sok
könyv nem is éli túl – egyszóval mindenféleképpen nagyon jó
lenne egy apróka szkenner, akit az ember csak végighúz a papíron és voala.
S ekkor jelentkezett az IRIScan, hogy ő lenne az. Száz, illetve
százharminc dollár, a kettő között gyakorlatilag a wifi a különbség, nekem jó lesz kábellel is, a százdollárosat választottam. Eljött Belgiumból, kimászott a dobozból és munkához látott. Semmiség. Van a dobozban három AAA elem, az ember
belerakja, megnyomja a bekapcsológombot, ráteszi a papírra,
megnyomja a SCAN gombot, végighúzza a lapon, megint megnyomja a SCAN gombot, és kész egy oldal. Vagy kisebb
könyvnél akár egy oldalpár.
És az esetek hatvan százalékában az eredmény szar.
Íme egy oldal a Földrajzi nevek etimológiai szótárából, balról
jobbra húzva. Nem változtattam rajta semmit, még csak el se
forgattam.

A jobb széle csonka. Éspedig azért, mert a szkenner 32 milliméter széles alján – menetirány szerint – az első centinél van a
szkenner lámpája, a kukucskálóüveg jobb szélétől még másfél
centi műanyag van. Ez beleütközik a könyv jobb oldalainak kötegébe, és a gép nem megy tovább. Azaz de, átbillentettem a
jobb oldalra, ebből lett a kép alján levő szürke sáv. Az a könyv
213. oldalának bal margója, jó homályosan, hiszen az átbillenéskor távolság volt a papír és a lámpa között.

Az előző oldal alján látható a szkenner ebben a szituban,
mindössze annyi változtatással, hogy kicsit följebb toltam,
hogy az alsó sorok kibukkanjanak és lehessen látni a laptükör
méretét. A lámpa ebben a helyzetben a szkenner testének bal
oldalán van, vagyis – mint a szkennelt képen láttuk – a „melletti” szó második betűjével egyvonalban.

Az IRIScan Book 3 alulnézetben (kattintásra nagyobb lesz).
A lámpa a kép felső részén levő homályos, világosbarna-sötétbarna csík (az valójában az üvegen tükröződő külvilág), aminek alsó széle fényes fehér. Mint látható, a lámpától lefelé (a
szkennelésnél jobbra) még van jó fél centi műanyag, majd a
görgők, és még pár milliméter műanyag. Ez mind a laptükrön
és a jobb margón fekszik a fenti képen.
No de persze az IRIScannel nemcsak egy irányba lehet
szkennelni, bármerre lehet, very easy! Nem fér el a szkenner
teste a „melletti” szó beszkenneléséhez? Hát fordítsuk meg a
szkennert, és gyönyörű lesz. Kipróbáltam. Csakhogy ekkor a
következő oldal bal széle fog hiányozni, mert akkor meg ott
nem fér el a szkenner.
Én tudom, hogy undi vagyok, amiért a technika eme csúcsvívmányát belepréselték egy harminckét milliméter széles kis
kütyübe, én meg még ezt is túl nagynak tartom, de nem én tartom nagynak, hanem a margó. Micsináljak, ha egyszer ezt a
könyvet 1978-tól 1997-ig folyton olyan lenyomatokban adták
ki, amiknek a kötésmargója alig 11 (bal), illetve 15 (jobb) milliméter széles?
Micsinálnék, hát természetesen előveszek egy másik könyvet.

(A „zetből ebbe úgy” kezdetű soron át húzódó vonalat csak
utólag láttam, és találtam is egy apró szöszt a lámpa üvegén, de
ezért nem szkennelem újra.)
A bűvös kocka, ez a könyv címe, ha az olvasó nem találkozott
volna e tárgybeli szakirodalmunkkal. A bal oldali margó eltűnt
ugyan, de a tükörből gyakorlatilag nem hiányzik semmi, bár
néhány betű teljesen rásimul a kép szélére. A margót kipótolni
nem mutatvány, fogadjuk el. A gond a jobb oldali margóval
van, amin ábrák vannak, és azok egy része bizony lemaradt a
képről. A 2.76. ábra jobb széle és a papír széle között még egycentis távolság van, amin talán el is férne a szkennernek az a
része, ami a lámpától balra van (a szkenner aljáról készített fotón a lámpa fölött) – a bibi nem itt van. Amikor a lámpa kb.
másfél centire jár a lap szélétől, akkor a szkenner görgője lebillen a papírról, és a szkennelésnek itt vége van.
Ez az az apróság, amiről a cég honlapja elfelejt beszámolni:
2013-ban, amikor az optikai egerek már tizennégy éve kint futkorásznak az íróasztalokon, az IRIScan még mindig görgővel
érzékeli a mozgást – pedig őbenne már eleve van egy kamera.
Ez itt a nagy bibi. A szkennelések egyharmadát az vágja tönkre, hogy a szkennertest túl nagy, hogy elférjen a margón; másik
egyharmadát az, hogy a görgő lebillen a papírról, mielőtt a
lámpa elérné a lap szélét. Ha nem balról jobbra vagy jobbról
balra szkennelek, hanem felülről lefelé vagy alulról fölfelé, akkor a görgő szinte minden oldalnál túl korán lebillen.

Megpróbáltam odatenni egy köteg papírt a lap széléhez, hogy
a szkennert arra húzzam át, legyen talaj a görgő alatt az utolsó
millimétereken, de nagyon fárasztó és macerás, a szkenner
gyakran eltolja magával a papírlapokat, folyton azokat kell rendezgetni. Megpróbáltam építeni egy keretet, aminek a közepébe teszem a könyvet és a kereten csúszik a szkenner, csakhogy
egyetlen icipici görgő van, ami a kereten haladhatna (a szkenner aljáról készített fotón balról), ez pedig nem elég, hogy a
görgő mozogjon, és hát ez ugye nem fényképezőgép, hanem
szkenner, nincs fókusza, folyamatosan a papírhoz kell érnie,
hogy képet lásson. A kinyitott könyv két oldalát nem lehet úgy
alátámasztani, hogy a papír teljesen síkban legyen és egészen a
lámpa alá emelkedjen. Még lenne az a megoldás, hogy kerítek
egy vékony, tiszta plexilapot és ráteszem a nyitott könyvre, de
ha a lap túl nagy, akkor nagyon bonyolult fölemelgetni és lapozgatni, ha kicsi, akkor meg csak kis könyvekhez jó. Akkor
tényleg már csak azt kérdezi az ember: feleségül ne vegyelek?
Úgyhogy írtam a cégnek, hogy árulják már el, mit csinálok
rosszul. Az I.R.I.S. S.A. vevőszolgálatánál elképesztőbbet még
Magyarországon is ritkán látok. Egyhetes időközökkel válaszolnak, hetente kizárólag egy levelet hajlandóak megírni. Három hétbe telt, hogy megfussuk azokat a köröket, hogy kalibráltam-e a szkennert és megtisztítottam-e az üvegét (feltételeznem kellett volna, hogy koszos üveggel szállítják?), és hogy
esetleg próbáljam inkább 300 dpi-vel, mert a 900-at csak jóval
lassabb mozgással bírja. Többször el kellett magyaráznom,
hogy a képek minősége kristálytiszta, természetesen 300 dpi-t
használok, ellenben a probléma az, hogy – és leírtam újra meg
újra. Végül megkérdeztem a céget, hogy az-e a levelezés hihetetlen vontatottságának a célja, hogy kifussunk a harmincnapos
pénz-visszatérítési határidőből. (A magyar törvények szerint
nyolc napon belül elállhatok a vásárlástól, de ez arra se volt
elég, hogy az első válaszuk megérkezzen, pedig már félnapi kísérletezés után írtam nekik.) Ekkor a cég hirtelen felfedezte,
hogy a szkennerem hibás, küldjem vissza és visszafizetik az
árát és a postaköltséget.
A szkennernek az égvilágon semmi baja, azon kívül, hogy én
vagyok az első, aki kipróbálta valódi könyvön, valódi szkenne-

lés céljával. Ha megnézzük a cég honlapján készített ábrákat,
láthatjuk, hogy valódi használatra nincs példa.

A címlap tetején a szkenner egy nyitott magazinon fekszik. A
magazin a gerincnél túlságosan meghajlik ahhoz, hogy ott a
kép használható legyen, és az alsó margó túl kicsi ahhoz, hogy
be lehessen szkennelni. A magazin vékony ugyan, de a görgő
le fog billenni.

A kinyitott oldal kitűnően szkennelhető, csak a föltekert másik oldal nem. A papír túl nagy a szkennernek, és a bal oldalon
egészen a lapszélig tartalom van. Bizonyára nagyon klassz,
hogy be lehet szkennelni oldalak részleteit, de a cég szemlátomást nem gondolt arra, hogy vannak emberek, akik oldalakat,
sőt komplett könyveket szkennelnek.

Itt is túlságosan behajlik a lapszél, és kizártnak is tartom,
hogy ilyen vastag könyvet annyira ki lehetne nyitni, hogy a
szkenner rendesen rálásson a kötésmargó felőli részekre. Ott
mindenképpen lesz homályosodás.
A végkövetkeztetés: a szkenner kitűnő, csak két dolog van
teljesen elcseszve. Hogy görgővel megy az optikai érzékelés
korában, és a nevében levő Book, amivel azt az érzetet keltik a
vásárlóban, hogy könyvekre találták ki. Hát nem. Néhány oldalnál vastagabb művet szerintem még nem próbáltak szkennelni vele. Pontosabban olyan művekhez alkalmas, amiknek
van két egymással szemközti margójuk, amik mindketteje legalább 25 mm széles, és a köztük levő távolság legfeljebb 217
mm. Vagy pedig csak néhány oldal vastagságúak, de leginkább
különálló lapokból állnak. Illetve a gyakorlatban természetesen
szempont, hogy a könyv ezenfelül legyen vagy túl nehéz, vagy

túl értékes vagy másé, esetleg ne férjen be a lapszkennerbe,
szóval legyen bármiféle ok, hogy ne abba vágja bele az ember.
Négyszáznál több szkennelésre váró könyvet tartalékolok, de
minimális lehet azok száma, amiket ilyen kritériumrendszer
mellett be lehet vele szkennelni. A kiadók ugyanis általában
nem csinálnak ekkora margókat, főleg nem egymással szemközti oldalakon. Papírpocséklás lenne.
Még tavaly nyáron írtam ezt a cikket, a szkennert pedig föltettem a Vaterára, és azóta ott volt. Majd kapok egy számlát
egy elborzasztó összegről – eladni nem lehetett.

2014.08.22.

A meghiúsult labda
Érti valaki azt a hablatyolást, amivé poszttoló torzította az
anyanyelvét? Üdítőital helyett termék, ember helyett fogyasztó,
a promócióra magyar szó sincsen, valaha reklámnak mondtuk,
de aztán a döngölő szakemberek beleszerettek a promóció szóba, ami előrelépést jelent (a reklám meg újrakiabálást, szerintem sokkal célszerűbb). Csak szólnék, hogy a kupakot a terméklogisztikai menedzserzsargonban csavarzárnak hívják, fogyasztónak ezt illik átmajmolnia.
Ja, ami Plázacica problémáját illeti… életemben nem lehetne
rávenni, hogy valamit azért vegyek meg, mert a termékpromóció marketingstratégiájának menedzsmentje promóciót marketingel a stratégiatermékből. Labdát akartál? Menj és vegyél.
Már fizettél érte? Nem, üdítőért fizettél. (Ezért jobb szó az üdítő, mint a termék, mert a termék, az lehet gumicsizma vagy
szotyolapörkölő gép is.) Az üdítőt megittad, egészségedre.
Ígértek labdát? Ígérj nekik bosszúból még nagyobb labdát, aztán ne add oda.
Ha a tévében azt reklámozzák, hogy nyalj békát, akkor megnyalod a békát? Két napig köpködni fogsz, de felőlem nyugodtan. A gyereket kár volt behülyíteni azzal, hogy termékpromóciós csavarzárkollekció beszolgáltatása fejében promóciós ter-

mék nyújtásában részesül, magyarul labdát kap, de így jártál,
most vehetsz neki labdát pénzért. Szerintem tedd meg, mert akkor lesz neki labdája és játszhat vele igazi játékot. Az nem játék, amit a promóciós marketinggel termékeltetek, az Játék.
Nagybetűvel. Tudod, mi a különbség?
játék (kisbetűvel, magyarul): önmagában öncélú, érdek nélküli elfoglaltság, amelyet a játékosok által kreált szabályok keretein belül folytatunk, és nincs vele más célunk, mint jól érezni magunkat
Játék (nagybetűvel, marketingpromócióul): anyagi haszonszerzés céljából folytatott üzleti tevékenység, amelynek során a
Játékosok a Cég által kreált, ügyvédi nyelven leírt szabályok
szerint olyasmit csinálnak, ami semmilyen örömet nem szerez,
de a végén reményük van valamilyen anyagi haszonra (akár autót is nyerhetnek, csak önnek, csak most)
Nézz körül a játékboltban és vegyél a gyerekednek igazi játékokat, amikhez nem ügyvédek írták a használati utasítást. És
ezentúl olyan üdítőt igyatok, amilyen ízlik, nem pedig aminek
a kupakjaival akár autót is nyerhettek (csak önnek, csak most).
Akkor van rá remény, hogy a gyereked kigyógyul az eddigi félrenevelésből és ember lesz belőle, nem plázacica.
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A Szent Vécékefe-ügy
Kicsit összekaptam egy állítólagos képzőművésszel, aki magánlevélben keresett meg azzal, hogy ötezer forintért megvehetem a képeit. Azaz hogy magánlevél-e, az kérdéses, mert Kedves Ismerősnek szólított, engem pedig tudtommal nem így hívnak. Úgyhogy megkérdeztem, ez most komoly-e. Mondta, persze. Mondtam, akkor jó, mert viccnek kicsit durva lett volna.
Miért, kérdezte, nem tetszenek?
Az ügy gyakorlati részének itt vége, letiltottam, egy alteregóval visszajött, közölte, hogy hülye vagyok, mint aki valamiféle
újdonságot állapít meg, azt is letiltottam, ha még visszaszivá-

rog, azt is le fogom tiltani – nem ez számít. Csak szeretném elmondani, hogy miért érzem az emberiség szempontjából múlhatatlanul szükségesnek az ilyen „képzőművészeket” viharsebesen a mókusok elé vetni.
Sok éve harcolok elég jó sikerekkel a spam ellen, anno brekeke szoftvert és tanulmányt írtam ellene és róla, ma pedig modi,
admin, sysop, miazmás vagyok mindenféle helyeken, ahol néha
tízesével jönnek, és nekünk, a LAttilaD.orgnak van a világon a
legjobb blogvédelmünk: az olvasó nem azért nem lát spammerektől hozzászólásokat, mert folyton takarítok, szó sincs róla,
nem jönnek és kész. És én írtam a spamvédelmi plugint. Pedig
benne vagyunk a spammaffia címjegyzékében, onnan tudom,
hogy amikor valamiért rossz sorsom arra ítél, hogy kikapcsoljam a védelmet, percenként kéttucatos sebességgel kezdenek
beömleni.
Ez azért érdekes, mert ha valamiért beszélek spammerekkel,
mindig kioktatnak, hogy nem is tudom, mi az a spam, nézzek
utána a lexikonban, és ez az egyén is ezt tette most. Hát az utánanézés már megvolt, kösszépen. Viszont ez a részlet jól példázza, hogy mi a spammerek alapvető életfilozófiája, és miért
jelentenek veszedelmet egyetemes emberi kultúránkra.
Az attitűdről van szó. Normál embernek ha van valamije,
amit el akar adni, akkor meghirdeti és várja a vevőket. Normál
kereskedőnek, aki abból él, hogy elad valamit, szintén megvannak a módszerei arra, hogy észrevétesse magát a vevővel, cégtábla, bejáratott márkanév, effélék.
A spammer más. Neki van egy alapelve. „Jogom van reklámozni.” Ez áll a középpontban és ez előz meg minden egyebet.
Az, hogy ő reklámoz. A világ egyetlen óriási reklámfelület,
ami csak arra vár, hogy ő ráírja, beleharsogja azt az egyedül
fontos üzenetet, ami őneki majd eggyel több eladott vécékefét
fog jelenteni. Vagy nem, de ez mellékes. Valójában másodlagos, hogy többet ad-e el vagy sem, az csak annyiban érdekes,
hogy ha nem nőnek a varázslatos grafikonok, akkor másik szöveget kezd harsogni, akkor majd nem fidibusz antiregulárisz
lesz a csodaszer, hanem kakadu momparnassz. Számtalan cégnél a reklámozás olyan szintre fejlődött, hogy maga az áru már
csak mellékesen létezik, az alkalmazottakat nem azért fizetik,
hogy jobbá tegyék a cég áruit, hanem hogy zengzetesebben

üvöltsenek róla. Ezek persze zugcégek, és jóvoltukból a reklám
elérte azt a társadalmi rangot, ahova szerintem mindig is való
lett volna: ha valamiről valami jót olvasnak az emberek, először fölcsillan a szemük, no, ezt kipróbálom – aztán rájönnek,
hogy reklám és undorral elfordítják a fejüket. Akkor is, egyre
gyakrabban, ha nem is reklám, ha valaki tényleg megvette azt a
valamit és tényleg jónak találta, a gyártótól és forgalmazótól
semmit nem kap a véleményéért, azok nem is tudnak róla, hogy
elmondta – mégis rásütik, hogy reklám, ha nem hisz nekem az
olvasó, menjen be a Homárra és írjon valami pozitívat a Lidliről.
Amikor kitalálták, a reklám még pozitív valami volt, erősítette a kereskedelem és általa az egész gazdaság vérkeringését,
segített boldogulni olyan iparosoknak és kereskedőknek, akik
valamiért hátrányosabb helyzetből indultak, például a főúttól
kijjebb esett a boltjuk – némi reklám segítségével ők is bekapcsolódhattak az üzleti nyüzsibe. De hát hol van az már? Nyugaton már évtizedekkel ezelőtt mindent elborított a reklámáradat,
fenntartja az a réteg, amelyik szájtátva bámulja a képernyőn a
Legújabb Vécékefét, és azonnal rohan vásárolni. Mert azért
ilyen réteg is van. Az értelmes emberek pedig immunitást fejlesztettek ki, szelektív süketséget, amitől becsukódik a fülük,
amikor ugyanaz a tévécsatorna ugyanazon vacsora alatt hatvankettedszer bizonyítja be, hogy a múlt héten őrjöngésig sulykolt
vécétisztító mellett még mindig szaros marad a vécécsésze, de
most itt a Legeslegújabb!
A reklámnak köszönhetjük vajon a távirányítós televíziót,
mert túl nagy volt már az idegklinikák leterheltsége, és valami
kellett, amivel az emberek megvédhetik magukat? Nyilván
nem, viszont tény, hogy Arthur Hailey az 1971-ben írt Autóvárosban már megemlékezik a videómagnó áldásos reklámtalanító tulajdonságáról. Ma is harcolunk a reklám ellen, de már a
neten, reklámblokkoló programokat használunk, a spamszűrés
minden levelezőrendszernél elemi követelmény lett, s a bizonyos méretnél nagyobbra növő facebookos csoportok elkezdenek moderátorokat kinevezni, hogy mindig legyen valaki, aki
megöli a spamet.
Pedig hát ha a Coca-Colának vagy a Mercedesnek szabad
reklámozni, akkor miért ne lenne szabad a Legújabb Vécékefé-

nek is, nem igaz? Sok spammer valóban nem érti, hogy mi a
különbség. Az, hogy a Mercedes nem küld nekem spamet. Ha
küldene, azt ugyanúgy kihajítanám, mint a vécékefét, és ha jönne egy kedves ismerősöm, hogy ide figyelj már, most fantasztikus akció van a Mercedesnél, a lehajtható tetejűre is, és ez még
nem minden, mert a használt motorbicikliket most dupla áron
beszámítják, ha sportkocsit vásárolsz, és mondja, mondja,
mondja – akkor az az illető a tizenkettedik másodpercben már
nem kedves ismerősöm többé, hiszen ha az lenne, tudná, hogy
nem akarok és nem tudok autót venni, pláne nem sportkocsit,
és nincs motorbiciklim. De a spammert ez nem érdekli, neki az
a drogja, hogy ezt elejétől végéig elmondja, és akkor érzi jól
magát, ha ezt egész álló nap üvölti boldog-boldogtalannak,
nem érdekli, hogy az hajléktalan vagy öthetes pincsikutya, csak
harsoghassa az ő szent vécékeféjét.
Ebben különbözik a spam a tisztességes reklámtól, már ha létezik még efféle. A reklámnak célközönsége van: a Rolex a
Playboyban reklámoz, a Libero a kismamák lapjában. A spamnek nincsen célközönsége, a fasznövelőtabletta-árusok is pontosan tudják, hogy az emberiség felének egyáltalán nincsen fasza, a maradék fele pedig gyerek, öregasszony vagy leszbikus,
úgyhogy nem vehet a pasijának se csodaszert, de ez őket nem
érdekli. Menjen szét az üzenet egymilliárd postafiókra, hogy
azonnal vegyenek fasznövelő tablettát, még egymilliárd, még
tízmilliárd, még, még, még!
A spam abban különbözik a reklámtól, hogy ingyen van.
Nem olcsón, ingyen. Az a pénz, amit a Coca-Cola fizet a magyar tévének egy hathetes reklámkampányért, légyfing a cég
költségvetésében, de mégiscsak pénz, annak a kifizetéséről valakinek dönteni kell, azért felelősséget kell vállalni. A spam
teljesen ingyen van, letölti a tízdolláros szemetelőprogram feltört változatát, letölti a százdolláros címjegyzék lopott változatát, megírja a szuper üzenetet az irdatlan nagy faszokról, aztán
csak hátradől és boldogan nézi, amint a program végiglocsolja
a földkerekség egymilliárd postafiókját, és ha kész, kezdi elölről, még, még, még!
Facebook-üzenetet küldeni is ingyen van, az ember megírja,
bemásolja, elküldi. Vagy még ezt se, a Facebookot is elárasztották már a külön hozzá írt spambotprogramok, amik annak

idején ellehetetlenítették az iwiwet, arról nem azért jöttek el az
emberek, mert a Facebook annyival jobb. Csodákat. Jobb, de a
Facebook még sehol se volt, amikor az iwiw már vonaglani
kezdett, azért, mert ömlött belőle a spam, a cég nem csinált
semmit, hát otthagytuk az egészet a francba.
Úgy jövünk a világra, hogy van egy külső burkunk, a bőrünk,
és eköré növesztünk további burkokat: ruhát, lakást, egzisztenciát. Az összes bűncselekmény azon alapul, hogy ezeknek az
integritását valaki megsérti. Lövedékkel, késsel, a nemi szervével, betörőszerszámokkal, banki csalással. A nyugalmunk is része ennek a buroknak, az az ember, akit nem hagynak nyugiban, előbb-utóbb kivetkőzik önmagából. A nyugalmunk megzavarása mégsem bűncselekmény, pontosabban előbb számíthatok rendőrök látogatására azért, ha túl hangosan bulizunk a
barátaimmal – pedig ott a szomszédok nyugalmának megzavarása nem cél volt, csak a nemtörődömségünk szándékolatlan
következménye –, mint azért, ha körbe-körbe furikázok az utcákon és egy megafonból öt másodpercenként bömböltetek egy
néhány hangjegyből álló, primitív dallamot, hátha valaki utánam rohan és vesz egy fagyit. Pedig ez előre megfontolt szándékú megzavarása az emberek nyugalmának, az autón a megafon semmi mást célt nem szolgál, azért lett fölszerelve. De nem
bűncselekmény. 1989 körül még cikket szedtem arról, hogy
megjelent idehaza is a (nem tudom, hogy hívták akkor) fagyicég kocsija, amely üde dallamocskájával visszahozza nagyszüleink gyermekkorát. Nem értettem, miről beszél, de pár hónapon belül megtudtam, nálunk is feltűnt a kocsi, és attól kezdve
orrba-szájba harsogott a trallala, a tévében egy zeneszámot
nem lehetett végighallgatni úgy, hogy ez bele ne bődült volna,
egy telefonbeszélgetést nem lehetett megúszni nélküle, szerintem csak azért nem szűnt meg a lakótelepen a népszaporulat,
mert éjszaka ez a rémség elhallgat.
Ahol most lakom, ott is jár. És van még hozzá tollfelvásárló
meg gázpalackcserélő (viszont nincsen rózsaburgonya-árus és
vándorcirkusz, azok amott voltak), és nem kétlem, hogy csak
azért nincsen kulcsmásoló, bicikligumi-ragasztó, tetőfedő,
krumplicukorárus és még hatszázféle, mert ezeknek még nem
jutott eszébe. Semmiféle garancia nincsen arra, hogy egy nap
nem fognak tucatjával egymásba akadni az utcán és egymás

szavába vágva megafonozni, ha úgy remélik, hogy rentábilis.
Hacsak törvénnyel meg nem tiltjuk, de akkor majd nekiállnak
megkerülni a törvényt. Mint a spammerek most. Olyan országokban bérelnek szervereket, ahol a törvény még nem tiltja, és
amúgy se tudják lenyomozni őket. És ha mégis? Kit érdekel?
Pereljen be az olvasó Magyarországról egy texasi spammert,
aki kínai szerverekről nyolc darab fasznövelőtabletta-reklámot
küldött a dédnagymamája postafiókjára. Ugyan, kérem.
És ha torkon ragadjuk őket és számon kérjük rajtuk az intim
szféránk megsértését, akkor nem értik. De hát én csak egy
prospektust küldtem a legújabb ajánlatainkkal. De hát én csak
néhány terméket kínáltam nagyon kedvező áron. De hát én
csak egy képzőművész vagyok és felhívtam a figyelmedet a
legújabb képeimre, szobraimra, kisplasztikáimra, mobil installációimra, ötvösműremekeimre, szőtteseimre, ruhatervezéseimre, süteményeimre, vécékeféimre, ó, Imre, Imre, Imre!
„A nap huszonnégy órából és egy éjszakából áll.” Régi, nagyon bölcs mondás. Ha mindent meg akarok nézni és vásárlással kapcsolatos döntéseket hozni róluk, csak abból, amit a net
elém tesz egy átlagos napon, akkor semmi másra nem marad
időm. Ezért semmit se akarok megnézni az őrült zsibvásárból,
nem érdekelnek a madagaszkári golfklub legújabb tagdíjai, a
pesti képzőművész legújabb képei és a tajvani madám legújabb
kurvái, egyáltalán semmi sem érdekel, amit a reklámszűrő nem
tud kiszűrni, azt átugrom, amit a postafiók spamszűrője nem öl
meg, azt kidobom kézzel, ha csak minden tizedik fasznövelőtabletta-árustól vettem volna egy tablettát, már több száz méteres fasz lennék, de én még ennél is nagyobb fasz vagyok, mert
olvasatlanul dobom ki őket. Naponta tucatnyit, persze a Freemail miatt, az ottani fiókokon nincsen szűrés, a Freemail azóta
kurva, amióta megvette a Matáv, körbejár a legújabb előfizetők
címeivel a spammerek címgyűjtőinél és könyörög nekik, hogy
jó pénzért dugják meg a rendszerét még több spammel, még,
még, még!
De őket nem érdekli, hogy százmilliárd spam kilencvenkilenc
százalékát megölik a programok, még mindig marad egymilliárd. Annak a kilencvenkilenc százalékát kidobják olvasatlanul,
sebaj, még mindig marad tízmillió, annak a kilencvenkilenc
százaléka olyan embernél landol, akinek nincs is fasza, annyi

baj legyen, marad még százezer, annak a kilencvenkilenc százalékát nem érdekli, de ezer akkor is marad, annak a kilencvenkilenc százaléka már megnövesztette a faszát a rivális céggel,
kit érdekel, tíz darab még mindig vonaglik, és ha abból csak az
egyikre választ kapunk – az, kérem, a Kánaán. A címét eladjuk
a riválisainknak, kapunk érte egy tízezred centet, megint eladjuk, megint eladjuk, a sok spamcégtől összejöhet egy század
cent is, és máris nyereséges a reklámhadjárat! Ha pedig tényleg
vesz tőlünk fasznövelő tablettát… fúha… az királyság, emberek. A tízdolláros tabletta valódi ára mondjuk három cent, a valódi értéke tonnánként sincsen ennyi, üzemeltetési költségek címén vonjunk még le fél dollárt, a többi tiszta nyereség. Ebből
iszonyatosan meg fogunk gazdagodni, ez jobb, mint kormányközeli vállalkozónak lenni akármilyen banánköztársaságban.
És ha mégse vesz tablettát az az egy se, akkor mi van, kit érdekel? Küldünk még százmilliárd spamet, azokban más lesz a
tabletta neve és nem faszt növeszt, hanem csöcsöt, aztán még
egybilliót, egytrilliót, fuldokoljon a világ a spamben!
És fuldoklik is. A net legrégebbi szolgáltatását, az emailt nem
a Facebook meg a Skype fogja megölni, hanem a spam. A
webről letöltődő, vagyis a sávszélességet foglaló adatmennyiségek egyre nagyobb hányada reklám, és a szoftvercégeknél a
kreatív menedzserek nem olyan operációs rendszereket, böngészőket, szövegszerkesztőket fejlesztenek, amik végre működnek, hanem azon törik a fejüket, hogyan tudnának még több
reklámot lekényszeríteni a torkunkon. A hírportálok pár éve azzal drogozzák magukat, hogy „ezt olvasta már?” feliratú táblákat dobálnak a szövegre, oldalról, alulról, némelyütt (a HVGnél) egymás után kétfelől is, jó nagyokat, nehogy a termékké
aljasított olvasó bármit is lásson még a cikkből, amiért jött. Az
eredmény? Automatikusan kattintunk az X gombra, és csak akkor olvasunk HVG-t, ha muszáj, elkívánva a szerkesztőséget a
bús magyar picsába. A Youtube a videók előtt levetít egy reklámot, de mivel azt az Adblock letiltja, újabban rátol egy reklámcsíkot a videóra. Az eredmény? Automatikusan kattintunk
az X gombra, és ami kicsit is érdekel, azt letöltjük, megnézzük
offline, a Youtube meg zokogjon a párnájába.
Ezt a játékot a tévénél már egyszer lejátszottuk, a tévé vesztett, addig döngölte az agyunkba a töméntelen reklámot, logók

és feliratok az összes sarokba, a filmeket ötpercenként megszakító, félórás reklámblokkok, reklámjelenetek tévésorozatokban,
mint a Szomszédok, aztán már külön reklám-tévésorozatok
(anno a Família Kft., most meg valami Szimbólum étteremben
játszódó sorozat) – szóval addig döntötte belénk a tampont,
sört, autót és bankhitelt, amíg az egész kijött a másik végünkön
és elkezdtünk leszokni a tévénézésről. Ma még csak kevesen,
és nyilván nem is teljesen, de annak is eljön az ideje, még ebben az évszázadban meg fog szűnni a televíziózás, majd emlékezzen az olvasó, hogy én előre szóltam. Az emberek letöltik a
filmeket a netről, sokkal jobb kép- és hangminőségben, mint
amire a tévé valaha képes és pláne hajlandó lenne, egyetlen
gramm reklám nélkül, ráadásul anélkül hogy levágnák a végét
meg kinyiszálnának jeleneteket, és megnézik, akkor, amikor
nekik tetszik. És ha pár év múlva megint kedvük szottyan rá,
akkor megint letöltik és megint megnézik, ez az, amire a tévé
nem képes, legfeljebb a videótéka, de az pénzbe kerül, oda kell
menni és kisebb a választék. Pár év múlva is meg fogják találni
a filmet a neten.
Ezt a csatát az emberek nyerték meg, a tévé lett a vesztes, de
nem ő szúrta el, hanem a reklám. Nem kellett volna ennyire rálihegni a dologra; Amerikában bizonyára ötven éve is volt már
ennyi reklám a tévében, de nem volt más választásuk, nézni
kellett. Ma már van net.
A következő a szoftver. Régóta szokás, hogy a fejlesztők eladják a programjuk installshieldjét (vagyis ahol elöl bejut az
ember a programba, a továbbiakban röviden pina) más, tehetősebb cégeknek, akik csak egy-két nagyszerű toolbart, miegyebet kínálnak; hogy ez mennyivel növeli meg a programok méretét, azt nem tudni; hogy aztán ezek mennyi reklámot fognak
bezúdítani a gépre, azt se tudni, hiszen nem rakja föl őket senki. Mostanában Androidon az a rendszer, hogy a programok alsó vagy felső szélén reklámcsík jelenik meg, plusz bizonyos
esetekben a képre ráugrik egy reklámkép, ez azt okozza, hogy
az új nemzedékben – megfigyeltem – már ötévesen kialakul a
reflex, hogy ha előugrik egy reklám, akkor automatikusan rányomnak az X gombra. Pedig szebbnél szebb játékokat reklámoznak, és megesik, hogy valamelyiket tényleg le is töltik, de
nem a reklámból, meglátják a Play Store-ban vagy egy barát-

juknál és megkeresik. Úgyhogy a reklámmal csak az idegeiket
basszák. És vannak játékok, ahol különféle, egyébként nehezen
megszerezhető dolgokat kaphat az ember, ha hajlandó megnézni egy reklámvideót. Sok-sok kreatív menedzser gyomorfekélye fog még profitot termelni sok-sok belgyógyásznak, amíg
rájönnek, hogy húsz kristályért bárki elindít egy tizenöt másodperces videót, amikor a játékban jó, ha naponta hármat talál, de
arra már senki nem tudja rákényszeríteni, hogy harmadszori ismétlésre is végignézze, rányom, iszik egy kólát, visszajön. Eddig a játékok pináját még más játékfejlesztőknek adták csak
bérbe, vagy éppen a többi saját játékukat tették bele, de már
megjelent a külsős játékpina, valami készételt reklámoz, hogy
mit, azt nem tudom, nem vagyok hülye végignézni. Hang meg
énnálam nincsen a gépeken.
És ha feltaláljátok az olyan játékot, amelyik a lekapcsolt hangot a reklám alatt jó üvöltve fölcsavarja magának, vagy amelyik levizsgáztat a vetített reklámfilmből, akkor az emberek fele majd kibassza a játékotokat az ablakon és játszik mással. A
másik fele meg letölti a netről a reklámtalanított verziót, és ezt
a csatát is elveszítettétek.
Persze tudom én – nekik is meg kell élni. Tudom, hogy baromi sokba kerül az újságot, a tévét, a hírportált, a szövegszerkesztőt és a játékprogramot megcsinálni, még ha ezalatt nem is
kellene etetni a gyerekeiket, márpedig azt is kell. Csakhogy a
toleranciám viszonossági alapon működik. Maximálisan megértem mindenki nyomorát, aki viszontag megérti az én nyomoromat. Amikor gyártók, reklámcégek, tévétársaságok és engedélyeket kiadó hivatalok sok száz, talán sok ezer alkalmazottjának sokheti szívós munkájának köszönhetően én egyetlen este nyolcféle fejfájás elleni tablettáról, kilencféle sörről és hatféle tamponról tudom meg, hogy egyedül az ér valamit, az öszszes többi szar, pedig eredetileg azért jöttem, hogy megnézzek
egy filmet, amit igazi emberek csináltak igazi emberekről, igazi
emberek számára – szóval akkor én nem érzem úgy, hogy engem tolerálnának. Igazán nem voltak nagyratörő terveim; meg
akartam nézni egy filmet, itthon a kis szobácskám meghitt melegében. Akik ezt nem tolerálták, éntőlem aligha várhatják el,
hogy toleráljam azt a tervüket, hogy az este folyamán ennyi
meg amannyi százalékkal följebb kívánják tornászni a média-

megjelenési mutatót, aminek révén az eladási mutatók emilyen
meg amolyan növekedését prognosztizálják. Leszarom az öszszes mutatóikat. Fejfájás elleni tablettám van itthon, igazi, nem
az a nyolcféle egyedül használható szar, ami nem ér semmit, ha
érne, nem kellene reklámozni. Sört nem iszok, a tampont pedig
inkább az ő szájukba szeretném belenyomkodni, hátha kicsit
eldugulnának.
Undi vagyok? Hát remélem is. De nem én kezdtem. Már a
nyolcvanas években is én voltam a renitens gyerek, aki unta a
reklámokat, pedig ezredannyi se volt, mint most, és nem voltak
agresszívek. Aztán kitörött a demokrácia, és visszasírjuk az akkori reklámokat. A szó szoros értelmében, bedigitalizálták a régi tévéreklámokat, megvannak a neten. Amikor hatalomra került az első szabadon megválasztott kormány, hamarosan megszületett a mondás, hogy Antall Józsefnek három hónap alatt
sikerült az, ami Kádárnak harminc év alatt sem: megszerettetni
az emberekkel a szocializmust. A médiánál talán kicsit tovább
tartott, de pár év alatt az is meglett. A neten persze nem sírjuk
vissza a Kádár-kori állapotokat, de az még megeshet, hogy az
ezredforduló kori netet vissza fogjuk sírni – alig volt rajta reklám, nyaggatás, az adataink iránti kémkedés, volt viszont jó tartalom. Az meg idővel feledésbe merül, hogy technikailag milyen primitív volt, feledésbe merült a tévénél és a nyomtatott
sajtónál is.
A harc folyik, az arcvonalak folyamatosan változnak. A reklámozók állandóan új trükkökre kényszerülnek, mert a régieket
már nem veszi be a közönség, de kevés trükk tart ki igazán soká. A reklámozók legaljasabb rétege, a spammerek ellen egyre
több országban már törvényekkel is védekezünk, ez lassan
megy, mert a net a jog számára még elég új terület. De fel kell
ismernünk, hogy a tévé, a rádió, az újságlap, a házak fala, az
utca levegője annál régebbi terület, és ott még gyerekcipőben
jár a védekezés. Márpedig a reklámszenny egyre árad, szerintem már nagyon régen elérte az igazi környezetszennyezés veszélyességi fokát.
Minden összeesküvés-elmélet nélkül. Éppen attól veszélyes,
hogy a különböző reklámozók nem esküdtek össze, akkor
együtt beszélni lehetne velük, hiszen a saját életüket is megkeserítik – nem, ők egymástól függetlenül dolgoznak, elvégre

mindegyik csak azt az egy kicsi áruját vagy szolgáltatását szeretné eladni.
Hétmilliárd ember él a Földön. Ha minden ezerre jut egy cég
vagy kisvállalkozó, és mindegyik csak egykilónyi szórólapot
nyomtat, hetente, havonta, évente, ahogy tetszik, az hétmillió
tonna papír. Százhúszmillió fa kellene hozzá, valójában persze
fahulladékból meg újrahasznosított papírból is készül papír, vegyük a felét, vagy ha túl sok céget mondtam, számoljunk minden tízezer vagy százezer lakosra egyet, akkor is kijön hatszázezer fa. És ez csak a papír, talán a legjelentéktelenebb forrás
ebből a szempontból, mert csak a nyomtatott reklámhoz kell.
Áram az összeshez kell, netes sávszélesség, mindenféle. És
rengeteg emberi idő. Nem az övék, az engem nem érdekel, aki
olyan peches, hogy csak reklámozásból tud megélni, annak
minden együttérzésem, aki meg élvezi és iskolákon tanulja, az
fulladjon bele – nem, engem a saját időm érdekel, meg az olvasóé, mindannyiunké, az a rengeteg idő és veszkölődés, amit a
reklámáradattal való viaskodással töltünk.
Most például több órát fordítottam ennek a cikknek a megírására, amit mással is eltölthettem volna, de legfőbb ideje volt
már a reklámszennyről is írni egyszer. Négy órába biztos beletelt, és ez nem iparosmunka, kérem, ez művészet, de mégse
Tolsztoj vagy Woody Allen, hát számoljunk csak szerényen
huszonötezer forintos órabérrel, vagyis a világ reklámozói tartoznak nekem százezer forinttal, amiért megírtam. Elvégre ők
kényszerítettek rá.
Az olvasónak mennyivel tartoznak, amiért elolvasta?

2015.06.09.

Telefon-gyorstalpaló
egy telefoncégnek
Kedves Invitel, az imént volt egy meglepő beszélgetésem.
Csörgött az Önök üzemeltetésében levő vezetékes telefonom,

fölvettem, néma csend. Háromszor belehallózok, végre megszólal valami zene. Hallózok tovább, jó fél perc várakoztatás
után megszólal egy női hang, azt mondja, hogy az Inviteltől hív
és a feleségemet keresi. Megkérdezem: akkor miért nem szól
bele? Valamit felel arról, hogy őhozzá most kapcsoltak, és lélegzetvételnyi szünet nélkül megkérdezi, hogy az én születési
dátumom ugyebár – és mondja feleségem születési dátumát.
Mivel mi nem egyazon napon születtünk, tökéletes őszinteséggel ráfelelem, hogy nem ez a születési dátumom és egyébként
semmi köze hozzá. Megköszöni és leteszi.
Akkor, kedves Invitel, ha Önök úgyis telefonálással foglalkoznak, most megtanítom Önöket telefonálni.
1. Amikor valakit felhívunk, legfőképpen azért, mert szeretnénk neki eladni valamit, akkor nem várakoztatjuk a vonalban,
mert le fogja tenni. Amikor a vásárló hívja föl a szolgáltatót,
akkor ő akar valamit, és ha túl sokáig várakoztatják, ennek ellenére is leteszi, de Önök nem hallják a szitkokat, amiket ilyenkor mond. Amikor Önök hívnak fel engem, akkor lesznek szívesek azonnal beleszólni a telefonba. Nem érdekel, hogy Önök
milyen zseniális technika segítségével telefonálnak, nem érdekel, hogy a számítógép tárcsáz automatikusan, és ha felveszik,
akkor kapcsolja az ügyintézőt, ha majd az ráér, és nem érdekel,
hogy Önök mennyit fizettek ezért a zseniális technikáért. Ha
felhívnak, akkor szóljanak bele a telefonba, várakoztatás nélkül. Ilyen egyszerű. Az emberek nyolcvan százaléka le fogja
tenni a telefont, ha ismeretlen hívó keresi és csak zene szól; a
maradék csak azért is kivárja, hogy mit akarnak, de már jól felbosszantották, úgyhogy garantáltan nem fog semmit vásárolni.
Tehát: zseniális technikát kidobni, alkalmazottak a szép kis kezükkel megfogják a telefont és tárcsáznak. Érthető?
2. Amikor valakit felhívok, legfőképpen hogy eladjak neki
valamit, akkor először is érthetően bemutatkozom, megmondom a saját nevemet és a cégem nevét. Nem elhadarom, a felét
lenyelve, hanem megmondom. Ennek a hölgynek a nevét nem
lehetett érteni, ha egyáltalán megmondta, csak az Invitelét.
Amikor valakit felhívunk, illik érthetően bemutatkozni, és nem
illik hadarni. Főleg nem amikor azért telefonálunk, hogy eladjunk valamit.

3. Amikor valakit felhívok, meggyőződöm róla, hogy azzal
beszélek, akit kerestem. Ez a hölgy nem tette meg. Természetesen nem mondtam neki, hogy én vagyok a saját feleségem,
időm se lett volna erről nyilatkozni, a hölgy robotként elkezdte
felolvasni a kérdéseket, és ennek folytán belemondta a telefonba feleségem születési dátumát, ami személyes adat. Anélkül
hogy előzőleg meggyőződött volna róla, hogy kivel beszél. Ez
nemcsak az illemszabályokat, de az ilyen tömegtelefonálások
szabályait és az adatkezelési törvényt is sérti.
4. Ha Önök most arra szeretnének hivatkozni, hogy neki azonosítania kellett, hogy kivel beszél, kérem, ne tegyék. Nem kell
azonosítania. Legfőképpen nem a beszélgetés legelején. Kikérem magamnak, hogy engem azonosítani akarjon a saját otthonomban valaki, aki azért hív, hogy eladjon nekem valamit, de
saját magát nem azonosítja. A legsúlyosabb illetlenség hívóként azzal kezdeni a beszélgetést: „Ki beszél?” Ezt csak a hívott kérdezheti. Majd ha én hívom Önöket, azonosíthatnak.
5. Ha Önök most arra szeretnének hivatkozni, hogy nem köthetnek vagy módosíthatnak szerződést mással, csak az előfizetővel, kérem, ezt se tegyék. Egyrészt a számlákat sok éve én fizetem, ha a pénzem jó, legyen jó a szavam is, másrészt még
szó sem volt arról, hogy a vonalnak ezen a végén bárkit érdekel-e az ő mondókája.
6. Ha ez a hölgy netán nem az Önök alkalmazottja, hanem
egy másik céggel szerződtek erre az aljamunkára, kérem, kíméljenek meg attól, hogy ezt elmagyarázzák. Semmi közöm
hozzá.
7. Amikor még nem várakoztattak a telefonban és az ügyintézőik is tudtak telefonálni, többször előfordult, hogy éppen
olyankor hívtak, amikor ráértem, hát végighallgattam a mondókájukat. Soha nem tudtak olyasmit kínálni, ami érdekelt volna.
Ilyen-amolyan percdíjakért hívhatok ennyi meg amannyi számot ilyen meg amolyan időszakokban, különféle havi díjakért
– ezek engem nem érdekelnek, havonta átlag egy hívást indítok
az Önök vonalán, a telefon arra kell, hogy engem elérjenek és
hogy legyen egy tartalék, ha hirtelen orvost kellene hívni és
nincs kéznél mobil.
8. Ha sokat zaklatnak, előbb-utóbb úgy fogom érezni, hogy
ez nekem nem éri meg és lemondom az előfizetést.

9. Ha bármikor le kívánom mondani az előfizetést, azt én fogom megtenni és nem a feleségem. Fütyülök rá, hogy Önöknél
ki van nyilvántartva előfizetőként. Szabályszerűen le fogom
mondani az előfizetést, Önök pedig eljátszhatják velem a hivatalosdit, de nem fog működni. Önök nem hivatal, Önök egy
cég, hát hagyjanak nekem békét a hivatali játékaikkal. Még a
végén eltanulom és közbeszerzést írok ki arra, hogy ki szolgáltasson nekem telefonvonalat.
Másnap. A választ természetesen robot fogalmazta, mégpedig nőnemű.
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönettel vettük elektronikus úton elküldött megkeresését,
amelyre válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk.
Kérelmére,azonosító hiányában, érdemben intézkedni sajnos
nem áll módunkban. Kérelmét előfizető címével, telefonszámával, szerződésszámával, ügyfélazonosítójával megismételni szíveskedjék.
A továbbiakban is készséggel állunk rendelkezésére az info
invitel.co.hu elektronikus levélcímen.
Tisztelettel:
***
Invitel Zrt.
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Kedves Vaterafutár!
Először arra gondoltam, egyből tegezve írok, hátha nálatok ez a
menő, de aztán arra gondoltam, maradjunk csak meg az üzleti
stílusnál. Önök ugyanis egy szolgáltatócég, akik az én pénzemből élnek. Tudnának mesélni nekem valamit arról, hogy milyen

szempontok vannak az alkalmazottak felvételi vizsgáján? Mert
ha se jó modor nem kell hozzá, se józan ész, akkor esetleg szólnék egypár ismerősömnek, akiket pont most oltottak veszettség
ellen.
Tartottam egy kis közvélemény-kutatást baráti körömben, de
senki nem tudta kitalálni, mi lehet az a szituáció, amikor az illemszabályok lehetőséget adnak rá, hogy egy negyven-ötven
közötti férfi – egy szolgáltatócég alkalmazottja – letegezzen
egy hetvenéves nőt, akivel azért beszél, mert az illető igénybe
veszi a szolgáltatást, és egyébként soha nem találkoztak. Senki
nem tudott rájönni, nekem kellett elárulnom, hogy ezt mikor
szabad. Ha a nő tolókocsis.
Elég régóta szokás minálunk, hogy a nyomit gondolkodás
nélkül letegezik. Alacsonyabban van a feje, merthogy ő ül, ők
meg ugyebár állnak, bár ha az adott helyzetben éppen ülnének,
akkor is letegezik. Gyereket, háziállatot és nyomit le szabad tegezni. Jómagam erre azt az egyszerű stratégiát alakítottam ki,
hogy ilyenkor az illetőt visszakézből visszategezem, hacsak
nem olyan öreg és tekintélyes, aki már bárkit letegezhet. Néha
fura arcokat vágnak, de még soha nem merte senki szóvá tenni,
hogy megsértem az illemszabályt, hiszen a nyomi nem tegezheti vissza a felsőbbrendűt. Csak ugye én ezt megtehetem, mert
pasi vagyok: egy másik pasival gond nélkül kialakíthatok tegező viszonyt, ha pedig nővel beszélek, az ő előjoga meghatározni a nexust – ha tegeződni óhajt, ám tegye.
Feleségem édesanyja viszont nem pasi. De tolókocsis. Alacsonyabban van a feje, mint jelen pillanatban az Önök futárának, tehát letegezhető. Azért mondom, hogy jelen pillanatban,
mert nyomi még bárkiből lehet, elég egy makacs betegség vagy
egy figyelmetlen sofőr, mint minálunk.
Ami mármost a józan észt illeti, úgy látom, alkalmazottjuk
nem igazán szokott elmenni emberekhez, jobbára nyilván a
raktárban tevékenykedik. Láttuk az ablakból, hogy érkezik,
vártam, hogy megnyomja a kaputelefont, mert amíg nem a kapu közelében áll, hiába nyitom, ő nem hallja, hogy jelez a kapu. De a mobil szólalt meg helyette, közölte a keresztnevét és
hogy csomagot hozott. Itt érdemes szólni, hogy ekkor még nem
tudta, hogy tolókocsisékhoz jött, ahol felsőbbrendű emberként
úgy beszél, ahogy akar, nem köteles se teljes néven bemutat-

kozni (ámbár idegen helyen így szokás), se a saját neve helyett
a cége nevét mondani (hiszen az ő neve nem mondana semmit). Szóval a puszta keresztnevével jelentkezett a mobilban,
amire én nem mondtam, hogy ilyen nevű embert nem ismerek,
csak megjegyeztem, hogy amúgy van ám kaputelefon is. „Ja,
nem tudtam” – felelte, és abban a pillanatban megszólalt a kaputelefon, szóval mégiscsak fölfedezte; nyomkodta gőzerővel,
alig hagyta abba.
Eltöprengtem azon, hogy ilyenkor vajon mit hisz. Hogy a
mobilban nem fogtam fel, hogy ő megjött, és még egyszer értesítenie kell róla? Hogy a kaputelefon kellően vad nyomkodásától feltárul a kapu? Én tudom, hogy negyvenes IQ környékén
az ember nehezen tudja elképzelni a világ működését, de nem,
a kapu nem nyílik ki csak attól, hogy odakint megnyomnak egy
gombot, mert akkor a betörők tolvajkulcs nélkül járnának: azt a
kaput én tudom kinyitni idebentről. Én pedig már tudtam róla,
hogy ő itt van. Elmondta telefonon.
Szóval aztán bejött és letegezett egy asszonyt, aki már férjnél
volt, amikor ő még a legjobb ízű cumit kereste, és nem tegezte
vissza. Jó napot kívánt neki. Most jutott eszembe: javasolni fogom neki, hogy az ilyen felsőbbrendűeknek mondja azt, életkoruk szerint, hogy kisfiam vagy kisunokám.
Akkor tegezhetik.
Szokásomtól eltérően, bár a cikk levélként lett megfogalmazva,
nem küldtem el a címzettnek. Sem a Vatera, sem a Vaterafutár
oldalán nem tudtam emailcímet föllelni.

2015.08.30.

Justcloud
Azért így kicseszni ritkán szoktak velem.
Elég sok adatom van most már, szeretném őket biztonságban
tudni még egy példányban, akármi érheti a gépeket, hát előfizettem erre a szolgáltatásra; majdnem két hónapig használtam,

ez összesen huszonhét euró, két PC és Sweetie összesen 877
giga adatot vitt föl ezalatt. Ami mondjuk nem is rossz, de az első terát nem fogjuk együtt megünnepelni.
A csigalassú webes felületen kínbonyolult lenne ellenőrizni,
hogy hol tart a másolással, ami nem mindegy, mert jó lenne
tudni, hogy egy adott file vagy könyvtár már biztonságban vane. Az ftp viszont nem mutat semmit, legalábbis a két gép közül
az egyiknél két darab D: meghajtó jelenik meg, holott én istók
zicsi csak egy D: meghajtót üzemeltetek azon a gépen, de a valóságossal ellentétben mindkettő üres. Holott erről a meghajtóról már közel fél terát fölmásoltunk, és a weben meg is jelenik
(bár ott is két D: meghajtót látok), csak győzze kivárni az ember. Érdemes, bár egy könyvtárváltás percekbe is beletelhet,
hogy minek, fel nem foghatom – hogy ennek alapján mekkora
munka lenne egy nagyobb könyvtárcsoportot visszatölteni, el
se tudom képzelni. Szóval érdemes kivárni, ha az ember elég
fiatal, mert olyan összezsazsált könyvtárstruktúrákat kap, hogy
az borzasztó. A saját könyvtárai, szó se róla, de van például
egy SSAVER nevű könyvtár, ami megjelenik a másik gépem
meghajtói között, úgy látom, hogy kilencvenes éveikbeli PC
World-lemezmellékleteket tartalmaz (csak ftp-n tudom megnézni, a webnél a percek túl optimista becslés volt), és valahol
kétségtelenül van egy ilyenem, de nem így hívják, és én egy
példányt tartok belőle, nem mindenfelé szétszórva a könyvtárstruktúrában tömérdek másolatot. A SSAVER-ben három példányban található meg még egyszer önmaga. Tessék mondani,
ezeket mind külön-külön fölmásolta, erre ment el a közel két
hónap, vagy csak egyszer vitte át a dróton és odafönt már önhatalmúlag sokszorosította?
Hogy mit másolt és mit nem, az ftp-n többé-kevésbé meg lehet nézni, csak sietni kell, mert másodpercek után kidob a szerver, és jóval hosszabb időbe telik visszacsatlakozni. Van több
száz olyan könyvtár, amiből az apró file-okat fölmásolta, a nagyokat még nem, ámbár messze a kétgigás limit alatt vannak.
Ebből az következik, hogy amikor a kuncsaft belép erre a részre, lát rengeteg könyvtárat, és vagy azt hiszi, hogy ezek az adatok már biztonságban vannak, vagy egyenként belépked mindenhová és lesz nagy meglepetés!

Szóval totálisan ellenőrizhetetlen az egész. Az ember egy ideig vár, hogy majd csak kibogozódik ez a zűrzavar, csakhogy
pénzért vár, havi díjat fizet ezért. Nem vár soká.
Indítás után az egyik gépnek két órába telik, hogy összeszedje magát és elkezdjen másolni. Ha napi tizennyolc órát mennek
a gépek, annak az egytizede arra megy el, hogy újra meg újra
végigszámolja, hogy hány file-t másolt már le és még hányat
kell ezután. Abszolút halálos komolyan. A szerveren ugyan
megvan az infó, hogy hány file, de ő mindennap újra meg újra
végignézi, hiszen ugye változhatott bármelyik, majd végignézi
az ezután másolandókat is, és amíg a hátralevő háromszázezer
darabot végig nem számolta, addig egyetlenegy rohadalom kilobyte-ot nem másol.
Végül aztán… uninstall. Már ment egy ideje az egyik gépen,
amikor megnéztem, hogy mi tart ennyi ideig. Még megvolt
harminc olyan könyvtár a cache-ben, amelyek némelyikében
több ezer, sőt harminc-, negyven-, ötvenezer, az egyikben pedig száztizenhétezer apró file volt! Ez mindent visz. Én fizetek
nekik az ő tárhelyükért, ők pedig a pénzemért nekiállnak az
enyémet pocsékolni. Több giga lehetett a cache, a másik gépen
még megvan a program, ott négy és fél giga, de valamiért kevés nagy file-ban, nem sok kicsiben. Háromgigás SQL file.
Száznál több további file, darabja néhány kilobyte-tól harminc
megáig fölmegy, végig nullabyte-okkal és némi FF-fel tele.
És úgy kell megölni, mint egy vírust, nem lehet ám kilépni
belőle, Task Managerben kell hatszor lelőni, anélkül nem áll
meg. Még uninstall után is visszahagy három tucat apró adatfile-t a cache-ben, amiket lezárt, indítsa csak a paraszt újra a
gépét, ha már le merte szedni a programunkat.
Ennek a felét nem tudtam még délután, amikor írtam nekik,
hogy töröljék az accountomat.

2015.11.04.

Tisztelt Telekom!
(Előzmény: lemondtam egy set top box bérletét; küldtek útmutatást, hogyan adjam postára; megtettem; ezután hetekig hívogattak és emailezgettek, hogy hol van már a készülék; továbbra
is számlázták a havi díját; elküldtem nekik a feladóvevényt;
még mindig követelőztek; egyszer csak fölhívott egy ember,
hogy megtalálták a kütyüt, elnézést kérnek, jóváírják a bérleti
díjat és tízezer forintot, ha elfogadom; elfogadtam; másnap jött
egy levélke, hogy kapok kétezer forintot; visszaírtam, hogy a
tízes azért jobban hangzott; írtak, hogy örülnek, hogy a probléma megoldódott; megkérdeztem, hogy eszerint a tízest kapome; visszaírtak, hogy nem látják a jóváírást a nyilvántartásukban,
menjek be hozzájuk tisztázni a dolgot. Ez az előzményleírás a
cégnek küldött levélben nincs benne.)
Válaszomat most már blogcikkben írtam le, Önök másolatot
kapnak róla. Nem fogják végigolvasni, mert túlmegy a harminc
másodpercen, amit egy üggyel hajlandók foglalkozni, de nem
baj, majd olvassák mások.
Természetesen nem fogok színük elé járulni, mert nem tudok
és nem akarok. Nem tudok, mert be kellene hozzá indítani a
másfél tonnás kocsit, ami tizenhárom litert eszik városon; ha
megnézi a kilencvenötös benzin árát és a távolságot, látni fogja, hogy ez mibe kerül – de nekem még sofőrt is kell fogadnom, természetesen pénzért, munkaidőben ingyen senki sem
fog fuvarozni. Sokkal többe kerülne az egész, mint az Önök
tízezer forintja. De nem is akarok, mert az irodában is ugyanúgy letagadnák az egészet, annyi lenne a különbség, hogy valaki másnak kellene cirkalmas mondatokban elküldeni engem a
fenébe, nem pedig Önnek, aki ezt a levelet megírta. Az volt a
célja, hogy kipipálhassa a feladatot, mostantól bajlódjon vele
más.
Nekem nincs kire testálnom a feladatot, magamnak kell megkérnem Önöket: legalább azt a cinikus szöveget vegyék ki az
üzenetsablonból, hogy forduljunk Önökhöz bizalommal. Önök-

höz senki sem fordul bizalommal. Fordulunk, mert néha muszáj, de Önökben már nagyon régóta nem bízik senki. Önök tökéletesen automatizáltak mindent, igazi nagyüzem módjára, de
az automatikus folyamatok egyre-másra csődöt mondanak, és
akkor leáll az egész, nem működik semmi – de Önöket ez nem
zavarja, mert Önök csak alkalmazottak, így is, úgy is megkapják a fizetésüket. A cég haszna nem érdekli Önöket, a vásárló
elégedettsége meg aztán végképp nem. Hogy is érdekelhetné,
amikor ügyfélnek szólítják a vásárlót, mintha hivatal lennének?
Egy hivatalban az ügyfélnek nem kell elégedettnek lennie.
Csak hát Önök cég. Nagyobb, mint Jenő autószerelő műhelye, de éppen úgy a vásárlóikból élnek. Annyi a különbség,
hogy autószerelő van az út mentén vagy ötven, és mind verseng a vásárlókért, Önök viszont nincsenek versenyben az Invitellel meg a Telenorral, azok ugyanilyen nemtörődöm, érdektelen közönnyel küldik el a vásárlóikat a fenébe, mert tudják,
hogy azok nem fognak ezért fölmondani, telefonra, netre, tévére szükségük van. Hova mehetnének, Önökhöz? Önöktől meg
őhozzájuk? Minek?
Önök megengedhetik maguknak, hogy az egyik nap megígérjenek tízezer forintot, a másik nap lecsökkentsék kétezerre, a
harmadik nap meg lehazudják az egészet. Önöknek van egy
Nagy Szent Nyilvántartásuk, amibe csak Önök látnak bele, arra
bármikor lehet hivatkozni. Igaz, a kétezerről levelet küldtek, de
ha nem kapom meg és fölmutatom, ugyan mire megyek vele?
Nincs aláírva, nincs rajta pecsét. És nincs benne a Nagy Szent
Nyilvántartásban. Ha mégis, azt csak Önök látják. Azt csinálnak, amit akarnak. Mi legfeljebb leveleket írhatunk, amiket
Önök, unottra és közönyösre dresszírozott alkalmazottak fognak olvasni vagy inkább nem is olvasni, és nem történik semmi.
Az igaz, hogy Önök már nem követelnek hajbókolást a jobbágyaiktól, mint középkori elődeik. De azok meg nem mondták
kaján mosollyal a deresen fekvőknek, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal.
No persze biztosan az egyik kollégájuknak támadt kedve szórakozni egy kicsit. Nyilván. Látott egy előfizetőt („ügyfelet”),
akivel egy kicsikét már kiszúrtak, és fölhívta – a saját telefon-

járól, nehogy nyoma maradjon –, tízezer forintot ígért neki, aztán elképzeli a megnyúlt képemet és röhög a markába. Ez biztosan egészen reális forgatókönyv, csak én valahogy nem hiszek benne. Szerintem a céges telefonról hívott, mert az neki
ingyen van, és pontosan tudta, hogy soha nem leszek képes
számon kérni azt a pénzt; még a cégen sem, nemhogy őrajta, a
nevét se tudom. Ha tudnám, akkor se tudnám őt előkeríteni; ha
mégis, nem emlékezne, és hát nincsen benne a Nagy Szent
Nyilvántartásban. Ezzel az erővel tízmilliót is ígérhetett volna.
Javasolom, legközelebb tegye ezt. Egy szélhámos legyen nagyvonalú. Főleg ha óriáscég.
Csak hát az én képem nem nyúlt meg. Nekem ez a történet
már eddig is jóval többe van, mint az Önök pimf tízezer forintja.
Most pedig, ha mégis elolvasta, kattintson rá az egyikre az üzleti bikkfanyelven kicirkalmazott sablonok közül, tartalmilag
mindegy, melyikre, mindegyik ugyanúgy elküldi az „ügyfelet”
a jó édes anyjába. De szépet válasszon, mert utóiratban csatolom a cikkhez.
Utóirat, 2016. január. A cég mindig tartogat meglepetést. Választ nem írtak, de kötbér címén jóváírtak tizenkétezer forintot.

2015.11.23.

Kérjük, szépen kérjük,
igazán
Netreklám-bámulástanilag kétféle ember létezik. Aki utál reklámokat bámulni a neten, és aki nem. Aki utál, az utál. Innentől
bármiféle ráhatást, ami arról szólna, hogy mégis bámuljon,
zaklatásnak vesz és borzasztóan be tud pöccenni miatta.
Én is bepöccentem, amikor egy-két napja megjelent egy felirat a Moly képernyőjének tetején. Kérjük, engedélyezd a

Molyt a reklámblokkolódban, vagy a valódi reklámmentességért! A mondat második fele megcsonkult, helyesen úgy szólna, hogy vagy légy pro tag a valódi reklámmentességért, és a
kimaradt három szó egy link, a pro tagságról szóló oldalra. Úgy
látszik, azt kivágta a reklámblokkoló…
Azért pöccentem be, mert
1. utálom a reklámokat, természetesen;
2. utálom, amikor megpróbálnak rábírni, hogy olyasmit tegyek, amit nem akarok;
3. utálom, amikor értelmetlenségeket beszélnek, és nem az
értelmetlenné vált második félmondatra gondolok.
Azért értelmetlenség, mert ha reklámblokkolót használok, annak oka van. Mivel a cikket esetleg a Moly marketingmenedzser-válságstábja is olvassa majd, jobb lesz, ha feltárom az
okát, mert maguktól nem fognak rájönni. Nem akarok reklámokat bámulni, az az oka! A reklám maga a fenti harmadik pont,
az értelmetlenség, mert nyilvánvalóan nem fogok kotongumit
venni, se antialkoholista létemre sört, se minden héten egy autót, de könyvet se; gondolom, a Molyon a reklámok főleg
könyveket reklámoznak, könyvet venni se fogok. Szimplán
azért, mert
1. attól, hogy a marketingmenedzsernek okvetlenül muszáj
eladnia még a héten legalább tízezer példányt Hózentróger Maceratívusz legújabb alanyi költeményeiből, az engem még nem
fog érdekelni (ha pedig mégis érdekel, akkor reklám nélkül is
megveszem);
2. nincs pénzem.
Semennyi. Ez teljesen romba dönti az összes marketingmenedzser összes terveit a hétvégi barbecue-partiról, amit a sikeres
kampány után terveztek. Belőlem akkor se lehetne engedelmes
customert faragni, ha olyan jellem(telen) lennék, mert akkor se
tudom megvenni a legújabb hiperszuper vécékefét, ha akarom.
Nincs rá pénzem. És ha most az olvasóban föltolul a gondolat,
hogy de netezni bezzeg van pénzem, akkor sürgősen keressen
egy piros gombot a számítógépén és nyomja meg. 1. A net kell,
a marketingmenedzser barbecue-partiját biztosító hiperszuper
csodatermék meg nem kell. 2. Ha lemondom a netet, akkor az
árát szabadon eldorbézolhatom ugyan, de nem látom a marketingmenedzser barbecue-partiját biztosító hiperszuper csodater-

mék reklámját sem, ezért fennáll a veszély, hogy a net árát a
sarki zöldségesnél költöm el krumplira.
Szóval bepöccentem, csináltam Stylishban egy sorocskát, ami
eltünteti ezt a tökéletesen értelmetlen, zaklató feliratot, és mivel tényleg bepöccentem, vettem magamnak a pofát és kitettem
a Molyra, még az éccaka. Mára itt volt a letolás. Tettem magyarázatával kezdődik, mert a közleményem csak a Stylish
linkjéből és egy sor CSS-kódból áll, magyarázat nincsen mellette, és megkérdezték, hogy ez mi. Hát megmagyarázták nekik.
Ha nem vagy Pro, és van fenn AdBlock, akkor megjelenik
egy ilyen csík az oldalon: „Kérjük, engedélyezd a Molyt a reklámblokkolódban, vagy légy pro tag a valódi reklámmentességért!”. Attila arra kíván egy megoldást kommunikálni a közösség felé, hogy ezt a csíkot (Pro tagság nélkül) eltüntethesse,
akinek nem tetszik. Hogy ezt miért a Súgunk! zónába rakta,
miért nem írta le, hogy mi ez, és miért gondolja, hogy a Molyon rendben van az, ha a bevételt hozó hirdetések letiltásának
módját reklámozza, az előttem is rejtély.
Nekem pedig az a rejtély, hogy miért hiszik weboldalak egyre többen, köztük újabban a Moly is, hogy aki nem akar reklámokat nézni, az majd egy ilyen felirat hatására hirtelen pált fordul és mégis reklámokat akar nézni. Reklámblokkolót azok
raknak a böngészőjükbe, akiknek elegük van abból, hogy ömlik
a reklám az arcukba, és akinek elege van, annak elege van, nem
tudsz mit csinálni, hiába kéred szépen, hogy mégiscsak bámuljon naphosszat reklámokat, nem fogja megtenni.
Amíg rajta áll. Néhány éven belül a reklámozók megtalálják
a módját, hogy már ne rajtunk álljon, hogy bámulunk-e reklámokat. Az oldalak csak akkor fognak működni, ha nincs reklámblokkoló. Természetesen az emberek meg fogják találni a
módját, hogy valamit még megőrizzenek a józan eszükből –
nem tudom, mi lesz az, megoldják –, és a reklámozók észre
fogják venni, hogy ugyanannyi kotongumit adtak el, mint korábban, és ki vannak rúgva. Ezért az oldalak már csak akkor
működnek majd, ha az emberek megnézik a reklámokat, amit
onnan tud majd a reklámrendszer, hogy a nézők helyesen vála-

szolnak a reklám megnézése után föltett kérdésekre (hogy hívják helyesen, Ultra Super Bright White vécékefe vagy Ultra Gigamega White Bright vécékefe?).
Ekkor ezek az oldalak elvesztik a látogatóik tetemes hányadát, és a maradék is utálni fogja őket. Hirtelen föllendül azoknak az oldalaknak a forgalma, ahol nincsenek reklámok, más
forrásból tartják fenn magukat.
Hogy miért nem írtam le, mire való? Jó kérdés, nem is tudom. Siettem is, meg úgy is gondoltam, hogy aki tud vele mihez kezdeni, az úgyis látja.
A rejtélyt viszont megpróbálhatom oszlatni. Nem a „hirdetések” (valójában: reklámok) letiltásáról van szó, hanem a reklámblokkoló kikapcsolására buzdító barátságos kérés eltüntetéséről. Attól, hogy a sorocskámat nem írja be valaki a böngijébe, a reklámozók nem adnak el több kotongumit. Csak ott éktelenkedik az a sor. A reklámblokkoló attól még működésben
van. Ha nem lenne, az a sor se jelenne meg.
Az pedig, hogy a Molynak miből van pénze fenntartani az oldalt, hadd érdekeljen engem pontosan ugyanannyira, mint a
Molyt az, hogy nekem miből van pénzem netezni.
Érdemes talán itt egy mondat erejéig kitérni a zárójeles pontosításra. Igen, reklámok, nem pedig hirdetések. Ez különbség.
A hirdetés arra szolgál, hogy egy adott üzlet, amely egyébként
nem jöhetne létre, létrejöhessen. Eladnám a lakásomat, elveszett a papagájom, ezek egyszeri esetek, az üzlet létrejötte után
a hirdetés értelmét veszti. A reklám egész más. Ott üzletkötések sokaságáról van szó, a reklámnak az a célja, hogy minél
több eladás legyen, de eladások a reklámtól függetlenül is vannak.
Egyébként már nem működik a sorocskám, újra megjelent a
barátságos kérés, a kreatív menedzserek rohantak megváltoztatni a div nevét. Amúgy nekem másképpen szól a szövege.
„Kérjük, engedélyezd a Molyt a reklámblokkolódban, vagy a
valódi reklámmentességért!” Tegnap is így szólt. Ennek pedig
se füle, se farka.
Helyesbítek, nem változtatták meg a nevét. Fogalmam sincs,
hogyan érték el, hogy én ezt a szöveget még mindig lássam. Ők

ügyesebbek, okosabbak, többet tudnak a CSS-programozásról.
Én csak ugatom ezt a műfajt. Kidobom a sorocskát a Stylishból, a Moly meg legyen boldog, hogy ezt a feliratot az arcomba
tolhatta.
Átfogalmazom akkor a mondandómat. Tudom, hogy sokan
használnak reklámblokkolót, és a kikapcsolására buzdító felirat
elég értelmetlen szerintem is. Mint azt a fenti SF szösszenetedben vázoltad, a reklámblokkoló elleni védekezés nem igazán
életszerű az oldalak számára.
Node: a reklám azért van ott, mert a Molynak szüksége van
rá. Véleményem szerint eléggé bunkó dolog a Molyon reklámozni egy olyan lehetőséget, ami arra való, hogy ha nem
akarsz fizetni a Molynak, akkor azt hogy teheted minél kényelmesebben. Értsd: írj róla blogot, rakd ki facebookra, stb., de ne
itt oszd meg, pláne ne a Súgunk! zónában, ami kérdésekre való.
A Moly egy ingyenes oldal. Ha nem akarok fizetni neki, akkor nem fizetek. Oldalak tömegei kérnek pénzt a puszta tagságért, ez a lehetőség a Molynak is adott; ha nem ezt az utat választotta, annak oka volt. Például hogy akkor nem működne. A
Moly azért működik, mert a felhasználóknak nem kell fizetniük. És a reklámbámulás is fizetség ám! Éppen azért van ott az
az üzenet!
Igen, bunkó dolog. De nem én kezdtem a bunkóskodást. A
blogcikket már elkezdtem, majd megkapjátok a linket, egyébként pedig a zóna neve az, hogy Súgunk! – hát én súgtam.
[Elfogadom a „reklámbámulás is fizetség” premisszát, azaz
fizetni = Pro vagy reklámnézés az én szóhasználatomban.]
Nem igaz, hogy nem érted. Az a te szíved joga, hogy ne
akard a reklámokat ill. a feliratot nézni, és ezt el is érd (mondjuk az Adblock+Stylish kombóval). Az a bunkó rész, hogy a
Molyon leírod, hogy hogyan kell ezt elérni, ezzel kárt okozva a
Molynak.
Máshogy: te nem akarsz fizetni, és nem is fizetsz. Ez rendben
van, nem veszteség, mert semmiképp nem is fizettél volna.
(Ld. még „a torrentezők elveszik a moziktól a pénzt” -> túrót,
moziban nem néztem volna meg a filmet.) A probléma az,

hogy ha ezt elmondod másnak, akkor ugyan neki eddig nem jutott eszébe, hogy ingyen is Molyolhat, vagy kényelmetlennek
gondolta, most lehetősége nyílt rá – na ez az a pont, ahol te kivetted a Moly zsebéből annak a felhasználónak a pénzét. És ez
az, ami ha nem is elítélendő (vagy legalábbis értelmetlen vitázni róla, hogy elítélendő-e), de biztosan bunkóság, ha a Molyon
teszed.
De hisz én is elismertem, hogy bunkóság volt, amit tettem.
Miért magyarázod el, hogy igenis bunkóság, ha pont ebben a
részében egyetértünk?
Amiben hátha nem értünk egyet, az az, hogy bunkóságra bunkósággal válaszolni milyen dolog. Szerintem vegetatív reflex.
Ha orrba vágnak, visszaütök. Ha termékként használnak egy
oldalon, akkor megtalálom a módját, hogy mégse legyek az.
Nézhetnéd a felhasználók szemszögéből is, mindjárt nem tűnne
bunkóságnak: kis lépés a Moly reklámtalanítására, de nagy ugrás az emberiség felszabadítása felé a reklámok zsarnoksága
alól. Elnézést a pátoszért, direkt volt.
És ha a blogomon meg a Facebookon teszem közzé azt a sorocskát, ahogy korábban javasoltad, és ugyanaz a felhasználó,
akinek eddig nem jutott eszébe, hogy ingyen is molyolhat, a
blogomon vagy a Facebookon talál rá, akkor nem vettem ki a
Moly zsebéből annak a felhasználónak a pénzét? Akkor benne
marad? Nem marad benne. Akkor mi a különbség? Hogy a blogomat kevesebben olvassák, mint a Molyt? Hát a Facebookot
meg többen, és kézről kézre adva több emberhez juthat el, mint
a Súgunk zóna olvasói. Azért nem rakom ki, mert már nem
működik.
Szóval hol vagyok én pont attól olyan nagyon bunkó, hogy
ide raktam ki?
4. Utálom, amikor embereknek szent teheneik vannak, és nekem úgy kell manővereznem, hogy azokat nehogy megsértsem.
Ebből a szempontból mindegy, hogy az vallás, politikai nézet
vagy a bevételistenség. Egyszerűen nem tudok hinni abban,
hogy a Moly puszta fennmaradása azon áll vagy bukik, hogy
olyan emberek, akik tudják magukról, hogy nem fognak vásárolni, egész nap a reklámokat kerülgetik az oldalon. A televízió

egész műfaja tönkre fog menni a reklámhisztéria miatt, mi
szóltunk, sajnálom, ez lesz.
Ha a Moly azért kapja a reklámdíjat, mert megjelenik a reklám, akkor örüljön, mert ez nem lesz sokáig így – a reklámozók
előbb-utóbb észbe kapnak és csak akkor fizetnek majd, ha eladás is van. De engem a Moly reklámdíja nem érdekel, én nem
kapok semmit azért, hogy bámulom a reklámot, tudniillik a
szolgáltatást nem a reklámbámulásért cserébe kapom. Ugyanis
ha nem bámulom a reklámot, akkor is megkapom a szolgáltatást.
De ez se lesz mindig így. Nem fogom bámulni a reklámot és
nem fogom igénybe venni a szolgáltatást, mert ahol már a reklám reklámozása is ennyire fontos, ott én nem érzem jól magamat. Lassan két éve vagyok tag, a Moly azóta kinyitva volt egy
böngifülön, most majd nem lesz.
Két órával később. A beszélgetést törölték titkosították. Bár a
kód már tényleg nem működik. De egy bevételért lihegő cég
nem tűrhet ellentmondást.
Még két órával később. A baj nagyobb, mint hittem, nem
egyszerűen arról van szó, hogy a Moly közösségből céggé változott, amely nem bírja ki, ha nem tunkolhat le kellő mennyiségű reklámot a termékek torkán. A baj az adminisztrátor hozzáállásával van, akivel… hát nem a legjobb szó, hogy vitatkoztam. Szavak mentek el egymás mellett, céltalanul. Szerinte nekem kell szólnom az illetékeseknek, mert neki van elég dolga,
és ez az én bajom.
mindegy, már jeleztem, de továbbra is fenntartom, hogy nem
az én feladatom a te bajodat közvetíteni az illetékeseknek, hanem a tied, mert a te bajod.
Tegyük hozzá, hogy te se tetted meg. A lehetőség ugyanúgy
adott neked is. Nem mered? Én is írhatom neked, hogy nem
mered. Ettől nem érzem jobban magam.
Menjek én is duzzogni a sarokba? Hát jó.
Úgyhogy kapott kis tengerészeti példát, szerintem végszónak
jó is lesz.

Még mindig nem értesz semmit, és éppen ezért megyek el.
Mert semmi keresnivalóm nemtudomkák és értetlenkék között.
Te itt Valaki vagy. Most vagy elhiszed, hogy nem tökéletes baromság, amit mondok, és akkor a Te feladatod cselekedni, mert
Te értesültél arról, hogy baj van, vagy nem hiszed el, és akkor
még nagyobb a baj. A Titanic kapitánya se hitte el, hogy jégveszély van.
Nekem nem dolgom a Molyt figyelmeztetni bármire. Ha ez
egy közösség lenne, aminek mondja magát, akkor mindenkinek
dolga lenne, de már nem az, ezért már csak azoknak a dolga,
akik pozícióban vannak – tökmindegy, hogy Neked fizetnek-e
ezért vagy sem, nekem nem fizetnek, nekem nem dolgom.
Semmi sem dolgom, azon kívül, hogy mint regényíró felhívom
a figyelmet a társadalom visszás dolgaira, ezt viszont a blogcikkel megtettem, az csak egy plusz, hogy Nektek is szóltam
róla. Az már nem volt része a feladatomnak.
Teljesen mindegy lenne, hogy ki szól az illetékeseknek. Az a
baj, hogy ezt az egészet az én privát dilimnek fogod föl, és nem
érzed, hogy jön a jéghegy. Én nem leszek a hajón, mire odaér.
Nekem nem kell merni odamenni a kapitányhoz, hogy hé, baj
van, mert ugyanúgy nem leszek a fedélzeten, ahogy nem voltam akkor, amikor az Iwiw ment tönkre, amikor az Internetto,
meg a jó ég tudja, mik még. Egyszerűen nem az én problémám.
A Te problémád. Nem azért, mert én Rád lőcsöltem, hanem
mert Te leszel a fedélzeten, amikor odaér a jéghegy.
És nem a sarokba megyek duzzogni. Csak nem használok
többé egy olyan szolgáltatást, ami az én értékrendem szerint
többe kerül, mint amennyit ér.

2015.12.15.

Lefagyás
Fölhív egy hölgy a biztosítótól adategyeztetés végett. Eldarálja,
hogy rögzítik a beszélgetést és mi a teendő, ha szükségem van
a felvételre. Megkérdezi, tudjuk-e, hogy hol érhetjük el őket.

Persze, felelem. Akkor jó, mondja, és elkezdi darálni a címeiket, petőfijózsefattilasugárút, de megakasztom.
– Csókolom, ha egyszer tudjuk, hogy hol találjuk önöket, akkor már nem kell elmondani!
Igen, de mert több címük is van és címváltozásuk is volt.
– De fönn van a neten, csókolom!
A hölgy lefagy. Telnek a másodpercek és nem tudja folytatni.
Őt arra programozták, hogy mondja el az összes címeiket, délelőtt negyed tizenegy van, órák óta csinálja és előtte heteken,
hónapokon át csinálta már. Már több tízezer ügyfélnek elmondta, hetvenévesen is fogja tudni fejből. Minden bizonnyal elmondja az ország összes zugában levő valamennyi kirendeltséget, nem mintha bárki számítana rá, hogy a rigójancsi lakosok
majd Rákóczitúrósról akarnak kárbejelenteni, csak így egyszerűbb volt megírni a hölgyre a programot.
De most megakasztották. Egyszerűen nincs utasítása arra az
esetre, ha az ügyfél már tudja, hol találja a választ a kérdésre.
Senki nem számított arra az eshetőségre, hogy lesz egy ügyfél,
aki fütyül rá, hogy az ő kirendeltségeik hol vannak, esze ágában sincsen ilyen hülyeséget fejben tartani, hanem ha kelleni
fog, majd megnézi a neten.
Hosszabb szünet után a hölgynek megjön a hangja, megköszöni és elbúcsúzik.
Milyen szerencse, hogy a programozó beiktatott egy hibakezelő rutint.

2015.12.16.

Kedves Mall.hu!

Az, hogy egy évvel ezelőtt vettem Önöktől egy kétezer forintos billentyűzetet, nem jelenti, hogy mindörökre szerelmes lettem az Önök webáruházába, és a postafiókom élvezettel sikongat, valahányszor Önök beledugják a legújabb spamjüket, azaz
nagyjából mindennap. Háromszor próbáltam leiratkozni a levélszemétről, de ahhoz visszaigazolás kell, ami természetesen
nem működik, „hiányosan másoltam le az URL-t”. Másolta a
nyavalya, rákattintottam és kész. Önök küldtek rosszat, mert
arra vannak ráizgulva, hogy hátha elolvasom a hihetetlen kedvezményeket és rohanok vásárolni. Ezúton közlöm, hogy levélszemetet soha nem olvasok el, ellenben a mai, december 16-i
napot szabom határidőnek, hogy a szeméttől megszabadítsanak. Ha nem, akkor soha többé nem vásárolok Önöktől és erre
fogok buzdítani mindenkit.
Update. Természetesen automata válasz jött, mely szerint
„ügyfél”-szolgálatuk két napon belül felveszi velem a kapcsolatot. Én azonban pontosan azt akarom, hogy ne vegyék fel velem többé a kapcsolatot. A határidő marad. Egy egész napjuk
van rá, még nincs reggel hét óra, az „ügyfél”-szolgálat még
dolgozni se kezdett.
December 28. Az „ügyfél”-szolgálatnak tizenkét nap sem
volt elég, hogy felvegye velem a kapcsolatot, ami nem baj, hi-

szen én éppen a kapcsolat megszüntetésére vágyom – de a spamek továbbra is jönnek. Úgyhogy vettem a pofát és csináltam
egy szűrőt az összes mallhus levélre: valamennyit forwardolja
az „ügyfél”-szolgálat mindkét címére, aztán törli. Erre persze
automata válaszlevelek jönnek, amiket elkap ugyanez a szűrő,
tehát forwardolja őket, amire automata válaszlevelek jönnek…
December 28., hatvankilenc perccel az előző bekezdés megírása és hetvenegynéhány perccel a szűrő létrehozása után. Írt
a Mall.hu, hogy levesznek a címlistáról.

2016.01.10.

Banktitok
Kifizettem a dihidrogén-monoxidot és föltöltöttem Krisz telefonját. Előbbi majd csak holnap érkezik meg a céghez, de a telefonon az egyenleg máris megnőtt. Én pedig elgondolkodtam.
Van három cég. Az egyik a dihidrogén-monoxidot adja, a
másik a telefont, a harmadik a bank. Az első céghez majd csak
holnap érkezik meg a pénzem, mert ma vasárnap van. A másodikhoz fél percen belül odaért. Pedig azoknál is vasárnap van.
Illetve ami számít, az a bank, ugyanaz az egyetlen bank, amelyik vasárnap elintézte a művelet háromnegyed részét.
Biztosította az adatok rögzítéséhez szükséges hiperszuperbiztonságos szolgáltatást.
Fölvette és tárolja az adatokat mindkét átutaláshoz.
Az egyik összeget rögtön át is utalta.
A másikat nem. Az ott várakozik a számlámon. A jelen esetben teljesen mindegy, hogy ma megy az utalás vagy holnap,
vagy akár holnapután, engem az elv az, ami beleejtett a gondolkodóba. A bank telefonos ügyfélszolgálatosai, webes felülete,
egy csomó mindenféle szolgáltatása működik vasárnap, sőt
gyanúm szerint karácsonykor és szilveszterkor is, bár ezt nem
próbáltam ki. Tehát rengeteg banki ember igenis dolgozik
munkaszüneti napokon, a telefont legalábbis felveszik és rögzí-

tik az adatokat, és alighanem kell még egypár ember ahhoz,
hogy annak az egynek a kezében a telefon és a számítógép
tényleg működjön és azt csinálja, amit kell. Viszont a számítógépben a program azt mondja, hogy őneki nem szabad hétvégén és ünnepnapon utalnia. Kivéve amit mégis szabad: mobilt
feltöltenie. Hogy még mit, azt nem tudom.
Tehát a számítóközpont hétvégén is lendületesen dolgozik, de
nem utalnak. Kivéve azokat a cégeket, amiknek igen.
Miért? Mitől más az egyik cégnek küldött pénz, mint a másik? Miért élveznek egyes átutalások sürgősséget, mások meg
nem? Miért nem dolgozik a bank hétvégén, ha egyszer kétségkívül mégiscsak dolgozik, legalábbis ez a része?
Banktitok?

2016.06.27.

Új kolléganő
Koszorút kell küldenem az ország másik csücskébe, temetésre,
pár nap múlva. Találok mindenféle cégeket, kiválasztom az
egyiket. Virágposta.hu. Az árak elfogadhatóak, pontosabban
akad egy-kettő, aminek elfogadható az ára, nem akarok én tízezreket költeni erre. De nem találom a megcélzott várost, az én
hibám, nem láttam, hogy két lista is van, egy legördülőben rengeteg sok településsel, mindegy, fölhívtam a céget. Hölgy kikereste, ezer forint a kiszállítás a partnercéghez, aztán ők kiviszik
a temetőbe. Jó. Mit tudhatom én, ugye, hogy őnekik mekkora
konkurenciával kell versenyezni, az ő árképzésük nem tartozik
rám, ezer forint, hát ezer forint. Ez tartható.
Kiválasztottuk a koszorút, egy órával később fölhívtam a céget, hölgy már emlékezett rám. Megnevezem a koszorút, kicsit
nehezen találja meg, hát csipkebogyó az nincs. Mondjuk magamtól is tudom, hogy június derekán nem terem csipkebogyó,
de mi közöm hozzá? Ők kitettek a webshopjukba egy árucikket, én azért jöttem, hogy rendeljek, a többi nem tartozik rám.
Nem kértem, hogy legyen ott a webshopban pont ez az árucikk,

és ami még van ebben az árfekvésben, az ronda, tehát egy közül ezt választottam. De a hölgy ezt megoldotta pillanatok alatt,
van egy másik piros bogyó. Jó lesz azzal is. Teát úgyse főz belőle senki.
Szalag, felirat (a szöveget elsőre félreérti), elhunyt neve, temető helye, ezeket megbeszéljük. Szállítási díj háromezer-hatszáz forint.
– Parancsol?
Szépen elmondja újra.
– De már engedelmet, egy órával ezelőtt ez még ezer forint
volt. Hogy tetszik azt gondolni, hogy hirtelen a háromszorosára, majdnem négyszeresére ugrik?
Átadja a főnökasszonynak, aki először is közli, hogy ez egy
új kolléganő, amire kicsit hátracsapom a fülemet. Mégis mi közöm hozzá, hogy az ott milyen kolléganő? Hát kolléganőt rendeltem én vagy koszorút?
– Ne tessék haragudni, de nekem ehhez semmi közöm. Én
még újabb vagyok, egy órával ezelőtt estem be ide virágot vásárolni, és nagyon úgy fest a dolog, hogy többet nem is jövök.
Hát milyen rend van önöknél, hogy így ugrál az ár?
A főnökasszony, akit amúgy virágügyi szakembernek vagy
üzletasszonynak hittem volna, nekiáll bebizonyítani, hogy ő
egy hivatalnok, és elmagyarázza, hogy a honlapjukon hol található ez az ár. Mert egy hivatalban mindig azt kell bebizonyítani, hogy ő pontosan követte a vonatkozó szabályokban lefektetett előírásokat, tessék megnézni a paragrafusokat, ez volt őneki a kutya kötelessége.
Csak hát én nem a főnöke vagyok, hanem a vásárló, és ez
nem hivatal, hanem virágüzlet.
– Jó, köszönöm a kioktatást, erre nincsen szükségem, van
még valami megbeszélnivalónk?
– Én nem kioktatom önt, hanem… – és nekiáll elmagyarázni
az én költségemre, hogy ő mit nem csinál. De engem ez ugyanúgy nem érdekel, ahogy az eddigi magyarázat sem, számomra
teljesen mindegy, hogy miért nem annyi az ár, amennyi egy
órája volt, teljesen mindegy, hogy hol van a helyes ár feltüntetve, és az is teljesen mindegy, hogy ő engem kioktat-e. Ezzel a
céggel nem lesz többet üzletkötni valóm, ezért engem a továbbiakban egyetlen dolog érdekel: lezárni ezt a vásárlást, mert

már nincs idő másik céget keresni, nekünk is lévén addig még
egypár dolgunk. Vigyék ki hétfőn a koszorút, aztán alászolgája.
Nagy nehezen eljutunk a rendelésszámig, amit beírok az átutalásba, részemről már csak egy teendő maradt: megírni ezt a
cikket. De hétfőig várok a közzétételével.
Azért az árlistát végignéztem. A legalacsonyabb szállítási díj
természetesen Budapest, hiszen ők odavalósiak, és az is ezerötszáz forint. Hogy az új kolléganő honnan szedte az ezer forintot, a leghalványabb sejtelmem sincsen. Azaz egy sejtelmem
mégiscsak van, de az elég illetlen. Úgy szól, hogy van egy vevőcsalogató tarifa, és van egy valóságos, ami csak akkor kerül
elő, amikor a vevő már hátha rálegyint.
Állati cikis dolog egyébként ilyen nemtudomkákat tartani. Ha
nekem lett volna egy magnófelvételem arról, hogy az új kolléganő ezer forintot mondott, és jóval több időm lett volna, akkor nekik szegezem a fogyasztóvédelmi törvényt: ha kétféle ár
van, az alacsonyabbik az érvényes, és felőlem hivatkozhat arra,
hogy az új kolléganő ráadásul még szőke is, ez a törvényt már
nem érdekli, ezer forintért kell szállítani, a különbözetet maximum ráverheti az új kolléganőre. Ezért állati cikis dolog ilyen
nemtudomkának lenni is. Csengersimára is akarhat valaki szállíttatni, ha neki is először ezer forintot mondanak, aztán lezseren föllebbentik a fátylat a tizenhatezer-ötszáz forintos valódi
árról, abból nem lesz rálegyintés, akármilyen sürgős, abból inkább fogyasztóvédelem lesz.
Én sem azért nem megyek fogyasztóvédelemhez, mert minden bokorban terem kétezer-hatszáz forint, hanem mert nem hiszek benne. Nem tudom bizonyítani, hogy az új kolléganő először ezer forintot mondott, van bennem egy ilyen furaság, hogy
nem veszem magnóra, ha felhívok egy virágüzletet, bízom benne, hogy nem a házi nemtudomka fogja fölvenni, meg nem a
virágot venni beugrott szomszéd pék. Ők azt fogják mondani,
hogy a vevőt tájékoztatták az árakról, ami igaz is, és nem kötelesek hozzámondani, hogy kétszer, kétféleképpen. A fogyasztóvédelem pedig elkönyveli, hogy a cég szabályszerűen járt el,
forduljak föl.
Úgyhogy marad a cikk. Annak sem az a célja, hogy ezek után
a kedves olvasó ne őnáluk vegyen virágot, mert hát mit bánom

én, hogy az olvasó hol vásárol, vagy hogy a Virágposta.hu virágzik-e vagy ők kapnak koszorút.
Nélkülük is jut éppen elég nemtudomka az életünkbe.

2016.07.06.

Akadálypálya
Sok játékprogramnak lényege, hogy végig kell jutni valamilyen
pályán, amit különféle, általában egymás ellen dolgozó akadályok nehezítenek; például az egyik akadály kikerüléséhez föl
kell ugrani, amivel viszont éppen beleszaladhatunk egy másik
akadályba, amit lekuporodva lehet kivédeni.
De ezek játékok, szabadidős elfoglaltságok. Az, hogy egy
nyamvadt jelszóbeírást akadálypályává lehet változtatni, eddig
nem jutott eszembe, pedig minimális grafikával leprogramozható. Mivelhogy
– legyen legalább nyolc, de legfeljebb húsz karakter,
– tartalmazzon kis- és nagybetűket, számjegyeket és ASCII
szimbólumokat;
– háromszor egymás után egyformán le kell írni (mert kétszer
megköveteli, a harmadik meg hogy saját magunknak leírjuk a
kicsi széfünkbe);
– és a copy-paste-ot nem szabad ám használni!
Ezzel az utolsó tétellel tették maximálisan komplikálttá. Tételesen amikor beírtam az új jelszót, akkor kiléptetett és követelte, hogy lépjek be. Jó. Bemásoltam a jelszót (ott már lehetett)
az eltett példányból, és nem egyezett. Akkor lejátszottunk egy
komplett „elfelejtettem a jelszavamat” procedúrát, újra csináltam neki jelszót, az már jó volt megjegyezve is.
És mindezt azért, mert a Paypal sikoltozni kezdett, hogy biztos feltörték a fiókomat. Frászt, csak panaszt tettem, mert levonták a JustCloud következő éves díját, holott tavaly szeptemberben lemondtam a szolgáltatást. Nem törte azt föl senki, csak
a maximálisan biztonságos biztonság biztonságának biztonsága

kedvéért biztonságos volt a biztonsági jelszót biztonságosan újra cserélni.
Biztonságos?

2016.11.09.

Mozsár
november 4., péntek
Tisztelt Vásárlónk!
Sajnáljuk, de az Ön által rendelt termék jelenleg nem a Rákóczi úti üzletünk készletén található meg.
A termék beszerzése, másik kiskereskedelmi egységünkből
egy, maximum két munkanapot vesz igénybe, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb hozzájuthasson a megrendelt termékhez. Beérkezést követően, azonnal értesítjük az Ön által megadott e-mail elérhetőségén, vagy telefonszámán.
Üdvözlettel:
BestOn-Otthon Kft. http://edenyaruhaz.hu/
*
Senkinek se telik két napba, hogy a saját egyik üzletéből átvigye a saját másik üzletébe, erre egyébként sincsen szükség,
mert postán kell elküldeni, tessék a másik üzletből feladni. Hétfőn várhatom a csomagot?
*

november 7., hétfő
Tisztelt Láng Attila!
Ez a mi rendszerünkben nem így működik, mivel az autónknak más munkája is van, nem tud 1-1 terméket fuvarozni. Az
ön által rendelt termék előreláthatóan a holnapi napon fog megérkezni a feladóhelyünkre, amit várhatóan a szerdai napon elvisz a futár és csütörtökön vagy pénteken fogják kiszállítani az
ön részére. Amennyiben ez az időpont önnek már nem megfelelő kérem jelezze részemre, és töröljük a megrendelést .
Megértését köszönjük.
Üdvözlettel:
webáruház vezető
*
Kedves Hölgyem!
Én Önöktől mozsarat rendeltem, nem magyarázatot. Egyáltalán nem érdekel, hogy az autójuk hány terméket tud fuvarozni,
egyébként más munkája nem lehet, mint ellátni az üzleti vállalkozást, amelynek tulajdona. De ez mellékes, mert a csomagot
régesrég föl kellett volna adni ott, ahol most van. Vagy ott
nincs postahivatal?
És ha lehetne, a hivatali nyelvezettől kíméljen meg. Ezen a
nyelven hivatalokkal levelezek, nem boltokkal. Önöknél én vagyok a vásárló. Rémlik?
*
Kedves Uram!
Nem magyarázatot ,hanem tájékoztatást adtam a levelére válaszolva . A mi rendszerünk lehet hogy nem tökéletes, de így
működik.
Üdvözlettel:
webáruház vezető

*
Kedves Hölgyem!
Köszönöm az információt, melyből most már tudom, hogy
amit kaptam, bár nem kértem, az nem magyarázat, hanem tájékoztatás. Cserében engedje meg, hogy emlékeztessem, mi az,
amit én rendeltem. Egy gyógyszertörő mozsarat. Nem magyarázatot, nem tájékoztatást, nem értesítést, nem leírást, nem hintalovat és nem faliszőnyeget, hanem egy darab gyógyszertörő
mozsarat. Ön bármit tesz vagy nem tesz, annak az én szemszögemből kétféle eredménye lehet:
a) kapok gyógyszertörő mozsarat;
b) nem kapok gyógyszertörő mozsarat.
Minden egyéb számomra fölösleges időhúzás.
Igen, az Önök rendszere valóban nem tökéletes, ugyanis elég
hosszú idő óta a b) állapot áll fenn (még mindig nem kaptam
gyógyszertörő mozsarat). Ennek hatása mindkettőnk oldalán
problémaként jelentkezik. Nekem nemrég sokféle gyógyszert
írtak föl, amiket össze kell törnöm, mert egészben nem tudom
őket bevenni – ez az én problémám. Valamint meg fog jelenni
egy cikk, ami nem fog kedvet csinálni az olvasóknak ahhoz,
hogy Önöknél vásároljanak – ez pedig az Önök problémája.
*
november 9., szerda
Megjött a mozsaram. Egy-két nappal az ígért időpont előtt –
nekem ez is számít. De miért kellett veszekedni hozzá?

2016.12.03.

Dörzsmarok
Ilyenkor elképzelem zsenikémet a számítógép mögött, amint
ül, vár és lelkesen dörzsöli a markát, hogy ő mennyi rengeteg
pénzt fog keresni. Mert attól, hogy a Facebook elkezdett engem
reklámokkal bombázni – volt eddig is elég, de azokat még
szűrte az Adblock –, énnekem okvetlenül muszájlagos ingerenciám fog támadni arra, hogy valamit műveljek biotechnológiával Santa Cruzban (ezt nem értettem), vásároljak villámgyorsan
egy quadcoptert ötven dollárért, megnézzem Havasit a Symphonic Aréna Show-ban, de lehet, hogy a helyszínt hívják Havasinak vagy az egész show neve Havasi Symphonic Aréna
Show, ez nem derült ki, vegyek programozós dzsekit és pinkfloydos pólót, és egyáltalán, öntsek pénzt a tölcsérbe számolatlanul, őneki meg majd kiömlik a másik végén.
A dolog három technikai részleten bukik meg. 1. Mindazokra
a holmikra, amiket el akar adni, nekem nincsen szükségem, a
helyekre, ahol pénzt szeretne kaszálni belőlem, nem tudok és
nem akarok elmenni, egyszóval nem vagyok motiválva arra,
hogy ővele üzleteljek. 2. Ha mégis találna valamit, amit esetleg
megvennék, akkor sürgősen meggondolom magam, amint megtudom, hogy milyen költségek rakódnak az ő árujára, mert ő
abból indul ki, hogy a postaköltség negyvenhárom cent közelre
és kilencvenhét cent távolra, de másfél dollárért már Alaszkába
is elviszik. Atlanti-óceán nem létezik, más kontinensek nincsenek, de ha mégis lennének, az se gond, hát akkor nem másfél
dollár, hanem tíz. Csak az nekem már háromezer forint. 3. És
ha véletlenül lenne olyan áruja, ami kell is, megfizethető is, és
történetesen a házhoz szállítás se tétel, avagy netán annyira
kell, hogy ez már nem számít, akkor – nem kellhet, mert nincs
pénzem. Itt bukik el az egész. A legszebb csodaholmiért pontosan ugyanannyit tudok kifizetni, mint három rozsdás rajzszögért, teljes pontossággal kereken semennyit.
Emiatt dől össze az egész gondosan fölépített terv, ami nemcsak hihetetlenül jövedelmező volt, de fantasztikusan egyszerű
is, árut reklámozunk, ezt Attila megveszi, és mi bődületesen

gazdagok leszünk. Mert Attila szimplán baszik nyelvtanulást
ajándékozni, nem vesz afrikai zenét, féreg és humán papillómavírus elleni csodaszert, nájtrájderes dzsekit nájtrájderes bögrével, francia bulldögöt ábrázoló nyakláncot, céges számlázást
megkönnyítő szuperprogramot, se olyat, amivel a fotóin gyönyörű szép fiatal lánnyá változtatható. Az egész kurva zsibvásárból Attilát nem érdekli semmi, és a töke tele van azzal, hogy
a Facebook egy nap alatt zugpiaccá változott, ahol minden szemetet a termékké alakított felhasználóba kell tuszkolni, aztán
számolni a szépséges bankjegykötegeket.
Hát lófaszt, gyerekeim. Nem veszünk semmit, tessék továbbmenni. Húzzátok le magatokat a vécén, ugyanitt vécékefe hihetetlen árengedménnyel, csak most!
Update. Cikkünk megjelenése után néhány órával a reklámok
eltűntek. Velünk már a Facebook se mer ujjat húzni.

2016.12.29.

Számjegyek
Kifizettem a szemétdíjat online. Mindennapos művelet. De elkezdtem számolni, és ezúttal nem a forintokat. A számjegyeket.
Ahhoz, hogy bejelentkezzek, kell egy hatjegyű számsor, a
kétszer nyolc jegyből álló számlaszámom, amiből három jegyet
már eleve mutat a bank online felülete, és a jelszó, ami három
számjegyet tartalmaz. Ez huszonkettő.
Az átutalandó összeg négyjegyű. Ezután jön egy írd és
mondd huszonnégy jegyű befizetőazonosító, ami persze nem a
befizetőt azonosítja (azaz engem), mert ez száztrilliárdos nagyságrend, ha a Földnek tízmilliárd lakosa lesz, akkor egy tízbillió lakott bolygóból álló Galaktikus Birodalom minden lakosának jut külön azonosító, vagyis a Galaxis minden tíz csillagára
jutnia kell egy lakott bolygónak és azok mindegyikén élnie kell
tízmilliárd embernek, hogy ez elfogyjon. Ez a befizetést azono-

sítja, vagyis ha a Földnek meglesz az említett tízmilliárd lakosa, akkor azok mindegyikének élete folyamán tízbillió számlát
kell kifizetnie a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. számára, hiszen ez az azonosító az ő rendszerükben érvényes számsor. Persze benne van a kiállítás napjának dátuma meg egy halom nulla, szóval a lehetséges kombinációknak csak egy töredéke létezhet valóságosan, de ehhez
nekem ugyebár semmi közöm. Szóval most tartunk ötven
számjegynél.
Ezután jön az ő számlaszámuk, háromszor nyolc számjegy.
Ezeket viszont a banki szabványok osztják szét, száztrilliárd
bankszámla létezhet, vagyis a Föld korábban emlegetett tízmilliárd lakosának fejenként tízbillió számlát kell nyitnia, hogy a
számok elfogyjanak. No de léteznek cégek is. Szóval hetvennégy számjegynél tartunk.
A cég lakcíme is tartalmaz számjegyeket, nemkülönben a sajátom, de az övéket nem kell megadni, az enyémet meg hátha
tudom fejből, illetve kitöltethetem a böngi űrlapkitöltő automatikájával, tehát ezeket ne számoljuk.
A sárga csekk jobb felső sarkában a Közlemény címszó alatt
következik egy tizenkét jegyű számsor, alatta egy ötjegyű,
majd a csekk határidejének dátuma, és lejjebb egy újabb ötjegyű szám. Ezek köszönő viszonyban sincsenek a máshol szereplő számsorok bármelyikével, és csak a dátumról tudom,
hogy mit jelent, a többi rendeltetése ismeretlen. Egy számítógép korlátlan mennyiségben tud számsorokat nyomtatni, csak
legyen papír a nyomtatóban. Szóval száznégy darab számjegy.
Ezután következik egy nyolcjegyű biztonsági azonosító, amit
SMS-ben küldenek és be kell írnom a felületre. Ha ebben hibázok, akkor van a legkisebb gond, kezdhetem elölről az egészet.
Tehát száztizenkét darab számjegy.
Ez a szám százmilliárdszorosa a googolnak, tíz századik hatványának, amiről a Guglit elnevezték, és a nálunk használt skála szerint a neve tíz oktodecilliárd. Az Univerzum hőhalála egy
googol évbe fog telni, és ez annak is a százmilliárdszorosa.
Idáig kell elszámolni, hogy kifizethessem a szemétdíjat.
És nincs apelláta. Ezt a csekket a banknál és a hulladékkezelőnél is számítógépek fogják feldolgozni, amiknek ha két
számjegy nem egyezik, akkor nem egyezik. Volt, hogy egy

cégnél visszadobták a csekkünket, mert valamelyik szám kezelésére új szubrutint írt a programozó, és onnantól a régi csekkek nem voltak jók, aztán persze a gép elkezdett sikoltozni,
hogy hol van már a pénz, hol van már a pénz. Ha a száznégy
számjegyből egyet elrontok, akkor vagy a bank nem tudja elvégezni az utalást – visszajön a pénz, és a kukacég robotja sikoltozik, hogy hol van a pénz, hol van a pénz –, vagy a kukacég
robotja nem tudja elvégezni a lekönyvelést, és elkezd szintén
sikoltozni, hogy hol van a pénz, hol van a pénz, ebben az esetben nem tudom, hogy a már beérkezett összeget jótékony célra
fordítja-e vagy visszaküldi. Ha 5636 forint helyett véletlenül
5637 forintot küldök, akkor is ez lesz, mert ő tudja, hogy 5636
forintot vár, és nem tekinti borravalónak az egy forintot, hanem
az egész folyamat ugyanúgy kisiklik, mintha a számlaszámot
vagy a befizetőazonosítót rontottam volna el. Akárhol rontok a
száznégy számjegyben (az utolsó nyolc kivételével, mely esetben elölről kell kezdenem az egészet), a pénzem elvész vagy
visszajön, a szemétdíj nem lesz befizetve, a robot jajgatni kezd,
aztán rám szabadítja a behajtókat, a bíróságot.
Ha nem tudok hibátlanul elszámolni tíz oktodecilliárdig. Sőt
ötvenhat oktodecilliárdig, hiszen a számsor elején az összeg
van.
És most tessék elképzelni, hogy vannak diszkalkuliás emberek, akiknek 5636 és 6563 megkülönböztetése gondot okoz. Én
nem vagyok az, de sokan igen. El se tudom képzelni, mekkora
megpróbáltatás lehet nekik száznégy darab számjegyet hibátlanul begépelni (vagy lediktálni telefonban, édesmindegy), tudva, hogy ha egyet rontanak, akkor behajtó, bíróság, végrehajtó,
börtön. Havonta több különböző cég számlájával, ha valakinek
nem sikerült ezeket csoportos beszedési megbízásra tennie.
Mert ahhoz is kellenek számjegyek jócskán.
Semmiből se tart beleírni egy programba, hogy egy adott célra szolgáló számsor ne mondjuk ötjegyű legyen, hanem húsz
vagy kétezer jegyű. A gép gond nélkül megcsinálja, és a kétezer jegyű számok összehasonlítását is hibátlanul elvégzi egy
szempillantás töredéke alatt. Azért számítógép. A traktorok
már az ötjegyű számokkal se boldogulnak, a kenyérpirító pedig
hétig se tud számolni (tudniillik hétig megy az időállító skálája,
de már háromnál szénné égeti a kenyeret). A bibi ott van, hogy

ezeket a számokat a számítógép kinyomtatja, elküldi egy embernek, akinek vissza kell gépelni egy másik számítógépbe…
ez pontosan az a művelet, amit John G. Kemeny már a hatvanas években kiküszöbölt.
Rektorságom első évében pillanatnyi pénzzavarba kerültünk.
Ezért kíváncsi voltam, milyen hatással lenne az öregdiákok
alapítványára, ha módosítanánk az adományozási rendszert. A
munkatársaim elém tettek egy gyönyörű nyomtatott táblázatot,
amelyben megtalálhattam minden egyes osztálynál a donorok
számát és a befolyt teljes összeget is az adományok nagysága
szerint csoportosítva. Ez sokkal több információt tartalmazott,
mint amennyit egy ember képes lenne áttekinteni. Ezért meg
kellett kérnem a titkáromat, hogy fogja mindezt a komputer
gyártotta információt, és gépelje vissza a komputerbe. Ezután
egy óra alatt megírtam a megfelelő programot, és megkaptam
a szükséges elemzést. A történet tanulsága az, hogy ennek a
rengeteg információnak végig benne kellett volna maradnia a
gép memóriájában. Semmilyen információs rendszer célja se
legyen az, hogy hatalmas táblázatokat nyomtasson, hanem ehelyett inkább olyan formában tárolja az adatokat, hogy megfelelő összefoglaló jelentéseket lehessen belőlük számítani. (John
G. Kemeny: Az ember és a számítógép. Gondolat, 1978.)
Én tudom, hogy a megoldás a csoportos beszedési megbízás,
de történetesen a kukacég összevissza küldözgeti a számláit,
egy évig nem küldtek, aztán seregestül egy csomót, ilyenkor az
ember nem tudja és nem is akarja automatára tenni. Tehát gépeli a számjegyeket. Ingyen.

2017.01.23.

Procedúra
Amikor a barátnője lelépett, Géza kicserélte az ajtózárat. Kétperces procedúra. Két csavar ki, két csavar be. Másnap a barátnőjét ott találta a lakásban egy idegen pasassal, ami annál is in-

kább zavarta, mert ő maga viszont nem tudott bemenni a saját
kulcsával, ami az új zárhoz való. Úgyhogy ismét kicserélte az
ajtózárat. Kétperces procedúra.
Amikor a barátnője sokadszor is ott volt a lakásban egy idegen pasassal, és ő maga még mindig nem tudott bemenni a saját lakásába, leült és utánaolvasott a dolognak. Sokadszor is kicserélte a zárat, aztán lement a garázsba. A garázs legvégén is
becsavart két csavart. Fölment a padlásra és ott is becsavart két
csavart. Végül kipróbálta. Az új zár most már csodálatos módon úgy működött, ahogy kell neki.
Nos, így lehet megváltoztatni az OTP-nél azt a telefonszámot,
amire a pénzmozgásokról SMS-t küldenek.

2017.02.05.

IF

IF, kedves Vatera. IF. Így hívják a programnyelveknek azt a
méltatlanul elfeledett utasítását, amelynek segítségével megállapítható lenne, hogy a huszonhét forintos tartozás vajon elértee már a kétszáz forintos összeghatárt, és nem a vásárlónak kellene végigolvasnia az ötsoros, színkódolt tájékoztatóban a színkódok értelmezését és egyedül, a matematikai problémával magára hagyatva küzdenie a dilemmával, hogy vajon melyik szám
a nagyobb. Illetve kisebb, hiszen negatív számokról beszélünk,
akkor kell mindenképpen fizetni, ha a tartozás kisebb, mint mínusz kétszáz forint, konkrétan mínusz kétszázhét forint.
Ugyanis kilenc forint a feltöltési díj, és ha az ember nem vesz
igénybe más szolgáltatást a puszta feltöltésen kívül, akkor ki-

lenc forintonként küldtök egy ilyen levelet, azaz összesen huszonkét darabot, mielőtt a vásárló kifizeti a mínusz százkilencvennyolc forintos tartozást.
IF egyenleg < osszeghatar THEN levelkuldes
Így néz ki a feladat BASIC nyelven. Már az 1964-ben megjelent legelső BASIC is képes volt két számot összehasonlítani,
hogy melyik a kisebb, akkor is, ha negatívak voltak. Biiizony.
És nem azt kellett csuklóztatni, akinek a pénzéből élünk.

2017.03.22.

Korhatár
– Asszonyom, három napig vizsgáltuk a fiát. Tökéletesen
egészséges. Minden lehetséges vizsgálatot elvégeztünk, mindent a legalaposabban kielemeztünk. A legnevesebb pszichológusok kérdezték ki aprólékosan. Mentálisan és érzelmileg minden lehetséges szempontból egy tizenhárom éves fiúgyermektől elvárható szinten áll. Homoszexuális érdeklődése nulla.
Vonzódása a nála jóval fiatalabbakhoz vagy túlságosan idősekhez ugyancsak nulla. Nem lesz belőle sem abnormálisan túlfejlett szexualitású felnőtt, sem olyan, aki nem mer a nőkhöz közeledni, nem érdeklik a perverziók, fétisek… asszonyom, hadd
ne soroljam hosszasan, hogy az ön fiánál mennyi mindenféle
rendellenességet tudtunk teljesen egyértelműen kizárni. Az ön
fia makkegészséges. Már írják a zárójelentését. Mégis mi késztette arra, hogy elhozza hozzánk?
– Jaj, professzor úr, én úgy bízom az ön ítéletében… de…
nyitva volt a szobája ajtaja, és amikor odaértem, éppen egy
portál valamelyik cikkét készült megnyitni a böngészőjében.
Engem nem láthatott, biztosan nem miattam csinálta… de amikor megjelent a figyelmeztetés, hogy ezt a cikket tizennyolc
éven aluliaknak nem ajánlják, akkor tudja, hova kattintott?
– De asszonyom, az ön fia minden skrupulustól, káros prüdériától mentes, hibátlan mentálhigiénéjű kiskamasz. Természetesen arra kattintott, hogy már elmúlt tizennyolc éves.

– Jaj, professzor úr, hát éppen ez az! Nem ezt tette! Arra kattintott, hogy még nincsen tizennyolc!
– Ó. Értem… hát ez persze egészen más. Erre nem is gondoltunk. Asszonyom, először is nyugodjon meg. Ebben a korban
még minden remény megvan a száz százalékos gyógyulásra.
Azonnal átszállíttatom az elmeosztályra.
Nos, amíg ez a helyzet fennáll, addig lehetne azt tudni, hogy
miért zaklatnak engem örökké azzal, hogy elmúltam-e tizennyolc éves?
1. El.
2. Aki nem, az is el.

2017.05.20.

Ezért warezolunk
– Ön kicsoda?
– Dr. Tólakó Adorján.
– Lakcíme, születési dátuma, foglalkozása?
– Minek az?
– VÁLASZOLJON A KÉRDÉSRE!
– Tófalvi körút hetvennégy, születtem Tóbékáson, foglalkozásom vízépítő mérnök.
– Kiket ismer?
– Kik közül?
– VÁLASZOLJON A KÉRDÉSRE!
– Hát ismerem például a főnökömet, dr. Vízlakó Gábrist, de
miért?
– VÁLASZOLJON A KÉRDÉSRE!
– Meg a szüleimet, dr. Tólakó Sándort és Tólakóné Vízköpő
Eleonórát.
– VÁLASZOLJON A KÉRDÉSRE!
– Senki mást nem ismerek.
– Mutassa személyazonossági igazolványát! Lakcímkártyáját! Jogosítványát! Diplomáját! Működési engedélyét! Igazolja

ezek hitelességét! Igazolja az igazoló iratok hitelességét! VÁLASZOLJON A KÉRDÉSRE!
– Tudják mit? Menjenek a francba! Nem igazolok maguknak
semmit, inkább megyek és levágatom a hajamat máshol! Viszlát!
No, ezért warezolunk. Mert rábukkantam Keita egy elfeledett,
régesrégi albumára, amit ő vagy valakije nyilván teljesen nyugodtan feltöltött egy szolgáltatóhoz, de letölteni már nem lehet,
vaskegyetlen szigorral van levédve. Keitáért mindent, tehát végigpróbáltam egypár programot – képtelenség. Hát akkor rögzítsük. Kerítettem alkalmas programot, egy Softonic nevű cégnél találtam, letöltéshez adjak facebookos vagy guglis azonosítót. Azzal meg mindent tudni akart, az ismerőseim névjegyzékét, a születési időmet, az oltási bizonyítványom számát. Nagy
részüket ki lehetett ikszelni. Aztán még adjak meg egy emailcímet és azt igazoljam vissza. Keitáért továbbra is mindent, de
ebből itt lett elég, megírtam a cégnek, hogy nem kérek a kémkedésükből, de elküldeni nem lehetett, igazoljam magamat
facebookos azonosítóval. Ezután bementem egy warezoldalra
és tíz másodperc alatt találtam és letöltöttem egy másik rögzítőprogramot.
Nem vagyunk kötelesek, értem? Nincs jogotok azt kutatni,
hogy kicsoda-micsoda vagyok, én pedig nem vagyok köteles
megmondani. Semmi közötök hozzá. És ha vaskegyetlen szigorral véditek a cuccotokat, hogy le ne lehessen tölteni, amíg
meg nem mondtam a kocsim alvázszámát és a banki széfem
jelkódkulcsát, akkor majd nem fogunk hozzátok járni, és tönkre
fogtok menni. Mi pedig örülni fogunk neki.
Keitáért ettől függetlenül mindent. A program működik.

2017.06.15.

A felhasználó ráér
– Jó napot. Visszahoztam a robotinast.
– Ó. Mikor vette?
– Most, egy órával ezelőtt.
– És máris visszahozta?!
– Igen, elállok a vásárlástól.
– Kérem, várjon egy percet, azonnal hívom a főmérnökünket.
Ezzel a robottal valami nagyon komoly baj lehet. Főmérnök
úr? Itt a vevőszolgálat, visszahoztak egy robotinast. Alig egy
óra után. Igen. Köszönöm, megmondom. Egy perc türelmét kérem, uram.
– Kérem, semmi akadálya.
– Jó napot kívánok, a főmérnök vagyok. Ön csakugyan egy
óra után hozta vissza?
– Hát valójában jóval kevesebb. Húsz perc az üzletből az út
hazáig, húsz perc vissza, és a kettő között húsz percig, mondhatni, használtam az inast.
– Ilyen gyorsan tönkrement volna?
– Attól függ, mit tekintünk tönkremenésnek. Voltaképpen tökéletesen működik, csak használhatatlan.
– Elmondaná, mi történt?
– Örömmel. Hazaértem, letettem a táskámat és megkértem a
robotot, hogy hozza oda a papucsomat, ami egyébként a hálószobában van az ágy mellett, az előszobából a legelső ajtó
jobbra, az ajtóig két lépés, az ajtó után megint két lépés, odavissza nyolc lépés. Mutattam is, hogy melyik ajtó, hiszen magától nem tudhatja. A robot azonban rám se hederített, benyitott az első ajtón balra, ami a konyha, végignézte a helyiséget,
fölfedezte az ablakpárkányon álló kaktuszt, nem vitatom, hogy
rég nem volt meglocsolva, mindazonáltal még egy darabig kibírta volna, mindenesetre meglocsolta. Kisöpörte a konyhát,
szintén nem vitatom, hogy ráfért már, de csak ezután, az előszobába visszajövet mondta, hogy „azonnal hozom a papucsát,
gazda”. De nem hozta, hanem megetette a halakat a nappali akváriumában, nem vitatom, hogy ideje volt már, de azok is ki-

bírták volna még félórát. Szerencsére macskám nincs, mert azt
is megetette volna. Amíg a halakat etette, csöngettek. Ajtót nyitottam, a postás volt, átvettem egy levelet, elköszöntünk, becsuktam az ajtót. Ekkor visszajött a robot és felfigyelt az előszoba sarkában álló másik cipőmre, nem vitatom, hogy kissé
sárosan tettem le egy héttel azelőtt, és azóta nem volt érkezésem kitisztítani, de még egy hétig biztosan nem lesz rá szükségem. Mindenesetre kitisztította. Aztán leporolta az előszobában
álló könyvespolcot, nem vitatom, hogy poros volt, de ráért volna. Miután ezzel kész volt, odahozta a papucsomat, roppant
előzékenyen lehúzta az utcai cipőmet és fölsegítette a papucsomat. Ezután kifényesítette az ajtók kilincseit, nem vitatom,
hogy rájuk fért, de ha pár hónap múlva csinálta volna meg, az
is ráért volna. Ezzel eltöltött tíz percet, igazán gyorsan dolgozik, én azalatt kivettem a hűtőből az ebédemet és megmelegítettem, kitálaltam. Amikor a kilincsekkel megvolt, a robot kiment az előszobába, és… nem fogja kitalálni, mit csinált.
– Meg sem próbálom, uram!
– Kinyitotta az ajtót és a legtökéletesebb komornyikmodorban megtudakolta, hogy „mit óhajt, uram”! De nem volt már
ott senki, a postás azóta több utcányival távolabb járt! A robot
becsukta az ajtót, bejött a konyhába, odafordult hozzám és
megkérdezte, miközben a kitálalt ebédem ott gőzölgött az orra
előtt, hogy mit parancsolok ebédre. Ekkor karon fogtam, kilökdöstem a kocsiba és visszahoztam. Most ott ül a hátsó ülésen és
valószínűleg azt tervezgeti, hogy mit fog csinálni tegnapelőtt.
– Értem, uram. Ez csakugyan borzasztó. Nagyon sajnálom,
uram. Még kissé kezdetleges a technikánk, ezt sajnos be kell
látnunk. Dolgozni fogunk rajta, hogy idővel jobb legyen. Kisasszony, legyen szíves intézkedni a robot visszavásárlásáról és
térítse meg az úr üzemanyagköltségét meg valami jelképes öszszeget a tönkrement ebédje fejében. Aztán hívja föl a szoftverosztályt és mondja meg, hogy látni szeretnék egy robotinasváltozatot, amin nem Android az operációs rendszer, hanem
Windows.
*

Igen, így volt. Megettem egy islert, s gondoltam, a másik kezem úgyis szabad, benézek a térképre Mikrókán, ő volt kéznél.
De nem létezik, hogy azon a Mapset el lehessen indítani. Minden baromság fontosabb, soha nem használt appok update-jeit
letölteni ugye alap, hogy a legeslegfontosabb, meg még ami
éppen eszébe jut. Én ráérek. Hát nem láttam a Mapset működésben.

2017.06.15.

De nem érted?
De nem érted, hogy akkor se
fogom megvenni a lila csíkos
versenybiciklit meg a zöld
pöttyös tampont, ha kikapcsolom a reklámblokkolót? A
reklámozódnak egyetlen centtel se lesz több a büdzséportfóliója, ha kikapcsolom, ha
nem, következésképpen neked se. Azzal viszont, hogy
nem olvastam el a cikkedet,
drasztikusan zuhant az olvasottságod, és a végén ki fognak rúgni.
Mert ugye ha számít az én egy darab reklámblokkolóm, akkor számít az egy darab cikkolvasásom is, ugye?

2017.07.12.

Nulla
Megyek a benkba utalni, példányok, csirkék. Azaz mégse megyek a benkba, mert a benk nem enged be. A számlaszám formátuma hibás. De mi a rosseb az, hogy a számlaszád formátuma hibás? Tizenharminc próbálkozással se is, úgyhogy szépen
előásom másik garnitúra számokat és fölhívom a benköt.
Hölgy végigkérdez, milyen böngi, mit írok bele, mit érzek,
amikor megvakarom a hátamat, mi a véleményem az amerikai
lányokról, mindent végigkérdez. Hopp, aszondi, hány jegyű
azonosítót használok? Négyszázkilencvenhárom jegyűt, csókolom. Akkor írjak egy nullát elibé, mert azok egy nullával „egészültek ki”. Persze előttem van Sweetie, belenyomkodom így a
számokat, és nini, kiszezámosodik!
Kérdésem vagyon.
1. Tess’ mondani, nekem mégis honnan a hintalófaszból kellene tudnom, hogy ők megtoldották egy nullával a számlaszájuk azonosítóját? Ki van plakátolva a hanarveknyési OTP-székházban?
2. Az milyen az már, hogy a számlaszája formátumát hibáztati, amikor az azonosító volt az? Az két különböző kódulat,
tetsz’ tudni. A formátumot emlegetni meg pláne nonszensz,
formátum az, hogy
– És láttad a rendszámát?
– Láttam.
– És meg tudod mondani?
– Betű, betű, kötőjel, szám, szám, kötőjel, szám, szám.
– De hát minden autó rendszáma betű, betű, kötőjel, szám,
szám, kötőjel, szám, szám!
– Elég marhaság.

2017.10.19.

Színváltás
Cég szakított a hagyománnyal, hogy az egészségügyi betétet
kék vérrel reklámozza, pirosat használnak helyette. Részlet a
hozzászólásokból:
– És legközelebb mi lesz, a vécépapíron barna anyag lesz a
reklámban, miközben eszem?
– Hát ne egyél a tévé előtt.
Nos, tisztelettel, én amíg néztem tévét, csak a tévé előtt tudtam enni, ha akartam se mehettem máshová. És kikérem magamnak, hogy akár étkezéskor, akár bármikor mások mocskos
vöcéjeit kelljen bámulnom, mert csak a boldog sikolyoktól tudok megszabadulni azzal, hogy leveszem a hangot, húsz éve
van távirányító, azelőtt azt se lehetett, ha két óra hosszat ment a
tévé, akkor annyiszor kellett végighallgatnom, hogy hátjajdrágám, debaromiszaros voltavöcénk, de most itt a Sir Szar Ultra
Giga Super Whitening Premium Wonder, és a vöcénk selymes,
mint a liberóbaba segge, VÁÁÁÁÁÁÁÁÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ,
köszönjük, Sir Szar!
De nem ez a dologban a sünyörgés. Azt is kikérem magamnak, hogy ha rákattintok egy cikkre, akkor a pofámba ugorjon,
hogy VÁÁÁÁÁÁÁÁÚÚÚÚÚÚÚ, a hüppentett szörpedli még
soha nem volt ennyire kúvaócsó, függetlenül a ténytől, hogy
hazudás, mert de, nem ez az érdekes, hanem hogy nem vásárolni jöttem, és masszívan szarok bele, hogy ő most rázihál arra,
hogy hüppentett szörpedlit fog nekem eladni. Nem fog, és nem
érdekel a biznice, őt sem érdekli az én biznicem. És ha ettől
összetöpped a portfóliája és nem lesz céges barbekúparti, annál
jobb. Hátha visszavesz az arcából.

2018.01.21.

Szuvenír nyihaha
ne kukucska protkó
De azért mégiscsak elmondom, mert az ilyen nyihaha nem egészen szuvenír, hogy ha nekem cégem lenne, ami árul valamit,
akkor bizonyára én is adnék „ajándékokat”. Idézőjelbe tettem,
mert ajándék az, amit ellenszolgáltatás nélkül adunk, de ők ellenszolgáltatásért adják: vásároljak, és cserébe kapok valamit.
Mostanában többször kaptam „ajándékokat” cégektől, névnapomra, meg mert ennyi-amannyi éve vásárolok náluk, és ez
tényleg nagyon kedves tőlük, viccen kívül. De ha nekem cégem lenne, akkor egyvalamit másképpen csinálnék. Nem kötném időhöz az ajándék felhasználását. Azért sem, mert ezzel
presszionálom a vevőt, hogy jöjjön vissza határidőn belül, a vevő pedig nem szereti a pressziót, és hát az az érdekem, hogy
visszajöjjön, nem az, hogy ha a kupon lejárati idején belül valamiért nem tudja elintézni, akkor másnap kidobja. Azt akarnám,
hogy igenis jöjjön vissza, és ha hónapok vagy évek múlva találja meg a kupont és jut eszébe felhasználni, akkor igenis
használja csak föl, hiszen nekem, a cégnek több a hasznom a
kuponból, mint neki – másképp nem adnám. A legteljesebb lelkinyugalommal adnék ötven, hetvenöt, kilencven százalékos
kuponokat lejárati idő nélkül, mert másodlagos, hogy egy adott
vásárlás nekem ráfizetés-e, pár tízezer forint, és sok ezer rendes
vásárlásra esik egy kuponos. A reklámerő a lényeg. Ahelyett
hogy agyba-főbe üvölteném az emberek fejébe a cégem meg a
termékem nevét, megkerülhetetlen, idióta reklámokkal bombáznám őket, amíg már a pokolba kívánnak és csak azért vásárolnak nálam, mert nincs konkurenciám, illetve az se különb
semmivel – megmutatnám, hogy nekem fontos, hogy a vevő
bejöjjön az üzletembe, akkor is, ha annyiféle kedvezményt szedett össze, hogy már én fizetek azért, hogy vásároljon. Nem ez
a fontos, az csak egy alkalom, de én is akkor megyek be szívesen egy üzletbe, ha ott jót kapok jó pénzért, nem akkor, ha már
rojtosra üvöltötték a szájukat.

Időnként elmondom, hogy mennyire nincsen ennek az egésznek értelme, de még soha senki nem hitte el. Rá vannak zihálva, hogy az mennyire baromi jó, hogy megkapom a hiperszuper csodaakármit ingyen, de ott van a közepében a reklám,
mert ettől majd a reklámozótól ömlik a pénz, mert megveszem
a Terméket. De nem veszem meg a Terméket, leszarom, hogy
ott a reklám, ha tudok találni alternatívát reklám nélkül, akkor
használom azt, ha nem, akkor meg ott villog a reklám, egyetlen
fillér valóságos bevételt sem termel, mert nem veszem meg a
Terméket, sőt minél jobban liheg a cég, annál biztosabb, hogy
nagy ívben elkerülöm, mert már a pofájától is undorodom. Helyes kis játékprogramokat ingyen nem töltök le, mert naponta
harmincszor a pofámba basszák, már utálom látni, nem lepne
meg, ha a riválisok csinálnák a reklámokat egymás Termékéről, hogy megutáltassák.
Persze ilyenkor megmagyarázzák, hogy a vásárlók hetvennégy százalékának a negyvenhárom százalékának a kilencvenhét százaléka, és a büdzséportfólió meg a volatilitás. De én ezt
leszarom, én nem százalék vagyok, hanem Láng Attila D. regényíró, egy bizonyos egy darab ember, akinek van egy bizonyos egy darab képernyője, és azon bevakkan, hogy vegyek
sört. De nem veszek sört, baszod? Antialkoholista vagyok.
Mindazt, amit rám akarsz tukmálni, három okból nem veszem
meg. Mert nincs rá szükségem, mert nincs rá pénzem, és/vagy
mert tukmáltad. Frankón az van, hogy ha az a választék, hogy
sárga tüskés félméteres hümöcske vagy lila recés negyvencentis hümöcske, és időnként itt az én saját szobámban, körbepisilt
felségterületemen elüvölti magát egy ocsmány faszi, hogy fúbasszátok, sárga tüskés félméteres hümöcskét vegyetek baszomgyósan, akkor jó eséllyel lila recés negyvencentis hümöcskét fogok venni, azért, mert a másikról folyton ocsmány
faszi jutna eszembe. És én még jó helyzetben vagyok, mert
egyáltalán nem nézem meg a reklámokat, sehol, a számítógépeken soha nincsen hang, így a reklám nem tud bőgni, ha valami
program bebasz egy reklámot, akkor én meg félrebaszom a gépet, amíg ő kionanizálja magát, már ugye ha nem bírt vele a
reklámblokkoló, újságolvasásról, tévénézésről leszoktattak az
ocsmány faszik (nem azok, akiktől vegyél Terméket, hanem
akiktől vegyél Ideológiát), marad, ami marad. És ha ettől lebü-

dzsézik a portfóliód, akkor így jártál. A reklám az önzés felsőfoka. Az egész világ takarodjon az utamból, mert én el akarom
adni a Terméket! Hát baszd meg, apám, téged sem érdekel,
hogy én el tudom-e adni a termékemet (nem tudom, a Hankából tavaly öt teljes példányt vettek meg, de ugye tudod, miért
nem vagyok hajlandó reklámozni?), hát engem sem érdekel,
hogy neked mennyi a likviditásod. Nekem az az érdekem, hogy
te csődbe menj, mert akkor már nem üvöltesz a pofámba.
No, ebből a hisztériából jelent üdítő kivételt, amikor valaki
nem arról üvölt, hogy mekkora Terméke van, hanem hozzám
vág valami kedvezményt, amire senki-semmi nem kötelezte,
vagyis ebből a szempontból tényleg ajándék. De akkor ezt komolyan kellene venni, és ha én azt a kedvezményt öt év múlva
tudom felhasználni, mert akkor járok arra, akkor is bevétel vagyok.

2018.03.02.

Fölhívtam a rehabos embert
Mára ígérte magát, de helyette kiselőadást kaptam arról, hogy
mekkora hó van, és bár szóltam, hogy itt a ház előtt is autók
mennek az utcán, neki a többmilliós kocsiért felelőssége van. A
többi sofőr nyilván fittyet hány a felelősségére, egyedül ő ilyen
körültekintő. Vagy a többi sofőr csupa értéktelen autóval jár.
Ők az egész Rehab Rt.-nél kinyalják a seggemet (ezeket a szavakat használta), csak én vagyok türelmetlen. De hétfőn én leszek az első. Hogy mi lesz, ha hétfőn is ekkora lesz a hó, azt
nem tudtam meg. Azt se, hogy miért ígérte magát mára, ha
egyszer már rég leesett a hó, amikor az ígéretét megtette, azt se
tudtam meg.
Hát én ilyen türelmetlen vagyok. Mert novemberben szóltam
neki, hogy a mellső kerekem úton úgy vibrál, hogy az egész
kocsi rázkódik belé, aztán egy hónap múlva közölte, anélkül
hogy ránézett volna, hogy nincs a kocsi elején elég nagy súly.

Hogy miért nem rázkódott mostanáig, amikor pontosan ekkora
volt rajta a súly, nem derült ki.
Mert decemberben szóltam neki, hogy a hátsó kerekem olyan
hangokat ad, hogy a holtak fölébrednének rá, és nem is érdekelte.
Mert januárban szóltam neki, hogy Klárika kocsija a garanciális aksival alig mászik, és még egy külön procedúra, amíg
bevizsgálják és kegyesen engedélyezik a cserét.
És március van. És ez így megy tizenhuszon éve, akárki van
éppen a cég élén és akárki javítja a kocsikat, a létező legszarabb munkát végzi, amit ember kiad a kezéből, mert a tébé fizet
és azt úgysem érdekli. A nyomi meg le van szarva. Volt, hogy
Krisz két hétig nem tudott fölkelni az ágyból, mert ők basztak
jönni és megcsinálni a kocsit. Volt egy pénteki nap, amikor a
rehabos ember lezseren közölte, hogy nemcsak hozzám nem
tud jönni, van valaki, aki nem tud fölkelni az ágyból, de őhozzá
is csak szerdán tud majd elmenni. Ez december 22-e volt, péntek és szerda között volt karácsony, amit ez az illető eszerint
úgy töltött, hogy feküdt az ágyban.
Piacgazdaságban a Rehab Rt. már létrejöttekor tönkrement
volna, mert nem akarnak és nem tudnak dolgozni. Száz meg
egy alkalommal vizsgálták meg szakértők a munkát, amit végeztek, és fogták a fejüket. A vicces része az volt, amikor valamelyik rehabos tolókocsi-javító félisten kikérte magának azt a
gányolást, amit látott az autón, hát ki csinál ilyen szar munkát?
Te, feleltem neki. Mivelhogy tényleg ő volt.
De nincs más, monopolhelyzetben vannak, azazhogy az úgynevezett riválisok pontosan ugyanilyenek. Abban a szent percben, amikor megengedheti magának a nyomi, hogy pénzért vegyen alkatrészt és szereltesse be, soha többé nem hívja őket –
hát nálam ez a szent perc egyhamar nem várható. Ezért megengednek maguknak mindent, korlátlan várakoztatást, léptennyomon kioktatásokat, engem letegeznek, a nőket ledrágámozzák meg learanyosozzák, mert akinek volt gyerekszobája, az
nem dolgozik ilyen cégnél, és természetesen a lehető legszarabb és legolcsóbb alkatrészekkel a lehető legolcsóbb és legszarabb munkát végzik. Kell a pénz stadionra.
Egy pár aksi hatvan-hetvenezer forint, és hétfőn se fognak
jönni. Ugyanis alapfeltétel, hogy gazsuláljon a nyomi, én meg

nem gazsulálok. Ezért várakoztatnak minden egyes alkalommal
hetekig, hónapokig, és éppen ezért nem gazsulálok.
Én csak tisztességes kiszolgálást kértem egy cégtől, ami arra
jött létre, hogy engem kiszolgáljon. Azt nem kértem, hogy
nyalják ki a seggemet. De most adtak egy ötletet. Igenis nyalják csak.

2018.04.08.

Segítség! Rendőrség!
Mindegy, hogy miért, úgy éreztem, hogy sok száz kilométer távolban életveszélyben van a kedves. Tehát fölhívtam a 104-et,
jól tudva persze, hogy azt ma már 112-nek ejtik, de ennek
nincs is jelentősége. A szokásosan szuperhiggadt diszpécser
szépen végigkérdezte, hogy mi a szitu, elmondtam a neveket,
lakcímet és az anamnézis fontosabb részleteit, és megnyugodva
tettem le a telefont – jöhet itt zápor, szilaj förgeteg, a mentők
mentenek. Hajnali négy elmúlt.
Tíz perccel öt előtt fölhív a kedves, egyszerre dühöngve és
röhögve. Hajnali negyed ötkor kizavarták az ágyból az egész
családot és a társasház összes lakóját, és megkérdezték, hogy a
család mindhárom tagját hogy hívják és hol született, majd
amikor megtudták, hogy az egyik gondnokság alatt áll, akkor
tudni kívánták, hogy miért. Megkérdezték a kedvest, hogy beszélt-e mostanában a lányával. Igen, felelte, itt áll mellettem.
Én azt mondtam a diszpécsernek, hogy a párom. Ezt nem lehet
úgy félrehallani, hogy „az anyám”, egyébként meg ugye a nevemet is mondtam, tehát nő már se lehetek, de ha feltételezzük,
hogy mind az őrá alkalmazott megnevezést, mind az én nevemet félrehallották, az anamnézisben viszont elhangzott egy idegen tulajdonnév, ami nem forog közszájon, szakmai körökön
kívül nem ismerik, és ez a név pont elhagyta rózsás ajkaikat,
helyesen kiejtve, tehát mégiscsak jól hallották, amit beszélek.

Nem vehetjük zokon, hogy nem végeztek semmilyen vizsgálatot, még a vérnyomását se mérték meg. Ezt az egyet nem vehetjük zokon. Hiszen ezek rendőrök voltak!
Másfél órával később a kedves fölhívta a fődiszt, hogy miért.
Hát ennek ez a módja, először rendőrt küldenek, hogy biztosan
bejusson az esetleg lezárt ingatlanba. Majd ha a rendőr valós
problémát észlel, akkor hív mentőt. Hát a rendőrök csakugyan
olyan eljárással jutottak be, ami a mentőknek nem állt volna
rendelkezésére. Csöngettek és kopogtak!
Fölhívta a fődisz figyelmét, hogy ha ezek után téves riasztás
miatt még csekket is küldenek, akkor feljelentést tesz. Abban
maradtak, hogy valószínűleg nem fognak, mert egy hozzátartozója aggódott érte, ahelyett hogy odament volna hozzá. Aha,
mondta a kedves, tolókocsiban, kétszáz kilométerről. Ja, azt ő
nem tudta.
Hat óra mindjárt. Most várjuk, hogy becsöngetnek-e még a
tűzoltók is.

2018.05.30.

A normafa határán
Ház kapujában kutyabarát taxis fölvesz egy vak nőt egy négyhónapos kutyakölyökkel, elindulnak. Eleve kutyabarát taxis
volt rendelve, ezért először elkezd sápítozni, hogy biztos harap
ez a kutya. Hát nem, feleli az utas, mert ekkora baromságra
senki nem tud jobbat felelni. Kutyabarát taxis ekkor elkezd sápítozni, hogy összeszőrözi a kocsiját. Hát az uszkárnak pont
annyira hullik a haja, mint egy embernek, feleli az utas, aki
mellesleg azért vett uszkárt, mert kutyaszőr-allergiában szenved. Kutyabarát taxis ekkor lekattan a kutyafób témákról, és elkezdi firtatni, hogy ki volt a ház kapujában a tolókocsis fazon.
A férjem, feleli az utas. De hát maga vak, hát olyan férjet kellett volna választania, aki tud magának segíteni! Utas ekkor kimerítő információval szolgál épkézláb párjairól, akik nem segítettek semmit. Azért mégiscsak egy normális férfit kellett volna

találni, tájékoztatja kutyabarát taxis, de ekkor szerencsére megérkeznek.
Az volt a terv, hogy elkéri kutyabarát taxis számát a visszaútra, de sürgősen letett erről. Egyébként is öt kilométerért négyezer forintba fájt.
No ide figyelj, kisapám. Itt a kapuban még magázódtunk, de
azóta megismertelek, és tegeztem már ötéveseket, akiknek több
eszük volt.
Először is döntsd el, hogy szállítasz-e kutyát vagy sem. Ha
igen, ne hisztizz, amiért a kutya kutya. Ha a cégednél kötelező
kutyát szállítani – nem tudom és nem is érdekel –, nem kötelező ott dolgozni. Taxisnak lenni se kötelező. Szállj ki a szép
óarany kocsidból és söpörj utcát. Vagy amit akarsz.
Másodszor pedig csókoltatom kedves szüleidet, akik arra neveltek, hogy beleugass idegenek magánéletébe. És elárulom,
miért nem talált az én feleségem normális férjet. Mert még normális taxist se lehet találni.
Van a városban több taxicég is, nemcsak a Rádió Taxi Három.

2018.07.08.

Biztonság! Biztonság!
Biztonság!
Belépés a matávhura jelenleg:
1. beírod az „ügyfél”-azonosítódat
2. válaszolsz egy (valójában két) kapcsára
3. küld egy négyjegyű számot SMS-ben, ami elé odanagyképűzik egy hárombetűs akármit
4. beírod
5. követel egy emailcímet vagy egy másik telefonszámot
6. emailben elküld egy újabb négyjegyű számot, ami elé odanagyképűzik egy hárombetűs akármit
7. beírod

8. kitöltöd még a profiladataidat is, MINEK? MINEK? A telefonszámla kinek a nevére jön?!
9. adnod kell szupererős jelszót is, MIT VÉD? nehogy a
szomszéd befizesse helyettem a telefonszámlámat?!
10. adjál meg mobiltelefonszámot, miért, a 3. pontbeli SMS-t
hová küldte, a levegőbe?!
Ja, és csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyi a netünk sávszélessége.

2018.07.16.

Adattisztítási feladat
Kell egy irat a hivataloskodástól. Már minden digitális, hát fölhívtam a közeli hivatalt, utánanéztek a távoli hivatalban, de
nem biztos, hogy kiadhatják az irat, mert adattisztítási feladat
van eszközlésben.
Hát itt tartunk, kérem. Ennyire koszosak ezek a mi adataink
manapság.

2018.07.25.

Ázsia kincse
Állok egy ruhaáruházban, várom a hölgyeket, akik fölmentek
az emeletre – én nem tudok eljutni oda. Vitrinek előtt álldogálok, rajtuk, bennük mindenféle apró csecsebecse. Egyszer csak
jön egy gyerek, tíz év körüli fiú, rolleren.
– Maga itt árul?
– Nem, a feleségemet várom.
– És közben itt árul?

– Nem árulok semmit, csak várom a feleségemet. Fölment az
emeletre.
Bólint, nézelődik, a vitrinek túloldalán áll. Kihúz egy fiókot,
én az innenső oldalról nem látom, mi van benne. Hirtelen előpattan egy tagbaszakadt fekete ruhás, és rácsap a szekrényre.
– Mér húzod ki?! Oda van írva, hogy nem szabad! Tűnés innen!
Figyelek, hogy be kell-e avatkoznom, de nem, a gyereket
nem zavarja, kérdez valamit arról, hogy valamilyen áru van-e,
nincs, dörgi a baszakadt, fiú el. Fölmegy az emeletre. Baszakadt karba tett kézzel, dölyfösen sétálgat, pár percig figyelem.
A fiú visszajön, odamegyek hozzá.
– Attól, hogy valaki biztonsági őr, még nem biztos, hogy tud
olvasni. Az van odaírva, hogy tisztelt vásárlóink. A gyerek is
vásárló. Tisztelt vásárló.
Egymásra mosolygunk, baszakadt sétálgat dölyfösen, szokványos szerda nagyvárosi délelőtt.

2018.10.06.

Elfogadom
Az RTL Most böngészésének folytatásával elfogadja, hogy az
ezen eszközön lévő böngészési adatai felhasználásra kerülnek
más eszközein is a tartalmak, reklámok és szolgáltatások személyre szabásához, továbbá hozzájárul, hogy más eszközein lévő böngészési adatai felhasználásra kerülnek ezen eszközén is
a tartalmak, reklámok és szolgáltatások személyre szabásához
(annak függvényében, hogy melyik eszközén milyen beállítást
választ).
További információ, és beállítások megváltoztatása
Az RTL Most böngészésének folytatásával elfogadja az RTL
Magyarország és partnereinek közönségméréshez használt cookie-jait, szolgáltatásait és az Ön érdeklődési körére szabott hirdetéseit. Továbbá beleegyezik, hogy az ezen az eszközön gyűjtött információk más eszközökön gyűjtött információkkal való

összevetésével, amelyek az Ön hálózatára csatlakoznak ugyanezen célból. Tudjon meg többet és változtassa meg beállításait.
Ha rendelkezik RTL Most felhasználói fiókkal, ezeket az adatokat az ugyanazon célokra megadott személyes adataival társíthatjuk, beleértve a közvetlen személyre szabott kommunikációt is. Ezek felhasználását felhasználói fiókjában bármikor
tudja ellenőrizni.
Szükségesüléseképpen annak foganatosulásának, hogy feltétlenül és múlhatatlanul szükségesnek találtatott az Ön eszközének
képernyős berendezését, illetőleg alkotóelemét maradéktalanul
jogi cégünknek az Ön beleegyezéseiről tett egyoldalú kijelentéseinek szolgálatába állítanunk és minden egyéb tartalom megjelenítését vagy ábrázolását totálisan ellehetetlenítenünk, ennek
folyamatavégeztével ezt a feliratot a lehetségesnél is még több
fokozattal terjedelmesebbre és dagályosabbra nyújtani el nem
mulasztottuk, minekutána az Ön eszközének képernyős berendezését, illetőleg alkotóelemét tökéletesen a mi jogi terjedelmeskedésmegvalósításunkra foglaltuk le, ezzel biztosítva a céges barbecue-partit. Ön választhat egy darab Elfogadom gomb
megnyomása között, hasonlatosképpen annak az eljárásnak
megvalósításához, amit don Vito Corleonétől tanultunk: vagy
az aláírása kerül a papírra, vagy az agyveleje. Maradtunk tisztelettel, rabszolgatartói.

2018.12.10.

Adottságok
– Halló?
– Jó napot kívánok, kérem, hogy kell használni a ZXCV–
601-es készüléket?
– Há nézze, odaáll eli, a kezit ráteszi a két foggattyura, lefele
nyomi üket, oszt közbe megnyomi elü lenn a gombot.
– De mivel nyomom elöl lent a gombot?
– Há a faakával, mivel mással.

– De én nő vagyok.
– Aha, ja, oszt ha megnyomta a gombot, akkó…
– Várjon már. De mivel nyomjam meg a gombot?
– Moom, a faakával.
– De nekem olyan nincsen!
– Há a mindenkinek va.
– A nőknek nincsen.
– Ne má.
– Ha mondom!
No, ilyen beszélgetések nem zajlanak le. Soha, sehol. De azt,
hogy valaki nem lát, mert vak, a külvilágból fotonsugárzás útján érkező fényingerekre nincsen receptora, az elektromágneses spektrum négyszáz és hétszáz nanométer közötti hullámhosszú tartományát nem érzékeli, miszerint VAK, azt nem fogják föl. Harmadszori ismétlésre sem. Semmikor. Még nem hallottak ilyesmiről. Nem láttak gyerekkorukban képeskönyvet.
Nem tudnak semmit a világról. Nincs is világ. Van egy iroda,
és ott ülnek ők. Nem mennek haza onnan. Soha.

2019.01.26.

És ez még nem minden
– Á, jó napot, üdvözlöm, uram, nézze csak ezt a kiváló terméket, önnek mint régi vevőmnek most különleges engedménynyel, mindennel kompatibilis, kíméli a környezetet és teljes
egészében levonható az adóalapból, de ez még nem minden,
jöjjön, adok hozzá most csak önnek extra szuperprémium kedvezménnyel kettőt ebből a szuperextra portfóliótermékből, de
nézzen be velem a raktárba, uram, ilyen régi vevőmnek…
– Hallgasson már el! Ki a fene maga?!
– Safranek Hümér, ha betéri, megéri, hát nem emlékszik rám
a nagyságos úr? Nem baj, most majd megjegyez, ha megveszi
ezt a kiváló szuperprémium slágerterméket, és ez még nem
minden, van szuperextra aranyozott vécékefém, medvehámo-

zó-készletem, van hajdinarovátkolóm és baltacim, van extra
szuperprémium esernyőm akár napos időre is, és ez még nem
minden, mert most adok hozzá csak önnek…
– Szálljon le rólam! Tudom már, ki maga, vettem magától
egy bögrét öt évvel ezelőtt.
– No látja a nagyságos vevő úr, vagyis hát akkor, mint régi
üzletfelekhez illik, szervusz, édes öcsém! Most ajándékba adok
egy harangvirág-kongatót és minden centrifugához egy kiváló
minőségű réti cseppentőt, ez óriási megtakarítás lesz, az aszszony áldani fogja a nevedet érte, ennyit egész hónapban nem
spóroltál, csak hozzám gyere mindig! És hát igen, ez itt egy valódi csűrdöngölő, öcsém, én annyira szeretlek téged, régi viszszatérő vevőmet, én ezt neked adom. Tessék a blokk, látod,
szóra sem érdemes jelentéktelen összeg jött ki, és hívok neked
kedvezményesen tehertaxit. Természetesen a saját költségemen, édes öcsém, hát mit gondolsz, ilyen régi vevőmnek, és ez
még nem minden, a részletfizetésnél különleges kamatkedvezményt fogok feléd érvényesíteni, a blokkot jól tedd el, mert az
egyúttal a komplex konyhairobot-hifitorony-kocsimosó berendezés jótállási jegye, és kapsz egy teljesen ajándék bögrét.
Szóval állampolgári javaslattételem egy olyan törvénymódosítás, miszerint cégeknek tilos legyen a vevőt emailben vagy
akárhogy megkeresni. Totál. Ne létezzen többet az a rendszer,
hogy vesz valamit a vevő, ehhez megadja az adatait, és ettől
kezdve regisztrált felhasználó és keresheti a módját, hogy a hihetetlenül kedvező ajánlatoktól megszabaduljon (mint az ilyenek). Csak az kaphasson reklámlevelet, aki ezt is külön kérte,
és legyen tilos a vásárlás során a vevőt kényszeríteni ennek beikszelésére vagy félrevezető információval rábírni, hogy megtegye.

2019.07.30.

Segítőkész
– Jó napot kívánok, ööö… hát maga kicsoda?
– én vagyok robot robi az ön szolgálatában
az üzlet új elektronikus eladója az a célom hogy önnek segítsek kérem forduljon
hozzám bizalommal
– Nahát, mik vannak. Hogy fejlődik a technika!
– ezt nem értem kérem közölje mit kíván
vásárolni
– Ja, jó. Szóval egy kiló kenyeret kérek, ha van még a frissből.
– ezt nem értem kérem közölje az árucikk
nevét vagy cikkszámát
– Kenyeret adj, Robikám!
– jól értettem hogy a vásárolni kívánt
árucikk megnevezése kenyér
– Igen, jól értetted. Van még a frissből?
– jól értettem hogy a vásárolni kívánt
árucikk megnevezése friss tejföl
– Nem!
– kérem közölje mit kíván vásárolni
– Robi!
– jól értettem hogy a vásárolni kívánt
árucikk megnevezése túró rudi
– Nem Rudit mondtam, hanem Robit, a saját nevedet sem érted?
– kérem közölje mit kíván vásárolni
– Van itt egy eladó?
– jól értettem hogy a vásárolni kívánt
árucikk megnevezése ladó jános magyar utónévkönyv
– NEM!!! Istenem, főnök úr, de jó, hogy látom, végre egy
emberi arc. Mondja, mi ez a rémség?
– Kérem, ez az új digitális eladónk, nem tetszik?

– Hát külsőre pofás, de egy kiló kenyeret se tudok venni tőle!
– De hisz azért van, csak szólni kell neki.
– No, hát szóljon neki, főnök úr, hadd lám, hogy csinálja.
– robot robi utasítás megkezdése vásárlási
szekvencia
indítása árucikk
következik
árucikk azonosítási módja cikkszám árucikk
cikkszáma hat négy kettő kilenc hét három
nyolc zéró négy zéró négy cikkszám vége
árucikk vége vásárlási szekvencia vége
utasítás vége végrehajtást megkezdeni vége
– értettem végrehajtást megkezdem
– Tudja, mire gondoltam, főnök úr?
– tessék Akarom mondani, tessék.
Arra, hogy ezt Vandába, a Matáv digitális asszisztensébe.

2019.10.12.

Ne menj a mecsetbe
disznót árulni
Marketingpromóciós alapelv, hogy az árudat ott kínáld, ahol talán megveszik. Azazhogy alapelv kellene hogy legyen. De például ha szétlocsoltad egymilliárd felhasználó között a kúvaócscsó telefonálást Etiópiába, és most boldogan várod a céges barbekúpartit, akkor nem árt, ha tudod:
1. A Föld lakosságának 1%-a etióp.
2. Ezek túlnyomó része most is ott van Etiópiában.
3. Akik nem, azok túlnyomó része túl szegény ahhoz, hogy
hazatelefonáljon.
4. A Föld lakosságának 99%-át kitevő nem etiópoknak legtöbbször gyakorlatilag semmiféle kapcsolata nincsen senkivel
Etiópiában.

5. Akinek igen, az viszont szinte mind valamilyen külkereskedelmi cég alkalmazottja, diplomata vagy hasonló, és a cége
fizeti a telefonhívásait.
6. A cég meg leszarja.
Miután ezt megbeszéltük, nyilván már érted, hogy miért fontos targetálni a marketingpromóciót. Lett volna. Ugyanis most
az lesz, hogy
1. Megzaklattál hétszáznegyvenmillió embert, akinek fogalma sincs, hogy hol van Etiópia.
2. Kétszázhatvanmilliót, aki legalább tudja.
3. Volt köztük ezerötszáz ember, aki néha tényleg szokott telefonálni Etiópiába.
4. Ebből ezernégyszáz legyint, mert tud jobbat.
5. Nyolcvankilenc leszarja, mert a cége fizeti.
6. A maradék tizenegynek eladsz tizenegy portfóliót és behepizel.
7. Aztán kiderül, hogy a rosszul targetált marketingprofil miatt egymilliárdan letiltották a cég összes reklámját, és már senki nem tudja őket targetálni a cégből, akkor sem, ha majd valami hasznosat árultok.
8. Lebüdzsézik a portfóliód és nem leszel ott a céges barbekúpartin.

2019.10.17.

Küldemény
UPC-nek, akiknek havi harmincezret fizetünk, ment egy megrendelés. Vettünk egy tévét volna. De közben másképpen alakult, el kell utaznunk hosszabb időre, úgyhogy nem kell a tévé.
Hát pedig más nem veheti át a küldeményt. Más nem veheti át
a küldeményt. Más nem veheti át a küldeményt. Más nem veheti át a küldeményt. Nem az én lemezemen akadt ki a tű, az
övéken. Ezt egy darabig ismételték (nem jutott át az a része,
hogy „nem kell a tévé”), aztán a negyvenhetedik ügyintéző közölte, hogy hiszen bárki átveheti a küldeményt. Ne má. Akkor

tíz percig várakoztat a vonalban, és fölfedezi, hogy igen, a kolléga igazat mondott. De majd beszél a futárszolgálattal és megbeszéli vele, hogy kegyeskedjenek másnak is átadni a küldeményt. NEM! TÖRÖLJE!
Ezeket hol gyártják ennyire hülyének?

2019.11.13.

Vandulás
Na idefigyelj, cserebogár, te, aki ezeket a szoftvereket írod.
Először is ugye megcsördül a telefon, és fölvered vele a polgárt, aki éppen alszik, eszik, politikusgyönyörködtető magyarvérű gyereket csinál, úgyhogy első lépésben már fölkúrtad az
agyát, de rohan fölvenni, mert fontos hívást vár a dílerétől. Aztán először is beiktattál öt másodperc szünetet, ezalatt a csóka
hallózik bele a baszkuratívába, mint a jó gyerek, és már még
följebb kúrtad az agyát. Aztán megszólal a behízelgőnek szánt
női hang, uncsihúgodat a nyolcadikról nagy ívben, és elkezd
vonyítani, hogy mit a szentfaszt akar. Persze másodjára már
tudjuk. Na most ide vigyázz, cserebogár, te nagyon hülye. Rád
basszák a telefont. Értem? A pék lovának a nagy büdös fasza
nem akar egy automatával társalogni, ha nem muszáj, a Vandát
is csak addig viseljük el, amíg muszáj. Utáljuk, mint a szart, rabolja az időnket és nem jó semmire. Persze te erre kitaláltad a
nagyon tutit, hogy az automata újrahív meg megint újra meg
megint újra, te barom, átgondoltad ezt-e, mondjad már?! Értékeljem a hívást?
Hát először is nálatok a Matávnál értelmes problémamegoldást még ember nem látott, abban merül ki az egész, hogy először tíz percig szajkózom a Vandának, hogy IGEN meg NEM
meg NINCS NET!!!, aztán végre kapcsol valakit, aki látszatra
ember, akkor azzal még egyszer, mert a kurva Vanda a faszért
nem szólna, hogy mit akartam tőle, bár amíg ülök és az ocsmány zenéteket hallgatom, bőven lenne idejük megdumálni.
De akkor még megkérdezi a nevemet, miután bemutatkoztam,

meg hogy mikor születtem, mondjad már meg, hogy mi a faszomért, jó?! Rettegsz, hogy a szomszédom orvul megjavíttatja
helyettem a szétszakadt netet? Te marha, hát tízezer ember tudja, hogy mikor születtem! 1971-ben, tessék, most majd még tízezer fogja tudni! Ki a szentfasz a te céged, hogy engem ellenőrizgessen?
Másodszor pedig ezzel az állandó zsarolással, hogy de válaszoljakválaszoljakválaszoljak, biztosítod, hogy úgy elküldjelek
a picsába, mint Orbán Viktor a magyar zembereket. Most is
kaptál egy halom rossz jegyet. A problémát nem oldottátok
meg, ellenben egy órát elvettetek az életemből, amíg a Vandával kínlódtam meg zenét hallgattam meg ötezerszer az elnézéskérést, és akkor még jön az automata zsarolni. Most akkor
majd még nagyra fogom értékelni a becses szolgáltatást, mi?
Amúgy is ugye az alap értékelés onnan indul, hogy szar. Hiszen a hibabejelentőt hívtam. Tudod, hogy mikor hívja a csóka
a hibabejelentőt, nagyeszű sündisznócska? Nahátakkor.
A fő baj azonban ezzel az egésszel az, hogy ha tönkre is teszem az illúzióidat, el kell árulnom, hogy a te népszerűségi
közvélemény-kutatásodat a polgár leszarja. Értem? Te kitaláltad a nagyonfrankót, hogy majd jól megkutatod a közvéleményt és a cég elnöke fogja csókolgatni a faszodat, hogy milyen tutira meg lett a vélemény kutatva. De a polgárt ez nem
érdekli, értem? Leszarja a te statisztikádat meg népszerűségedet. Azt vállalta, hogy fizeti a díjat, nem azt, hogy az alattvalód
lesz. Úgyhogy ha megmondanád az automatáidnak, hogy kopjanak le, azt megköszönném. Csóközön.

2020.02.24.

They said
Egyszerűen szüntesse meg a csoportos beszedési megbízást,
they said. Akkor a gép észleli, hogy nem tud fizetni és megszünteti a követelést, they said. De ettől még három hónapig érvényes lesz a cascója, they said. Ja, egyébként emailekkel és

SMS-ekkel fogjuk bombázni, hogy fizesse már ki a pénzünket,
they saidn’t.
Vajon mikor perelnek?

2020.03.20.

Járványhaszon
– Altecsók, ez a járvány szörnyűség.
– Igen, Főtecsó.
– De akkor legalább keressünk rajta.
– Igen, Főtecsó. Hogyan?
– Kicsit emeljük meg az árakat, mert mindenből ugyebár hiány van. Ha nincs, akkor most majd lesz, mert az emberek látják az emelt árakat és ebből tudják, hogy mások fölvásároltak
mindent, és akkor ők is fölvásárolnak mindent. De az emberek
nem fognak bejönni vásárolni, a járvány miatt, úgyhogy a házhozszállításon fogunk keresni. Az időpontokat nem kell nekünk
magunknak lefoglalni, ők majd úgy lefoglalják, mint a huzat. A
házhozszállítási díjat se kell megemelni, az feltűnő lenne, viszont csináljunk belőle egy kis ügyességi játékot.
– Igen, Főtecsó. Az mi?
– Figyeljetek. Amikor lefoglalják az időpontot, két órán belül
véglegesíteni kell a vásárlást, különben ugrik az időpont, és ha
véletlenül találtak egyet, később már nem találnak, tehát rohanva fognak vásárolni. Legalább tízezerért fognak vásárolni,
hogy ne kelljen hétszázötven forintot fizetni a házhozszállítási
díjon felül, ez a hétszázötven forint eddig a legjobb ötletem,
amivel a kisembereket sarcoljuk meg, akiknek nincs pénzük
sok árut vásárolni.
– Igen, Főtecsó. Nagy vagy, Főtecsó!
– Szóval legalább tízezerért fognak vásárolni, ha tudnak. De
nem tudnak, mert nem tudják megvenni, amire szükségük van.
– Hogyhogy, Főtecsó?
– Levesszük mindenből a vásárolható mennyiségeket egész
kicsiny számokra. Ásványvízből hat darab, csokiból hat darab,

és így tovább. Így a tízezer forintot majd egészen apró tételekből kell összeszedniük, ha el akarják érni. Két óra alatt! Szerintem ez isteni ötlet.
– Igen, Főtecsó. Óriási vagy, Főtecsó!
– Jól van, menjetek, csináljátok meg. Ja igen. Csináljunk még
egy kis játékot. Rontsátok el a fizetési rendszert ott, hogy ne
működjön webböngészőből, csak az Internet Explorerrel.
– Az mi, Főtecsó?
– Egy microsoftos játékprogram a múlt század kilencvenes
éveiből. Ez kiszűri azokat, akiknek nem jut eszébe, hogy azzal
is megpróbálják, vagy ha fölhívják a zöld számunkat és rávágjuk a választ, akkor csak néznek ki a fejükből, hogy mi a tökük
az az Internet Explorer. Szóval az összes nyugdíjast. Őket amúgy is megtizedeli majd a vírus, ami nagyon sajnálatos, de nekünk mint áruháznak ugyebár nincs hatalmunk megállítani, viszont mi értelme kivinnünk az árut és munkaidőt meg üzemanyagot pocsékolni, amikor a vásárló már jó eséllyel kórházban
van?
– Értjük, Főtecsó! Te vagy a csúcs, Főtecsó!

2020.03.30.

Biztonságos!
Foganatosításra került Klárika részére történő elküldésének
eszközlése egy dokumentumnak, miszerint
Dokumentum típusa: Tájékoztatás az ÜCC-ről
Dokumentum típusleírása: A NAV telefonos ügyintézéséhez
szükséges ügyfélazonosító-szám igénylése
Megjegyzés: NAV üzenet
Elküldött fájl neve: ugyfelazonosito-szam_igenyles.pdf
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális
formában):
df96d6607ff17a26e7488b9540c92906d25e33fa9e2ff5900fe2f4440b202365
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Méghozzá biztonságos rendszeren keresztül. A rendszer
olyan biztonságos, hogy az ő sosetudtunkrólahogylétezik elektronikus tárhelyére történő megküldésre került, minekfolyamataképpen ügyfélkapus bejelentkezésre kell kerülni, és akkor rákerülhet a megtekintésre. Kerülhetne. De nem kerül. Nem bejelentkezik. Annyira biztonságos, hogy a felhasználót az ő sajátlag jelszavával nem keríti bejelentkezésre, de ám nem úgy,
mint egy weboldal, ámbár weboldal, mert ez hatszor lassúbb,
mint a Vatera vagy a Facebook vagy Gézuka honlapjának vendégkönyve, ez mindennél lassúbb, időnként visszadobál, hogy
nem sikerült a be történő jelentkezésre kerülés, minekfolyamataképpen AZZZZONNAL kerüljön a böngésző bezárásra egy
évig terjedhetően, fellebbezés, okmánybélyeg, rápöcsét. Ezt
párszor eljátszottuk, aztán beírtam ennek a pdf-nek a nevét a
gugliba. Ezt nem találtam, hiszen ezt a pdf-et a NAV ÜCC
központjában fegyveres őrök vigyázzák és időnként előírásosan
megvizsgálják, hogy még mindig df96d6607ff17a26e7488b9540c92906d25e33fa9e2ff5900fe2f4440b202365-e a SHA-256
elektronikus lenyomata, mert ha nem, akkor rivasztják a nemzetbiztonsági főközponti vészügyeletet, ahonnan azonnal kijön
a vészhelyzeti rohambrigád és jegyzőkönyvet vesz föl. De ne
tessék aggódni, értik a dolgukat, a SHA-256 elektronikus lenyomat még mindig df96d6607ff17a26e7488b9540c92906d25e33fa9e2ff5900fe2f4440b202365 és az is marad. Különös tekintettel annak foganatosulására, hogy az ügyfél úgyse férhet
hozzá, hogy szégyönszömre még kárt tegyen benne, mondjuk
kijavítson egy kerülést egy magyar igére. Szörnyű volna.
Viszont találtam egy másik pdf-et, amiből kiderült, mit jelent
az az ÜCC. Az olvasó tudta? Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszer. Logikus és célszerű rövidítés, pont mint Állambiztonsági Központi Szervező Iroda, röviden BALF vagy Adókivetéseket és Adóbehajtásokat Nyilvántartó Nemzeti Nyilvántartás, röviden PÖFF és így tovább.
És ezt a szemetet szétküldték kétmillió nyugdíjasnak, akik
nem adóznak. Biztonságosan.
No, üccétek.

2020.04.16.

Vásárolni merészel?
Belépek az üzletbe, némi kenyeret, tejet rakok kis kosaramba,
megyek a pénztárhoz. De ott nem a pénztárost találom, hanem
négy markos legényt csőre töltött gumibottal.
– Vásárolni jött? – pattognak rám.
– Igen, kérem.
– Ki maga? Mutassa az igazolványait. Jogosítványt! Útlevelet! Repülőtiszti főiskolai oktatói engedélyt! Rendben. Vásárolhat!
A csőre töltöttek félreállnak, a pénztáros elé óvakodom.
– Vásárolni jött? – pattog rám.
– Igen, kérem.
– Látom, hogy szabályszerűen igazolta magát. Ez rendben.
Adja meg a biztonsági kódot!
– Mi a biztonsági kód?
– Hatszáznegyvenhétmilliárd-négyszázkilencvenötmilliónyolcszáztizenháromezer-négyszázhetvenkettő. El ne téveszsze!!!
– Hatszáznegyvenhétmilliárd-négyszázkilencvenötmilliónyolcszáztizenháromezer-négyszázhetvenkettő – rebegem.
– Na azért. Nyolcszáznegyvenhárom forint. Nehogy visszajöjjön! Kifelé!
No, ilyen érzésem van, amikor kifizetem Krisztina telefon-, villany-, miegyébszámláját. Először is be kell jelentkezni. Ez nem
ám olyan egyszerű, mert némelyik szolgáltató (nem szeretném
néven nevezni, személyiségi jogi okokból elhallgatnám, hogy
Vodafone) időnként kitalálja, hogy a jelszó nem jó. Mermér?
Csak. Mert már megőrjítette a böngi jelszókezelőjét a rengeteg
jelszóváltoztatással. „Elfelejtettem a jelszavamat”, közlöm
vele, és akkor küld egyet, persze SMS-ben a telefonra, ami
ugye elvileg a tulajdonosnak a zsebében van, de azért ő még
egy biztonsági kódot is követel, és akkor elküldi. A mostani
szuperül sikerült, mert volt benne egy függőleges vonal. Az
SMS-kezelőprogram persze Arial betűtípust használ, így a réti

murmuc meg nem mondja, hogy az most kis Lajos vagy nagy
István. Megpróbáltam az elsőt, nem ötte mög, akkor a másodikat, az már jó volt neki. De már retteg persze az ember, hogy
mikor dörömbölnek a kapun a kétajtós szekrény bajtársak, amiért jogosulatlankodok, mit képzelek, hogy a jelszóban egy betű
hibás?!
Akkor kifizethetem a számlát. De nem ám ilyen egyszerűen,
mert ott is van egy biztonsági kód, amit elküldenek SMS-ben,
mármint ugye neki, aztán neki át kell küldenie SMS-ben nekem, mert hat számjegyet állati nehéz így átdiktálni, és ha egy
nem stimmel, akkor jönnek a kétajtós szekrény bajtársak, letiltás, kitiltás, mert hogy merészelem én, orvul befizetni másnak a
telefonszámláját?
Itt leli meg végső nyughelyét az eb. Én azért jöttem, hogy kifizessem a telefonszámlát. Azt értem, hogy a bank védi a pógárt
attól, hogy a pénzét lenyúlják és vadul befizessék belőle másnak a telefonszámláját, nyilván én sem akarnám, hogy a pénzecskémből mondjuk Orb… nem akarnám, de muszáj, no
mindegy, viszont azt a részét, hogy a szolgáltató rettegve védelmezi az adatokat, minden belépésnél rám dörren, hogy ők
védelmezik ám az adatokat kérem, mit tetszenek képzelni,
hogy mink nem fogjuk az ön adatait megvédelmezni kérem –
jó, és milyen adatokat mitől? Nehogy a szomszédom orvul befizesse a telefonszámlámat? Ja, hogy kiír egy halom bizalmas
adatot, mint kulipintyócím, nyakbőség, nukleárishasadóanyagkezelői engedély száma, lakatlansziget-elásottkincs-lelőhelykoordináták? Kértem én, hogy írja ki?
Negyedóra kínlódás volt csak bejelentkezni. Mekkora hacacárét csaptak volna, ha nem hozni akarom a pénzt, hanem vinni?

2020.04.17.

Járványreklám
A járvány idején bevetett reklámok változatai à la „Józsikám,
járvány van, azonnal fokozzuk az eladásokat, a járvány végén
azt akarom hallani, hogy ezen egy vagyont kerestünk rajta”.
a) Járvány van, ezért maradjon otthon kényelemben, biztonságban, és ehhez okvetlenül szüksége van a Termékeinkre,
most vegyen, most vegyen!
b) Járvány van, ezért üzletünk zárva tart, de amúgy vásárolhatók ám a Termékeink, házhoz is szállítunk, most vegyen,
most vegyen!
c) Járvány van, de hát ilyenkor is ki kell menni azoknak,
akiknek muszáj, ebben segítenek a Termékeink, most vegyen,
most vegyen!
Én már csak a Facebookon meg a Youtube-on látok reklámokat, mert ott elkerülhetetlen, és megfigyeltem, hogy már elenyésző azoknak a reklámoknak az aránya, amik a járvány előtt
is ott lehettek, mert nincs közük hozzá. Annál több a fenti három típusból. A c) egyik változatára szakkifejezést is alkottam.
maxfaktor (fn) a két szájmaxreklám között megjelenő Facebook-posztok száma (ha húsznál nagyobb, vége a járványnak)

2020.05.13.

Opció
Felhívjuk tisztelt címzettjeink figyelmét, hogy a COVID-19 koronavírus intenzív európai és magyarországi terjedése miatt a
Futárok, a Feladók és a Címzettek valamint az átvevők egészségvédelme érdekében a GLS megelőző intézkedésként 2020.
03.19-től a különleges jogrend fennállásáig bevezeti az aláírás
nélküli kézbesítést.

A szolgáltatást a kézbesítési opciók közül lehet kiválasztani.
Érintés nélküli kézbesítés esetén a címzett/átvevő nem helyez el
aláírást az aláírást rögzítő technikai eszközben (kéziszkennerben), helyette a futár rögzíti az átvevő nevét, az aláírás rovatban pedig a szolgáltatás kódja (CLD) kerül megjelenítésre. Az
ily módon történt átadást ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy a címzett/egyéb jogosult átvevő ezzel elismeri a csomag sérülésmentes átvételét, így a csomag átvételével kapcsolatban a későbbiekben - különösen az aláírás hiányára hivatkozva - sem a címzett, sem a feladó kárigényt nem támaszt.
Foganatosulásaképpen azon tényálladék megállapítást nyervénségi állapotának, miszerint a fenti közlemény megvalósítása a
kézbesítés mihamarikénti folyamatba tételendülőségének hírüladandását eszközlő interneten továbbított elektronikus levélben
(a továbbiakban röviden: a kézbesítés mihamarikénti folyamatba tételendülőségének hírüladandását eszközlő interneten továbbított elektronikus levél) került a címzett tudomására történő hozásra, minekfolyamataszempontjából a kézbesítési opciók
közül választást eszközölni már megvalósítást nem nyerhetvén,
mégis mi a szent szart kellene csinálnom?

2020.08.05.

Gancika
Csörög a fon, fölvöszöm.
– Én! – mondom, merthogy én vagyok. – Halló! Tessék!
Végre beleszólnak.
– Halló, volt egy nem fogadott hívásom erről a számról.
– Értem, és önben kit tisztelhetek?
– Hát ön hívott engem.
– És gondolja, hogy én egész nap egyetlen embert hívtam?
– Hát mindegy, ha nem tudja, hogy kit hívott, akkor visszhall.

És leteszi. Egyébként egy vízvezetékszerelő, a nevét is tudom, de gondoltam, talán meg is mondja. Nincs jelentősége,
azóta eltelt öt perc, találtam másik vízvezetékszerelőt.

2009.12.12.

Édes Öregem!
Arra gondoltam, ezúton kívánok Neked jó étvágyat a szaloncukrokhoz. Mivel a címedet nem hagytad meg, közvetlenebbül
nem tudok. Pedig jó lett volna, ha hagysz a bevásárlókocsinkon
egy cédulát, „nem értem rá elcaplatni a polcokig, kiszolgáltam
magam a kocsitokból, forduljatok föl, üdv, Tohonya Öcsi”. Akkor mi visszamegyünk a polcokhoz és leveszünk másik szaloncukrokat, kit érdekel, amíg nem mentünk át a pénztáron, addig
nem ér minket kár. Így viszont csak itthon fedeztük föl, hogy
lába kelt a szaloncukornak.
Az a vicc egyébként, hogy még jót is tettél vele, hogy meglovasítottad a cukrokat. A Tesco több mint háromszázért adta a
negyvendekás csomagokat, azóta meg találtunk súlyra mért
szaloncukrot 640-ért per kila, nem mondom meg, hol, nem akarok reklámot csinálni, Neked meg már megvan a szaloncukrod.
Csók a családnak és boldog karácsonyt.

2021.06.23.

Egyébként
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a kanadai bankok 2021. június 1-jétől a
pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében csak abban az
esetben teljesítik ügyfeleik részére érkező nemzetközi átutalá-

sokat, ha az tartalmazza a kedvezményezett nevét, számlaszámát és a pontos címét is. A címadatnak tartalmaznia kell az ország, állam, tartomány, terület, település, utca, házszám, irányítószám információkat, ami ezekből az adott cím esetében alkalmazható, de célszerű törekedni a lehető legszélesebb körű információk megadására.
A felsorolt adatok hiánya esetén a kanadai bankok visszautasíthatják az átutalásokat. Amennyiben jövőbeli átutalásihoz a
szükséges információk nem állnak rendelkezésére teljes körűen, javasoljuk, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a kedvezményezett féllel az adatok egyeztetése, pontosítása érdekében.
Üdvözlettel:
OTP Bank Nyrt.
Utóirat. Egyébként mivel mi kezeljük az Ön pénzét, tudunk róla, hogy Ön az elmúlt közel húsz évben egy büdös centet sem
utalt Kanadába, és lehet, hogy nem tudja megkülönböztetni a
juharlevelet a fuvarlevéltől. De mindenesetre szóltunk. Tudja,
az ilyesmi sosem árt. Igyon sok folyadékot, kerülje a tűző napot, nézzen körül, mielőtt lelép a járdáról, ne ingereljen alligátort, ne utazzon tartalék űrruha nélkül a Marsra, egyébként a jövő héten jelentkezünk alig ismert ázsiai országok bankügyi szabályaival, hogy Ön ne maradjon bhután.

2021.07.16.

Zöldség
Mék a „kedvenc” sarki zöldségesembe, ahova száz éve nem járok, mert az áru silány, az alkalmazottak motiválatlanok és
hozzá nem értők, és nem is akadálymentes. No de tulajdonosváltás volt, most már hátha.
– Őszibarackot vinnék.

– Van idebent – mondja a kislány a pult mögött trónolva,
Zsófi indul befelé.
– Milyen színű?
– Rendes piros húsú.
– Akkor köszönöm, nem kérek.
Zsófi kijön, indulunk, utánam szól.
– Mert milyen kellene?
– Fehér húsú.
– Hát a múltkor a fehér nem kellett!
Hát nem. A múltkor cseresznyét kerestem, és germersdorfi
kellett volna. Az idén őszibarackot én még nem kerestem.
De ahogy Szindbád mondta, „Hát ki vagyok én, hogy maguk
mondják meg, mit egyek?!” Mi köze hozzá, hogy a múltkor mi
nem kellett? És ha az a heppem, hogy egyszer ilyet akarok venni, egyszer meg amolyat? Vagy ha egész másnak viszem, mint
legutóbb?
Vásárolni jöttem egy üzletbe. Kerestem egy árucikket. Van –
nincs. Ez a kettő lehetséges. De hogy énrólam megjegyezgesse,
hogy mikor mit nem tudott nekem eladni, hát azt kikérem.

„A séf célja megakadályozni, hogy a zöldbab kitálaljon”

Pedó Filip
és más bántalmazók

Vanessának

A Kissy kapcsán kezdtem pedofilokkal foglalkozni, bár persze
ez is összecseng társadalmi elkötelezettségeimmel. Általában
úgy gondolom, hogy jobban örülnék, ha nem kezdtem volna el
pedofilokkal foglalkozni, és megmaradhatnék boldog tudatlanságomban. De hát most már ez van.

2009.05.21.

Kisdarázs
Kiderült, hogy az írországi katolikus árvaházakban terrorban
tartották, szexuálisan molesztálták, rabszolgaként tartották a
gyerekeket még a kilencvenes években is. Sokan öngyilkosok
lettek. Az elkövetők nevét természetesen védi a személyiségi
jog, hiszen papok meg anyácák, de az egyház vállalja a felelősséget. Hogy hogyan, azt nem tudtam meg, mert rögtön azt is
megmondta a főpap elvtárs, hogy az egyház nem felelős. Arra
sincs válasz – még maga a kérdés se hangzott el –, hogy mi
akadályozza meg a papokat és anyácákat most abban, hogy
pontosan ugyanazt csinálják, amit állítólag a kilencvenes évek
óta nem. Mert ha kiderül, legrosszabb esetben áthelyezik őket
(tehát új zsákmányt adnak a kezükbe).
Azt hiszem, újra kellene olvasni azt a bizonyos vaskos kötetet. Nem az áll ott, hogy „kergessétek hozzám a kisdedeket”.
Azt is mondta az Úr, hogy neked adom a Földet, uralkodjál rajta, de Ádámnak, nem a papoknak meg anyácáknak.
Á, mindegy. Papolhatok (és anyázhatok) én itt akármit, a papoknak és anyácáknak egyetlen elvük van.
Ego sunt omnes. Én vagyunk minden!
Ha a pap, akinek szexuális életet élni tilos, gyerekeket erőszakol meg, akkor elhelyezik másik körzetbe, és a helyére odahelyezik a másik papot, aki lelki vigaszban részesíti a gyerekeket.
Mikor a másik pap is megerőszakolta őket, elhelyezik másik
körzetbe, ugyanabba, ahol az első pap volt mostanáig, de már
elhelyezték egy harmadik körzetbe, mert megerőszakolta a
gyerekeket. Van egy harmadik pap, a főpap, aki mindezeket eldönti. Törvény? Rendőrség? Szó sincsen róla. Van egy Egyházi
Rendőrség, ami a helyi püspökkel vagy lilással azonos, és van
egy Törvény. A Törvény. Az pedig nem mondja, hogy ne erőszakold meg a rád bízott gyerekeket, tehát nem tilos.
Ezt hívják (vagy hívhatnák) a Vatikánban pap–gyerek körforgásnak. Egy átlagos pap egy átlagos plébánián n gyerekkel találkozik, és x évbe telik, mire mindet végigerőszakolja. Akkor
kipattantjuk a hírt, hogy milyen ronda pap, és elhelyezzük más-

hová. Ha egy nyugati országban egy pasi megerőszakol egyetlenegy gyereket, és ez kiderül, fölteszik a fényképét, nevét-címét az internetre, és nyomon követik, hogy szabadulása után
hova költözik, hogy mindenkit elriasszanak a közeléből. Papnál
ilyen nincsen, mert mindent eltakar a reverenda. Latin szó, azt
jelenti, hogy tiszteletreméltó, és most már azt gyanítom, direkt.
Mert ha nem költenének minden egyes pap és anyáca köré valamiféle sérthetetlenségi mítoszt, akkor jönne a rendőr, lekapná
a tíz körméről, fél évet ülne előzetesben, aztán kapna tíz évet,
amit csemcsegve vigyorgó, nagydarab cellatársakkal tölthetne.
A nem pap így jár. A pap emelt fővel.
Azt hiszem, ha valaha gyerekerőszakolásra adom a fejemet,
előtte fölszenteltetem magamat papnak. Nem nagy ügy, az ember begyakorolja, hogy üdvözlégy, Mária, malaccal teljes, és
már dughatja is a gyerekeket szabadon.
Disclaimer. Ha az olvasó valamiféle katolikusellenes felhangot
vél kihallani az írásból, akkor ez csak azért van, mert most
konkrétan őróluk van szó, és térkímélés céljából nem sorolgattam, hogy lelkész, lelkipásztor, mufti, cserkészparancsnok, úttörővezető. Az írás nem katolikusellenes, hanem felsőbbségellenes. Éppen ezért tartózkodtam az olyan kijelentésektől, mint
„kétféle pap van: aki gyerekeket molesztál, és aki jobban titkolja”, mert nem lenne igaz.
Ugye nem lenne igaz? Ugye nem?!

2009.09.27.

Romanski az Antarktiszon
Kicsit zűrzavaros a történet Roman Polański körül. Éldegél tök
nyugisan a világban, aztán egyszer csak elugrik Zürichbe, ahol
letartóztatják. Merthogy amerikai elfogatóparancs van ellene,
megszökött ugyanis a bírósági eljárás közepén.
Ezt mind értem. Azt a részét nem tudom követni, hogy mit jelent az, hogy elfogatóparancs. A neve alapján nekem olyasmi-

nek tűnik, amit oda szoktak adni a törvény embereinek azzal,
hogy menjetek és fogjátok el – ez parancs. Akkor ők mennek
és elfogják, mármint ugye ha tudják. Ha nem tudják, az azért
szokott lenni, mert olyan ügyesen elrejtőzik, esetleg mert halomra lődözi a törvény embereit. Még kutatom, hogy ügyes elrejtőzésnek számít-e, ha valaki világhírű filmrendező, trendi
szóval celeb, és mindenkori hollétét legcélszerűbben a bulvárlapokból lehet megtudni. Lövöldözésről nem érkezett jelentés.
Azt a részét is értem, hogy az amerikai elfogatóparancs Polańskira Franciaországban nem érvényes, mert francia állampolgár, és akkor ugye nem. Azt a részét viszont már nem értem,
hogy mit csináltak az amerikai rendőrök, amikor Polański éppen kidugta az orrát Franciaországból. Mindenhol állampolgár
volt? Ugyan, kérem. A svájci igazságügy-minisztérium szóvivőjének van igaza, azért tartóztatták le most, mert tudták, mikor érkezik.
Valakinek eszébe jutott kinyitni a bulvárlapokat.
Az a helyzet, hogy én alapjában véve nem értek egyet az elévülés fogalmával. Ha valaki bűnt követett el, az húsz év múlva is bűn, és ha addig megúszta, de elkapják, hát tessék elítélni
és lecsukni. Még ha zsebet tolvajolt, akkor is. De a világ legtöbb országaiban az elévülés márpedig létezik. Ha tetszik, ha
nem. Az Egyesült Államokban is. Úgy tudom, a gyilkosság a
legtöbb helyütt húsz év alatt évül el – ez mikor évül el, kétszáz
év alatt? Furcsa lenne. De ha elévült, akkor most azért kellett
szegényt bilincsbe verni, mert olvasták a bulvárlapokat?
Nem, szó sincs arról, hogy én Polański pártján lennék. De
esengek, ki áll vele szemben? Samantha Geimer megbocsátott
neki. Harminc éve volt rá. Ha a sértett nem akarja az elkövető
megbüntetését, akkor mi értelme van a büntetésnek? Azért
büntessünk most, mert harminc évig lusták voltunk utánamenni, hogy ugyan hol mászkálhat egy világhírű filmrendező?
Nekem az az érzésem, hogy valaki kiürítette a fiókját, talált
benne egy megsárgult elfogatóparancsot, és felismerte rajta a
nevet. Nahát, ezzel bevágódhatok a főnökeimnél, gondolta, és
elment az újságoshoz bulvárlapot venni.

2014.03.25.

Mr. Lotery
Mr. Lotery a tizenötödik sorozat nyolcadik részében kerül a
chicagói sürgősségire, megtámadták, mert mindenki pedofilnak
hiszi. Pedig ő csak zenetanár, gyerekeket tanít, és nem tudja
megmutatni nekik, hogyan kell fogni a hangszert, ha nem ér
közben a karjukhoz meg a hátukhoz.
A mellette levő ágyra kerül a tizenegy éves Meredith Phoenix, aki véletlenül túl sok gyógyszert vett be. Samnek az anyja
távollétében kell tőle vért vennie, Mr. Lotery odalép hozzá és
eltereli a figyelmét, amíg Sam leveszi a vért. Néhány pillanat
múlva dr. Simon Brenner agresszíven félrelöki Mr. Loteryt,
akit azután a korábbi támadója úgy megver, hogy a kisrezidenseknek hosszú küzdelmet kell folytatniuk a szeme világáért. De
végül megmentik, már sokkal jobban van.
Dr. Brenner egy nagy kiborulásban elmondja Archie Morrisnak, hogy tízéves korában molesztálták, és ahogy beszél, látjuk
Mereditht, aki bemegy Mr. Loteryhez a hogylétét tudakolni.
Brenner (szipogva): Ezek mindig ilyenek, Archie. Mindig
ilyenek…
Meredith (belép a traumára, nevet): Csak meg akartam nézni,
hogy tetszik lenni.
Lotery (az ágyon ül): Ez nagyon kedves tőled. Te hogy vagy?
Meredith: Jól. És a bácsi?
Lotery: Nem a legjobban.
Brenner: Barátkoznak az emberrel.
Lotery: Hallom, van saját blogod.
Meredith: Igen.
Lotery: Mi a címe?
Meredith: Meredith naplója pont com.
Lotery: Otthonról majd küldök egy emailt.
Meredith: Az jó.
Brenner: Minden érdekli őket, amit az ember mond.
Lotery: Szereted a filmeket?
Meredith: A rajzfilmeket igen, meg az összes Shreket.
Lotery: A Shrekeket én is… (nevetnek)

Brenner: És ha az ember egy pillanatra nem figyel… már le is
csapnak rá…
Lotery: Gyere. Hadd öleljelek meg.
Meredith odalép hozzá, Lotery pedig átöleli.
Brenner (megint elsírja magát): De nincs benne semmi, eleinte normálisnak tűnik… egy közös kis titok…
Lotery (Meredith haját simogatja, aztán elengedi és rámosolyog; kezét nyújtja és kezet fognak): Különleges barátok leszünk. Csak meg ne tudja senki. Jó?
Meredith (mosolyog): Jól van.
Lotery: Menj vissza anyuhoz, nehogy megijedjen.
Meredith: Jó. Csókolom! (megfordul, elmegy)
Lotery: Szia! (nyögve visszafekszik az ágyára és hosszan néz
a kislány után)
Brenner (sírva): De aztán emészteni kezdi az embert, mert
érzi, hogy nem jó! Furdalja a lelkiismeret, hogy magának köszönheti… nyomasztja a bűntudat… kiálthattam volna, sikíthattam volna… anyám… anyám ott volt a szomszédban…

Elég is ennyi az idézetből, adok még hozzá egypár képet a pasas arckifejezéséről. (Stephen Spinella és Liv Hutchings.) S akkor egy kicsit gondolkodjunk el most. Miből tudjuk, hogy az
ürge tényleg pedofil?
1. Ezt az embert hosszabb ideje zaklatják, bántalmazzák, felgyújtották a házát, bíróság elé is citálták (de felmentették)
azért, mert pedofilnak hiszik. Mi lenne a leglogikusabb reakciója, amikor odajön hozzá egy gyerek egy ilyen nyilvános helyen, mint egy kórház, közvetlenül azután, hogy majdnem
megvakult egy veréstől, amit ugyanezért a gyerekért kapott?
Az, hogy „ide ne gyere a közelembe, mert megint megvernek
miattad”. Ezt lehet gyerekkompatibilis módon is csinálni, közli,
hogy rosszul érzi magát, a gyerek menjen el, hagyja pihenni.
Ehelyett szóba elegyedik vele.
Oké, de mi van, ha a gyanút az okozta, hogy a pasas abnormális mértékben barátságos és érdeklődő a gyerekekkel? Abnormális mértékben, nem abnormális módon. Mivel világunkban az számít normálisnak, ha elcsörtetünk egymás mellett, a
gyerekek mellett is, merem remélni, hogy sok ilyen abnormális
ember van. Aki odafigyel embertársára, és nem gondolja, hogy
a gyereknek hallgass a neve, menjen játszani vagy nézzen tévét, mindegy, csak tűnjön el a felnőttek szeme elől.
Ha a pasas ilyen abnormális, akkor esetleg érthető, hogy a
történtek dacára se hajtja el a gyereket maga mellől, elvégre
mit tehet szegény kislány arról, hogy őt megverték.
2. Barátkozik a gyerekkel, holott minden oka meglenne, hogy
ne tegye. A blogjáról és filmekről kérdezi.
Oké, de ha már elfogadtuk, hogy abnormális mértékben barátságos és érdeklődő, akkor miről beszélgessen vele? „Hogy
megy az iskola, mi leszel, ha nagy leszel?” Brrr. Annyit tud róla, amennyit ott a kórházban hallott, hát erről kezd beszélni.
Mit csináljon, ha egyszer a gyerek már ott van, meredjen rá
morcosan?
3. Aztán átöleli. No, itt már kezd a dolog meredekké válni,
egy vadidegen, aznap először látott gyerek átölelésétől talán
annak is lenne oka tartózkodni, akit sosem vádoltak pedofíliával.

Oké, de hát az ürge majdnem megvakult egy eszeveszett veréstől! Fel van zaklatva, ki van borulva, nem teljesen ura a cselekedeteinek, nemde?
4. Egy közös kis titok. Csak meg ne tudja senki…
No, itt bukik el minden, amit a pasas védelmére felhozhattunk. Én is öleltem már át gyereket; igaz, hogy akkor már több
éve ismertem, és az anyja két méterre volt, de tény, hogy megtettem, a szituáció úgy hozta. Csakhogy eszem ágában se volt
olyasmit mondani neki, hogy ez legyen a mi kis titkunk! Ehhez
nem kell hét évet tölteni pedofilokkal, elég nyitott szemmel járni a világban, és tudja az ember, hogy ilyet csak pedofil mond.
Ha az olvasónak van pedofil ismerőse, üzenem neki, hogy bármit inkább mondhat egy gyereknek, csak azt ne, hogy ez vagy
amaz legyen a mi közös titkunk, mert abban a pillanatban lebukott, és a legtöbb, amit várhat a gyerektől, az, hogy előránt egy
pár bilincset a macija zsebéből.
Nem az arckifejezés árulja el Mr. Loteryt – csak a néző számára, a szereplők nem tudnak meg semmit –, ámbár tény, hogy
Spinella elképesztő arcokat csinál a jelenethez, ezért is hoztam
képeket. Hanem az a két mondat, hogy „különleges barátok leszünk” és „csak meg ne tudja senki”. A különleges barátság is
a pedofilok ismertetőjele, éppenséggel jóval korábban Archie
Morrist majdnem letartóztatták, mert azt találta mondani, hogy
különleges kapcsolat fűzi egy kisfiúhoz, akinek látványosan
drukkolt egy focimeccsen, sőt rápaskolt a fenekére. Az a különleges kapcsolatuk, hogy ő az apja. (Az anyja nem ismerte
őt, spermadonor volt, a négy féltestvér a netről nyomozta ki, ki
az apjuk.) Mivel ilyen különleges kapcsolat egymilliárd esetből
egyszer fordul elő, a többi „különleges” barátság, amit gyerek
és felnőtt köthet, pedofil alapú. Egy csomó gyerek van a barátaim között, de óvakodnék bármelyikkel való kapcsolatomat
valaha is különlegesnek nevezni.
Mr. Lotery nem egyszerűen azzal okoz kárt, hogy pedofil.
Azzal is, hogy barátságos, érdeklődő és kedves, és ezzel gyanúba ejti az embereket mindenki felől, aki barátságos, érdeklődő
és kedves a gyerekekkel – azért, mert rendes ember, aki szereti
a gyerekeket. Mint tudjuk, ez a görög szó, hogy pedofil, azt jelenti, hogy gyermekszerető (paísz: gyerek, filéo: szeretek).
Nyelvtanilag nincs benne, hogy az illető miképpen szereti a

gyerekeket, az ige eredeti jelentése éppenséggel nagyrabecsülés volt, márpedig azt merem remélni, hogy minden tisztességes felnőtt minimum szereti, de még inkább nagyra tartja a
gyerekeket.
Ezt ássa alá Mr. Lotery. Égjen örökké.

2014.04.21.

A pedofilok, a kis dögök
és az átnevelőtábor
A Nőkért Egyesület és a Magyar Nők Szövetsége vitaestet tartott a pedofíliáról, amin ha nem is képviseltettük magunkat, de
érdeklődésünket már korábban is jeleztük nekik. A vitaestről
készült beszámoló néhány gondolatot hozott felszínre, amiket
szeretnék megosztani az olvasóval.
Ahogy időnként el szoktam mesélni, mi úgy kerültünk ebbe
az egészbe, mint Pilátus a krédóba. Eredetileg novella lett volna az, amiről most már úgy néz ki, hogy túlnőtte a leghosszabb
magyar nyelvű regényt, elég sokáig nem derült ki róla, hogy
ekkora lesz. Az is elég sokáig nem derült ki, hogy ez ennyire
fontos lesz, hét éve tart a feladat, s ezzel az ütemmel számolva
akár még további öt-hat évig is eltarthat. Én csak egy jó sztorit
akartam írni…
De ha már belepilátusodtunk a krédóba, akkor essünk neki.
Le kell szögeznem először is, hogy a pedofíliáról töméntelen
tévhit él az emberekben, és nemigen hiszem, hogy bármelyik
terjedése ellen túl sokat tudtunk volna tenni; nagyrészt meg
fognak maradni ugyanúgy, a könyv végigolvasása után is. Mert
ez egy regény, aminek megvannak a technikai és műfaji korlátai. Technikailag az alapítvány elsősorban a netes shindyk ellen
tud fellépni, esetenként egyet-egyet offline is elcsíp, de ez a
jéghegy csúcsa, vagy még az sem. Műfajilag pedig ez egy ifjúsági regény, ami behatárolja, hogy miről, milyen mélységben
és milyen részletességgel írhatok, akkor is, ha már zajlik az a

társadalmi forradalom, amelyet két évvel ezelőtt kimutattam.
Még nem zajlott le, még nagyon az elején vagyunk (azt hiszem,
túl optimista volt a két évvel ezelőtti becslés, tovább fog az tartani négy-nyolc évnél), még csak úgy írhatok, ami a forradalom
előtt szocializálódott olvasónak elfogadható. De ha szabad lenne, se tudnék másképpen írni, hisz fogalmam sincs, milyen lesz
a világ a forradalom után.
Szóval a pedofíliával kapcsolatos tévhiteket kezdtem mondani. Hogy a pedofília bűncselekmény – nem az. Hogy viszont
ártalmatlan – nem az. És a legfontosabb tévhit, amit a könyv
sajnos nem fog eloszlatni: hogy a pedofilok orgyilkos módjára
támadnak, este osonnak a sötétben és várják, hogy mikor ballag
arra egy gyerek. Nem így van, a legtöbb gyerekmolesztálást
vagy „legálisan” követik el…
Az elegáns fogadószoba rendkívül kényelmes volt, és vele
szemben, a szilvakék pamlagon ült a leggyönyörűbb gyermek,
akit Hagen valaha is látott. Tizenegy-tizenkét éves lehetett; nagyon drága, de egyszerű ruhájában úgy nézett ki, mint egy felnőtt nő, mesébe illő hihetetlen arany hajjal, hatalmas tengerkék szemekkel és friss, málnapiros szájjal. Egy asszony kísérte,
nyilván az anyja, aki olyan hideg közönnyel próbálta lenézni
Hagent, hogy az legszívesebben felpofozta volna. Az angyali
gyermek és a sárkány anya, gondolta, viszonozva az anya fagyos tekintetét.
[…]
Míg a villa kivilágított oszlopsoránál a kocsira várt, Hagen
egy ott várakozó hosszú kocsiba két nőt látott beszállni; azt a
gyönyörű tizenkét éves kislányt, akit reggel Woltz irodájában
látott, és az anyját. De a kislány finom metszésű szája most
mintha vastag, rózsaszín masszává torzult volna. Tengerkék
szeme homályos volt, s ahogy lefelé botorkált a nyitott kocsihoz, hosszú lábain olyan bizonytalanul imbolygott, mint egy
nyomorék csikó. Anyja támogatta a gyermeket, besegítette a
kocsiba, s halk utasításokat suttogott a fülébe. Az anya gyorsan, lopva Hagenra pillantott, s Hagen égő, kapzsi győzelmet
látott a szemében. Azután a nő is eltűnt a kocsiban.
Szóval ezért nem hozott el repülőgépen Los Angelesből, gondolta Hagen. A kislány meg az anyja utazott a filmrendezővel.

Így Woltznak elég ideje maradt, hogy vacsora előtt pihenjen és
elszórakozzon a gyerekkel. És Johnny ebben a világban akar
élni? Sok szerencsét neki is meg Woltznak is.
(Mario Puzo: A Keresztapa. Vándor Vera fordítása.)
…vagy pedig maffiakeretek között, a gyereket elrabolva vagy
rabszolgaként megvásárolva. Az alapítvány munkásságába az
első változat még beleférhet, a második nem. (Ha az olvasó
nem olvasta Puzo könyvét és a filmet sem látta, akkor elmondom, hogy Hagen egy maffiózó, a Keresztapa tanácsadója, és
neki sem gyere be, hogy Woltz egy gyerekkel „szórakozik”.)
A pedofíliával kapcsolatos tévhitek között szerepel az is,
hogy a társadalomban egyébként jelen levő, „normális” szexizmus része, valamiféle kinövése, változata. Narancsszem is erősíti ezt a tévhitet. Ő általában csak szimplán szexista, de az
ominózus cikkben pedofil húrokat penget, és mint elmondtuk,
érdektelen, hogy ő maga pedofil-e vagy csak jó bulinak tartja
az ebből a szubkultúrából érkező olvasók igényeinek kielé…
kiszolgálását.
Egy adott pedofil emberpéldány potenciális veszélyforrás lehet mindazokra a gyerekekre, akikkel élete folyamán találkozik
– nem biztosan az, mert megeshet, hogy a börtöntől való félelem erősebb, mint a késztetés. Egy olyan írásmű azonban,
amely magyarázatot és ideológiát ad, felmentésül szolgál és hivatkozási alap lehet, potenciális veszélyforrás lehet mindazokra
a gyerekekre, akik olyan pedofillal találkoznak, akik olvasták a
cikket – ez sem biztos, mert ettől még mindig lehet erősebb a
börtöntől való félelem, mint a késztetés. Azt hiszem, egyetérthetünk, hogy a Civilruhás, Latinovits veszélyesebb ember volt,
mint a Szőke, Nagy Gábor. A megnyerő modorú, ifjú nyilas
csak verte az embereket, de Latinovits mondta meg, hogy maga miért ver.
De térjünk most már rá a kiindulópontunkul szolgáló vitaestre, amivel kapcsolatban van egypár gondolatom.
a struktuális elnyomás minden ideológiájához tartozik egy
előítélet, és a szexuális visszaéléshez tartozó - áldozathibáztató
- sztereotípia éppen a "Lolita", azaz a csábító gyereklány, "akinek szegény férfiak nem tudnak ellenállni"

Szigeti Verának igaza van. De tegyük hozzá, hogy az úgynevezett Loliták két csoportra oszthatók, és ha elővesszük Narancsszem cikkét, akkor ez rögtön látszik is. Mivel nem láttam
az összes említett filmet, csak azokat említem, amiket igen; a
további filmek esetleg változtathatnak a besoroláson, nincs jelentősége.
– gyereklányok: Drew Barrymore, Linda Blair, Jodie Foster,
Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Natalie Portman, Christina Ricci;
– „csábító gyereklányok”: Brooke Shields (Végtelen szerelem, A kék lagúna).
A két csoport között az a különbség, hogy Shields legalább
tényleg megjelent hiányos öltözékben ezekben a filmekben, sőt
szexelt is. (Korábban említettem, hogy „a ruhát hírből sem ismerő” szigetlakó lány szinte végig több ruhát visel, mint akármelyik korabeli tinilány a strandon, ezt nem kell nekem becsszóra elhinni, be lehet írni a gugliba, hogy brooke shields blue
lagoon, és végignézni a képtalálatokat. Viszont szex tényleg
van a filmben. A Végtelen szerelemben is, amit Szem nem is
említ.)
Szóval mielőtt akár még idézőjelben is átvesszük ezt a szót,
hogy Lolita, vegyük észre és mondjuk ki, hogy elvétve akad
egy-egy olyan „gyereklány”, akire tényleg rá lehet mondani,
hogy csábító, mert tényleg van szexuális töltete a szerepének.
Gyereklány? Shields tizenöt-tizenhat éves volt, amikor megcsinálta azt a két filmet, ebben a korban az amerikai lányok óriási
hányada már szexel! A Pretty Babyt nem láttam, de elolvastam
a szülőknek szóló használati utasítást, innen tudom, hogy elvileg minden látható a tizenkét éves Shieldsből, és persze mint
gyerekprosti nyilván tartalmaz szexuális töltést ez a szerepe is.
De a többiek? Vissza tud emlékezni az olvasó, mely ponton
viseli Sophie Marceau a legkevesebb vagy legkihívóbb ruhát a
két Házibuliban? Szerintem itt, ahol Cosma La desillusionjára
táncol, meg az előző filmben szerepelt másik táncjelenetben,
ami egy pillanatra megjelenik Françoise lelki szemei előtt,
ahogy nézi a lányát. (Valamint két gyerekkori fotó, amelyek
közül az egyiket – az elsőt – a Jerry kinyomtatta és kitette a falra a Vilma bázis géptermében, említés van róla a tizenkettedik
részben. Onnan tudni, hogy az elsőt, hogy fekete-fehér.) Test-

hezálló ruha, mély dekoltázs, de a manóba, Vic már tizenöt
éves, Marceau pedig tizenhat, és ebben sincsen szexuális töltés!
Lányok táncolnak, mert szeretik csinálni, és télikabátban kényelmetlen lenne. Akinek erre fölcsillan a szeme, hogy menynyire szexi, annak tessék egy igazi szuperpedofil táncjelenet,
Dakota Fanning csak kilencéves volt a Nagydumás kiscsajokban.
Szóval válasszuk csak szét szépen azokat az eseteket, amikor
a filmen a gyerekek szexuális jellegű szituációkban vannak,
azoktól, amikor egyszerűen csak ott vannak. Attól még tetszhetnek sokaknak, akár szexuális értelemben is, és ha azok szintén gyerekek, akkor ezzel nincs is semmi gond. És válasszuk
szét azokat az eseteket, amikor azok a gyerekek – már nem is
gyerekek. Brooke Shields a nyolcvanas évekre már kamasz
volt, nem gyerek, és bár ő maga köztudottan szűz maradt huszonkét éves koráig (ez a beteges, nem a szerepei), kortársainak legtöbbje tizenöt-hat éves korában már igencsak foglalkozott a fiúkkal.
A tizenkét éves Shields meztelenségét kiguvadt szemekkel
bámulni pedofília. A tizenöt-hat évesét nem. Mivel filmről van
szó, a határ leginkább ott húzható meg, hogy ránézésre legális
korúnak hihető-e az illető.
Joó Mária tanárnő ezt a petíciót nem írta alá, és ezt azzal indokolta, hogy a személyes tapasztalatot és a terápiás gyakorlatot el kellene különíteni a társadalmi-művészi reprezentációtól,
a szexualitás ábrázolásaitól. A petíció szerinte a művészeti termékek nyakába akarja varrni azt a társadalmi mentalitást, amit
a Lolita-filmek betiltásával nem lehetne megváltoztatni. Meglátása szerint egy Lolita-féle alkotást több szempontból lehet
értelmezni (akár azt is levonhatja belőle az olvasó/néző, hogy a
pedofília szörnyű dolog), és a szerző "csak" a magyar társadalomban (sajnos) egyébként is elfogadott és elterjedt "jópofamacsós-sörözős stílusban nyalogatta a száját."
Szerintem itt félreértés van, mégpedig többrétű. Ha Narancsszem Lolita-filmekről írt volna, azt mondanám, oké, akkor beszéljünk a Lolita-filmekről, ezek lennének alighanem a Pretty
Baby, Nabokov Lolitájának két filmfeldolgozása, a Taxisofőr,
szóval ahol gyerekek tényleg szexszel foglalkoznak a filmen.
De amikor olyan filmeket említ, akár csak félmondatokkal is,

mint az E. T., a Bugsy Malone (tessék újraolvasni, amit arról a
filmről ír!) meg A házibuli, akkor voltaképpen mit jelent őszerinte, Narancsszem szerint a „Lolita-film”? Szerintem azt, hogy
gyerek- vagy kamaszlány látható benne. Vagyis ha kicsengetés
után elhaladok egy iskola előtt, akkor valóságos pedofil orgiában lehet részem: igazi gyereklányok fognak kijönni a kapun,
háromdimenziósak, ráadásul fiúkkal vegyest. Borzalom. Az olvasónak is eszébe jutott, amikor Dinyin elvtárs kinyitja a dobogó ajtaját, benéz, és jelentőségteljesen megállapítja, hogy „Kislányok. Hm. És kisfiúk. Hm-hm.”? vagy az voltaképpen miért
van Narancsszemnél, hogy a lányokban önmagukban találja
meg a szexuális tartalmat, fiúk jelenlététől függetlenül? Arról
egy árva kukkot sem ejt, hogy Shields fiúkkal szeretkezik a
filmjeiben, vagyis erotikusan fűtött szituációkban jelenik meg,
őneki nem kell a lolitasághoz, hogy ilyesmiről beszéljen, elég a
kislányokat mintegy állóképen szemlélnie. Valószínűleg tényleg nem is látott többet a filmekből néhány állóképnél.
Visszatérve Joó Máriával való félreértéseinkre, a másik rét itt
az, hogy a petíció nem varr semmit a művészeti termékek nyakába. Bármeddig dagad a Narancsszem-botrány, azt le kell szögeznünk, hogy filmek és ifjú színésznők egyáltalán nem szerepelnek benne. A történet középpontja Narancsszem cikke, semmi más. Megírhatnám a cikk „refrázisát”, egyfajta paródiáját
ugyanazokkal a szófordulatokkal, de kitalált filmekkel és sosemvolt színésznőkkel, elmesélhetném, hogy mennyire állati
szexi, ahogy a négyéves Bözsikének kacéran elővillan a lapos
melle éppen akkor, amikor elhalad a Durex-automata előtt, no
lám csak, óvoda és óvszer ugyanarról a szótőről fakad – akkor
talán jobban látszana, hogy a filmek és a színésznők csupán
kellékei Narancsszem önkifejezésének, amikkel meg kívánja
ragadni a megszólítandó olvasói réteg érdeklődését és fantáziáját.
Igen, tekinthetjük persze úgy, hogy Szem „csak” a leírt módon a száját nyalogatta, csakhogy kislányokra bámulva közben.
Egyáltalán nem hiszem, hogy a magyar társadalomban ez a
jópofa-macsós-sörözős stílus része volna. Az stimmel, hogy a
pasik sörözés közben megbámulják az arra járó nőket mint szexuális céltárgyakat, és ez kiterjedhet lefelé a gimnazistákig, hiszen nincs rájuk írva, pontosan hány évesek, és amúgy is ivar-

érettek már. Gimnazistákig, de nem lejjebb. A hétéves Drew
Barrymore a világ minden társadalmában tabu, beleértve még
Jement is, ahol gyakran adnak férjhez kilencéves kislányokat,
de azzal a kikötéssel, hogy a férj nem nyúlhat hozzájuk, amíg
„elég nagyok” nem lesznek. (És ha ezt a férj nem tartja be, akkor még el is választhatják őket, mint történt ez a tízéves Nudzsúd Alival és a férjével, szóval ott sem kőbe vésett törvény,
hogy a férfi egy isten, a nő meg csak egy vagyontárgy.)
Tizenkét éves lehetett még. Hiába könyörgött otthon egy igazi, kétrészes fürdőruháért a régi, kislányos fürdőtrikó helyett,
az új fürdőruha valahogy késett, s a régivel kellett beérnie Csopakon.
A strandon állandóan a már éppen ütközni kezdő mellecskéivel volt elfoglalva, húzkodta, igazgatta a fürdőruhát, hogy
amennyire csak lehet, eltakarja. De sehogy sem sikerült.
A vízből jött ki éppen, a vizes dressz a testére tapadt, s tánclépésben szaladt végig a mólón, melyen két, húsz év körüli fiatalember üldögélt. Kata egy könnyed szökkenéssel kikerülte őket,
amikor meghallotta, hogy az egyik – emlékszik, sűrű, bozontos
szakálla volt – odaszólt a másiknak:
– Figyeled? Öregem, micsoda nekünk való kis dög lesz ebből
a vakarcsból pár év múlva…
Kata akkor sírva fakadt, s addig nem nyugodott, míg meg
nem kapta az igazi melltartós fürdőruhát. Másként fürdeni sem
volt hajlandó.
Akkor sírt, szégyellte magát, meg volt sértve, de később, amikor ez a jelenet az eszébe jutott, jóleső érzés töltötte el: lám,
már akkor észrevették!
(Fazekas László: Ötig ráérünk.)
Nézzük meg, miképpen reagálnak ilyen macsós-sörözős beszólásokra a különböző korosztályok nőtagjai.
A felnőttek számára csak kellemetlen és zavaró, de tudják kezelni. Előfordult már sokszor, később is elő fog fordulni. Ha
nincs érzékelhető veszélye annak, hogy a szóbeli inzultus fizikai támadássá fajul, akkor legyintenek és mennek tovább.
A nagyobb kamaszok érzékelhetik bontakozó nőiségük elismerésének, viszonyulhatnak hozzá úgy, mint a kiskamaszok, és

lehet az eredmény a kettő vegyüléke. Persze ha valaki nagyon
vonzó, akkor kaphat olyan sok efféle megnyilvánulást, hogy a
felnőttek immunitása már jóval az igazi felnőttkor előtt kialakul.
A kiskamaszok teljesen megzavarodnak tőle. Értik már, hogy
miről van szó (többek között attól válnak kiskamasszá, hogy
már értenek ilyen dolgokat). Ők még nem tartanak ott, hogy a
nőiségük kibontakozását a vonzóerejükkel kapcsolnák össze.
Még nem tudják eldifferenciálni, hogy a beszólások mikor jönnek puszta hőzöngésből és mikor szolgálnak arra, hogy a férfi a
támadás előtt felhergelje magát – márpedig ők még egészen
gyerekméretűek, és ösztönösen érzik, hogy a férfi és köztük
meglevő erő- és testsúlykülönbség rosszat jelent. Ha valamilyen bajuk van a testükkel (akár a serdülés változásai folytán,
akár azoktól függetlenül), akkor az ilyen szövegek megerősíthetik ezt, úgy érezhetik, hogy nem mondanának nekik ilyeneket, ha már olyan lenne a testük, amilyennek egy igazi nőnek
lennie kell, vagyis felerősödhet a kisebbrendűségi komplexusuk – de megeshet az is, hogy a beszólások hatására átmenetileg úgy érzi a nagyobbacska kislány, hogy jó lenne még mindig
kisebbecske kislánynak lenni, mert akkor még nem mondtak
neki ilyeneket.
A valódi gyerekek még nem értenek semmit az egészből. Bizonyos kor alatt még a használt szavak jelentését sem (hogy
dög nem állati tetemet jelent), a szexuális tartalmat pedig még
egy jó ideig továbbra sem. Homályosan már kapisgálnak valamit, és az a valami semmi jót nem jelent számukra. Néhány
szaftosabb beszólással a még semmit sem értő gyereket is elvadíthatja magától az ember, mert ha a tartalmat nem is érti, a
rossz szándékot már megérzi.
Egyedül a kisbabák azok, akiknek a tudomány mai állása szerint bármit lehet mondani, mert nem értik és nem tudják megjegyezni későbbre, amikor majd megértik. De a nonverbális
gesztusokkal már náluk is jobb lesz vigyázni: ha egy pár hónapos gyerekre nyelvet öltünk, másnap felismer minket és viszonozni fogja.
Sajnálom, de nem tartom meglepőnek Seres László felháborodását a pedofíliavádon. Kemény dolog valakit pedofilnak bélyegezni, de megvan az ellenszere. Nem kell olyasmiket csinál-

ni, amik miatt aztán pedofilnak bélyegezhető az ember. Tudom, ez sem egészen így működik, tudomásom van egy dán
filmről A vadászat címmel, ahol egy pedagógust azzal vádolnak, hogy molesztált egy óvodás kislányt, pusztán azért, mert a
kislány ezt hazudja – no de az, hogy Szem mit írt, kint van a
weben, bármikor olvasható és újraolvasható. Már számtalanszor értelmeztük és újraértelmeztük Szem mondatait a végzet
kisasszonykájáról, a lányos apák eleven rémálmáról, a mozgóképes pedofíliáról, húsz esztendő epekedéséről, Roman Polański bakfiskori felfedezettjéről, és legfőképpen arról, hogy a film
összes felnőtt nézője bűncselekményt követett el gondolatban,
ha az agya félrezakatolt. Ami voltaképpen nem több annak
megállapításánál, hogy minden felnőtt ember autótolvaj, ha véletlenül feltöri és beindítja másvalakinek az autóját és elmegy
vele – de ilyen megállapításokat nem szoktunk tenni, ez furcsa
és bizarr. Mindenki tudja, hogy aki bűnt követ el, az bűnöző,
de nem mondjuk, hogy „minden felnőtt ember bűnöző, hogyha
bűnt követ el”, egy ilyen megállapítással azonnal jeleztük,
hogy feltételezésünk szerint az a bűncselekmény igenis el lett
követve. Szem az összes felnőtt nézőről elképzelhetőnek tartja,
hogy képes pedofil gondolatokra, amivel azt jelzi, hogy ez egy
normális, hétköznapi dolog. Nem az. Egyébként a felnőtt nézők
fele nő, tudtommal, és nem derül ki, hogy őket Szem mind
leszbikus pedofiloknak tartja-e, vagy… lehet, hogy egyszerűen
csak nem foglalkozik a létezésükkel? Lehet, hogy őnála az,
hogy néző, egy férficsoport tagját jelenti? A nőkről vallott elveit látva nem lepne meg.
Azt a gyanúsítást viszont, hogy a Moretz-film összes felnőtt
nézőjének félrezakatolhatott volna az agya és bűncselekményt
követhetett volna el gondolatban, a Jerry Alapítvány létrehozójaként kikérem magamnak annak ellenére is, hogy valójában
nem láttam a filmet. Akár láthattam is volna, vagy megnézhetem ezután, illetve nyilván csak véletlen, hogy Narancsszem
éppen ennél a filmnél használta ezt a szófordulatot. Bármelyiknél leírhatta volna. Kikérem ezt a gyanúsítást a film összes felnőtt nézőjének és potenciális nézőjének nevében – kivéve természetesen a valódi pedofilokat. De azok mennyien vannak,
egy ezrelék, egytized ezrelék? Mindegy, Narancsszemnek az az
elve, hogy ha egy férfi pedofil, minden férfi pedofil. „Ha egy

cigány lop, minden cigány lop.” Tizenkilencedik századi vénkisasszonyoknál még megérteném a férfigyűlöletnek ezt a sajátos megnyilvánulását… no de egy übermacsó férfinél, akit éppen hogy nőgyűlölet hat át?
Ha bármikor megesik velem, hogy félrezakatol az agyam és
gondolatban bűncselekményt követek el, akkor az Narancsszem cikkének olvasása közben van.
Teczár Szilárdnak is igaza van. A ránk zúduló töméntelen
szexista tartalom mintegy normálissá, hétköznapivá nyilvánítja
a nők szexuális céltárggyá minősítését, így innentől az ellenük
elkövetett valódi zaklatás mintegy bocsánatos bűn. Még a nemi
erőszak is; én legalábbis még sose hallottam olyanról, hogy a
rendőrök arról faggatták volna egy zsebtolvajlás sértettjét, hogy
nem tett-e olyasmit, amivel felkeltette volna a tolvaj figyelmét,
nem hordta-e kihívóan a tárcáját a nadrágzsebében.
Az életkorvitában csatlakoznom kell Gerle Évához, Szem
csakugyan nem a „pedofil kemény mag” képviselője vagy szószólója, nem konkrétan a gyerekekre gerjed: Szem a nőkre gerjed, akármilyen életkorúak (idősekről nem esik szó, a legmagasabb említett életkor Marceau-é, aki az ötvenhez közeledve is
készít még erotikus fűtöttségű filmeket, de erről Szem nem ad
semmilyen értékelést, véleményt). Ugyanakkor viszont nem
érthetek egyet azzal, hogy a beleegyezési korhatár alatti gyerekeket szexualizálni pedofília, afölött tehát nem. Ez nem ilyen
egyszerű. Egyrészt ez azt okozná, hogy ha megtetszik egy helyes kislány, aki tegnap betöltötte a tizennégyet, akkor nem vagyok pedofil, de ha csak holnap tölti be, akkor igen. Ennek a
büntetőjogban van értelme, nemi aktusok büntetendőségének
eldöntése szempontjából, de nem használható arra, hogy valakiről megmondjuk (vagy valaki eldöntse önmagáról), hogy pedofil-e. Ez nem így megy. Másrészt tekintetbe kell venni a korkülönbséget is. A tizenhárom éves fiú és a tizenegy éves lány
kapcsolatát a törvény sem tiltja, és különösebb társadalmi elítélése sincsen a dolognak. Ugyanez a lány egy tizenhat évest már
javítóintézetbe juttathatna, de a társadalom inkább csak kissé
hibbantnak nézi a fiút, nem pedofilnak. A huszonöt éves férfit
kirekesztik miatta a társadalomból. Ugyanez a huszonöt éves
férfi már büntetlenül hozzányúlhat egy tizenhat éveshez, és a
társadalom alig fogadja fejcsóválással; sokkal kevésbé, mint a

tizenhat éves fiút, aki a tizenegy évessel kezdett. A hatvanéves
férfi már erőteljes fejcsóválásra késztet mindenkit. A Jerry praxisában szerepel egy eset (a tizennegyedik részben), amikor
egy hatvanhárom éves pasas zaklat Facebookon egy tizenhét
éves lányt. „Lehet, hogy a törvény szerint nem pedofília, de az
emberek annak tartják.” Ez az egerek megítélése, és ezt abból
tudom, hogy ez volt az én reakcióm is, amikor a lány elmondta,
mi történt – itt ugyanis megtörtént esetet írtam le, a lány maga
mesélte el a dolgot. (Az irodalom egyik feladata, hogy az eseményeket frappánsabban írja le, mint ahogy megtörténtek; a
könyvben leírtakkal szemben az életben csak annyi történt,
hogy a lány letiltotta a pasast.)
Ha a beleegyezési korhatártól tesszük függővé, hogy pedofillá teszi-e a kislány a férfit, akinek megtetszik, akkor viszont
gond, hogy ez a cikk filmekről szól. Először is nem tudom,
hogy pontosan hány éves volt a lány, amikor a filmet forgatták.
Azt tudom, hogy mikor jelent meg, de az utómunkákra sokszor
egy év is elmegy, máskor sokkal kevesebb, tehát mekkora lányt
látok a filmen? Ráadásul két egymást követő jelenet között a
valóságban hónapok telhettek el, és ő közben betölthette a korhatárt, sose fogom megtudni. Másodszor pedig melyik korhatár
érvényes? Van egy tizenhat éves lány egy amerikai filmben, ha
őrá gerjedek, akkor nem vagyok pedofil? No de a filmet Kaliforniában forgatták, ahol a beleegyezési korhatár tizennyolc év!
Mégis pedofil vagyok! No de a lány csak forgatni ment Kaliforniába, amúgy Washingtonba való, ahol tizenhat év a korhatár, azt meg már betöltötte, mégse vagyok pedofil! Melyik az
érvényes? És még hozzá se vettem a harmadik problémát: ha
akarom, tekinthetem úgy is, hogy akármilyen nyálcsorgatva nézem az E. T.-t, akkor se vagyok pedofil. Harminckét év telt el
azóta, régesrég felnőtt már!
Beláthatjuk, hogy ez nem működik. Ezek a pontosan kiszabott törvényi korhatárok akkor működnének, ha az ember csinálna valamit azokkal a lányokkal, akkor lenne egy adott helyszín és időpont, ahol és amikor az történik, és az ottani törvény
lenne érvényes. De mi csak nézzük őket filmen, és nem az a
kérdés, hogy mikor van a születésnapjuk, hanem az, hogy ha
nemi vonzalom ébred bennünk irántuk, akkor attól még tisztességes emberek vagyunk-e vagy sem. Ez nem törvényi kategó-

ria. Ha azt veszem, ez biológia. Nem a jog találta ki, hogy gyerekekkel nem szexelünk, ez egy evolúciós vívmány: ha az ősférfiaknak szokásuk lett volna megerőszakolni az ősgyerekeket, akkor azok nagy része meghalt vagy súlyosan károsodott
volna, és esetleg kihal az emberiség.
Én sem tudok egyetérteni Seres Lászlóval abban, hogy Narancsszem ironikus távolságtartással kezelné a pedofíliát, nekem az irónia elég régóta irodalmi szakterületem része, és nem
látom az írásban. Viszont örülök, hogy más is látja, hogy a cikk
mint írásmű is csapnivaló.
Joó Mária mégis úgy vélte, hogy a petíció "ágyúval lő verébre", és a szexizmusról nem a pedofília vádjával kellene beszélgetni. Könnyű a szélsőségeket kiragadni, szerinte a szexizmus
hétköznapibb megnyilvánulásait kellene előtérbe helyeznünk
A szexizmusról mint pedofíliamentes szexizmusról természetesen beszélni kell, de ettől még a pedofíliáról is kell, amikor
felbukkan. Most felbukkant, éspedig szexista köntösben, ahogy
Gerle Éva leírta, tehát most foglalkozzunk ezzel is. Nekem
nem azzal van bajom, hogy a Magyar Narancsnál dolgozik egy
cikkíró, aki pedofil vagy azok igényeinek kiszolgálója. Pontosabban van vele bajom persze, de az nem érne nekem többet
egyetlen cikknél, azt már a múlt hónapban megírtam, kész, továbbléphettünk volna. A baj ott van, hogy Narancsszem nemcsak pedofil cikket írt, hanem ráadásul még rosszat is, tehát a
főszerkesztőnek duplán oka lett volna, hogy kidobja, és ehelyett a lap még ügyvéddel is megfenyegetteti a petíció szerzőjét! Ez nagyon bizarr dolog. Ha én egy főszerkesztő vagyok és
az egyik cikkíróm ír egy cikket, ami újságírástanilag vacak,
egyébként pedig egy közutálatnak „örvendő” tárgyat népszerűsít, akkor először is kivágom a cikket és megmosom a beosztottam fejét, probléma megoldva. (A cikk vacaksága azért fontos, mert ha mondjuk ideológiailag nem vagyok elég képzett és
nem jövök rá, hogy Szem a cikkben kislányokra gerjed, akkor
észre kellett volna vennem, hogy ráadásul még vacakot is írt.)
Ha mégis megjelenik, mert mondjuk nekem nem volt időm
megnézni, és emiatt az olvasóközönség felhördül, akkor én
mint főszerkesztő átgondolom, hogy a cikkírómból élek-e vagy
az olvasóközönségből, és eszerint lépek.

Érdemes egyébként belenézni Narancsszem többi cikkébe.
Tevékenységének jellemzői: kiváló filmek és ragyogó színészek porba gyalázása, maszturbálás, orális pillanatok, nemierőszak-jelenetek… nála ez az újságírás. Az ő ideális olvasója két
sörrentés között rábámul a linkre: „fúvazze! pina! pina!”, és
már kattint is, aztán mohón guvaszt a képekre. De még ő is csalódik, ami viszont Narancsszemet már nem zavarja, hiszen a
cél csak a kattintás, abból lesz a jó reklámbevétel és a főszerkesztői fültővakargatás.
A genderfasizmussal és a polkorrekt átnevelőtáborral nemigen vitatkozhatom, mert többszöri olvasással se fogtam fel
semmit az egészből. Biológiailag a nők nők, a férfiak férfiak, a
transzneműek transzneműek stb. Társadalmilag a nők alávetett
helyzetűek, a férfiak uralkodó pozícióban vannak, a transzneműek örülnek, ha élni engedik őket, de általában csak úgy,
hogy kötelesek a hivatalos nemükkel azonosítani magukat. Ez
fasizmus, mély tisztelettel jelentem, embereket születésükkor
adott és megváltoztathatatlan tulajdonságok alapján besorolnak, minősítenek, és nem sokban (a büntetés nagyságában) különbözik attól, amikor a zsidóknak muszáj volt úgy tenni, mintha nem lennének zsidók. Ha az átnevelőtábor ezen az állapoton
akar javítani, akkor nem lehet elég nagy erőbedobással.

2014.06.25.

Száz történet
gyerekmolesztálásról
Az Anoni Mara Társaságról írtam már korábban is, azóta is benézek időnként, olvasgatom a fórumot és morfondírozok.
Egyik morfondírozásom néhány héttel ezelőtt arra vezetett,
hogy az oldalon közzétett történetek egyedülállóak a maguk
nemében. Jelenleg sehol máshol nem lehet olvasni olyan gyerekmolesztálásokról, amik nem jutottak a rendőrség, gyermekvédelem, bíróság, sajtó tudomására. Mindig mondjuk, hogy

amiről tudunk, az csak a jéghegy csúcsa, az esetek nagyobb része teljesen rejtve van. Hát ezek azok. Egy kis minta a jéghegy
víz alatti részéből.
Úgyhogy fogtam magamat és nekiálltam statisztikát készíteni
róluk. Mert ilyen statisztika még nincsen. A jéghegy csúcsáról
sokféle van, erről nincs.
Az első 118 közzétett történet közül százat vettem fel a statisztikába, a többit ki kellett hagyni, mert nem voltak bennük
konkrét adatok. A „sértett” szót fogom használni, mert nem
mindig a molesztálás áldozata írta le a történteket, illetve nemegyszer több sértettet is említ ugyanaz a történet. Aki molesztál, azt pedig elkövetőnek fogom hívni.
A jéghegy csúcsáról készített statisztikák a sértettek és elkövetők nemét tartalmazzák leggyakrabban. Én is megszámoltam
ezt, s a számok határozott egyezést mutatnak az ismert esetek
statisztikáival. 98 lányt és 13 fiút említenek, vagyis a sértettek
nem egészen 12%-a fiú. Az elkövetőknél egészen más az
arány: 110 férfi és mindössze 5 nő, kevesebb mint fél százalék.
A nemi irányultság is mutatja ezt az egyezést. 102 heteroszexuális kapcsolat, ahol férfi az elkövető és lány a sértett; 2 esetben nő az elkövető és fiú a sértett; 12 homoszexuális kapcsolat
hímneműek között; 4 esetben pedig mindkét szereplő nőnemű.
Vagyis az esetek 85%-ában férfi támadott meg gyereklányt,
95%-ában pedig férfi bármilyen nemű gyereket.
A sértettek életkorát az első említett abúzus időpontjában jegyeztem fel; ahol úgy írták, hogy „4-5 éves lehettem”, ott a kisebb számot választottam, vagyis ez esetben 4 évet. (Azt nem
vehettem fel a statisztikába, hogy mennyi ideig tartott az abuzív kapcsolat, mert ezt kevesen mondták el.)
94 sértett életkorát tudjuk. Következtetések levonásával inkább óvatos lennék, mert végül is ez nem nagy szám (mármint
egy is sok, de tudjuk, hogy kilencvennégy molesztált gyerek
csak csepp a tengerben), de azt látom, hogy születéstől a nagykorúságig minden évre jut molesztált gyerek, éspedig leggyakrabban négy és tizenkét év között.

Jól hangzó magyarázat lenne, hogy a legkisebbeknél azért
alacsonyabbak a számok, mert ők még nem vonzzák a pedofilokat, de a szakirodalomból tudjuk, hogy ez nem így van. Valószínűbb, hogy ők még túlságosan a szüleik szeme előtt vannak,
ezért ha a legszűkebb családi körben nincs elkövető, akkor
nincs molesztálás. De lehet, hogy nagyobb minta más (roszszabb) számokat eredményezne.
Az, hogy tizenkét éves kor után csökkennek a számok, részben annak is betudható, hogy ha az elkövető ismerte a sértettet
korábban is, akkor eddigre már elkövette az első molesztálást,
hiszen a statisztika csak azt mutatja, hogy az abúzus mikor kezdődött. De részben talán – hadd reménykedjek – az is okozza,
hogy a nagyobb gyerekek már veszélyesebb zsákmánynak számítanak, a gyávábbja nem kezd ekkorával, mert némelyik fizikailag is védekezhet, és az se biztos, hogy sikerül őket eléggé
megfélemlíteni, hogy tartsák a szájukat. És hát persze itt is
megeshet, hogy csak a minta volt túl kicsi, véletlenül olyanok
kerültek ide, akiket kisebb korban kezdtek molesztálni.
Az elkövető életkoráról kevesebbet tudunk, nagyon kevesen
adták meg, hogy hány éves volt az illető, amikor molesztálni
kezdte őket. Főleg akkor olvasható az elkövető életkora, ha

még ő maga is gyerek volt. Ezekről rajzoltam még egy diagramot.

Igen, ötéves is volt köztük. Amint látjuk, tizenhat éves korban megugrik a vonal, addig csak egy-két elkövetőt látunk
évenként, vagy épp egyet sem, tizenhat évesekből pedig hat is
van. Lehetséges magyarázat az, hogy a hormonok késztetése
előbb jön, mint a beleegyező partner – csak rossz magyarázat,
mert a hormonok késztetése jó pár évvel előbb jön. Talán csak
puszta véletlen.
A diagramról lehagytam az ismert korú felnőtteket, a legidősebb hetvenéves volt.
De volt ám köztük idős ember nem is egy. Feljegyeztem az elkövetők rokonsági, társadalmi kapcsolatát a sértettekkel. A
százhúsz elkövető a következő csoportokba osztható:
– nagyszülők nemzedéke: 9 fő, ebből 5 nagyapa, 3 nem vér
szerinti nagyapa, 1 pedig nagymama sógora;
– szülők nemzedéke: 43 fő, ebből 21 apa, 12 nem vér szerinti
apa, 2 anya és 8 nagybácsi;
– a sértett nemzedéke: 21 fő, ebből 11 a sértett bátyja, 2 nem
vér szerinti bátyja, 1 nővére, 6 unokabátyja, 1 pedig unokanővére;
– egyéb rokon 2.
A rokonok összesen 75 főt tesznek ki, a minta 63%-át.

A többiek:
– 1 keresztapa (valószínűleg ő is rokon, de konkrétan nincs
megjelölve);
– 4 tanár;
– 6 szomszéd;
– 2 gyerek az iskolából, óvodából;
– 1 barát (mármint akivel együtt járt a sértett, csak az abúzust
nem kérte);
– 1 háztartási alkalmazott;
– 7 egyéb ismerős;
– 7 a szülők ismerőse;
– végül pedig 16 ismeretlen támadó.
Vagyis az elkövetők 87%-a ismerte azt, akit molesztált.
A rendőrségi tudósításokban leginkább a fajtalankodás szót
használják, ami elég tág és ködös fogalom. Arra gondoltam,
hogy talán részletesebb képet kapunk a gyerekmolesztálók tevékenységéről, ha konkrétumokat jegyzünk fel. Ezért jegyzéket
készítettem a történetekben említett legextrémebb fokú abúzusról.
Tizennyolc esetben nincs információ arról, hogy az elkövető
meddig jutott szándékai megvalósításában.
A fennmaradó 102 eset több mint egyharmadában az elkövető „csak” fogdosta a sértettet (ennél elfajultabb dolgot nem tett,
vagy nincs róla említés). Feltételezésem szerint azért, mert enynyihez volt mersze, alkalma (minden más hosszabb időt igényelt volna) vagy képessége (hiszen az elkövetők egy része,
mint láttuk, még maga is gyerek, aki esetleg még nem képes
közösülésre).
A második leggyakoribb húsz százalékkal a közösülés, ami
sajnos eloszlatja azt a hitünket, ha volt, hogy a gyerekmolesztálók általában csak fogdossák és nézegetik a gyerekeket. Ezek
többnyire nem az alkalmi elkövetők közül kerültek ki, hanem
olyan családtagok, akik egy fedél alatt éltek a sértettel.
A harmadik leggyakoribb a felláció, az esetek 11%-ában.
Gyanúm szerint azért, mert ezeknek az elkövetőknek volt idejük hosszadalmasabb tevékenységre, viszont a gyerek túl kicsi
volt még a közösüléshez.

A további változatokat egyenként legfeljebb öt eset képviseli,
így sorrendet már nem érdemes felállítani köztük. A normális
hetero- és homoszexuális kapcsolatok összes lehetséges válfaja
szerepel, továbbá néhány dolog, ami normális kapcsolatokban
nem ismeretes: obszcén megjegyzések (persze nem egy-kettő,
hanem hosszabb időn át rendszeresen), öltözködő gyerek fényképezése, kisgyerek nemi szerveinek puszilgatása – és volt,
akit fejre állítottak és vizet töltöttek a hüvelyébe.
Kutatásaim egyelőre itt érnek véget. Nem tervezem, hogy a későbbiekben megjelenő történeteket is majd felviszem a statisztikába, ez egyszeri kísérlet volt arra, hogy megtudunk-e érdemlegeset ennyi adatból. Az az érzésem, hogy megtudtunk. A statisztikából nyilván sokkal kevesebbet, mint magukból a történetekből, de a statisztika is jó lehet valamire, rányitja a szemünket arra, hogy a történetekben olvasottak közül mi gyakoribb és mi ritkább.
Legjobban annak örülnék, ha e tárgyban ez lenne az utolsó
statisztika. De hát erre nincs remény – tovább kell küzdenünk.

2015.02.26.

Rádióbeszélgetés
Végighallgattam Anoni Mara és Parászka Boróka beszélgetését, és egyetlen pozitív gondolatra jutottam: milyen klassz,
hogy ez a félórás beszélgetés valóságos katalógusa mindazon
kérdéseknek, tárgyköröknek és problémáknak, amikről eddig
Marával és barátaival beszélgettünk, úgyszólván bármit meg
lehet benne találni, ami eddig elhangzott.
A többi gondolatom nem pozitív. Lassan egyéves a Beszélj
róla projekt, de Mara még mindig azt mondja, hogy a társadalom elutasító, inkább szőnyeg alá söpörné a problémát – és
nem gondolom, hogy Mara téved. Persze mit várhatnánk egy
darab honlaptól, amit alkalmanként vagy rendszeresen legfeljebb néhány tízezer ember olvas? Akit vagy akinek családtagját

bántalmazták, az esetleg visszajár, de ő már egyébként is tud a
problémáról. Akinek nem inge, az meg esetleg egyszer rákattint egy valahol látott linkre, száját tátja, ledöbben, megrázza a
fejét, hátha kimegy a füléből a probléma, és nem jön vissza
többé. Nem mondja el másoknak, az emberek nem szokták újságolni, hogy képzeld, mit olvastam a neten. Talán-talán továbbadja a linket a Facebookon, de inkább nem, mint igen.
Most, hogy a szigetszentmiklósi szörnyszülők perében olyan
ítélet született, ami jószerivel felér annak kimondásával, hogy
gyerekek szexuális bántalmazása márpedig nem létezik, különösen aktuális azon töprengeni, hogy mit tehetnénk ez ellen.
Inkluzív többesben, mert hát én is feladatomnak tekintem ezt,
lassan nyolc éve dolgozunk ezen… hát mit mondjak, nem lettem okos. Persze, én írogatok cikkeket, az emberek olvasgatják
őket, nem sokan, anno cicmic még botránykrónika korunkban
óriási volt az olvasottságunk, aztán lassan lecsökkent, ma egyegy új cikket ritkán olvas száz ember – voltaképpen ez nem is
lenne baj, ekkorák vagyunk, hát ekkorák vagyunk. A minőség
számít, nem a mennyiség.
De a Kissy nem fogja megoldani a problémát. Nemcsak azért,
mert ezt a problémát semmilyen regény nem tudja megoldani,
általában az élet problémáinak megoldására regények nem alkalmasak, hanem azért is, mert nagyon kicsi lesz az olvasottsága. Senkinek nincs türelme egy ekkora könyvet végigolvasni,
legfeljebb néhány irodalommániásnak, de van egy olyan érzésem, hogy azok egyébként is tudtak már a problémáról, éppen
mert irodalommániások. Papíron – szerintem papíron az életben nem fog megjelenni, nincs az a kiadó, aki ekkora könyvet
ma Magyarországon megengedhetne magának, elnézést az alliterációért, ez képtelenség, senki nem venne meg egy ki tudja,
hány kötetes ifjúsági regényt. Főleg hogy pedofilokról szól.
Már törpöltem néha azon, hogy lehetne írni egy másik regényt, ami kevésbé terjedelmes, ha már a Kissy akkora, amekkora – nekem ott egy történetet kell elbeszélnem, nem tehetek
róla, hogy az ennyi ideig tart. Egy másik regényt, aminek szintén köze van a gyerekek szexuális bántalmazásához, de egyelőre ennél a puszta gondolatnál többre nem jutottam. Én ugye
eleve ifjúsági regényekben gondolkodom, mármost a Kissynél
is elég nagy probléma, hogyan öntsük ifjúságiregény-köntösbe

azt, ami zajlik. Szerintem nagyjából sikerült, de ha egy célzottabb regényt írnék, abban közelebb kell menni a dologhoz, miközben ifjúsági regény vagyunk – e pillanatban el nem tudom
képzelni, hogy az hogy működne.
Azért is érzem fontosnak, hogy ifjúsági regény legyen, mert
szerintem nem a szülők figyelmét kell fölhívni arra, hogy létezik abúzus. 1. Az ő figyelmük már valamelyest felhívódott, a
Beszélj róla! olvasói felnőttek, a rádióbeszélgetést felnőttek
hallgatták, Mara könyvét felnőttek olvasták stb. 2. Nagyon sok
esetben éppen a szülő a bántalmazó, az ő figyelmüket végképp
nincs mire fölhívni. 3. Bizonyára el lehetne érni némi javulást
azzal is, ha a felnőttek tudnák, hogy mire kell odafigyelni a
gyerekeik és mások gyerekeinek viselkedésében, de szerintem
még ennél is többet azzal, ha a gyerekek tudnák, hogy mire kell
odafigyelni a felnőttek és a nagyobb gyerekek viselkedésében.
Kissyéket is arra kértem, hogy amennyire csak lehet, inkább
ante flagranti kapják el a shindyket, hogy a gyerekek sértetlenek maradjanak. Bennem lehet a hiba, még epizódszereplőt se
szívesen kínzok.
Ha viszont lenne olyan regény, ami gyerekeknek van írva, de
tényleg magáról a szexuális abúzusról beszél, és megtalálható
lenne a könyvtárakban, könyvesboltokban, esély lenne, hogy a
gyerekek hozzájutnának, akkor némelyik gyerek esetleg felismerné benne a saját sorsát, és rájönne, hogy mit kell tennie.
Persze tudom: írjam meg, aztán majd meglátjuk. Sajnos ez
nem ilyen egyszerű, de érdemes eltörpengeni róla.

2016.01.21.

A trottlababa
Néhány napja találkoztam először a trottlababa problémájával,
de eddig még nemigen tudtam eldönteni, miképpen is viszonyuljak hozzá. De attól tartok, előbb-utóbb nekem fogják szögezni a kérdést, úgy látszik, hivatalból leszek kénytelen foglalkozni vele. Azért is, mert az imént olvastam Mérő Vera cikkét

a trottlababáról, és legalább annyi kérdést vet föl, mint amenynyit megválaszol; mindazonáltal ezt nem szánom válaszcikknek, nem is azért, mert ez viszont már tényleg nem tisztem, hanem mert – nekem sincsen több válaszom, mint bárkinek.

Megvan annak az előnye és a hátránya is, ha az ember soha
nem volt szociális munkás, orvos, ügyvéd, nem kellett akármilyen minőségben pedofilokkal, netán azok konkrétan elkövetett
cselekményeivel foglalkoznia. A hátránya az, hogy az ember
így kétségkívül kevesebbet tud, bár sokszor érzem úgy, hogy
még így is túl sokat. Az előnye az, hogy nyugodtabban alszom,
és azt hiszem, a távolabbi kép egy kicsit más szögű rálátást ad.
És hát kilenc év alatt azért csak ragadt rám egy s más.
Takagi Sin, a trottlababák vállaltan pedofil gyártója azt állítja
– sőt köszönőlevelekkel is alátámasztja –, hogy a babák segít-

ségével a pedofilok kiélhetik vágyaikat, és így kevésbé veszélyesek a társadalomra. A Facebookon többhelyütt viszont azt
kérdezik az emberek: és akkor a szadista hajlamúnak meg
gyártsunk földarabolható babát? Netán még jajgasson és vérezzen is?
Az én válaszom erre az, hogy ha Takagi úrnak igaza van, akkor – miért ne? Magukkal a trottlababákkal nincsen semmi baj.
Felnőtt emberek egy világtól elzárt gyárépületben állítják elő
őket, és becsomagolva küldik el más felnőtt embereknek, akik
aztán négy fal között tartják őket, és azt csinálnak velük, amit
akarnak. Az ő tulajdonuk, megvették, az árát kifizették. Sem
törvényi, sem erkölcsi aggályunk nem lehet. A kettő nem esik
egybe; az akkori törvények részletes ismerete nélkül is nyilvánvaló, hogy jog szerint George azt csinál Nickyvel, amit akar,
hiszen megvette, kifizette, az ő tulajdona, de az is nyilvánvaló,
hogy ha bárhogyan abuzálná, azt a társadalom elítélné, hiszen
Nicky beszél, gondolkodik, érez, egy teljesen normális tizenkét
éves kislány. A társadalom elítélné, a törvény nem: senki nem
avatkozna közbe, ha George bármiféleképpen bántalmazná a
lányát, hiszen Nickynek nincsenek jogai, George-nak viszont
vannak, éspedig a tulajdonával mindenki azt tesz, amit akar –
de nagyon helytelenítenék. (Az olvasó megnyugtatása végett:
George természetesen szereti Nickyt és semmi rosszat nem fog
vele tenni.) Ez hasonló az állatokkal való bánásmódhoz, akik
szintén érző lények és sokan közülük szintén valakinek a tulajdonai: mai jogfelfogásunk már nem gondolja, hogy bárkinek
jogában állna bántalmazni egy állatot, még ha törvényes tulajdona is. Az állat ugyanis érző lény, és nem tud védekezni. Nicky sem tud, hiszen a parancs második törvénye erősebb az önvédelem harmadik törvényénél. A társadalom nem azért ítélné
el George-ot, mert korlátokat kíván szabni annak, hogy hogyan
rendelkezhet a tulajdonával; ha ezt akarná tenni, megtenné.
Ahogy a mai társadalom sem azért ítéli el a saját állatát bántalmazó embert (ma már akár börtönnel is sújtja), mert korlátozni
kívánja, hogy mit tehet a tulajdonával. Hiszen ha egy menthetetlenül beteg vagy sérült állattal végezni erkölcsös cselekedet,
akkor az ennél sokkal enyhébb verés miért bűncselekmény?
Azért, mert értőn belátjuk, hogy aki megver, megkínoz egy
állatot, az lelketlen, gonosz ember, aki adott esetben emberrel

is megtenné ugyanezt, csak nem nyílik rá alkalma – úgy, hogy
meg is úszhassa.
Ezért ítélné el a társadalom George-ot, ha bántaná Nickyt,
ámbár a kislány ugyanolyan élettelen gépezet, mint egy bicikli.
De úgy néz ki, mint egy ember, beszél, mozog, nevet, és aki
képes egy emberi lényre megtévesztően hasonlító dolgot brutálisan bántalmazni, attól jobb távol maradni. Vagy őt tartani távol a többi embertől.
A trottlababa bántalmazása annyiban különbözik Nickyétől,
hogy a baba nem mozog, nem beszél, nem gondolkodik, a baba
vitathatatlanul csak egy tárgy, miközben Nickyt csak viselkedésének és motivációinak gondos tanulmányozása teszi megkülönböztethetővé az emberi lényektől. Asszociációkat persze a
közönséges műanyagbaba is kelt, fotósok kedvelt témája háború vagy elemi csapás sújtotta területen lefotózni a romok között
heverő babát: értjük belőle, hogy ott azelőtt gyerekek játszottak, és hogy a baba helyén emberbaba is fekhetne. De tény,
hogy aki megerőszakol vagy földarabol egy játékbabát, a saját
tulajdonát használja tetszése szerint.
Viszont igaza van-e Takagi úrnak?
A kérdés egyfelől fölmerül úgy, hogy „én, Takagi Sin pedofil
férfi, miután a birtokomban van egy vagy több trottlababa, és
azt csinálok velük, amit akarok, biztos lehetek-e abban, hogy
pedofil vágyaimat csakugyan kiéltem a segítségükkel és emberek, gyerekek közé merhetek-e menni?”, de én amondó vagyok, hogy ezt bízzuk Takagi úrra és a vásárlóira. Engem jobban érdekel a kérdés tükörképe. „Én, Nakamura vagy Kobajasi,
Takagi úr szomszédja, miután tudom, hogy ő egy pedofil férfi,
viszont a birtokában trottlababák vannak, biztosan a gyerekeim
közelébe engedhetem-e ezt az urat?”
Takagi úr azt is mondja – és ebben is igaza van –, hogy míg
egyes pedofilokat a trottlababa és/vagy az animált gyerekpornó
kielégíthet, addig másokban éppen ellenkezőleg, felszíthatja a
vágyakat: nem tudhatjuk, mondja Takagi úr, mert ebben a
tárgyban nem végeztek kutatásokat. Éppen azért, mert nem végeztek kutatásokat, valamint mert a második csoport létezése
sosem zárható ki, a legkevésbé sem tartom valószínűnek, de kívánatosnak sem, egy efféle beszélgetés létrejöttét:

– Jó napot, asszonyom, Bráner-Dugó Márk vagyok, az álláshirdetésre jelentkezem.
– Jó napot, foglaljon helyet. Adatai… referenciák… ez rendben van. Tudja, mi a munka?
– Hogyne, gyerekekre kell vigyázni, a kisebbeket öltöztetni,
iskolába kísérni, ilyesmik.
– Így van. Á, az ott egy Kope-kitűző?
– Igen, asszonyom, kondicionált pedofil vagyok, tessék a bizonyítványom.
– Aha. Két trottlababa… már két éve megvannak, látom,
de… ez mégsem tetszik nekem, Bráner-Dugó úr.
– Miért nem, asszonyom? A kutatások szerint két év bőségesen elegendő, hogy a trottlababák levezessék a pedofil vágyakat.
– Ez igaz. Viszont itt az áll, hogy ezek az ön első trottlababái,
és még nem voltak cserélve. Márpedig ennyi idő alatt legalább
az egyiknek tönkre kellett volna mennie, ha ön a szadista vágyait is levezeti rajtuk. Így sajnos nem tartom önt elég biztonságosnak.
– Értem… hát… ezen megpróbálhatok segíteni. Szétverhetem
az egyiket. Ez megoldja a dolgot?
– Ha elhozza a gyártó tanúsítványát, természetesen. De igyekezzen, mert mások is érdeklődnek az állás iránt.
– Magától értetődik. Köszönöm a jóindulatát, asszonyom.
(Ha az olvasónak nem lenne meg, a bráner a börtönszlengben
péniszt jelent, a keresztnevét pedig Dutroux-tól kapta.)
Nyilván képtelenség, hogy efféle párbeszéd valaha létrejöjjön
– a hölgy gondolkodása homlokegyenest szembemegy minden
józan ésszel. Nem bízunk pedofilra gyerekeket és kecskére káposztát; hogy ez mekkora hiba, abból is láthatjuk, hogy politikusokra pénzt viszont már rábíztunk. Nemcsak állás keretében
nem bízunk pedofilra gyerekeket, hanem sehogy. Elemi logika.
Ha bekukkant a szomszéd, aki tudottan pedofil, és gyerek van a
háznál, akkor teszünk róla, hogy ne kukkantson be többet. Akkor is, ha sose hallottunk az Anoni Mara Társaságról és nem
olvastuk a történeteiket – szülőknek egyébként kötelező –, egyszerűen csak egy olyan világban élünk, amilyenben, és nem járunk becsukott fülekkel.

Mindezek miatt valójában közömbös a társadalom számára,
hogy igaza van-e Takagi úrnak, bár a kutatónak nagyon érdekes és fontos lenne egy ilyen felmérés.
Azért sem tudok hinni a trottlababa áldásaiban, mert a pedofilok nem szexlények. Vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt a
nemlétező fogalmat, nincsen olyan ember, a pedofilok között
sem, akit kizárólag a szex érdekel. Az ember komplex lény, a
pedofil is. A viszonylag egyszerű embereket, akiket egy nagyon szűkre szabott körön kívül semmi sem érdekel, a csecsemők, súlyos értelmi fogyatékosok és politikusok között kell keresni, de történetesen ezeket pont a szex nem érdekli.
Ha például férfi szexbabákat gyártanánk olyan meleg férfiak
számára, akiknek hazájában a férfiak közötti szexet középkori
kegyetlenséggel büntetik, és – tegyük fel – a babák birtoklását
viszont nem büntetnék, akkor ezek az emberek boldogok lennének? Nyilván nem. Az analógia folytatható, hiszen nem él
ember a Földön, aki tetszése szerint bárkivel szexelhetne. Aki
megkívánja barátja feleségét és felkéri, hogy álljon modellt egy
őt ábrázoló szexbaba elkészítéséhez, boldog lesz a nő helyett a
babával? Ismét csak nem. De meg is fordíthatjuk az analógiát,
véve valakit, aki nem egy bizonyos egyéntől vagy csoporttól
van eltiltva, hanem a világon mindenkitől, kivéve a saját hites
feleségét, ő boldog lesz, ha gondoskodó asszonykája időnként
meglepi egy-egy babával, amik más nőket ábrázolnak? A válasz megint csak nem.
Mert nem vagyunk szexlények. A párkapcsolat komplett, teljes emberi kapcsolatot jelent, aminek a szex csak egy része,
igen gyakran nem is a legfontosabb része. A trottlababát is magunk mellé ültethetjük és megnézhetünk együtt egy filmet, de
nem fog nevetni vagy szomorkodni rajta, és nem tudjuk aztán
együtt megbeszélni. Elvihetjük sétálni baba- vagy tolókocsiban, de nem fog rácsodálkozni a világra, egyáltalán semmilyen
interakcióba nem fog lépni vele; ezzel az erővel egy Gary
Dahl-féle kavics háziállatot is sétáltathatnánk.
Aki eltöltött legalább hatvan másodpercet egy eleven gyerek
társaságában, az tudja, hogy mecsoda különbség, az izgő-mozgó, dumáló, pillanatonként mást és mást csináló gyerek kontra
a hullamozdulatlan trottlababa. Történetesen a trottlababát is
élővé lehetne varázsolni, ahogy a csuhébabától Barbie-ig min-

denkit lehetett, csak éppen az kellene hozzá, ami definíció szerint nem lehet, egy valódi gyerek!
No persze lehet még egy változat a képletre. Szexre trottlababa – a kapcsolat összes többi részére valódi gyerek. De ebben a
felállásban még csókolózni sincs kivel, mert a trottlababa ebben sem partner, a gyerekkel pedig tilalmas. Akárhonnan nézzük, a legpedofilabb vagy a legkevésbé pedofil felől, mindig a
valódi gyerek fog nyerni, mert ő tényleg gyerek, a trottlababa
meg csak egy kupac műanyag, bár kétségkívül nagyon szép dizájnnal. Nem lesz olyan helyzet vagy körülmény, amikor a pedofilt arra vonzanák vágyai, hogy mégis inkább a trottlababát
válassza.
Egyetlen pont van, ahol a gyerek veszít az összehasonlításban: ő nem marad mindig gyerek. A pedofilok korpreferenciája
nagyon sokféle, de egy ponton a gyerek biztosan ki fog belőle
nőni, és ezt a pedofil előre tudja. Még ha valaha olyan ötletem
támadna is – nem fog –, hogy egy trottlababa-tulajdonos pedofilnak meg szabad engedni, hogy közeli barátságot tartson egy
preferenciájába eső gyerekkel, ez is megdőlne abban a pillanatban, amikor a pedofil észleli, hogy a gyerek életkor és/vagy
érettség szempontjából hamarosan kilép az ő preferenciaköréből, és fölmered benne a gondolat: ha most nem próbálkozik,
akkor soha az életben nem lesz rá alkalma.
Nem szabad hagyni, hogy ez a gondolat fölmeredjen. Egyáltalán semmi sem.

2016.02.01.

Az Emné Esilonák
Ha a gyermekvédelem helyében lennék, közölném a szülőkkel,
hogy elveszem a gyereküket, ha záros határidő, mondjuk nyolc
nap múlva még mindig olyan óvodába jár, ahonnan mindennap
poszttraumás stressz tüneteivel jön haza, és rájuk bíznám a többit. Egy netes társaságban elhangzott, hogy a szülőknek kellene
„elbeszélgetni” ezzel az óvónővel, aki felfüggesztett börtönt

kapott és továbbra is óvónő a veszprémi Ringató óvodában, továbbra is terrorizálja a gyerekeket, akik továbbra se mernek levest enni ebédre, mert csendespihenő alatt tilos kimenni pisilni,
akár ott van Emné Esilona, akár nem, mert a többi óvónőre is
ráreccsent, hogy tiltsák meg. De egy ilyen „elbeszélgetés”, így,
idézőjelben, kétségkívül azt eredményezné, hogy a szülők kerülnek börtönbe, testi sértés, önbíráskodás.
Nem ez a módja. „Elbeszélgetni” nem lehet és nincs értelme,
a szülők további büntetés-végrehajtási pályafutásától függetlenül Emné Esilona felgyógyulna sérüléseiből és ő lenne a mártír. Az egész óvónői karral kell „elbeszélgetni”, de itt az idézőjel már nem azért áll, mert eufemizmus a verésre, hanem mert
az üvöltözésre eufemizmus.
Ugyanis az a szülő, aki tudja és hagyja, hogy a gyerekét terrorizálják, az nem szülő, az
a) tekintélypárti hunyászka, akivel és akinek a gyerekével
bármit megcsinálhat egy Felsőbbséges Hatalom, akármekkora
kicsi seggdugasz, de valaminek a nevében lép föl, és a szülő
behúzza fülét-farkát – az ilyen szülő ne neveljen gyereket, minek, közmunkás lesz belőle;
b) tekintélypárti porosz katonatiszt, aki direkt örül neki, hogy
a gyerek már az óvodában, sőt a bölcsődében megkapja az
Ordnungsschlachtsmarschbefehlskommandovereinigungstüchtigkeit neki kimért adagját, kussolsz és beállsz a sorba – hát ez
a szülő meg aztán végképp ne neveljen gyereket, náci lesz belőle vagy kommunista.
Az óvónő felelős a gyerek testi-lelki fejlődéséért, de a szülő
felelős az óvónőért is. Ő vitte oda a gyerekét, ő tud bármilyen
hatást gyakorolni a gyerekkel történő eseményekre, egy óvodás
gyereknek semmilyen érdekérvényesítő képessége nincsen egy
kellően elszánt felnőttel szemben. Tehát a szülő feladata a gyereket érintő problémákat megoldani. Ha magától nem teszi, a
gyermekvédelem gyakorolhat pressziót.
A gyereke jogaival és érdekeivel tisztában levő szülő tehát
bemegy az óvodába és felelősségre vonja a vezetőt. Nem hagyja magát süketeléssel kifizetni, hogy nem kapták meg az ítéletet, vagy megkapták, de az nem foganatosítja az eltiltás eszközlésének hatályba léptetését, de a szülő ezt végig sem hallgatja,
közbevág és emelt hangon közli, hogy őt az sem érdekli, ha a

bíróság Kiváló Dolgozó érdemérmet adott Emné Esilonának,
ha a gyereke őmiatta bepisil és reszket, ha meglátja, márpedig
az ő gyereke itt egy fizetett szolgáltatást vesz igénybe, és ő a
gyereke nevében is kikéri magának, hogy ilyen baszatlan picsákra bízzák!
A szülő itt már üvölt. Azt mondja a vezetőnek, hogy baszatlan picsák, nem pedig hogy kielégítetlen nemiszervek, mert dühös, fel van háborodva, és azt akarja, hogy a vezető ennek világosan tudatában legyen. A szülő ezenfelül lehet egy kétségbeesett anyuka, aki a sírás határán áll, egy sértetten mennydörgő
apuka vagy legcélszerűbben egyszerre mind a kettő, lényeg a
maximális hangerő, és nem szabad megfeledkezni az asztal
csapkodásáról. Nagyon sokat segít, ha többször, igen nagy erővel és hangos zajjal rávágunk az asztalra. Ugyanis nem az a
cél, hogy a vezető megoldja a problémát, hanem az, hogy az
idegeire menjünk.
Az óvodába azonban sok gyerek jár, és ezek mind elszenvedői Emné Esilona ámokfutásának. A szülők természetesen nem
tartoznak a fenti a) és b) pontokban jellemzett kártékony elemek közé, hanem szeretik és megvédik a gyerekeiket, és előbbutóbb mind el fognak menni a vezetőhöz Emné Esilona miatt.
Lehet, hogy egymásnak adják a kilincset, de az is lehet, hogy
egyszerre mennek be hat gyerek szülei, az hattól akár huszonnégyig bármennyi embert jelenthet, és egyszerre fognak ordítani a vezetővel, akinek jellemétől, pontosabban stressztűrő és
problémamegoldó képességétől függ, hogy ezt meddig tűri. Lehet, hogy már idegcsillapítókon él és Emné Esilona még mindig futja az ámokot, de közben mindkettejük ellen újabb feljelentések érkeznek, mert némelyik gyerek ruhájában vagy játékaiban mikrofon volt, amit a szülő kapcsolt be érkezéskor vagy
a gyereket tanította ki rá, ez mindegy, mindenesetre bizonyítékok születnek, hogy Emné Esilona trágárul beszél a gyerekekkel, pattog velük, és megeshet, hogy némelyik gyereknek ez a
mikrofonja nem diktafonhoz vezet, amit este majd meghallgatnak otthon, hanem mobilhoz, amiről előzőleg fölhívták apát
vagy anyát, és ő odakint sétálgat és hallgatózik, amikor pedig
úgy beszélnek a gyerekével, ahogy márpedig óvodás gyerekkel
nem beszélünk, akkor berohan, összeteremti Emné Esilonát és
fölpaprikázva robog a vezetőhöz, hogy most azonnal vessen

ennek véget, mert ő nem áll jót magáért. Az ilyen hangfelvételek a bíróságon nem sokat érnek, de ki szoktak kerülni a netre,
és akkor Emné Esilonának a városban nem lesz maradása,
nemhogy az óvodában.
Persze némely szülők megoldják ezt azzal, hogy kiveszik a
gyereküket és máshová viszik, de ha ez netán többletköltséget
jelent – mert hisz nyilván azért járt a gyerek emide, mert ez
volt közel, a másik ovi messzebb van –, akkor a vezető kaphat
egy kártérítési keresetet és járhat a bíróságra. Ami akkor se kellemes időtöltés, ha a végén nem kell fizetni.
Megint más szülők viszont, ha a vezető netán szintén csak
egy alkalmazott, elmennek az üzemeltetőhöz és ott követelik
Emné Esilona kirúgását, a vezető kirúgását, meg esetleg még
akiket Emné Esilona rávett a gyerekek terrorizálására, azokét
is, teljes joggal, aki egyszer már elkezdett gyerekekkel szemétkedni, arra soha többé semmilyen gyereket nem szabad rábízni.
A sajátját sem, pontosabban azt a legkevésbé, mert azt sokkal
súlyosabban tudja terrorizálni, ezért ha a kontaminálódott alkalmazottak közül bármelyiknek van kiskorú gyereke, sürgősen be kell jelenteni a gyermekvédelemnél. Ez megint a szülők
felelőssége, hiszen az összes felnőtt közül ők vannak a leginkább tisztában az egyes alkalmazottak gyerekterrorveszély-fokozatával, és felelős felnőttekként más gyerekének is a védelmére sietnek. Pontosan úgy, ahogy Emné Esilona gyerekét a
sajátjukkal együtt kimentenék, ha Emné Esilona őrültsége más
irányt venne és rájuk gyújtaná a házat.
Mindezen magatartásformák első számú következménye várhatóan és elvárhatóan az lesz, hogy a vezető és/vagy Emné Esilona ideg-összeroppanást kap és a szanatóriumban nincs kit
terrorizálnia. Ez esetben értésükre lesz adva, hogy felgyógyulásuk után nehogy még egyszer megpróbáljanak gyerekek közelében dolgozni. De persze megeshet, hogy egyszerűen kirúgják
– Emné Esilonát, a vezetőt, mindkettejüket, akár az összes óvónőt. A munkaerő ma nem érték, még a jó munkaerő sem, hát
még a rossz. Az ne is legyen érték, ha kárt okoz, pláne ha sérült
embereket csinál gyerekekből. Akkor inkább sérüljön ő. Neki
volt választása, a gyereknek nem. Menjen szanatóriumba, börtönbe, menjen el közmunkában falevelet söprögetni, mindhárom rengeteg időt nyújt elmélyült töprengésre, márpedig sok

időbe telik rájönni, hogy hol szúrtuk el. Aki gyűlöli a gyerekeket, az menjen vagont rakodni, sminkesnek pornóstúdióba,
menjen akárhová, ahol nincsenek gyerekek. De táguljon a gyerekek közeléből.
Szeretettel ajánlom cikkemet a Karolina úti Ortopéd Klinika
gyermekosztályán a hetvenes-nyolcvanas években dolgozó nővérkéknek, ha ugyan élnek még, akiknek soha senki nem szabta feladatukul, hogy fegyelmezzék a gyerekeket, mégis megtették, és ezzel végleg kipároltak belőlem mindenféle tekintélytiszteletet. Soha ne bassz ki gyerekkel, mert évtizedek óta a föld
alatt leszel, amikor még mindig emlegeti.
Disclaimer. Nem jártam utána, hogy Emné Esilona története
igaz-e vagy mennyiben igaz. De van helyette másik. Lehetnek
Zéné Bébözsik vagy Efné Kámarik – mind egyformák, és ha
nem teszünk ellenük, a mi gyerekeinket fogják terrorizálni.

2016.02.01.

Verecke
Fölmeredt egy beszélgetésben, hogy jól meg kellene verni Emné Esilonát, ha más nem segít (de csak akkor), jómagam pedig
határozottan a verés ellen foglaltam állást – de kaptam olyan
kérdést, hogy ez mégis akkor most hogyan, melyik itten az én
véleményem? Merthogy olvasnak az emberek kortárs irodalmat.
Nos, az én véleményem az erőszakmentesség, viszont a Kissy
nem programbeszéd, hanem regény. Ilyenek voltak már máskor
is, az emberek a Sophie olvastán gratuláltak, amiért ennyire
szeretem a tengert, és meg voltak lepve, amikor azt feleltem,
hogy nem én szeretem, hanem Sophie. Persze kétségtelen,
hogy a Kissy a mi életünkről is szól, de ennél azért áttételesebben, és mi a verést számos okból nem alkalmazzuk.

De ha az olvasó figyelmesen visszagondol egeres élményeire,
meg fogja látni, hogy a verés már kezdettől, később pedig még
inkább, elsősorban a shindyk megállításának eszköze. Többször említettük az ellentmondást aközött, hogy a shindyk alapvetően gyáva emberek, és mégis neki mernek támadni bárkinek, aki leleplezéssel fenyegeti őket – hát ekkorra már ez az
utóbbi van előtérben, akár ölni is képesek, és meg kell őket állítani. Ha veréssel, hát veréssel. Ha nimbuszgolyóval, akkor azzal. Vanessának megvan erre az ideológiája, nem kell rossz fiúnak lenni, és nem bántják az embert.
De az erőszak kizárólag bűnözőkkel szemben alkalmazható
célszerűen, velük is csak azért, akkor és addig, mert fenyegetőleg lépnek fel, amikor támadnak, és ameddig ártalmatlanná
nem tesszük őket. Minden további bántalmazás mártírt csinál
belőlük, állatot magunkból és szimpátiát ébreszt irántuk a
szemlélőben. Valaha volt egy tévésorozat, aminek valahol a
legelején a rendőr elkapott egy bűnözőt és megverte, értelmetlenül, mert már ártalmatlan volt, illetve ha jól emlékszem, eleve nem volt különösebben veszélyes. Soha nem tudtam megszeretni ezt a rendőrt, s mivel a sorozat főszereplője volt, azt
sem. A címe Kisváros volt, és még akkor készült, amikor szerettük Usztics Mátyást.
Egyébként az erőszak csak erőszakot szül. Amikor már nem
önvédelem vagy mások védelme, elveszíti célját és értelmét és
csak erőszak marad. Persze az emberben él a késztetés, hogy
minimum pofon vágjon egy ilyen alakot, amúgy a vita hevében, de nem nyerne vele semmit – annál többet veszít.

2016.04.06.

Fogas kérdés
„Meg lehet ütni egy gyereket egy tanítónőnek? És ezt a munkát
mással, egy másik gyerekkel elvégeztetni azt lehet? Nem
ugyanaz-e egy gyereket ütésre, hajhúzásra és egyéb fizikai fáj-

dalom okozásra rábírni, kötelezni, mintha a felnőtt maga csinálta volna?”
Első kérdés: nem.
Második kérdés: nem.
Harmadik kérdés: nem. Ez egyébként fogas kérdés. Ugyanis
ha a tanár megveri a gyerekemet, akkor kiverem két fogát, amiért verte a gyerekemet. Ha viszont a másik gyerekből csinál
pribéket, akkor alsó hangon négy fogát verem ki, amiért vereti
a gyerekemet, és négyet, amiért pribéket csinál a másik gyerekből, továbbá a másik gyerek szülőjétől is számíthat hasonlóra.
Ugyanitt fogpótlás megvárható.
Ami pedig a „szoláriumoztatást” illeti, borzasztóan érdekelne,
hogy ha a gyerek napszúrást kap és a büntetések terén oly tájékozott, de elsősegélynyújtásban kevésbé járatos tanerők sürgölődése mellett elhalálozik, akkor Andrea néni szül-e nekem
helyette másikat.

2016.05.24.

Luca hasznos tippjei
1.
Luca hatéves volt, amikor az apja hozzákezdett, hogy szexuális
játékszert csináljon belőle. Hogy miért pont ekkor, azt nem
tudja. De egy idő múlva már biztosan tudhatta, hogy amikor
anyja elmegy hazulról, apja nyomban elkezd vele szórakozni.
Évekbe telt, mire felfogta, hogy ez rossz, majd még tovább tartott felfognia, hogy nem ő a bűnös, ez nem az ő hibája. Vagy
talán még fel se fogta. Valószínűleg csak felnőtt fejjel érti meg
teljesen.
De védekezni már elkezdett. Két fontos módszere van: megakadályozni, hogy az apja bejusson a szobájába, illetve ha
mégis bejut, akkor eltűnni előle, láthatatlanná válni. Mindenfé-

le módszerekkel ki tudja ékelni a szoba ajtaját, és van egy rész
a szekrényben, amit belülről magára csuk és eltűnik benne.

Hogy ezek nem jó megoldások? Hogy az apjának elég, ha
egyszer véletlenül elköhinti magát a szekrényben, és onnantól
mindig ott fogja keresni? Hogy az apja egyszer megelégeli a
kinyithatatlan ajtót, és a saját felnőtt módszereivel oldja meg a
problémát, betöri, vagy egyszerűen nem ad időt Lucának, hogy
elbarikádozza magát? De hát Luca még mindig csak tizenkét
éves. Gyerek, tehát csak gyerekmegoldásai vannak.
De mégis van egyetlen megoldása, ami felnőttnek is becsületére válna. Készített egy videót, amiben elmondja és bemutatja,
hogyan zárkózz be kulcs nélkül – ez a videó címe, és hasznos
tanácsokat oszt meg benne sorstársaival, azokkal a gyerekekkel, akiknek az apjuk szintén… hát igen.
És nem Luca az egyetlen. Eddig három ilyen videóról tudunk,
a másik kettőt olyan gyerekek készítették, akiknek az apja nem
gyerekmolesztáló, hanem gyerekverő, aki nem tudja, hogy a

verés célja még régen, törvényi betiltása előtt is az volt, hogy
fegyelmezzük a gyereket, és nem az, hogy végezzünk vele.
2.
Luca helyzete annyival mégis jobb, hogy ő nem létezik. A
helyzete igen, az létezik, gyerekek millióit, tízmillióit bántalmazzák világszerte, de konkrétan Luca nem létezik. A fényképen nem ő van, hanem egy kislány, akit egész biztosan nem
molesztált senki, bizonyára nem is hívják Lucának, hanem eljátszott egy szerepet az UNICEF egyik kampányvideójában.
Hasznos túlélési tanácsok arra az esetre, ha az apád egy szörnyeteg. Miért, a hatvanas években arra az esetre osztogattak
hasznos túlélési tanácsokat, ha a politikusaink netán szörnyetegek és atomháborút robbantanak ki. Kirobbantottak? Szerencsére nem. Molesztálnak?
Molesztálnak. Itt veszti el hasznát az összes létező tiltakozás.
Én konkrétan arról tudok, hogy apák tiltakoznak, mert a kampányvideók apákról szólnak, pedig nemcsak apák molesztálnak. Valamint férfiak is tiltakoznak, pedig nem is csak férfiak
molesztálnak. Hát egyrészt a molesztálók elsöprő többsége férfi, és azon belül még mindig jókora többséget képviselnek az
apák. Bár kétségtelen, hogy akadnak nő molesztálók is, és azok
között még véletlenül sincsenek apák. Másrészt az is tény,
hogy a videókban a legkisebb jelentősége sincsen annak, hogy
konkrétan ki molesztál. Csak annak, hogy bármikor megteheti,
vagyis családtag, bármikor bejuthat a szobánkba és azt csinál
velünk, amit akar.
Harmadrészt, amit legfontosabbnak tartok, van itt egy elég
nagy félreértés. Méghozzá kétélű.
Egyfelől (úgy látszik) sokan elhitték, hogy ezeket a videókat
gyerekeknek szánták, olyannyira, hogy itt-ott fölbukkant gyerekeknek való tartalom társaságában, és ez sokaknál kiverte a
biztosítékot. Úgy látszik, nem mindenki értette meg, hogy bár
ezekben a videókban gyerekek szólnak gyerekekhez, az ő nyelvükön, az ő stílusukban, valójában ezek felnőtteknek való videók. Tényleg gond, ha gyerekek elé kerül, holott nem nekik való. Az állatmesék se az állatkölyköknek szólnak.

Másfelől (úgy látszik) még ennél is többen elhitték, hogy
ezek felnőtteknek való videók. Pedig gyerekeknek is.
3.
Kétélű videók, kétélű félreértés. Igen, ezek kampányvideók felnőttek számára. Ugyanakkor – ugye tudja az olvasó, kik a megcélozandó közönség mindenféle gyerekmolesztálással kapcsolatos közlendő számára? Hát persze hogy a gyerekek. Hiszen a
gyerekmolesztálóknak is ők a célpontjai. Ezeknek a videóknak
nem az a gyakorlati mondandójuk, hogyan bújjunk el a szekrényben, ha apa molesztálni akar, és nem is az, hogy csak apa
vagy csak egy férfi tud molesztálni, hanem az, hogy molesztálók márpedig léteznek, és jogunk van védekezni ellenük. Az a
gyerek, akit már elkezdtek molesztálni, értőn fogja fogadni ezt
és látja, hogy van kiút. Ha megtalálja a videót, onnan (amikor
apa alszik) eljut az UNICEF-hez, a HelpAPP alkalmazáshoz,
majd a segélyvonalakig és a gyermekvédelemhez.
Sokan dolgoznak azon, hogy a gyerekek segítséget kérhessenek, ha bántják őket – talán egy nap majd azon is dolgozhatnak
majd, hogy azt a segítséget a gyerekek meg is kapják. Jelenleg
bekerülnek egy lélektelen darálóba, ahol untalan el kell ismételniük egy részben közönyös, részben ellenséges hangulatú tömeg előtt, hogy pontosan mi történt, és nem lehetséges-e, hogy
apa nem egészen arra gondolt, amikor azt mondta, hogy letépi
a bugyidat, hiszen csak negyvenkilenc perccel később tépte le
valójában, tehát az előre megfontolt szándék itt már el is esik,
tisztelt bíróság, kérem védencem felmentését, elvégre példás
családapa és aranyérmes hörcsögtenyésztő – és ez megy éveken át, akár hosszabban, mint ameddig maga a bántalmazás tartott, akár még felnőtt korukban is tarthat. És amint Anoni Mara
nemrég megállapította, jelenleg az is fenyegeti őket, hogy miután a nagykorúsággal megszabadultak a bántalmazótól – esetleg úgy, hogy elindultak hazulról a semmibe, aztán hajléktalan,
kisiklott egzisztencia lett belőlük –, néhány évtized múlva újra
feltépi a sebeiket az állam, arra kényszerítve őket, hogy idős,
magatehetetlen exbántalmazójukat most már ők tartsák el, sőt
adott esetben még gondozzák, mosdassák, pelenkázzák is. Nekem nincs gyerekem, és nem bántalmaztam volna, ha lenne, de

ha lenne és bántalmaztam volna, akkor mindent inkább kérnék,
mint hogy ő gondoskodjon rólam öregségemre. Ha szeretem,
azért. Ha gyűlölöm, akkor meg azért.
4.
Amikor egy gyereket bántalmaznak, két ember van jelen, illetve mindkettőből több is lehet egyszerre: a bántalmazó és a gyerek. A bántalmazó nem fog fellépni saját maga ellen, legfeljebb
egymás ellen; ha többen vannak, össze is verekedhetnek azon,
hogy ki kezdje vagy ki meddig csinálhassa. Bár Cseh Tamás
dalában már létezett a kultúremberhez illő megoldás: tizenkét
fiú sorsot húzott, ki légyen első és ki légyen utolsó, ki légyen
első és ki légyen utolsó. A hatóságok, a hihetetlenül felkészült
és rátermett apparátus nem lesz ott. Az UNICEF sem lesz ott,
sőt az olvasó és én sem leszünk ott. Egyvalaki lesz ott, akinek
az az érdeke, hogy a bántalmazás ne történjen meg: a gyerek.
Egy bűntettet háromféleképpen lehet kezelni. Megelőzéssel;
az áldozat védekezési képességének fokozásával; utólagos
megtorlással.
A megelőzés a gyermekbántalmazásnál nem jön szóba, egyelőre egyetlen válfaja ismeretes, amikor a légitársaság az egyedül utazó kislányt elülteti a férfi mellől és inkább nő mellé ülteti. Ez viszont tényleg férfiellenes előítélet, sőt az illető férfivel
szembeni személyes előítélet, aki perelhet és meg is nyeri.
Nemcsak azt feltételezték róla, hogy gyerekbántalmazó, hanem
azt is, hogy elmeháborodott, konkrétan hülye, hiszen a repülőgép utasterének kellős közepén képes ilyesminek nekiállni, tucatnyi idegen látó- és hallótávolságában, holott nincs is nála ejtőernyő.
Az utólagos megtorlás klassz, de a súlyosabb büntetés még
soha nem csökkentette a bűnelkövetések számát. A nagyobb
arányú lefülelés az, ami csökkenti. Vagyis ha sok a zsebtolvaj,
és a büntetést fölemelik fél évről ötven évre, attól még ugyanannyi lesz a zsebtolvaj – ellenben ha föltalálnak egy zsebben
hordható készüléket, ami szirénázik és világító festékkel lefröcsköli a tolvajt, akkor hirtelen drasztikusan csökkenni fog a
zsebtolvajok száma, egy részük börtönbe kerül, a többi felhagy
ezzel.

Marad tehát az áldozat védekezési képességeinek fokozása.
Az áldozat azonban ez esetben gyerek. Bármennyi idős, sokkal gyengébb az elkövetőnél, máskülönben az nem is próbálkozna. Kiss Lászlóék áldozata felnőtt volt már, de egy negyvenkilós nő, ők meg kisportolt, erős férfiak, és még így is hárman támadtak egyre, nehogy kapálóztában véletlenül megüsse
az orrocskájukat. Ilyen bátor legények.
A valóban gyerek áldozat bármekkora lehet. Ha az olvasóban
olyan képzet támad, hogy a molesztált gyerekek úgy néznek ki,
mint némelyik felnőtt, sok felnőtt nőnél már magasabbak, festik magukat és úgy öltöznek, mint egy rüfke, akkor adja el a
számítógépét, nem veszi hasznát annak, amit olvas rajta. Vagy
inkább írja be a gugli képkeresőjébe, hogy „gyerek”, esetleg
„kislány” vagy „kisfiú”. Akiket látni fog, azokat feltehetően
nem molesztálták, de akiket molesztáltak, azok is így néznek
ki. Gyerekek. Mindenféle korosztályból, csecsemőkortól kezdve. Többnyire lányok, de fiúk is.
Hogy mit lehet föltenni a netre vagy bárhová, ami egy hathónapost vagy kétévest fölkészít arra, hogy védekezzen a molesztálás ellen, azt tudom. Semmit. Nem értené meg és nem is tudná alkalmazni. A testi ereje egy felnőttel szemben nulla, hasznosítható intelligenciája nulla, helyzetfelismerő képessége nulla. Még elszaladni se tud.
Hogy mit lehet írni, ami egy tíz-tizenkét évest fölkészít, azt
már nem tudom. Mi a magunk módján a Kissyvel próbálkozunk, jól tudva, hogy éppen a gyermekbántalmazásnak az a
módja marad ki, ami a legnagyobb probléma, a családon belüli;
de itt és így csak a neten (és néha máshol) támadó idegen, magányos farkasok ellen tudunk fellépni.
5.
Aki lehülyézi az UNICEF-et, mint Miklósi Gábor az Indexnél,
minket is lehülyéz. Az Anoni Mara Társaságot is, és mindenkit,
aki fellép a gyermekbántalmazás ellen. Mert ennek nem az a
módja, hogy klassz kampányvideókat készítünk a felnőttek számára, hogy adják nekünk az adójuk egy százalékát – senki se
gondolja, hogy ettől kevesebb lesz a molesztált gyerek, vagy
hatékonyabb segítséget kapnak. Az a módja, hogy klassz kam-

pányvideókat készítünk a gyerekek számára, hogy tudjanak róla, hogy létezik molesztálás és létezik segítség.
6.
Feltéve, hogy tényleg létezik segítség.

2016.06.01.

A gyermekblansírozás
természetrajza
Nyelvészeti expozé
Úgy fest a dolog, jelenleg nincsen elfogadott magyar szó arra,
hogy child grooming. Az angol ige egy főnévből ered, ami embert jelentett valaha, és a vőlegényt jelentő szóösszetétel utótagja lett, de hozzájárult egy másik jelentés is: szolgálattevő,
gondoskodó. Ma elsősorban lovak körüli gondoskodásra használják, ápolni, csutakolni, de a brit királyi család mellett is van
egy tisztviselő, akinek ez a címe. Igeként jelent lóápolást, valakinek a külsején végzett igazgatást, csinosítást, különböző dolgok előkészítését, és „kísérletet arra, hogy kiskorú vagy felnőtt
bizalmát elnyerjük azzal a céllal, hogy szexuálisan kihasználjuk az illetőt”.
Ez utóbbi érdekel minket, és erre találtam ki a címbeli kifejezést. Gyermekblansírozás. Ugye szép? Mit, hogy nem szép?
Akkor jó, mert pontosan ez volt a célom.
A blansírozás egy konyhai szakkifejezés, zöldségek és gyümölcsök rövid hőkezelését jelenti, ami által megőrzik ropogósságukat és C-vitamintartalmuk nagy részét. Ez remek analógia.
A blansírozó pedofilnak ropogós, vitamindús gyermekre van
szüksége, vagyis olyanra, aki vidáman és lelkesen vesz részt
bármiben, amire ő rá akarja venni – oppozícióban azzal a gyermekkel, akit egyszer csak elkapnak egy sötét sikátorban és

megerőszakolnak, őrajta sokkal jobban látszik, sokkal könynyebb lebukni vele.
A blansírozás egy előkészítési folyamat, magától értetődően,
hiszen a cél az, hogy a nyers gyermekből fogyaszthatót nyerjünk.
A blansírozás célja és lényege, hogy ne lehessen lebukni,
még hosszú távon sem. Az analógia azt is tartalmazza, hogy a
gyermeket zöldséghez hasonlítottuk, márpedig tényleg zöld –
éretlen –, a blansírozás pedig a fehéret jelentő francia szóból
ered, és a fehér jelent legálisat is. Pontosan ez a célja a blansírozónak: legálissá tenni a gyerekmolesztálást. Igazán nevezhetjük séfnek.

A séf munkához lát
Szó sincs arról, hogy egyből lehetne hámozni és be vele a fazékba. Zöldbabot lehet, gyereket nem lehet. A séf először is a
gyerek egész környezetét kezdi blansírozni – itt nem igazán áll
meg a konyhai analógia, mert egy valódi mesterszakácsnak
esze ágában sincs a zöldséget termesztő gazdát és egész családját is blansírozni egy tál főzelékért, de annyi baj legyen, az analógiák sorsa, hogy sose lehetnek igazán találóak.
Hogy mit csinál a séf és hogyan, annak elmondásához Jim
Tanner és Stephen Brake doktorok Exploring Sex Offender
Grooming című tanulmányát fogom használni, amely 2013-ban
készült és a fentebb linkelt Wikipédia-oldalról érhető el.
A séf tehát munkához lát. Fellapozza a szakácskönyvet a negyedik oldalon, ahol a gyerekekről szóló fejezet kezdődik. Ennek első hat oldala a gyerek környezetének, második hat oldala
magának a gyereknek a blansírozásával foglalkozik. „Míg a
gyermek egész környezetéhez kevés zaklató fér hozzá, minél
nagyobb a blansírozható kör, annál nagyobb sikert ér el az elkövető az áldozat megszerzésében és megtartásában.” (Saját
fordításom.) Figyeljünk föl arra a szóra, hogy megtartás. A séfnek nem csupán annyi a célja, hogy megszerezze és elfogyaszsza a gyermeket, hanem (megint sérül a zöldbabos analógia)
rendszeresen lakmározni akar belőle, kvázi ott tartani a hűtő-

szekrényében. Hogy ez konkrétan hogyan működik, látni fogjuk. Ez az a rész, ami a blansírozó séfet az összes többi pedofiltól megkülönbözteti: a többiek egyszer vagy néhányszor támadnak, a blansírozó viszont legalizálja tevékenységét és bármilyen időtávlatban folytathatja.

Hozzáférés, vonzás, alibi
A környezet blansírozása három célterülettel kezdődik: hozzáférés, vonzás, alibi. Mindezek célja olyan helyzet kialakítása,
amikor a séf hosszú időn át rendszeresen érintkezhet a zöldbabbal, adott esetben felügyelet nélkül is, és ezt mindenki természetesnek veszi, nem kezdenek gyanakodni, nyomozni.
Hozzáférés. A séfnek mindenekelőtt kettesben kell maradnia
a zöldbabbal. Minthogy a zöldbab nem zöldbab, hanem egy izgő-mozgó embergyerek, akire a szülei és esetleg mások is vigyáznak, ez egy cseppet sem egyszerű. A hozzáférés azt jelenti,
hogy felügyelet nélkül, számottevő ideig kettesben lenni a gyerekkel. Természetesen egy gyereket alapszinten molesztálni
másodpercek alatt is lehet, az ember odamegy, megfogja itt-ottamott, kész. Az viszont rengeteg időbe telik, hogy lebeszéljük
arról, hogy kirohanjon és elmondja – hogy mennyibe, azt nem
tudhatom, de szerintem istenkísértés ezzel úgy próbálkozni,
hogy egy-két családtag házon belül található. Az egyik tanulság, amit levonhatunk ebből: minél többet vagyunk a gyerekünkhöz olyan közel, hogy pillanatok alatt elérhessen minket,
annál nehezebb lesz blansírozni. Így már csak az egészen vakmerő séfek próbálkozhatnak.
Nem szabad persze elfeledni, hogy minden gyerek körül vannak felnőttek, akik alapértelmezésként korlátlan időtartamot
tölthetnek vele, és senki nem kérdez semmit: a szülők. Az ő
esetükben a környezet alapból már blansírozottnak tekinthető.
Más rokonoknak nagyjából csak a szülőket kell blansírozniuk,
mindenki más magától értetődőnek veszi, hogy a gyerek mellett vannak. Aki nem rokon, annak a tanár vagy korrepetitor,
edző, bébiszitter, cserkészvezető és hasonlók feladatköre jelentheti a környezet blansírozását.

Vonzás. A környezet blansírozásának az is része, hogy a séf
ne csak lehetségessé tegye ellenőrizetlen együttlétét a zöldbabbal, hanem kívánatossá is. Egy edző például külön foglalkozhat
egy gyerekkel, hogy az jobb eredményt érjen el. Egy barát fölajánlhatja, hogy korrepetálja angolból. A környezet tehát innentől elfogadja hosszabb időn át való rendszeres együttlétüket, és örül is neki, hiszen a gyerek majd jól megtanul – valamit.
A vonzás azt jelenti, hogy a séf elég fontossá teszi magát a
zöldbab életében ahhoz, hogy a kapcsolat megszakítását senki
se kívánja. A szülők maguk gyakorolnak nyomást a gyerekre,
hogy lépjen a kapcsolatba és maradjon is ott. Ugyanakkor a
gyerek számára is vannak a kapcsolatnak olyan értékei, amik
hiányoznának, ha a kapcsolat megszakadna, és a séf világossá
teszi számára, hogy ha a kapcsolat szexuális jellege napvilágra
kerül, akkor elválasztják őket egymástól. A gyerek tehát azért
hallgat, mert a kapcsolatban rejlő pozitív élmények erősebbek,
mint a negatívak, és mert tudja, hogy a szülei nagy reményeket
fűznek a séffel való kapcsolatának ahhoz a részéhez, amiről
tudnak (hogy megtanul angolul stb.). A hallgatás egyéb okairól
később lesz szó.
Alibi. Ez a szó itt mást jelent, mint általában a kriminológiában: nem a séf mint gyanúsított állítja, hogy máshol volt és
mást csinált, hanem akár a szülők is, vagy maga a gyerek, illetve legelsősorban az a cél, hogy soha ne legyen belőle gyanúsított. A séf célja megakadályozni, hogy a zöldbab kitálaljon, illetve hogy higgyenek neki, ha mégis. Ez jelentős különbség a
blansírozó és a nemi erőszaktevő között. Varga Béla úgy látta
megakadályozhatónak, hogy bűne kitudódjon, hogy megölte áldozatát. Kiss László és bűntársai egyáltalán nem találtak módszert erre. Mindkét esetben lebuktak. A blansírozó nem akar lebukni, ezért először is megteremti az alaphelyzetet, amelyben
legálisan, az összes többi szereplő által kívánt okból maradhat
kettesben a zöldbabbal; méghozzá minél többet és minél nagyobb elszigeteltségben, hiszen a kívánt eredmény eléréséhez
idő kell (hogy megtanuljon angolul vagy bajnok legyen magasugrásban); és megteremti a magyarázatot a nehezen magyarázható dolgokra, például a nemi szervek fogdosását a tisztaság ellenőrzéseként állítja be.

Az alibinak a félelem is része lehet. Félelem attól, hogy ha hitelt adnak a vádnak, akkor a gyereket kiteszik a sportegyesületből vagy az iskolából; ettől a gyerek is félhet meg a szülők is
(bár más-más okból, a szülők a gyerek karrierjét félthetik, míg
a gyerek nem szeretné elveszíteni a barátait). Félelem attól,
hogy mi történhet, ha megvádolják ezt a köztiszteletben álló
embert – ez a környezet blansírozásának egyik legfőbb célja.
Kiss László és a hozzá hasonlók magas szintre jutottak ebben,
egy egész országot predesztináltak arra, hogy ne higgyenek
semmiféle vádnak, akár még egy bírósági ítéletnek se, vagy ha
mégis, akkor többet nyomjon a latban az ő sok-sok „eredményük”.

Helyzet, sárm, hatalom, hírnév
A séfet négy tényező segítheti a fenti célok elérésében.
Helyzet. Ez lehet társadalmi vagy személyes alapállás. A séf
lehet társadalmi helyzeténél fogva minden gyanú fölött álló
ember, például pap, orvos, edző, köztiszteletben álló személyiség. Ez egyre nehezebben fog segíteni a blansírozásban, ahogy
az emberek felismerik, hogy egy ilyen kiválóság is lehet szemétláda – Kiss Lászlót még elvakultan védelmező ismerősöm
is szar alaknak tartotta, vallásos lelkesedése csak sportbeli
„munkásságára” terjedt ki. Az lassan közmondásos, hogy a katolikus papok milyen áhítatos, meghitt kapcsolatot ápolnak a
ministránsgyerekek és a novíciusok fütyijével, még ötven év,
és nem engednek gyereket a közelükbe. Sajnos még ötven év.
A személyes pozíció az, amikor valaki nem állása vagy rangja alapján, hanem egyszerűen mint derék ember szerezte meg a
környezet bizalmát. A társadalmi pozíció is segítheti persze a
személyes pozíció kialakítását és össze is mosódhat a kettő –
egy jól szituált üzletembernek (társadalmi pozíció) nyilván
sokféle módja nyílik kimutatni, hogy ő milyen rendes, emberszerető ember (személyes pozíció), adakozik a köz javára, felkarol jó ügyeket. Természetesen igaziból, függetlenül attól,
hogy eleve azért teszi-e, mert blansírozó szándéka van, vagy
csak felhasználja a jócselekedetei folytán kialakult bizalmi légkört – maguk a jótettek nyilván igaziak.

Attól még, hogy a séf pedofil, és sok mindent egy (több) gyerek és a környezet blansírozásának szándékával tesz, még tehet
egyéb dolgokat is, akár teljesen igazi jó szándéktól áthatva. Hiszen összetett személyiségek vagyunk.
Jómagam társadalmi pozíciót, nagy örömömre, nem értem el.
(Nem azért örülök neki, mert így mentesülök a gyanútól, hogy
blansírozási szándékból tettem – elvégre a köztiszteletben álló
emberek többsége egyáltalán nem pedofil –, hanem mert a társadalmi pozíciók több macerával járnak, mint amit én vállalnék.) Valami személyes pozícióm néhány embernél alighanem
van, de egyetlen gyerek sincs, akinek a környezete egészére
ilyen hatást tettem volna. Mondjuk a szülők ismernek, a nagyszülők már csak látásból, a szülők testvérei legföljebb ha hallották már a nevemet. Az életben ez így működik normálisan,
nem kerülünk automatikusan bizalmi viszonyba Nyuszi rokonaival, barátaival és üzletfeleivel azáltal, hogy Nyuszival bizalmi viszonyba kerültünk.
Sárm. Egy jóvágású, szavakész, barátságos ember, aki megnyeri mások bizalmát, könnyebben vált ki „ugyan már” reakciót, amikor megvádolják. Ugyanakkor az ilyen emberek már az
elején is előnyben vannak, a hozzáférés és a vonzás megszerzésénél.
Hatalom. Ennek három vonulatát különböztetik meg a szerzők.
Politikai hatalom. Míg a társadalmi helyzet bizalmat ad, a
politikai hatalom adhat bizalmat, félelemkeltő tekintélyt vagy a
kettő vegyülékét. A középkorban természetesnek tekintették,
hogy ha a király vagy egyéb nemesúr megkívánja a lányukat,
ott nincs apelláta, bár arról nincs konkrét ismeretem, hogy ez
mennyire terjedt ki gyerekekre. Ilyen hatalom birtokosának tekinthetők politikusok, vállalati vezetők, fegyveres testületek
tagjai, befolyásos médiaszemélyiségek. A hozzáférést és a vonzást a kellő mértékű hatalom magával hozza, az alibi pedig a
megtorlástól való félelem folytán fakad belőle.
Pénzügyi hatalom. Hasonlóan a politikai hatalomhoz, a pénzügyi hatalom birtokosa is a család fölött áll a társadalmi ranglétrán. Módjában áll jelentősen előremozdítani vagy visszavetni a család anyagi helyzetét. Említhetők itt alapítványok gondozói, filantrópok, a családtagok főnökei, és persze maguk a

szülők is. (A tanulmány szerzői nem említik a gyerekprostitúciónak azt a változatát, amikor a gyereket maguk a szülők engedik át pénzért, hiszen ez már valóban kilóg a blansírozás fogalomköréből, a vásárlónak nem kell elhitetnie senkivel, hogy
nem teszi, amit tesz; csak arra van szükség, hogy ne legyenek
tanúk, maguk a szülők saját magukat blansírozzák.)
Abszolút hatalom. Irányítás félelem által, amit kiválthat a fizikai hatalom (testi erő, fegyver) vagy a zsarnoki hatalom (fenyegető fellépés, politikai diktatúrában betöltött szerep). Kicsi
gyerekekkel szemben bármely felnőtt képes erre. Diktatúrákban az erőszakszervezetek minden tagja abszolút hatalommal
bír a közember fölött. A hozzáférés módja ez esetben az, hogy
az illető egyszerűen odamegy a gyerekhez és magával viszi;
vonzásra nincsen szükség, senki se kérdezi, hogy a család vagy
a gyerek mit akar; az alibit pedig egyszerűen az adja, hogy az
életüket érzik veszélyben, ha ki merik nyitni a szájukat.
Hírnév. Híres emberek fel tudják használni hírnevüket arra,
hogy hozzáférjenek gyerekekhez – hisz micsoda megtiszteltetés –, a vonzást nem is kell magyarázni, az alibi pedig abból fakad, hogy a gyerek és a család egyaránt sejti – ha maga a híres
ember ki se mondja, akkor is –, hogy senki nem hinne nekik, a
híresség ilyet biztosan nem tehetett, nyilván csak pénzt akarnak
belőle kizsarolni, és így tovább. Eklatáns példája ennek Roman
Polański, aki negyvennégy évesen, már hírneves rendezőként
arra csábított egy tizenhárom éves kislányt, hogy menjen el vele a házába modellfotózásra, és pezsgőt is ittak. Mindebbe a
lány és a szülők is beleegyeztek, amit nem tettek volna, ha nem
egy híres külföldi rendező kéri, akinek hírnevéből némi sárm is
fakadhatott – vagy legalábbis feltételezem, hogy egy nemzetközi filmes körökben forgó ember megtanulja, hogy kell sármosan viselkedni –, és természetesen hatalmat is éreztek a kezében, hiszen egy ilyen ember bármeddig egyengetheti a kislány útját.
És ha Polańskit nem a farka vezeti, akkor ez működhetett is
volna. Ha nem tömi tele nyugtatóval és nem erőszakolja meg,
akkor bemutathatta volna a világnak a fiatal modellt, akiből –
ha Polańskinak tényleg volt ilyen befolyása – szupermodell
válhatott volna, és bár mindenki tudta volna, hogy kettejük között valamiféle kapcsolat van, senki se hitte volna igazán ko-

molyan, hogy a negyvennégy-öt-hat éves, elvált és megözvegyült rendező egy tizenhárom-négy-öt évessel szexel. A gyanúsítás megmaradt volna pletykaszinten, pletyka meg úgyis mindig van, ha pártfogó és pártfogolt között ilyen nagy a különbség korban, vagyoni helyzetben, társadalmi állásban stb.
Ugyanakkor ha valamennyire már bevezeti a kislányt a csillogó
showbusinessbe, akkor több reménye lehetett volna, hogy az
megszédíti és beleszeret Polańskiba, vagy ha nem, akkor legalább a folytatás, a további csillogás reményében hajlandó odaadni magát.
Mert a blansírozásnak az a lényege, hogy nem szabad megragadni a zöldbabot és a serpenyőbe dobni, hanem rá kell venni,
hogy önként másszon bele, és legalább tegyen úgy, mintha jól
érezné ott magát. Bármit is mond a többi szakácskönyv.

Határátlépés, titkosság, elszigetelés
Számos ember rendelkezik az itt felsorolt tulajdonságokkal
vagy egy részükkel, és a nagy többségük nyilvánvalóan nem
pedofil. Általában olyan embereket akarunk a gyerekek mellett
látni, akik barátságosak velük, érdeklődőek, bevonják őket közös tevékenységbe, és az sem baj, ha egyszer-egyszer megkérhetők arra is, hogy vigyázzanak rájuk. Olyan embereknek is
örülünk, akik állásuk, társadalmi pozíciójuk révén támogatni
tudnak egyes gyerekeket vagy gyerekcsoportokat, akik szegények és/vagy tehetségesek. A társadalomnak igénye van rendőrök, tanárok, edzők, papok, orvosok munkájára, sokszor gyerekekkel kapcsolatban is. Nagy baj lenne, ha elmarnánk a gyerekek mellől azokat az embereket, akik valóban jót akarnak nekik, csak például nem jó a szociális önkifejező készségük.
Hogyan különböztethetjük meg a gyerek közelében levő jó
embert a blansírozótól? A válasz megint három kulcsszóból áll.
Határátlépés. A blansírozó pedofil, tehát előbb-utóbb szexuálisan is közelednie kell a gyerekhez. Sajnos ha a gyerekkel való kapcsolatot a szexuális közeledés céljából építette ki, azt
csak utólag tudjuk meg, akkor viszont alaposan meg kell vizsgálnunk összes korábbi magatartását abból a szempontból,
hogy nem blansírozás volt-e. Annak eldöntése, hogy egy cse-

lekmény szexuális közeledés-e, úgy lehetséges, hogy megvizsgáljuk, átlépte-e a gyerek határait.
Határátlépés az, ami kényelmetlenséget, zavart okoz, egyfelől
a gyerekben, másfelől a környezetben, amikor értesülnek róla.
(És persze szándékos, teszem hozzá – a tanulmány nem tér ki
arra, hogy véletlenül is rá lehet nyitni valakire a fürdőszoba ajtaját, és létezhet szituáció, amikor nehéz eldönteni, hogy véletlen volt-e. A felnőtt elnézést kér és becsukja. De egy más alkalommal újra előfordul, és még többször, mert mondjuk ő egy
edző, aki népes gyerekcsapattal dolgozik, igazán nem tarthatja
számon mindegyikük hollétét minden pillanatban. Számonkérés esetén azt mondja: ő kopogott, de nem volt válasz, hát benyitott. A gyerek azt állítja, nem hallott kopogást. S tessék, egy
gyerek szava áll egy felnőttével szemben, aki ráadásul élvezi a
közösség bizalmát, hiszen rábízták a gyerekeiket. Az ilyen
helyzetből az jelenthet kiutat, ha bevezetnek egy egyértelmű
„foglalt” jelzést – mármint ha a fürdőszoba nem zárható, mert
mondjuk csoportos zuhanyozói vannak.)
Van négyféle cselekmény, ami egyértelműen határátlépés.
Nemi szervek felfedése; ezek megérintése (mindkét esetben lehet szó a felnőtt, a gyerek vagy egy harmadik szereplő testrészeiről); szexuális tartalmú anyagok megmutatása; a szexualitás bevonása a beszélgetésbe a gyerek életkorának nem megfelelő módon.
Nyilván ezek sem mind fekete-fehérek. Ha leülünk a gyerekkel tévét nézni, nem tudhatjuk, hogy mit fogunk látni. Ha éjfélkor tesszük, akkor azért már nem érhet nagy meglepetésként,
hogy a műsorszerkesztők nem számítanak gyereknézőkre.
A gyerek nemi szervének legális felfedése, adott esetben
megérintése például orvosi vizsgálatnál, beavatkozásnál fordulhat elő (fejlett országokban azonban előírják a szülő jelenlétét
és a gyerektől beleegyezés kérését, ha már elég nagy, hogy kényelmetlenséget okozhasson neki a dolog), de ettől függetlenül
az amúgy steril szituációban is felléphet szexuális töltet. Serdülőknél bármi kiválthat nemi izgalmat. A helyzettel nincsen
probléma akkor, ha az izgalmat a gyerek érzi és nem az orvos
vagy nővérke, és ők szakemberként reagálnak rá („nincsen
semmi baj, ez természetes ilyenkor”, mondják). Megemlítendő
még az a szituáció, amikor kisgyereket öltöztetünk, esetleg

mosdatunk, olyan kicsit, akivel ezt még mások előtt is tehetjük,
és jelen van egy ellenkező nemű, nagyobb gyerek (természetesen felöltözve), aki nem a kisgyerek nagyobb testvére, mert annak nem újdonság. Nem pedofil az a tízéves, aki kíváncsi az ellenkező nemű kétévesre, viszont gond van azzal a felnőttel, aki
ezt a helyzetet arra akarja használni, hogy felvilágosításképpen
a puszta rápillantásnál részletesebb vizsgálódásra ösztönözze a
nagyobb gyereket.
Felnőtt nemi szervének felfedésére gyerek jelenlétében egyetlen legális helyzetet tudok elképzelni: ha a felnőtt egy nő, aki
most azonnal szülni fog, csak a gyerek (több gyerek) van jelen,
és nincs már idő vagy mód segítséget hívni. De ez a szituáció is
nélkülözi a szexuális töltetet, akkor is, ha a gyerek serdülő fiú,
akinek érdeklődési körét egy meztelen nő a helyzettől függetlenül maximálisan uralja.
Ami a szexualitás társalgásba való bevonását illeti, ez leggyakrabban felvilágosítási szándékkal jelenik meg azoknál,
akik nem séfek. Alapszabályként leszögezhető, hogy a nemi
élet semmilyen részletéről vagy vonatkozásáról nem világosítunk föl gyereket kéretlenül, vagyis azért, mert hirtelen ez az
ötletünk támadt. Ha a gyerek kérdez, az nehezebb ügy. Ha nem
mondhatjuk, hogy kérdezze meg a szüleit (nem fogja), legalább
igyekezzünk elkerülni, hogy a gyerek kényelmetlenül érezze
magát, például attól tartson, hogy a magyarázat mellé gyakorlati bemutató is lesz – amit ő nem kért.
A fenti négy kategória nem meríti ki a határátlépés összes
válfaját, csak a legegyértelműbbeket. Vannak cselekmények,
ahol sokkal nehezebb eldifferenciálni az indítóokot.
Ilyen a nemi szervet nem érintő, meg sem közelítő fogdosás,
tapogatás. Gyerekek bőrét megérinteni kellemes dolog, egészen
selymes huzat borítja őket, amit a nyelv hamvasnak nevez; nem
vagyok bőrgyógyász, nem tudom, mi okozza a különbséget. A
bőr alatt azonban lakik valaki, akit zavarhat, ha összetapogatjuk, akkor is, ha nem olvas ki ebből szexuális közeledést; illetve érezheti úgy akkor is, ha nem is annak szántuk. Mindez akkor is igaz, ha a gyereket ruhán keresztül érintjük meg.
Titkosság. Természetesen a gyerekeknek is lehetnek és vannak titkaik, adott esetben a szüleik előtt is, hiszen ők is szuve-

rén emberi lények. A kérdés az, hogy a feltételezett séffel közös titkai is vannak-e, és ha igen, milyen természetűek.
Aki olyat mond egy gyereknek, hogy „de ez legyen a mi titkunk”, elásta magát. A gyerekek nem tartják jól a titkokat, és
ha csak annyi kiszivárog, hogy létezik egy titok, ami csak a
kettőjüké, semmi nem menti meg attól, hogy a zöldbab blansírozásán szorgoskodó séfnek nézzék, pedig a titok mondjuk az
volt, hogy a gyerek befocizott egy ablakot, a felnőtt barát kifizette, és azt mondta, hogy ne szomorítsuk ezzel a szüleidet, van
elég gondjuk. Nagyobb a gond, ha – serdülőkorban nem ritka –
a gyerek maga jön oda azzal, hogy van egy titka, nem a felnőtt
baráttal, rokonnal, edzővel stb. közösen létrejött titok, de most
már ő is tud róla és valahogy viszonyulnia kell ehhez. Mert lehet a gyerek szerelmes, lehet beteg vagy félhet ettől (tessék föllapozni dr. Veres Pál könyveit, mennyi minden képtelenséget
tudnak gyerekek összeképzelegni egyedül a szexualitás terén,
és a test többi funkciójáról még nem is szóltunk), lehet terhes
vagy félhet ettől, avagy lehet ez a helyzet egy lánnyal, akivel ő
együtt volt, lehet, hogy molesztálták vagy ő molesztált, vagy
bármi rosszaságot (akár igazi büntetendőt) követett el, drogozik, iszik, szerencsejátékozik, gyilkosságot látott, kitetoválták
vagy éppen beállt katolikusnak. Szörnyűségek egész skálája
fordulhat elő egy gyerek életében, és minél nagyobb a baj és
minél nagyobb a gyerek, annál valószínűbb, hogy a családján
kívül keres magának bizalmast. Ilyenkor van olyan választásunk, ami garantáltan rossz: kiadni a gyerek titkát, akárhogyan,
akárkinek. Merle főhősét többek között az indította el az úton,
amely kétmillió ember gyilkosává tette, hogy kamaszkorában a
papja megsértette a gyónási titkot. (Nem tudom, hogy az életben is így volt-e.) Az összes többi lehetséges választás vagy jó,
vagy nem.
Amint mondani szokták, vannak jó titkok és rossz titkok. Jó
titok az, ha meglepetéssel készülünk valaki szülinapjára. Rossz
titok az, ami ha kiderül, valakit szomorúvá vagy dühössé tesz.
De van egy másik felosztás is. A gyerek saját titka kontra másvalaki titka. Azok, amiket föntebb felsoroltam, a gyerek titkai,
léteztek már azelőtt is, hogy elmondta volna bizalmas barátjának. Ha a titok kettejük között keletkezik, akkor van gond.

Elszigetelés. Amikor a séf együtt van a zöldbabbal, el akarja
szigetelni a környezettől. A világ tudhatja, hogy találkoznak,
azt is, hogy hol és mikor, de nincs betekintésük abba, hogy mit
csinálnak. Talán valóban edzenek vagy angolul tanulnak. Az se
mindegy, hogy egyetlen zöldbabbal foglalkozik a séf vagy egy
egész tányérnyival – édes kettesben sok mindenre alkalom
adódhat, de egy nyári tábort is erotikus csoportjátékok színhelyévé lehet tenni, ahogy Sipos Pál tette.

Lássuk a zöldbabot
Mindaz, amiről eddig beszéltünk, a környezet blansírozása. A
séf mindmostanáig azon dolgozott, hogy a környezet kellőképpen blansírozva legyen, azaz mindenekelőtt ne merüljön föl
gyanú, de ha mégis, akkor mindenkinek az legyen a reakciója,
hogy „ugyan már, ilyet ő nem tehetett”. Polański bőségesen
merített filmes kapcsolataiból, akik a segítségére siettek a képtelen vád hallatán – aztán eléggé megzavarta őket, amikor kiderült, hogy a vád igaz. Kiss László ötvenöt év munkáját fektette
abba, hogy köztiszteletben álló, jelentős személyiséggé váljon,
hisz mi mással takarózhatna, ha egyszer kipattan, amit takargat
– csak ezt a munkát egy belterjes, elszigetelt közösségen kívül
senki sem ismeri és nem értékeli.
De blansírozni kell magát a zöldbabot is.
Itt is megvan a hozzáférés, vonzás és alibi hármassága. A
zöldbabnak is el kell fogadnia természetes tényként, hogy a séf
vele van, kettesben, gyakran, zavartalanul. Például mert angolul tanulnak, ugye. A vonzás viszont másképpen lép föl: pusztán az angoltanulás lehet elég vonzó a környezet számára, akik
felnőttek és a gyerek majdani pályafutása szempontjából fontosnak tartják a nyelvtudást, de maga a gyerek a pillanat embere, ő ezt csak akkor tartja elég vonzónak, ha mániákus vágy él
benne, hogy angolul tanuljon, éspedig pont a séftől. Ha nem
így van, akkor a szexuális közeledés taszító ereje ellöki a séftől
és jó eséllyel kipakol a szüleinek, vagyis a blansírozás nem sikerült. (Lehet persze ez a vonzóerő maga a szex is. A gyerekek
is élvezhetik a szexet, sőt a felvilágosult szakirodalom arra
buzdítja a lányokat, hogy serdülőkorban tanuljanak meg élvez-

ni – persze egyedül –, mert a két nem közötti biológiai különbség ezt fontossá teszi. De ahhoz, hogy a gyerek egy felnőttel élvezhesse a szexet, előzőleg nagyszámú kellemetlen élményen
kell átesnie, amiket napokig, hetekig tart feldolgozni, és ezalatt
bármikor arra az elhatározásra juthat, ami a séfet rendőrkézre
juttatja. Ezért nem igazán feltételezhető, hogy a vonzás egyedül
a szex legyen.)
Az alibi is másképpen működik, mint a környezet blansírozásánál. Ott az volt a cél, hogy ne higgyenek az esetleg kitálaló
zöldbabnak. Itt az, hogy ne legyen oka kitálalni. Miért ne? Ha a
séf közeledése kellemetlen, márpedig egy fokon túl az lesz, mi
tarthatja vissza a zöldbabot attól, hogy elmondjon mindent az
első megbízható felnőttnek? Vannak persze belső pszichés gátlások, önmagát is bűnösnek tartja, szégyenkezik, fél a rá váró
hercehurcától, de ezek elég megbízhatatlanok. Esetleg váratlanul sok lelki tartása, bátorsága van, és emelt fővel besétál a
rendőrségre. Ezt a séf nem kockáztathatja meg. Amennyire
csak lehetséges, jó dolognak kell beállítania mindazt, amit a
zöldbabbal tesz, ami ha belegondolunk, borzasztóan nehéz feladat. A kisebb gyerekekkel még talán el lehet hitetni, hogy az
eleinte kellemetlen dologból később valami csodálatos fog kisülni, csak nekik ez nem jelent semmit, nekik az átmeneti kellemetlenség fontosabb, mint a hosszú távon várható pozitívum
– ezért olyan nehéz nekik gyógyszert beadni. A nagyobbak
meg már túl sokat tudnak ahhoz, hogy akármit elhiggyenek.
Nem véletlenül nem lettem pedofil. Egyszerűen túl macerás.

Zöldbab-kategóriák
A séf kétféle szempontból választhatja ki, hogy melyik zöldbabot kezdje blansírozni. Az első a közelség. Olyanra van szüksége, akit elér, aki a közelben lakik, jár iskolába, netán éppen az
ő osztályába, ha mondjuk tanár. Ez éles ellentétben áll a bokor
alatt várakozó alkalmi erőszaktevővel, akinek ebből a szempontból az a legjobb stratégiája, ha elutazik egy távoli városba,
ott lesben áll valahol, elkapja az első arra tévedő zöldbabot,
gyorsan megeszi minden előkészítés nélkül, aztán eltűnik a
helyszínről és soha többé nem megy arra.

A másik a sebezhetőség. Egy zacskó zöldbab közül a séf azt
kezdi blansírozni, aki körül nincsenek hivatásukat betöltő, gondoskodó, szeretetet adó felnőttek. A gyereknek szüksége van
ilyen felnőttekre, és a séf kész betölteni ezt a szerepet. Nem választhatja azt a gyereket, aki körül nincsenek vele egyidős játszótársak, mert ezt a szerepet nem tudja betölteni, ő már felnőtt. A tanulmány szerzőinek elmondták elkövetők, hogy az áldozataikat úgy választották ki, hogy megfigyelték a gyerek
kapcsolatát a szüleivel. Akire nem figyelnek oda, akinek „mindent megadnak, amire szüksége van”, kivéve a szeretetet, az remek alany a blansírozáshoz.
A zöldbab-blansírozásnak négy lépcsőfoka van: kötelék, ráutaltság, gyengítés, csapda.

Kötelék
Különlegesség. Közhely, hogy minden gyerek különleges, de
minden gyerek szereti, ha ezt éreztetik is vele. Ajándékokat
kap, elviszik helyekre, odafigyelnek rá. A séf olyan érzelmi támogatást igyekszik adni a zöldbabnak, amit az komoly veszteségként élne meg, ha nem kapna többé, ezért remélhető, hogy
nem fog kitálalni a kapcsolat valódi jellegéről.
Amit itt a séf tesz, az már kimondottan az a része, ahol lehetetlen megkülönböztetni a séfet a rendes embertől, aki a rendes
módon szereti a gyereket. Természetesen minden felnőtt szereti
a gyerekeket. Minden felnőtt odafigyel a gyerekre, akivel hoszszabb-rövidebb időt együtt tölt. Ennélfogva ajándékok és kirándulások is lehetségesek. Így van? Nem így van. A gyerekek azt
érzékelik, hogy a felnőttek nem figyelnek rájuk, el vannak foglalva a buta dolgaikkal (Ted Kramer szavai), és az ő érdekfeszítő történetükre legfeljebb udvariasságból mormognak oda
valamit.
Ez a legnagyobb hiba, amit el lehet követni, és nem is azért,
mert a séf kihasználhatja ezt és betöltheti a hiányt – akkor is hiba lenne, ha pedofilok nem léteznének. A gyerekektől többet
tanulhatunk önmagunkról és a világról, mint tucatnyi felnőttől
együttvéve. Számos nagyszerű találmány, felfedezés úgy született, hogy felnőtt emberek megőrizték magukban a gyereket és

gyerekszemmel csodálkoztak rá valami unalomig ismertnek tűnő dologra, megláttak benne valami különlegeset és elkezdtek
kísérletezni, felnőtt tudásuk és eszközeik birtokában. Belőlem
nem lett feltaláló, se felfedező, de én is megőriztem magamban
a gyereket, rá tudok csodálkozni dolgokra úgy, mint egy gyerek, és mondhatom, sokkal klasszabb kacskaringózni, mint
csörtetni egyenesen az úton.
Természetesen odafigyelek a gyerekekre, azokra is, akikkel
csak éppen összefutok – a babakocsiban utazókra és az alig tipegőkre külön rámosolygok és integetek nekik, mert ezt már
értik, és élmény nekik. Nem borulok a nyakukba, hogy ugyulibugyuli, mert ezt viszont utálják. A gyerekekre verbálisan és
metakommunikatívan is odafigyelek, mert ez a munkám, és nagyon hálás feladat. Jelenleg például egy regény születik annak
nyomán, hogy odafigyeltem egy kislányra, pedig ő tévésorozatban volt.
Felnőttként kezelés. Ez érdekes dolog, én soha nem tudtam a
gyerekekkel úgy beszélni, mintha gyereknek nézném őket,
amióta én viszont felnőtt vagyok. Egyből úgy szólok hozzájuk,
mint velem egyenrangú emberekhez, hiszen azok – az más kérdés, hogy nem várom el tőlük azt a szellemi, műveltségi szintet. Ugyanezt teszi a séf is, de másképpen. Ő megenged a gyereknek olyan dolgokat, amiket kora szerint nem lenne szabad,
emlékezzünk például A kéz, amely a bölcsőt ringatja Peytonjára, aki a szülők távollétében horrort néz a gyerekkel (akit nem
szexuális célból, de blansírozni akar). Vagyis ha a gyerek olyan
szinten gondolna ebbe bele, ahogy már csak egy felnőtt képes,
akkor azt látná, hogy Peyton igenis gyerekként kezeli, hiszen
megenged neki valamit, ahogy egy felnőtt szokta egy gyerekkel.
A gyerekeknek általában olyasmik jutnak eszébe, amiket bármilyen gyerek kigondolhat, mondjuk szeretne fölmászni valamire, ami egy éve még elbírta a súlyát – ellenben a séffel
olyasmikről van szó, amik a felnőttség szimbólumai, és ő kimondottan arra törekszik, hogy ezeket beemelje a kapcsolatba.
Még ha a gyereknek magától jut is eszébe némelyik, a séf már
előre eltervezte, hogy ezeket fel fogja használni. Ezek a csalik.

Csalik. Ezeket kétfelé kell választani aszerint, hogy a zöldbab serdülő fiú, illetve lány vagy kisebb fiú; utóbbi két csoporthoz ugyanazok a csalik kellenek, csak a serdülő fiúkhoz más.
• Csalik nagyobb fiúknak
• Autóvezetés. Társadalmi okokból ez hatásosabb
a nyugati országokban, ahol minden felnőtt vezet autót, mint nálunk, ahol a többség továbbra
sem. Vidéken az autó jobban elterjedt, mint Pesten, ezért a vidéki gyerekek inkább láthatják felnőttségi szimbólumnak, ha autót vezethetnek.
• Érdemes itt kitérni A suttogó emlékezetes jelenetére, amikor Booker beülteti Grace-t a kocsiba és
ellentmondást nem tűrően felszólítja, hogy vezessen. Ezt is amerikai módra, automatikusan
feltételezve, hogy a kezelőszervek ismeretét már
az anyatejjel magába szívta. Booker nem köteléket akar kiépíteni Grace-szel – aki nem is fiú –,
hanem tudja, hogy vállalt feladatának, a poszttraumás stresszben szenvedő ló gyógykezelésének csak akkor tehet eleget, ha az ugyanabban
szenvedő gazdája gyógykezelésén is dolgozik.
(Az anya pedig ugyanennek a fordítottját tudja, a
gyerek a ló nélkül ugyanígy nem gyógyulhatna
meg.) Grace-nek az, hogy képes vezetni az autót,
azt jelenti, hogy képes lesz úrrá lenni más nehézségeken is, amiket az élet tartogat.
Tárgyunk szempontjából mindez azért fontos,
mert példázza, mennyiféle motiváció lehet különféle cselekvések mögött, s milyen nehéz a
gyűjtő feladata, aki pedofilok gombostűhegyre
tűzdelésével foglalkozik.
• Ivás. Azzal kezdődhet, hogy meghívjuk egy
presszóba és adunk neki a sörünkből, titkon persze, mert mit szól a pincér. Közös titok máris, és
valamit csinálhatott, amit csak a felnőtteknek
szabad. Később egyéb szerek is megjelenhetnek,
amikhez persze a séf segítségével jut a zöldbab.

Nagyon sokszor ez a valóságos motiváció, a séfnek esze ágában sincs bármilyen szexbe bevonni
a gyereket, a cél kezdettől az volt, hogy szállíthasson neki valami szert, eleinte ingyen. De ez
egy másik tanulmány lenne. Ha mégis a szex a
cél, akkor ezek az anyagok az ellenállását is
csökkentik.
• Disznó képek. A zöldbabnak pornót adni vagy
még inkább vele együtt nézni felfogható végcélként vagy a végcél közvetlen előzményeként is,
hiszen a gyerekek nem aszexuális lények, a nemiség őrájuk is hat, csak izgatottságuk másképp
ébred fel, másként nyilvánul meg és elégül ki.
Amennyire a sajtóból tudom, Sipos Pálnak végcélja is lehetett a közös pornónézés a fiúkkal.
• Vágyak. A séf lehet a zöldbab legkülönbözőbb
vágyainak valóra váltója. Például ha sportolni
vagy zenélni szeretne, ő hozzásegítheti. Ez blansírozásként akkor működhet, ha a család is szívesen megtenné, csak nincs rá pénzük. A séfnek
viszont van, ezért vesz neki eszközöket, finanszírozza tanulmányait, és persze lelkesen drukkol neki vagy megtapsolja.
• Csalik lányoknak és kisebb fiúknak
• Szeretet. A séf gyakran mondja a zöldbabnak,
mennyire szereti, kéznél van, ha vigasztalni kell,
megsimogatja, puszit ad neki. Efféléket mindenki tesz gyerekekkel, merem remélni, hogy jut
nekik sok-sok szeretet a felnőttektől, nem csak a
szüleiktől és közeli rokonaiktól; az is más, ez is
más. Gond akkor van, ha a sok szeretetnyilvánítás egy blansírozási projekt része.
• Érdeklődés. A séfet minden érdekli, ami a gyereket. Erről egy Vészhelyzet-beli eset jut eszembe. Nincs két ember, akiknek az érdeklődési köre tökéletesen megegyezik, hát még ha az egyik
felnőtt, a másik gyerek. Jókora átfedések persze
lehetnek, az pedig tényleg elvárható minden fel-

nőttől, hogy ha nem is érdekli minden, ami a
gyerekét érdekli, maga a tény, hogy a gyerekét
mi érdekli, az érdekelje.
• Támogatás. Az élet mindennapi harcaiban a séf
mindig a zöldbab pártjára áll. A szülők természetesen nem ezt teszik, hanem ha a gyereknek
nincs igaza, akkor ezt megmondják neki, és
segítik abban, hogy a helyes irányt válassza. A
séf egyszerűen egyetért vele mindenben.
• Ajándékok. Kisebb zöldbaboknak édesség, játékok. Nagyobbaknak ruhanemű, smink, zene,
bármi, ami érdekli őket. Itt megint nehéz elválasztani a séfet a barátságos, rendes embertől.
Hiszen éppen az a célja, hogy barátságos, rendes
ember legyen, és valóban az, leszámítva azt az
apróságot, hogy szexet akar. Mi mást adna egy
rendes ember egy gyereknek, mint édességet?
Szeretik. És óriási szükségük van rá, mert a szervezet üzemanyaga a cukor.
• Státusz. Főleg serdülőkorban válhat fontossá –
vagy a séf akár maga éri el, hogy fontossá váljon
–, hogy a zöldbab a séf társaságában mutatkozzon, akár azért, mert társadalmi pozíciója van –
erről már beszéltünk –, akár csak mert felnőtt, és
a többi lány megpukkad, ha azt látják, hogy ő
egy igazi férfival jár, nem egy kis pisissel. A séfet már akkor sem tekinthetjük rendes embernek,
ha csak engedi a világot azt hinni, hogy ő a gyerek szeretője, pedig valójában nem az. Kivéve
azt az egészen speciális esetet, amelyre Depardieu kétszer is leforgatott filmje (Hanta-palinta;
Apám, a hős); ez az apa kétségkívül a lánya boldogsága érdekében hazudja, hogy a szeretője és
nem az apja, és a kislány pontosan úgy nyer státuszt a vadregényes életűvé költött szerető által,
ahogy minden séf legszebb álmaiban. De az életben ezt nem apák szokták csinálni, hanem például tizennyolc éves srácok, akik fölcsípnek egy ti-

zenhárom éves kislányt és jót repesztenek vele
motoron – és ezzel nincs is baj, ha védekeznek.
Mármint bukósisakkal.
Jó kötelék, rossz kötelék. A kettő szétválasztása nem csak
azért fontos, mert föl kell ismernünk a séfet és eltávolítani a
zöldbab közeléből, hanem azért is, mert a téves felismerés kárt
okoz. Pedofilként azonosít egy derék embert, akinek tönkretesszük az életét, és akiben a zöldbabunk értékes, jó barátot veszít. Ha több barátot is eltávolítunk mellőle olyan indokokkal,
amiket nem ért és/vagy nem fogad el, akkor nem fog már barátságokat kötni.
A rossz kötelék jelei:
– Titkok azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik kettejük között.
Jó kötelék esetén a zöldbab vidáman köszön el felnőtt barátjától, szorongás nélkül néz a következő találkozójuk elébe, és ha
bármikor megkérdezik az illetőről, nyugodt, zavartalan válaszokat ad.
– Tiltott dolgok megengedése. Lehet, hogy a zöldbab arról is
nyugodtan és zavartalanul számol be, ha a barátja megtanította
autót vezetni vagy sört ihatott vele, de ha effélék történtek, és
nem volt előzménye (ha nem volt szokás, hogy a gyerek az apja sörébe is belekóstolhasson – ne is legyen szokás), kezdjünk
gyanakodni. Függetlenül attól egyébként, hogy lehet-e jele
blansírozó kapcsolatnak, nem javaslom, hogy bárki szülői engedély nélkül megtanítson egy gyereket autót vezetni. A magában az autóvezetésben rejlő fizikai veszély miatt. A tiltott dolgok közé tartozik a közös pornónézés is, de erről a gyerek nem
fog beszámolni, sem bármiről, ami azért tiltott, mert a szülei
explicite megtiltották.
– Nem megfelelő szeretetnyilvánítások. Egy rokon mondhatja
a gyereknek, hogy szereti – egy tanár vagy edző nem.
– Túlzott támogatás. Felnőttként az a dolgunk, hogy segítsünk a gyerekeknek, de nem lehet és nem szabad akkor is az ő
álláspontját támogatni, ha nyilvánvalóan nincs igaza.
– Nem megfelelő ajándékok. A szerzők itt csak a titkos ajándékra gondolnak; én hozzávenném a túlságosan drágát és az
egyéb módon nem megfelelőt is. Egy menő üzletember egy
milliomoscsemetének drága ajándékot is vehet, elmegy apró

baráti figyelmességnek; köznapi emberek között van egy értékhatár.
Az utóbbi években nemegyszer jártam olyan helyen, ahol ékszert árultak – mármint filléres műanyag ékszert, gyerekeknek
valót. Nem éreztem helyénvalónak, hogy vegyek valamelyik
ismerős kislánynak. Vegyenek nekik a szüleik, vegyenek maguknak a zsebpénzükből, éntőlem az ékszer úgy hatna, mint
valami udvarlási gesztus. Persze ha valamelyikkel együtt kerülnénk olyan helyre, ahol ilyet árulnak, és valami megtetszene
neki, akkor viszont az már illemszabály, hogy én vegyem meg
neki.
Illemszabály az is, hogy nem ajándékozunk fehérneműt, intim testápoló cikkeket, illetve testápolót egyáltalán nem, mert
azt az érzést keltjük vele, hogy ápolatlannak tartjuk. Illemet pedig gyerekkel szemben is tartani kell.
– Elkülönítés más felnőttektől. A jó kötelékben a felnőtt
pluszt ad a többi felnőtt mellé, nem helyettesíteni akarja őket.

Ráutaltság
A zöldbabnak a séftől való függőségi viszonyát kétirányú mozgás alapozhatja meg: a séf maga felé húzza a zöldbabot, az életében szereplő többi felnőttől viszont távolabb tolja. Az így kialakuló szituációban ő lesz az egyetlen fontos felnőtt a zöldbab
életében, így a kapcsolat megszakadása elvágná kapcsolatait a
felnőtt világgal. Ugyanakkor a szexuális abúzus pontosan az a
dolog, amiről csak olyannak számolunk be, aki igazán közel áll
hozzánk, így ha az egyetlen közel álló felnőtt maga az elkövető, akkor megoldhatatlan helyzetben vagyunk. A séf erre törekszik, és természetesen számításba veszi, hogy a gyereknek csak
gyerekmegoldásai vannak, és ha a helyzetet csak felnőtt módon
lehet megoldani, akkor ő nem lesz képes rá. (Viszont akadnak
börtöncellák, amik tanúsíthatják, hogy ezzel is mellé lehet fogni. A gyerek válhat éppen az abúzus által koraéretté, illetve
előbb-utóbb mindenképpen felnő, és megtalálja a felnőtt megoldásokat. No meg arra sincsen garancia, hogy nem fogja őket
soha tetten érni egy blansírozatlan felnőtt.)

De szempont az is, hogy ha a zöldbab mégis kitálal egy felnőttnek, akkor ne csak azért ne higgyenek neki, mert a séf ilyen
jó meg olyan híres, hanem azért se, mert a gyerek annyira elzárkózó, magának való, „fura gyerek”, akivel senki se tud érdemi kontaktust teremteni. Természetesen a séf tette ilyenné,
szándékosan, és folyamatosan mélyíti a szakadékot a zöldbab
és a világ között, s az innenső parton csak ő áll mellette.

Gyengítés
A zöldbab ellenállásának meggyengítése két részből tevődik
össze.
Haladás. A séf fokozatosan halad, nem egyből ront rá a zöldbabra (ez az, ahol Polański úgy elrontotta). Helyénvaló érintésekkel kezdi és apránként, rendszerben tér át a nem helyénvalóakra. Birkózás, csiklandozás, ölelések. A séf lépésenként tágítja a kört, amit megközelít a zöldbab testén, ezzel csökkentve az
ellenállást. Vagyis egyáltalán nem azt csinálja, amit egy felnőtt
nőhöz korrekten közeledő férfi, aki valahova leteszi a kezét,
aztán elindul valamerre, érzékibb tájak felé, tudva, hogy a nő is
tudatában van, mi történik, és már az elején le tudja őt állítani –
és a kiinduló szituáció is már tartalmazott némi meghittséget,
előtte feltehetően csókolóztak is, vagy éppen most teszik, esetleg halkan beszélgetnek. A férfi azt akarja, hogy a nő tudatában
legyen ezeknek az érintéseknek. A séf is a kevésbé érzékeny
részeken kezdi, de az ő célja az, hogy a zöldbab ne ébredjen rá,
mi folyik, csak amikor már természetesnek veszi.
Egy egészen más természetű, verbális abuzív eset jutott
eszembe, amit Nagy Szilvia és Szabó Anna Eszter ír le Tudom,
mit csinál a gyereked szombat éjjel! című könyvükben. A Kinga néven szereplő, tizenhat éves lány egy hetvenéves úr személyében talált angoltanárra a neten, aki erotikus szövegeket kezdett küldözgetni neki, hogy fordítsa magyarra. Valóságos függőségi viszonyba került vele, már szexrandevúkat folytattak
webkamerán, és csak akkor vette észre, hogy szexjátékszerré
vált, amikor a férfi rá akart térni a személyes együttlétre. Ennél
részletesebb leírás nincsen birtokunkban, de elég valószínű, sőt
nyilvánvaló, hogy a „tanár” nem az erotikával kezdte, és ami-

kor rátért erre, akkor is csak nagyon óvatosan kezdhette, épp
ahogy a sündisznók, mert különben rajtaveszt. Így tesz akkor
is, ha testi közelségből akarja behálózni a zöldbabot.
Magyarázat. A séfnek kész magyarázatai vannak arra az
esetre, ha bármivel megijesztené a zöldbabot. A tisztaság ellenőrzését mint a nemi szervek fogdosására adott magyarázatot
már említettük. Vannak még olyanok, mint a „véletlen volt, soha többet nem fog előfordulni”. Ami megint olyasmi, amit a
rendes ember is mond, csak ő tényleg nem szándékosan tette, a
séf meg valójában igen.
A gyerekek nem tudják pontosan, hol vannak a határok. Ha
például bőrig ázva érkezik meg zenetanárához, és az maga húzza le róla a csuromvizes ruhát, a kisebb gyerek tekintheti ezt
normálisnak, mert máskor is vetkőztették már felnőttek. Nem
látta az Ovizsarut vagy nem figyelt föl – felnőtt ész kellene
hozzá – arra a jelenetre, amikor az egyik kislány kijelenti, hogy
pisilnie kell, és egyedül nem boldogul (kantáros nadrág van rajta). Schwarzenegger bizonytalan mozdulatot tesz a nyitógomb
felé, de nem ér hozzá, inkább kimegy a gyerekkel a folyosóra
és keres egy nőt. Ez a helyes magatartás: egy idegen felnőttnek
semmi matatnivalója nincsen egy óvodás nadrágján, de mivel a
kényszerhelyzet miatt mégis muszáj, az lehetőleg inkább a gyerekkel azonos nemű legyen, és főleg ne egy óriás.

Csapda
Mire a blansírozás eléri célját, a séf már nagyon sok munkát
fektetett ebbe, és szeretné élvezni babérjait, azazhogy zöldbabjait. Csapdahelyzetet alakít ki, hogy a zöldbab ne tudjon kitörni
a kapcsolatból.
Ha egy kicsit belegondolunk, valójában a séf is csapdahelyzetbe kerül, amint elkövet valamit. Ha bármikor ezután a kapcsolat megszakad, a zöldbab függősége is megszűnik és beszélni kezdhet, legfeljebb nem azonnal. Muszáj fenntartania a kapcsolatot. Ahogy Natascha Kampusch mondta elrablójának
nyolc év fogság után, nem sokkal szökése előtt: „Egyikünknek
meg kell halnia, nincs más kiút.” (Bán Zoltán András fordítása.)

Valójában attól kezdve, hogy bármi történik, amit a gyerek
szeretne eltitkolni, máris benne van a csapdában. Ez nem feltétlenül szexuális jellegű, lehet például valami rosszaság, amit ő
elkövetett, a séf hozta helyre, és innentől felhasználhatja a
zöldbab zsarolására. Megint nagyon nagy baj, hogy a rendes
ember se tehet ilyenkor mást, mint hogy segít a gyereken, és
csak akkor szólhat a családnak a gyerek akarata ellenére – de
tudtával –, ha a cselekmény olyan súlyos vagy olyan természetű, hogy meg kell tudniuk vagy úgyis megtudnák. Minden
egyéb eset abba a szabályba ütközik, hogy gyerek bizalmával
visszaélni a legnagyobb aljasság a földön, és abba a követelménybe, hogy a gyerek igenis maga számoljon be a szüleinek
rosszaságairól, tanulja meg viselni tettei következményeit. De
természetesen a rendes ember ezt aztán nem használja föl zsarolásra.
Egészséges lelkivilágú gyerek nem emészti magát kisebb csínyei miatt ki tudja, meddig; megtanulja belőlük, amit kell, a
konkrét tettet pedig elfelejti. Ez is jele annak, hogy nem molesztálta senki; az ilyen traumán átesett gyerek tépelődik, magába zárkózik, untalan visszaidéz eseményeket, keresi, hogy
hol rontotta el.
A csapdahelyzet a fokozatos molesztálással alakul ki, ami
először véletlen, mert „annyira szép vagy, nem tudtam ellenállni”, „részeg voltam”, „be voltam lőve”, de persze, mint már
tárgyaltuk, „nem fog többet előfordulni”. Amikor mégis előfordul és már súlyosabb, a zöldbab hibásnak érzi magát, mert első
alkalommal hitt a védekezésnek és nem tett semmit, és pontosan ez a bűntudat az, ami a legnagyobb károkat okozza. Mire a
molesztálás szexuális kapcsolattá fajul, a gyerek önbecsülése
teljesen le van rombolva, hiszen „ő is benne volt”, és megesik,
hogy felnőttkorban többéves pszichiátriai kezelés kell hozzá,
hogy megértse és elfogadja: nem az ő hibája, még akkor sem,
ha nem tett meg mindent, hogy kitörjön, mert ez egy gondosan
felépített terv volt, ahol neki nem volt esélye.
A bűntudatról sokat lehet megtudni Anoni Mara Bűn vagy
bűnhődés című könyvéből, valamint az általa létrehozott Anoni
Mara Társaság honlapjáról. Ő nem ilyen gondosan felépített
terv áldozata volt, mert az elkövető maga is gyerek volt – sokkal idősebb –, de rokon, tehát eleve blansírozott alapállásból

kezdhette. Ezt a tanulmányt néhány beszélgetés ihlette, amiket
vele és sorstársaival folytattam.

Fenyegetések
Mire számítson a zöldbab, ha mégis kitálal? A séf gazdag tárházból meríthet fenyegetéseket.
Közvetlen. Bántani fogják őt magát, a családját, a kiskutyáját, akárkit, aki neki fontos. Nem feltétlenül a séf maga. Kisebb
gyereknek akár azt is lehet mondani, hogy ha bemegy a rendőrségre, ott megverik. Elhiszi, mert nincs más ismerete. Přiklopil
az első napokban mindenféle bűntársával fenyegette meg Natascha Kampuscht, akiknek majd át kell őt adnia.
Visszaható. Magát a séfet fogják bántani. (Ez legalább tényleg igaz is.) Ez komoly visszatartó erő lehet, ha a függőségi viszony már kialakult, a zöldbab csakugyan szeretetet – netán
szerelmet – érez a séf iránt, és nem akarja, hogy baja essék. Az
érzelmei manipuláció által keletkeztek, de attól még léteznek.
Natascha Kampusch részletesen leírta a könyvében, hogy pontosan milyen érzelmek alakultak ki benne elrablója iránt, akitől
tökéletesen függött a puszta élete. A szeretet és a gyűlölet sajátos keveréke volt, és nagyon megrázta, amikor a férfi öngyilkos
lett. De a könyvében soha nem nevezi keresztnevén, csak Přiklopil vagy „a tettes”.
Hitel. Senki sem fog hinni neki. A blansírozott környezet természetesen nem, legalábbis nem azonnal, ezt a zöldbab érzi és
a séf világosan értésére adja. De legfeljebb egy igazi celeb tudja az egész társadalmat blansírozni, egy köztiszteletben álló edző vagy angoltanár már nem sokra megy a köztiszteletével az
első rendőrrel szemben, akit csak az fog érdekelni, hogy van
egy vád és egy gyanúsított.
Számos áldozat visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a hiteltelenség érzése rosszabb és rombolóbb, mint maga az abúzus.
Szégyen. Mindenki meg fogja tudni, hogy mit csináltak. Ennek fontos eleme, hogy „te is akartad”, amit sokféleképpen alá
lehet támasztani (adott esetben lehet akár tény is, a gyerekek
sok mindent akarnak pillanatnyi nekibuzdulásból, amitől később elmegy a kedvük; sőt a felnőttek is, ha nem így lenne,

nem lehetne választásokat tartani) és „te is élvezted”, ami szintén lehet akár igaz. Az emberi test a szexuális ingerekre márpedig reagál, de a nemileg felizgatott állapot sem jelent beleegyezést – hiába használja ezt mentségként akárhány erőszaktevő –,
és ha az együttlétet a kényszerített fél élvezi, az csak annyit jelent, hogy testének ezek a funkciói normálisan, egészségesen
működnek, de a kényszer ettől kényszer marad.
Sokan gondolják, hogy ha a nemi erőszakot sikerül fizikailag
élvezni, az megkönnyíti az elviselését. Lehet, hogy abban a
percben ez így is van, de a következőben már bűntudat ébred
az emberben saját teste iránt, amely „elárulta őt”, és cinkosnak
érzi magát a saját megerőszakolásában. Ez pedig hosszú távon
is rombolja lelkivilágát.
Nincs ez másként a gyerekekkel sem. Testük nemi funkciói
hibátlanul működnek, nem aszexuálisak, hanem látensek. Egészen kicsi gyerekek már maszturbálnak és élvezik, amiben a világon semmi káros nincs, káros abban van, ha rávernek a kezükre, és az összes vallás összes papjának összes kártékony gonoszsága nem ártott annyit az emberiségnek, mint az az egy
szadista tanítás, hogy a gyerekekben el kell nyomni a normális
nemi ösztönt és beteg lelkű, megnyomorított felnőttekké kell
őket nevelni. Amit sötét középkornak hívunk, ebből lett.
Ezt az elnyomott nemi ösztönt sokszor a séfnek sikerül felszabadítania – egy tizenkét éves gyereknél már egy évtizede jelen lehetnek ezek a zűrzavaros, érthetetlen érzések, amik nem
kínoznák, ha tudná a módját, hogyan szabaduljon tőlük. Van
módja, de azért megverték és ostoba, kegyetlen hazugságokat
mondtak neki, megvakul tőle meg efféléket. Egy évtized a gyerekkorban annyi, mint egy felnőttnek egy évszázad. A Tóth Tihamérok munkájának legfőbb kihatása, hogy pedofilok karjaiba kergeti a megzavart gyerekeket, és ezek a pedofilok sokszor
ugyanazok a papok. Mint kimutattuk, maga Tóth Tihamér mutogatni való, sült pedofil volt.
Védelem. A séf azt is gyakran állítja vagy sugalmazza, hogy
az abuzív kapcsolat fönntartásával valaki mást védenek. Leginkább a kistestvéreket: ha hagyják magukat, akkor a séf legalább
őket békén hagyja. Amit nem látnak át, az az, hogy amikor ők
kikerülnek a séfet érdeklő korosztályból, akkor mégiscsak a

kistestvérek következnek, illetve az is lehet, hogy már őket is
molesztálja, hasonló logika szerint.

Konklúzió
A pedofil bűncselekmények számos válfaja közül – bármennyire nem ez áll a Kissy középpontjában, cselekményszervezési
okokból – a legveszélyesebb a blansírozás, pontosabban a sikeres blansírozás, mert nem egyszeri esemény, amin több-kevesebb nehézséggel túl lehet jutni, hanem éveken, akár a zöldbab
egész gyerekkorán vagy még azon is túl folytatódó sorozat. Bár
az előző szakaszban említettük, hogy a zöldbab kinő a séf érdeklődési köréből, arra ott nem tértünk ki, hogy ez nem jelenti
szükségképpen az abúzus megszűnését. Szó volt arról is, hogy
a séf is csapdába kerül, ő sem tud kilépni a maga alkotta helyzetből, mert nem tudhatja, mennyi idő alatt omlanak le a zöldbab és a környezet blansírozásával emelt falak – és ha ez bekövetkezik, akkor a zöldbab kitálalhat, aminek eredménye társadalmi számkivetettség, állásvesztés, börtön.
Bármely apa megteheti, hogy otthagyja a családját például
egy másik nőért – szemét dolog, de lehetséges –, kivéve azt,
aki molesztálja a gyerekét, mert az elhagyása fölött érzett dühében a gyerek jó eséllyel kitálal, és a rendőrség az új lakhelyén
is megtalálja az apát. Přiklopil nyolc és fél éven át nem utazhatott el napokra, például nyaralni vagy munkahelyi megbízásból,
mert a gyerek éhen halt volna a föld alatti bunkerban.
Egyszóval a blansírozással létrehozott abuzív kapcsolat, onnantól kezdve, hogy az első effektíven törvénysértő cselekmény megtörténik, a szereplők további életét nagyon hosszú,
beláthatatlanul hosszú időre meghatározza – egyszerűen azon
tény erejénél fogva, hogy a zöldbab és a környezet mindent tud
a séfről, akinek ettől kezdve három választása van: folytatja az
abuzív kapcsolatot, öngyilkos lesz, vagy elmenekül egy olyan
országba, ahonnan nem adják ki. Nincs tudomásom olyan séfről, aki ne az elsőt választotta volna. (Polański nem számít, ő
nem a leleplezés elől menekült külföldre, már le volt leplezve.
Přiklopil öngyilkos lett, de ő is csak akkor, amikor már névvel,
arcképpel vadásztak rá.)

A zöldbabnak is három választása van: kitálal, folytatja a
kapcsolatot vagy öngyilkos lesz. Hogy ez utóbbit hányan választják, nem tudom. Hogy hányan őrlődnek az első kettő között, arra vannak becslések. A séf azon dolgozik, hogy a választást minél egyértelműbbé tegye. Mi is, csak a másik irányban. A séfeket le kell leplezni és tetteik súlyához mérten meg
kell büntetni. Ez igenis lehetséges. A döntés, amit meg kell
hozni hozzá, nagyon nehéz lehet, minél több idő telt el a kapcsolat létrejötte, illetve abuzívvá válása óta, annál nehezebb –
vagy talán nem is. Lehet, hogy egy ponton már úgy érzi az ember, innen már nem lehet rosszabb, és már minden mindegy. Ez
nyilván egyénenként változó. Egy biztos: az abuzív kapcsolat
rossz, akkor is, ha vannak pozitív részei. Azokat majd pótolni
kell és pótolni is lehet, mással, máskor, máshogyan.
Ebben a reményben iktatok ide egy képet egy vidám gyermekcsapatról.
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Ha bejön a szobámba
Luca hasznos tippjei révén úgy esett, hogy interjút adtam a 168
órának. Külföldi olvasóink kedvéért következik az egész cikk,
eredetiben.

2017.04.22.

Tévhitek a pedofíliáról
Tíz éve elmúlt, hogy pedofilokkal dolgozom, így nemegyszer
belefolyok netes beszélgetésekbe e tárgykörben. Ezekből nem
mindig jövök ki jól, de hát muszáj. Ez a munkám. Nem abban
az értelemben, hogy valaki megbízott volna vele és fizetne érte
– talán az a szó illene rá jobban, hogy küldetés, ha nem lenne
túlságosan fellengzős és elkoptatott. De mindegy, hogy hívjuk:
feladatomnak érzem, hogy beszéljek erről, mert csak az ellen
lehet sikeresen védekezni, amit ismerünk. És ha az olvasó most
legyint, úgy gondolja, hogy ez nem komoly veszély, akkor
pontosan erre az olvasmányra van szüksége.

Nem sorolok forrásmunkákat. Arra a célra, amire nekem eredetileg ezek az ismeretek kellettek, tökéletesen megfeleltek úgy
is, hogy átlapozok egy szakkönyvet vagy bulvárcikket – jószerivel mindegy –, megjegyzem belőle azt, ami az adott pillanatban megjegyzésre érdemes, aztán eldobom. Csak hosszabb idő
elteltével kezdtem gyűjteni a szakirodalmat, de már végérvényesen összegubancolódott a fejemben, hogy mit hol olvastam.
Eredetileg más célra kellettek ezek az információk.
Statisztikai adatokat sem sorolok. Rengeteg statisztika készült
már, eléggé ellentmondásosak, mert a megszerezhető adatok
csak egy töredéke a valóságnak. Van az a hasonlat, hogy „a
jéghegy csúcsa”. Hát a valódi jéghegyről a fizikusok tudják,
hogy tömegének egytizede látszik ki a vízből, kilenctizede víz
alatt van. A pedofíliával nem ez a helyzet. Senkinek még csak
fogalma sincsen, hogy a valóságosan megtörtént esetek mekkora hányada kerül napvilágra.
1. Ez nem komoly veszély. Egy akkora országban, mint Magyarország, legfeljebb néhány tucat pedofil lehet.
Ez volt a saját tévhitem, amíg el nem kezdtem tájékozódni.
Egyáltalán nem így van. Sokkal többen vannak még az ismertté
vált pedofilok is, és hogy mennyi lehet igazából, senki sem tudja. Azonfelül a probléma sokkal nagyobb a valóságos pedofilok
létezésénél.
2. A pedofilok bűnözők, akiket le kell csukni, és megoldottuk
a problémát.
Nem azok. Bűnöző az, aki bűntettet követ el. A pedofilok jelentős része nem teszi, soha nem csinál semmit semmilyen gyerekkel, így soha nem is derül ki róla, hogy pedofil. Hacsak el
nem mondja különböző kutatóknak, akik utánanéznek (nyugati
országokban ez nagyon könnyű), és kiderül, hogy az illető
tényleg nem követett el szexuális bűncselekményt. Ekkor nincs
mit büntetni. Saját hasonlatom szerint a pedofil és a gyermekmolesztáló között az a különbség, ami a kapzsiság és a bankrablás között.
Hogy miért rejtőzködik mégis, az nyilvánvaló: a világon senki nem állna vele szóba többé, ha kiderülne róla. Örülhetne, ha

agyon nem verik. Ugyanez az oka annak, hogy soha nem követ
el semmit: fél a leleplezéstől.
3. Éppen ezért veszélytelen, nem is kell foglalkozni az egész
problémával.
Dehogy veszélytelen. Bármennyire fél, egy nap találkozhat
olyan kísértéssel, aminek nem tud ellenállni.
4. Akkor az lenne a megoldás, ha regisztrálnánk a pedofilokat, és ügyelnénk rá, hogy soha ne maradjanak kettesben a gyerekeinkkel.
Kulturált társadalomban a megbélyegzés nem eszköz. Azonfelül nem oldja meg a pedofilok saját gyerekeinek problémáját,
és a másik, sokkal nagyobb problémát, amire mindjárt rátérek.
5. Pedofilnak nem lehet gyereke, hiszen csak gyerekkel
(lenne) képes nemi életet élni, azok pedig nem szülőképesek.
Ez többszörös tévhit, bontsuk részekre.
5. a) A pedofilok mind férfiak.
Nem mind, de valószínűleg túlnyomórészt.
5. b) A pedofil férfiak csak prepubertás korú kislányokhoz
vonzódnak.
Nem, nemcsak őhozzájuk. Mindkét nem és minden korosztály megtalálható az érdeklődési körükben. Van egy ezzel ellentétes tévhit is, bár talán ritkább:
5. c) A pedofil férfiak csak prepubertás korú fiúkhoz vonzódnak.
Ez az ógörög időkre megy vissza, amikor a férfiak közötti homoszexualitást nemhogy normálisnak tartották, de egyenesen a
szerelem legigazibb válfajának számított, és a kisfiúk is beleszámítottak. Létezik rá külön kifejezés is, a pederasztia. De
nem minden pedofil vonzódik a fiúkhoz. Megvan a nem és kor
szerinti preferenciájuk.

5. d) A serdületlen lányok nem eshetnek teherbe.
De! Bár tény, hogy ritkán. De a legfiatalabb ismert anya bizony csak öt és fél éves múlt a szüléskor (a perui Lina Medina). Vagyis még nem töltötte be az ötöt, amikor teherbe ejtették.
5. e) Pedofilok csak gyerekkel (lennének) képesek nemi életet
élni.
Nem csak velük. Sokak korpreferenciája egyszerűen magában foglalja a felnőttkorúakat is, így nem jelent nekik problémát. Mások azért kötnek kapcsolatokat felnőtt partnerekkel,
hogy leplezzék valódi vágyaikat, éppen úgy, ahogy sok homoszexuális is házasságot köt ellenkező neművel, mert fél a lelepleződéstől.
6. A pedofiloknak mindegy, hogy milyen korú vagy nemű,
csak gyerek legyen.
Bizonyára létezik ilyen is. De amennyire tudjuk, a legtöbb
pedofil heteroszexuális férfi, aki jellemzően óvodás-kisiskolás
korú lányokhoz vonzódik. Ez már kicsit statisztikaszagú, ezért
csak nagyon óvatosan merek ilyet mondani. De aránylag kevés
adat van arról, hogy óvodáskornál fiatalabbak is érdekelnék
őket (vitathatatlanul vannak, akiket igen, egyeseket akár csecsemők is), a kisiskolás kornál nagyobbakat pedig már nem sok
választja el a legális korúaktól.
7. Legális korúaktól? De hiszen a gyerekeket tízéves korig
hívjuk kisiskolásnak (akkor fejezik be az alsó tagozatot), hol
van még onnan a tizennyolc év?
A legális kor egyáltalán nem tizennyolc év. A törvény különböző korhatárokat tartalmaz, mint például amikortól az ember
szavazhat, autót vezethet, házasságot köthet; és van egy korhatár a beleegyezéses szexre is. Mindezek persze országonként
máshogyan. A legalacsonyabb korhatár tizenkét év (Angolában, a Fülöp-szigeteken és Mexikó egyes tagállamaiban).

8. Dehogy, Jemenben kilencéves kislányokat is férjhez adnak!
Így van, de kimondottan azzal a kikötéssel, hogy a férj nem
nyúlhat a gyerekhez, amíg az „elég nagy nem lesz”. Benne van
az iszlám törvényben. Hogy aztán ezt a tilalmat be is tartja-e az
illető, azt senki sem ellenőrzi, de a tízéves Nudzsúd Alit igenis
elválasztották a férjétől, mert megerőszakolta. Azt sajnos nem
tudom (és el se tudom képzelni), hogy miért vesz valaki feleségül egy kilencéves gyereket, ha nem pedofil. Szexre nem kell
neki, cselédnek egy pár évvel idősebb sokkal alkalmasabb lenne – csak azt tudom, hogy a szülők miért adják férjhez, azért,
hogy egy szájjal kevesebbet kelljen etetni.
Magyarországon mennyi a legális kor?
A törvény beleegyezési korhatárnak hívja. Kétféle is van, tizenkét és tizennégy év; más-más büntetőjogi kategóriákba esik
aszerint, hogy mennyi idős a fiatalabb és mennyi az idősebb
résztvevő. Ha ez utóbbi sem töltötte még be a tizennégyet, nem
büntethető, akármilyen kicsihez nyúl hozzá. (Mármint bíróság
elé nem állítható; egypár alapos maflásra minimum számíthat.)
9. Azért végeredményben a pedofilok nem annyira veszélyesek mégsem. Egy kis fogdosásba még nem halt bele senki.
De, nagyon sokan belehaltak. Az „egy kis fogdosás” egy gyereknek sokkal komolyabb trauma, mint felnőtt fejjel hisszük. A
bagatellizálás nagyon súlyos veszély. Voltak, akik túlélték, de
egész életükre lelki betegek lettek, ami testi betegségeket is
eredményezett. Voltak, akik nem élték túl, valóságosan belehaltak, mint nem is oly rég egy fiú, akit a nevelőintézet igazgatója molesztált, míg végül a vonat elé ugrott; és olyanok is
voltak, akiket az elkövető ölt meg, azt remélve, hogy így nem
derül fény a tettére. Szathmáry Nikolett gyilkosa tizenkilenc
éve rejtőzködik, Varga Mónika gyilkosát még aznap letartóztatták.
És egyáltalán nem „egy kis fogdosás”. A skála az obszcén
szavaktól a legvalóságosabb szexuális érintkezésig terjed. Roman Polański egyazon este elölről-hátulról megerőszakolt egy
tizenhárom évest. Azt pedig, hogy mi a másik módja a nyomok

elrejtésének a gyilkosságon kívül, tudjuk a Fritzl gyerekek, Natascha Kampusch és Jaycee Lee Dugard történetéből.
10. A pedofilok gátlásos nyomoroncok, akik nem mernek
nőkhöz közeledni, ezért választják a gyerekeket.
Fordítva: azért nem mernek nőkhöz közeledni, mert a gyerekeket „választották”. Ha már van valamilyen elképzelésük (netán tapasztalatuk) arról, hogy lehet egy gyerekhez szexuálisan
közeledni, annak felnőttel szemben nem veszik hasznát – ha
pedig még gyerekkel sincsen tapasztalatuk, akkor még gyámoltalanabbak.
De ez mind csak a pedofilok egy részére igaz. Valóban létezik az a típus, aki valamikor serdülőkorában ráébred, hogy őt
csak a sokkal kisebbek érdeklik, és nem jut el ahhoz a felismeréshez, hogy akkor is kísérleteznie kell a saját korosztályával –
vagy a felismeréshez eljut, de kudarcok érik, mint mindenkit,
és ettől végleg elfordul a legális korú partnerektől. Majd eltelik
egy-két évtized, és előttünk áll egy súlyos kisebbrendűségi
komplexusban szenvedő, már az öregedés felé tartó egyén, akinek egész életében nem volt egy normális kapcsolata – ezt mindenki tudja is róla, de az okát csak ő: hogy kizárólag a gyerekek vonzzák. Csak remélni lehet, hogy gátlásossága már annyira elhatalmasodott, hogy pont ezért nem mer gyerekhez nyúlni.
Ez a típus valóban létezik, de szarvashiba lenne azt hinni,
hogy minden pedofil ilyen. Még azt se hiszem, hogy ők a többség; statisztika persze erről sincsen. A pedofilok éppoly heterogén társaság, mint a biciklisták.
11. A pedofilok mind gátlástalan szörnyetegek.
(Az előző tévhit ellentéte.) Nem mind. Ha mind azok lennének, az megkönnyítené a felismerésüket, de nem azok. Normális életükben bármifélék lehetnek. De valóban van két szituáció, amikor gátlástalanná válhatnak.
Az egyik az, amikor sikerül megkaparintaniuk egy gyereket a
lelepleződés veszélye nélkül, és gyakorlatilag azt csinálnak vele, amit akarnak. Alicia Kozakiewiczet négy napig kínozta elrablója. Wolfgang Přiklopil Natascha Kampusch leírása szerint
az a tipikus gátlásos nyomoronc volt, akiről fentebb szó esett,
de a pincéjébe zárt gyerekkel kedvére hatalmaskodhatott. A

tény, hogy szexuálisan még évekig, serdülőkoráig nem közeledett a gyerekhez, azt mutatja, hogy korpreferenciájába még
nem fért bele, a szó szoros értelmében nem is volt pedofil –
másképpen volt gátlásos, és a gátlástalanságát is másképpen élte ki.
A másik szituáció, ami gátlástalanná teszi a pedofilokat, a lelepleződés közvetlen veszélye. Nem szeretnék az az ember lenni, aki véletlenül benyit valahová és kettesben talál egy felnőttet egy gyerekkel félreérthetetlen helyzetben, hallótávolságon
kívül az összes többi ember számára. Ez a legrosszabb forgatókönyv, mert a gyereket elengedheti élve, látni fogjuk, hogy miért, de egy felnőttet nem. És akkor a gyerek egy gyilkosság
szemtanúja is, akkor már őt sem engedheti el élve.
12. Aki korhatár alatti gyerekhez nyúl, az pedofil. Ez egyszerű.
Nem egyszerű. Itt kezdődik a másik, sokkal súlyosabb probléma. Ezért mondtam, hogy ez nagyobb a valóságos pedofilok
létezésénél, mert ők csak egy része a problémának. Háromféle
ember követ el szexuális bűncselekményt gyerek sérelmére.
1. Az eddigiekben elsősorban tárgyalt emberek, az orvosi értelemben vett pedofilok, akiknek nemi vágyai részben vagy
egészben gyerekekre irányulnak. Két csoportra oszthatók. Az
első csoport jellemzője, hogy viszonylag kisszámú sértettjük
van, akik bántalmazása közben gyakran hosszú idő telik el,
amíg az elkövető nem talál újabb alkalmat. Ez az a típus, aki
miatt a Piroska és a farkas meséje megszületett, az ezt mesélő
szülők attól akarták elvenni a gyerek kedvét, hogy magányosan
elcsatangoljon, hogy aztán elkapja egy pedofil. (Vagy rabló,
aki eladja rabszolgának.) A másik csoportnak többnyire több
áldozata van, akik egy bizonyos körből kerülnek ki: azok a
gyerekek, akiknek ő a tanára, papja, edzője stb. Erről a típusról
szól A gyermekblansírozás természetrajza című tanulmányom.
Az ilyen pedofiloknál az is megeshet, hogy egyszerre egész
gyerekcsoportot molesztálnak (mint Sipos Pál), amit az első típusú pedofil molesztálók nem tehetnek, hiszen örülnek, ha egy
gyereket el tudnak rabolni és biztonságos helyre hurcolni. A
második típusnak nincs szüksége gyerekrablásra.

2. Bűnözők, akik nagyszámú erőszakos bűncselekményt követtek már el, az emberéletnek, mármint a másokénak nem tulajdonítanak értéket, és csak egypár golyó állítja meg őket. Ők
nem pedofilok, egyszerűen csak nem érdekli őket, hogy gyerek
vagy felnőtt, és a szexet csak hatalmaskodásra, kegyetlenkedésre használják. Ennek tipikus és legelfajultabb példája az Iszlám Állam, akik többek között azt az iszlám törvényt sem tartják be, aminek alapján Nudzsúd Ali válását kimondták, gyerekeket éppúgy adnak-vesznek szexrabszolgaként, mint felnőtteket.
3. Családtagok, közeli rokonok. Ők sem pedofilok, a gyerekhez való szexuális közeledést kétféle tényező motiválja. Részben náluk is hatalomgyakorlás, lehet akár a rossz gyerek megbüntetésének eszköze is, és ekkor mindegy nekik, hogy nadrágszíj vagy szex – illetve kielégítetlen nemi vágyuknak keresnek
levezetést, és ekkor az mindegy nekik, hogy gyerek vagy felnőtt. Hogy a kettő milyen arányban van jelen, nem tudjuk. Feltehető, hogy egy adott egyénre inkább csak az egyik vagy a
másik jellemző. Egyes basáskodó szülők, akik minden kis roszszaságért éktelen haragra gerjednek, adott esetben akár valamely szexuális cselekményt is elővesznek a gyerek megbüntetésére, de ez nem feltétlenül függ össze nemi kielégítetlenségükkel. Lehet a szex annak az eszköze is, hogy a gyerek kiengesztelje a haragvó felnőttet. Ez a változat leginkább szülőknél
feltételezhető, hiszen ők azok, akik a gyereket megbüntetik. A
másik változat, amikor a kielégítetlen nemi vágyak céltáblájává
válik a gyerek, már bármely családtagnál, rokonnál, a család
barátjánál megtalálható.
13. Az emberek túlnyomó része mégse pedofil, ez tehát nem
lehet gyakori.
De bizony gyakori, éspedig azért, mert nem kell hozzá pedofilnak lenni. Valójában semmilyen gyerekkel végzett szexuális
cselekmény, függetlenül annak jellegétől, a gyerek korától, nemétől, bármely tulajdonságától, nem kizárólag a pedofilok jellemzője. Sőt a napvilágra került esetek túlnyomó részében az
elkövetők nem pedofilok. Így például Varga Béla normális párkapcsolatban élt, de kevesellte a szexet. Áldozata azért a kilencéves Varga Mónika lett, mert ő volt az utcán a második nő-

nemű, védekezéshez túl kicsi szembejövő, és az első elmenekült. Az életkora miatti gátlásokat az ital éppúgy eltörölte, mint
a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatosakat.
14. Akkor bizonyára az áldozatok viselkedése provokálta ki.
Manapság a gyerekek túl lengén, kihívóan öltöznek.
Ez az áldozathibáztatás néven ismert dolog, amit szívem szerint ugyanúgy büntetnék, mint magát az elkövetőt. Felnőtt áldozatokkal kapcsolatban is gyakran elhangzik, de valamilyen
okból csak akkor, ha az áldozat nő, és megerőszakolták. Ha
férfit erőszakolnak meg, őt sosem hibáztatják, de nőt sem akkor, ha mondjuk a kocsiját lopják el. Kizárólag szexuális bűncselekmények áldozatául esett nőket és kislányokat hibáztatnak. Meglátásom szerint ennek hátterében nem az a meggyőződés áll, hogy minden férfi úriember, és ha mégis ilyet tesz, akkor csakis elcsavarhatták a fejét – sokkal inkább a nőkkel
szembeni, őskorból visszamaradt lenézés és az áldozathibáztató
elfojtott vágyai, hogy ő is szívesen csinálna effélét.
Az igazság az, hogy a gyerekek (nők) öltözékének és viselkedésének semmilyen szerepe nincsen a nemi erőszakban. Varga
Mónikáról tudjuk, hogy melegítőben és harisnyanadrágban
volt, Szathmáry Nikolett se lehetett lengén öltözve január közepén – igaz, őróla mindmáig nem tudjuk, hogy szexuális támadás áldozata lett-e, de ez a legvalószínűbb.
Ha a statisztikák azt mutatják, hogy nyáron több a pedofiltámadás – nem tudok ilyen statisztikáról –, azt hajlamos lennék a
lengébb viselet helyett annak tulajdonítani, hogy nyáron a gyerekek többet mozognak a szabadban, jobban kikerülnek a szülői felügyelet alól, inkább maradnak őrizetlenül. Ez a magyarázata a Piroska és a farkas születésének: akkoriban nem volt
óvoda, iskola se nagyon, a felügyelet nélkül maradt gyerekek
bármerre elkóborolhattak, és a legtöbb helyen a házak közvetlen közelében kezdődött az erdő. A gyerekek nem jártak lengén
öltözve, de a farkas (aki lehetett akár a rossz ember, akár a valóságos Canis lupus) mellett az eltévedés is fenyegette őket, a
vadonban bármilyen balesetet szenvedhettek, vagy akár betévedhettek valaki más birtokára és mondjuk elvehettek néhány
almát, akkoriban nem volt büntethetőségi korhatár.

15. A pedofilok legnagyobb veszélye a gyilkos természetük.
Tudunk esetekről, amikor a gyereket azért ölte meg az elkövető, mert szeretett gyilkolni, de hiba lenne azt hinni, hogy ez a
jellemző. Nagy valószínűség szerint a szexuális indíttatású gyerekgyilkosságok többsége azért történik, mert a tettes így akarja elhallgattatni a tanút. A másik módszer, mint láttuk, a pincébe zárás. De a leggyakoribb a harmadik módszer. A molesztált
gyereket szépen elengedik, a lelkére kötve, hogy ne szóljon
senkinek.
16. Olyan nincs, hogy nem szól senkinek. Ha hallgat a molesztálásról, akkor bizonyára nem is történt meg.
Az áldozathibáztatás mellett a másik dolog, ami ugyanúgy
büntetnék, mint magát az elkövetőt, a bűnpártolásba átcsapó hitetlenkedés. De igen, megtörtént. Ha a gyerek azt állítja, hogy
ez meg amaz történt vele (a szüleinek vagy más bizalmasának
részleteket mond), akkor az meg is történt. Ha ország-világnak
szétkürtöli, mármint saját maga, szóval nem mások az ő nevében, hanem ő kiáll mondjuk az iskola aulájába és kikiabálja,
csak akkor nem hihető, hogy megtörtént. Akit molesztáltak,
nem így viselkedik, titkolja, ahogy csak tudja. De nem örökké
– egyszer elmondja. Lehet, hogy csak felnőtt fejjel, és akkor
sem vállalja hozzá a nevét és az arcát, mint Anoni Mara. Lehet,
hogy nem ír belőle könyvet, csak egy-két embernek mondja el.
De egyszer elmondja.
A tettesnek pedig nem abban kell reménykednie, hogy addigra elévül és már nem büntetik meg, mert ezért nem bíróság adja
a büntetést. Azt kell remélnie, hogy a gyerek csak felnőtt korában hozza nyilvánosságra a történteket, és addigra ő nem lesz
életben, már nem fogja érdekelni, hogy posztumusz kirekesztik
a társadalomból. Stuart Hall tévés műsorvezetőnek ez nem jött
be, harmincas éveinek végén kezdett kislányokat molesztálni,
húsz évig csinálta, és nyolcvanhárom volt, amikor kitört a botrány. Még mindig dolgozott, de ezért kirúgták, aztán mehetett a
börtönbe. Ez lopásnál is így lett volna – de a gyerekmolesztálással egész karrierje utólag szétfoszlott. Többé nem tévés híresség, csak egy aljas pedofil. A cél az, hogy ha egy pedofil elkövet valamit, minél nagyobb valószínűséggel számíthasson leleplezésre.

De kétségtelenül fennáll a probléma, hogy a molesztált gyerekek – a felnőttek is – csak nagyon sokára szólalnak meg. Ez
nem elsősorban a bűnüldözés szempontjából gond, az ő életüket nehezíti ez a teher, amit magukkal cipelnek.
17. Nyilván azért hallgatnak, mert nem is igaz az egész. Mi
másért?
Azért, mert nem hisznek nekik az emberek. Gyakran a saját
családjuk se. Különösen akkor, ha – tessék visszagondolni föntebb említett tanulmányomra – az elkövető már blansírozta a
környezetet. A gyereknek nehéz lehet megszólalni, ha ezzel
olyasvalakit sodor veszélybe, aki fontos neki, a molesztálás tényétől függetlenül (mondjuk mert az apja) vagy azzal összefüggésben (mert a tettes már megszerettette magát, mielőtt a molesztálást elkövette). A család pedig ugyanezen okokból jobbnak láthatja hallgatásra inteni a rossz gyereket, aki ilyen szörnyűséges vádakkal illeti azt, akit ők annyira szeretnek és tisztelnek. Képtelenség még a gondolat is, hogy esetleg éppen
azért törekedett elnyerni a szeretetüket, hogy aztán nyugodtan
molesztálhassa a gyereket.
*
Ez a cikk nincs befejezve. Nem tudom összeszedni a pedofíliával kapcsolatos összes tévhitet. Gondolom, senki se tudja.
Ha az olvasó ismer olyan tévhitet, ami nem szerepel itt, fölveszem a gyűjteménybe.

2017.06.12.

Hogy lesz valaki pedofil?
(Kis expozé egy facebookos beszélgetésben, hasznos lehet a további kutatás számára, elég sokféle forrásból merített tapasztalatokat foglaltam össze.)
A tudomány mai állása szerint két válasz van.

a) Fogalmunk sincs.
b) A pedofil hajlam feltehetően gyerek- és kamaszkorban alakul ki annak folytán, hogy a gyereknek nem jut alkalma a korának megfelelő szintű nemi késztetéseket a korának megfelelő
szinten kiélni. (Ami nem azt jelenti, hogy akinek erre nem jut
alkalma, az okvetlenül pedofil lesz. Nekem se jutott alkalmam,
mégse lettem pedofil.) A folyamat valahogy úgy zajlik le, hogy
a gyerek a kritikus időszakban el van zárva a másik nem (homoerotikus érdeklődésnél a saját neme) társaságától, vagy fizikailag (katonaiskolában, zárdában nevelkedik, kis faluban él,
ahol a korosztályában senki sincs megfelelő), vagy emocionálisan (vannak a környezetében alkalmas célszemélyek, de azokat
ő nem érdekli, csúnya vagy bármi egyéb ok miatt nem akarnak
vele barátkozni).
Az óvodáskor a legkorábbi időszak, amikor az ember társas
lény mivolta manifesztálódhat. Ha a gyerek nem jár óvodába,
az nem baj, de legyen alkalma eleget találkozni mindkét nembeli, hasonló és másmilyen korú gyerekekkel. Ha ez nem történik meg, akkor nemcsak, sőt nem is elsősorban a nemi szerepfelfogása sérülhet. Kisiskolás korától kezdve viszont már az is,
többek között ezért kártékony a „konzervatív iskolamodell”,
amikor a gyerekeket nemek szerint elkülönítve oktatták, talán
attól rettegtek, hogy ha koedukált nevelés lenne, akkor egymásra ugrálnának a folyosón és sorra csinálnák a még kisebb gyerekeket.
Sok pedofil férfi múltjában kimutatható, hogy iskoláskorában
nem álltak vele szóba a lányok mint fiúval, mondjuk kövér volt
és pattanásos, és (ami még fontosabb ebből a szempontból) ez
folytatódott fiatal felnőttkorában. Ez azért gond, mert a normális fejlődési modell szerint óvodáskortól kezdve mindig a vele
egykorúak vagy valamivel idősebbek (akár felnőttek) iránt kellene vonzalmat éreznie; ha ezt egyszer-egyszer nem viszonozzák, az csak pech, de ha folyton ezt tapasztalja, akkor rögzülhet
az az állapot, hogy a korosztályabeliek iránt érez vonzalmat,
mondjuk hatéves korában, és aztán továbbra is a hatévesekhez
fog vonzódni, csak közben ő maga egyre idősebb lesz. Végül
felnő, és mondjuk tizenkilenc vagy huszonhét évesen rádöbben, hogy de hiszen őt még mindig a szomszéd Gizike hozza
lázba, aki csak nyolcéves, hát akkor ő alighanem pedofil.

Mármost a probléma az, hogy ezt nem lehet észrevenni.
Nincs miből, nincs mikor. Azt igen, hogy a gyerek nem csajozik, vagy ha igen, sikertelenül, ezt adott esetben akár el is
mondja. De azoknak, akiknek nincsenek sikereik a lányoknál
az általánosban vagy a gimiben, a 99%-ából nem lesz pedofil.
Nyilván van még valami, ami ehhez hozzáadódik, de nem tudjuk, hogy az micsoda.

2017.07.28.

Keresztény Aszexuális
Pedofília Szindróma
A keresztények könnyebben érthetik meg, miért nevezem pedofíliának, amit az imént olvastam, mint én azt, hogy őnekik ki
az isten (hát ő biztos nem) adott jogot arra, hogy megnyomorítsák a gyerekeik életét. A szakirodalom egybehangzóan állítja,
hogy a KAPSZ a pedofil eltévelyedések közül való, és ezt
könnyű is ellenőrizni, mert a szakirodalom ebből az egy cikkből áll, annak is még csak a második mondata ér véget. A
szindrómát én definiáltam, itt és most.
A jelenség azonban évezredes. Abból a teljesen normális
késztetésből ered, hogy épeszű ember nyilvánvalóan vigyáz a
tulajdonára, mint például kecskék, ökrök, csirkék, gyerekek,
liszteszsákok, korsók, nők, fejszék, sapkák, s többtucatnyi
egyébféle használati tárgy. Az őskorban a nők és a gyerekek a
férfiak tulajdonában álltak, akár el is lehetett őket cserélni egy
ócskább kőbaltára. Hogy miért? Mert ha a nő mondta volna,
hogy a férfi az ő tulajdona, akkor a kétszer akkora férfitől akkorát kapott volna, hogy leszáll a feje, és a férfi még közli is
vele, hogy a lovagiasságot majd csak tízezer év múlva találják
föl.
Az őskorban ez volt a kapsz.

Azóta néhány dolog megváltozott, bár az őskort éppenséggel
visszaállították Szíriában, a nő és a gyerek megint a férfi tulajdona. Vallási alapon, természetesen.
Vallási alapon rendeznek keresztényéknél vaginafelajánlási
bálokat is. Mivel ezeken tizenéves, adott esetben tizennemsokéves lánykák vesznek részt és ajánlják föl a vaginájukat az apjuknak, a pedofília vádja nyilvánvalóan megáll.
Éspedig állami támogatással, ugyanis a szexuális irányultságok közül ez az egy az, amelyiket a kormányok teljes mellszélességgel támogatnak (a heteroszexualitáson kívül): az aszexualitás. A kislányok ugyanis nem arra ajánlják föl a vaginájukat,
hogy az apjuk szexeljen velük, hanem hogy senki se szexeljen
velük, az esküvőig, amikor is a pap majd varázsol valamit és az
ifjú hölgy átkerül a férje tulajdonába. Addig az apa a kegyúr.
Azt, hogy ebből milyen katasztrofális következmények származnak a fiatalok nemi életére nézve, két okból nem részletezem. 1. Nem keresztény olvasóim úgyis tudják, a keresztények
meg már kirohantak hányni, amikor először meglátták azt a
szót, hogy vagina. 2. Nem származnak. A fogadalomtevők több
mint 99%-a nem fogja betartani a fogadalmát, vagy azért, mert
normálisan beleszeret valakibe, vagy azért, mert már eleve nem
gondolta komolyan, csak a szülei belekényszerítették. (A fennmaradó 1% már most is súlyos pszichés beteg.)
Mindazonáltal ha mégis akadna keresztény azok között, akik
idáig eljutottak az olvasásban, annak elmondom, hogy ha a katonáknak valami nagyon veszélyes feladatot kell végrehajtaniuk (például ejtőernyővel ugrani), és rendesen kiképezni őket
nincs idő, akkor egyáltalán nem szokták kiképezni őket, mármint a feladat veszélyes részét nem gyakorolják, mert ha kellő
kiképzés nélkül vágnak bele, akkor a gyakorlat során ugyanolyan eséllyel hagyják ott a fogukat; úgyhogy inkább megcsinálják egyből élesben, hátha sikerül. Ugyanis az az alapelv,
hogy katona van elég, ha néhány meghal közülük, hát akkor
meghal, mondd már, küldünk másikat. Ez a nézet nem túl népszerű a katonák és családtagjaik körében, de a tábornokoknak
nagyon tetszik. Mármost a saját gyerekeinkre úgy tekinteni,
hogy ha egy életre elcsesszük a nemi életüket és mindazt, amire az emberi pszichében a szexualitás hatással van, vagyis az
egész életüket ától cettig, akkor mondd már, csinálunk másik

gyereket, az szörnyűbb a tábornokoknál, akiknek az egyes katonák végeredményben személy szerint vadidegen emberek.
Igen, a nemi élet egy bonyolult művelet, amit tanulni, gyakorolni kell. De a prűd perverziótok sikoltozásban tör ki, ha a
gyerekek szexről hallanak, hányjátok a körösztöt és papért ríttok. Apát kellene nektek. Szívlapát.
Visszatérve az aszexuális pedofíliára, a nemi irányultságok
listája napjainkra a következő rövidítésben állt össze: HLMBTQIA. A H betű a heteroszexuálisokat jelenti, ritkán használják,
mert a rövidítés a „másságok”, a kisebbségek összegyűjtésére
szolgál, de kétségkívül irányultság a többség is. Az L a leszbikusok, az M a melegek (angolban G), a B a biszexuálisok, a T
a transzszexuálisok, a Q a queerek, az I az interszexuálisok jele, és a végén az A az aszexuálisoké. Az aszexualitás egy nemi
irányultság, amelynek lényege, hogy az egyénnek nincsenek
szexuális vágyai, és semmi köze az önmegtartóztatáshoz, amit
ti kényszeríttek a gyerekeitekre, a gyerekeitek nem aszexuálisok és végképp nem is akarjátok, hogy azok legyenek, hiszen
azoknak ritkán lesz gyerekük, de ti szeretnétek unokákat, akiket hasonlóképpen megcsonkíthattok, milyen „szerencse”,
hogy már csak lelkileg szabad. De az esküvőig aszexuálist
akartok belőlük csinálni. Miért nem mindjárt transzneműt?
Leszbikust? Esetleg virágállványt?
A gyerek nem a szülő tulajdona. Ez itt a huszonegyedik
század, nem az őskor, üdvözlünk, álljatok föl és menjetek tovább. A gyerek különösképpen nem a szülő tulajdona szexuális értelemben. Azt bünteti a törvény, ha a szülő szexre
használja a saját gyerekét; fel kell ismernünk, hogy a KAPSZ
voltaképpen ugyanennek az éremnek a másik oldala, a szülő
ugyanúgy rendelkezik a gyereke testével, ugyanabban a szexuális értelemben, csak egy másik nemi irányultságot követve, a
heteroszexualitás (lányok apjukkal) helyett az aszexualitást (lányok senkivel). Sajátos módon ha a HLMBTQIA nyolc betűje
közül az első hét mentén tesz egy szülő lépéseket arra, hogy a
gyereke nemi életében részt vegyen, akkor lesújt rá a törvény,
de ha az A betű jegyében teszi, akkor nem.
Pedig az ilyen szülő pedofil. A gyerekét használja arra, hogy
kielégítse szexuális elvárásait. Illetve… pillanat. Szexuális vágyak, olyanok vannak. De ezek a szülők nem aszexuálisok, bár

az aszexuális embereknek lehetnek éppen gyerekeik, de ezek a
szülők odahaza vidáman dugnak a hálószobában, csakis a hitvesükkel persze. A szeretőjükkel máshol. Szóval azt a szülőt
valahol megértem, aki a gyerekével szexel, van benne egy csomó kielégítetlen szexuális késztetés, ott a gyereke, akinek vonzóereje éppen megfelelő stb., és ha a gyerek már betöltötte a
beleegyezési korhatárt és valóban bele is egyezett, akkor nem
látom azt a hallatlan nagy bűnt, amit a törvény egyébként még
mindig lát, két felnőtt ember kölcsönös beleegyezéssel szexel,
nem értem, mi köze ehhez a törvénynek.
Viszont azt a szülőt, aki abban leli örömét, hogy a gyerekét
letiltja a szexről, azt nem értem. Mert itt nem arról van szó,
hogy tízévesek nem közösülhetnek, igen, azt nyilvánvalóan
megtiltjuk nekik (viszont nem vetjük őket máglyára, ha mégis
megteszik, hanem felnőtt emberek és felelős szülők módjára
kezeljük a problémát). Itt arról van szó, hogy az esküvőig nincsen szex. Házasságot csak felnőttek köthetnek. Az esküvő
előtti napon a menyasszony már felnőtt ember, és lehet, hogy
előtte egy, két, öt évvel is már az, de nem szexelhet, mert
„megfogadta”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha beállít a
papa-mama, hogy nini, kislányom, eljöttünk meglátogatni,
hogy élsz, mivel foglalkozol, akkor ezeknek a nőknek körülbelül a 90%-a kénytelen lesz őrült sebességgel elrejteni a pasiját a
szekrényben, meg a fürdőszobából eltüntetni minden férfiakra
jellemző tárgyat, és vigyorogni, mintha nem most keltek volna
föl az ágyból. A maradék tíz százaléknak a csaja kuporog majd
a szekrényben.
Néhány éve két cikket tettünk közzé a fiúk nemi életét megnyomorító keresztény perverzióról, mert egy papbácsi írt egy
könyvet a fiúknak; a lányoknak nem írhatott könyvet, hiszen
fogalma sincsen, hogy a lányok is tudnak maszturbálni, soha
nem látott lányt közelről, még a gondolat is távozz tőlem sántán. Mármint persze olyan sült pedofil volt, mint Makó Jeruzsálemtől, de csak fiúkra gerjedt.
Amint látható, a lányok lelki megnyomorításához nem kell
papbácsi, azt keresztényék elintézik családon belül.

2019.06.05.

A gyerekjog világnézet
Ezen a néven fut a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány felvilágosító kampánya, amivel persze alapjában véve feltétel nélkül
egyetértek. A gyerekjog csakugyan világnézet. A gyerekek viszik előre a világot. Mindenki gyerekekért csinál mindent. Én
is gyerekekért csinálok mindent. Persze hogy fontosak a jogaik.
Minden ember jogai fontosak, de vannak, akikéi fontosabbak:
akik nem tudnak élni velük. Mert üldözött kisebbség, mert valamiért megtagadják tőlük, hogy kiállhassanak a jogaikért –
vagy mert nem tudnak bíróságra menni, hacsak nem viszik
őket, de akkor se tudnak mihez kezdeni a bíróság intézményével, legfeljebb a bírónak mondják, hogy oá.
A gyerekek jogait meg kell védeni. Ez axióma (bizonyításra
nem szoruló vélelem).
Elég régóta foglalkozom gyerekek jogaival. Krisszel létrehoztuk a Jerry Alapítványt, ami ugyan csak könyvlapokon létezik, de a gyerekmolesztáló pedofilok, akik ellen harcol, nagyon
is valóságosak. Gyerekjogokról szól majdnem az összes regényem. Szóval igen, képben vagyok.
Az én gondom az alapítvány kampányával nem az, hogy meg
kell-e védeni a gyerekek jogait, hanem hogy nem okozunk-e
ezzel nagyobb bajt, mint amitől megvédjük őket. Illetve már
eleve hogy azok a jogok csakugyan ennyire védendők-e.
Ugyanis a kampány témája konkrétan az, hogy ne posztolj a
gyerekedről.
(Remélem, szabad volt a képet idetenni a következő oldalra.)
Igen, ezzel mind egyetértek. Néhány kivétellel, amik a köztünk
levő véleménykülönbségből fakadnak. A gondolat, hogy ne
posztoljunk a gyerekről, két alapvető meggondolásból fakad.
1. A gyereknek is vannak személyiségi jogai, de ő még
nem (vagy korlátozottan) tud élni velük.
2. A gyerek fotójának közzétételével a pedofilok célpontjává tesszük.

Az első szemponttal nem is nagyon van bajom, csak túlzásnak tartom. A gyerek személyiségi jogait a szülő gyakorolja. A
gyerek összes jogát a szülő gyakorolja, ez eleinte nem is lehet
másképpen, és még nagyon sokáig ez az egyetlen reális opció.
Persze van egy kor, amikortól már a gyerek dönt, oké. De felelősen? Meri azt nekem bárki állítani, hogy egy mondjuk tizennégy éves gyerek felelősen át tudja tekinteni mindazokat a következményeket, amik fakadhatnak abból, hogy engedi föltenni
(vagy maga fölteszi) a fényképét a netre, vagy éppen abból,
hogy nem engedi föltenni? A kampány célja, hogy a felnőtteket
felvilágosítsa a gyerekről posztolás veszélyeiről – de ki mondta, hogy a gyerekek tisztában vannak velük, csak mert ők már
egy „digitális generáció”? Az enyém is az. Mi Commodore-on
nevelkedtünk és gyerekkorunkban még nem volt net, de azóta
húsz-huszonöt évünk volt elsajátítani a net veszélyeit, és mondhatom, megtapasztaltam őket. A gyerekeknek (remélhetőleg)
kevesebb a rossz tapasztalatuk, hát bátrabban dönthetnek úgy,
hogy persze, fölrakom a fotómat, illetve apa-anya, fölrakhatjátok.

És akkor ez már jó döntés? Csak azért, mert a gyerek hozta
saját magáról, és nem őróla döntöttek? Ha úgy tekintjük, hogy
a gyerek bizonyos koron felül (éspedig mikortól?) már maga
dönthet, akkor jó, mondjuk ezt, és döntsön. De akkor ne csak
fotóról! Akkor elég érett ahhoz, hogy szavazzon, vezessük be a
gyerekek szavazójogát. (Trumpot, Putyint, Orbánt, a Brexitet
felnőttek szavazták meg, aztán most itt tartunk, tessék megnézni, milyen világban élünk, akkor ezzel az erővel csak a gyerekeknek legyen szavazójoga, hátha az ő emberismeretükre bízva
jobb világra szavaznának. Csak megsúgom: nem.) Akkor elég
érett ahhoz, hogy döntsön orvosi beavatkozásokról, hát döntse
el ő, hogy kivegyék-e a vakbelét. És ha fél a fájdalomtól, akkor
belehal.
A kampánynak azonban része az az elem, hogy amíg a gyerek nem képes dönteni (éspedig mikorig?) arról, hogy a fotóját
föltegyék-e a netre, addig a szülő sem dönthet helyette. Bármiről igen, erről nem? Vagy azt ki dönti el, hogy a gyerek a közelben működő három ovi közül melyikbe fog járni? A hároméves gyerek? A Szülőhelyettesítő Főközpont? (Előbb-utóbb
igen…) Ki dönti el, hogy ma ebédre spenótot eszik tükörtojással vagy zöldborsós palacsintát sajttal töltve? Igen, egy csecsemőnek is már van kialakult vagy éppen alakuló ízlése, és ki is
tudja fejezni nagyon is, de ez csak arra szorítkozhat, hogy amit
elé tesznek, az ízlik-e vagy sem, illetve egy idő után már követelheti az anyuval kialakított közös babanyelven, hogy ő Kökény Anita sült lazacát kéri zeller- és répatextúrákkal, csak ha
anyu ezek után mégis finomfőzeléket tesz elé, akkor megint
annyi lesz a döntési joga, hogy kiköpheti. És akkor anyu didaktikusan igenis megeteti vele, hiszen a gyerek ne válogasson.
Vagy mégis mi a fenét csináljon anyu? Ha arról nem dönthet,
hogy a gyerek mit kap ebédre, ezt is rá kell bízni a gyerekre, és
a gyereknek történetesen pont Anita-lazacot kér, de a faluban
nem kapni pankómorzsát, lazacot meg még úgy se, de egy hathónapossal elég bonyolult megértetni a kereslet-kínálat törvényét és a gasztronómiai szokások alapján targetált termékdisztribúciót, de anyától elvettük a döntési jogot, akkor tessék már
nekem megmondani, hogy anyu mégis micsináljon, mert szeretné, ha a gyerek majd lenne még héthónapos is.

S most lássuk a másik szempontot, amivel viszont már bajom
van. Az már nem túlzás, hanem kollektív öngyilkosság. Tizenhárom éve foglalkozom pedofilokkal, ha regényoldalakon is,
aminek része volt, hogy összeolvastam mindent, amit elértem
róluk (és az nem volt kevés). Nem becsülöm le a veszélyt, szó
nincsen róla. Nekem is volt olyan tévhitem, hogy ez a veszély
nem jelentős, de már sok éve nincs meg.
Csakhogy attól, hogy egy veszély létezik, még nem kell elásnunk magunkat és fát ültetni a sírunkra, hogy majd lepisilhessen a kiskutya. Tessenek visszaemlékezni, mit csináltunk (mi
emberiség), amikor tizenkilenc tébolyult fasiszta a föld színével egyenlővé tette a World Trade Centert, megölve háromezer
embert és törmelékkel borítva fél New Yorkot. Beszüntettük a
légiközlekedést? Ócskavasként szemétre dobtuk a repülőgépeket? Nem. Biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe. Baromi
kemény, sokszor értelmetlen, életidegen biztonsági intézkedéseket, nem szabad egy palack vizet vagy egy kisollót vinni a repülőgépre, de védekezünk, nem pedig behódolunk.
Ennek a veszélynek a leg… leg… majd keresek rá jelzőt,
hogy legmilyenebb megfogalmazását dr. Gyurkó Szilvia adta
egy karácsonyi WMN-cikkben.
„Minél több képet posztolsz, annál nagyobb az esélye annak, hogy azok olyan hálózatokra is átkerülnek, ahol a kisgyerekekre izguló felnőttek fognak maszturbálni miközben
a gyereked fotóját nézik (igen, a felöltözött ruhás fotóra is).
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem elég jó ellenérv
egy gyerekfotó posztolásával szemben, ha elképzelem, hogy
valaki arra önkielégít.”
Azt hiszem, az lesz ide a legjobb jelző, hogy a legundorítóbb
megfogalmazását. Persze kétségkívül ez volt a szándéka, el
akart rettenteni. Hát sikerült.
Azaz dehogyis!
Még mitől rettentsen vissza minket a képzeletünk? Én ne
vacsorázzak például? Ugyanis nálunk egy-két hónapja kúva
nagy csótányok ütöttek tanyát, éjjel járnak, amikor én ki szoktam menni kajáért, és már többször találkoztam velük a konyhában meg az oda vezető útvonalon is. Irtózom tőlük és gyűlö-

löm őket, persze kemotoxozunk vadul, legalább húszat vertem
agyon, mint bruszli a nindzsákokat, és frankón utálok kimenni
éjszaka, fölgyújtok minden villanyt és végigsasolom a padlót
mindenütt. Ne menjek ki többet éjszaka, mert a képzeletem arra vezet, hogy ott lesz a Legnagyobb Gigacsótány, akkora, mint
egy juhászkutya? Hát hajnalcsillag ubisalival. Esetleg akkor
már ne írassam a házat ajándékozási szerződéssel a nevükre?
Igen, maszturbálhatnak. És akkor mi van? Most nekem komolyan attól kellene függővé tennem az életemet, hogy Pedó
Filip merülőforraló, szürpönyeharimpási lakos otthon a szobájában micsinál?
Kár amúgy is van éppen elég. Hogy mást ne mondjak, pár hete arra a következtetésre jutottunk egy ismerős gyerek anyukájával, hogy a gyerekre erősen ráfér egy angol korrepetálás. Némi tűnődés után felajánlottam – felsőfokon tudok angolul, szót
értek a gyerekekkel, ővele személy szerint is, és van fogalmam
róla, hogy kell ezt csinálni. Aztán visszaléptem. Ráébresztettek, hogy ebben a világban én ezt nem engedhetem meg magamnak. Jelenleg egyedülálló férfinak számítok, és ráadásul
(ha ugyan számít ez bármit) az a gyerek nőnemű.
Hány ilyen történik? Hogy egy gyerek valamit nem kap meg,
valahová nem jut el, bár a történetben sehol semmiféle pedofil
nem lépett színre, csak a szülők tartanak attól, hogy az ügyben
előkerülhet egy pedofil, vagy az ügyben közreműködni szándékozó felnőtt lép vissza, mert őbenne jön elő a paranoia, hogy
majd ezzel gyanúsítják? Még meddig engedjük, hogy a paranoiánk az életünket rongálja?
Szóval mi van azzal, hogy Pedó Filip micsinál? Nézzük ezt
sorban.
1. Nem tudom meg. A gyerek se tudja meg. Senki nem tudja
meg. Pedó Filip nem fog róla beszámolni, más meg nem tudja.
2. Ő nem tudja, hogy kinek a képét látja. A képre nincs ráírva, hogy ez itt Angyali Bájos Cilike Devecserből, Erkel Ferenc
Gázló Hetvenhét.
3. Tehát nem fog idejönni Szürpönyeharimpásról és elrabolni
Cilikét, hogy megvalósíthassa, amiket elképzelt. Mellesleg ha
egyéb módon ki tudja deríteni, ki van a képen, akkor sem.

4. Ha a Facebookra tettük föl a képet, és történetesen az ismerőseink egyike se pedofil (ami azért remélhető), akkor az életben nem fognak járni azokon a bizonyos hálózatokon, tehát soha nem értesülünk arról, hogy a gyerek képe ott van-e vagy
sem.
5. Dr. Gyurkó Szilvia egy kellemes külsejű fiatal nő, sose találkoztunk, a neten találtam róla fényképeket. Őt ez a veszély
nem fenyegeti? Vagy attól, hogy felnőtt és hozhat döntéseket,
megszűnik a veszély? Akkor már nem undorító?
6. Vagy akár engem nem fenyeget ez a veszély? Akár egy
meleg férfi részéről? Bennem is megvan a heteró pasiknál gyakori undor a férfiak közötti szexualitással szemben, más kérdés, hogy ebből nem csinálok undort a személyükkel kapcsolatban, és végképp nem minősítem őket alacsonyabb rendű lényeknek – szövetséges vagyok. De tessenek elhinni, hogy átlagos heteró pasi nem szeret arra gondolni, hogy egy másik pasi
az ő képét nézi és játszik a játszanivalójával. No de otthon csinálja a kis szobájában! Meg se tudom!
7. Ez a legnagyobb veszély, ami a gyerekeket felnőttek részéről a szexualitással kapcsolatban fenyegeti?
No, ezen az utolsó kérdésen hintalovazzunk egy kicsit. Mert
nagyon nem!
Csináltam egy táblázatot a gyerekekre leselkedő, negatív hatású szexuális ingerek forrásairól. Persze ezek csak példák.
belső
aktív molesztáló családtag
rányit a szüleire
passzív
szex közben

külső
lesből támadó erőszaktevő
neten, tévében látott szex

Belsőnek neveztem el azt a kört, ahol a gyerek ismeri azt,
akitől a szexuális ingert kapja – külső az, amikor idegen az illető. Aktívnak neveztem el azt, amikor a szexuális ingert személyesen a gyereknek célozzák, passzívnak pedig, amikor nem.
A Kissy két okból is (majdnem) kizárólag az aktív külső szexuális támadásokkal foglalkozik. Az egyik ok az, hogy a többi
gyakorlatilag felderíthetetlen (valójában ez is, de ez egy ifjúsági regény, némileg idealizálnom kellett a világot, léteznek go-

noszok, de elkapják őket), ennek a felderítésére viszont ők kidolgozzák a technológiát, mármint azokra az erőszaktevőkre,
akik neten át próbálkoznak. Az erdőszélen leselkedő erőszaktevő ellen nekik sincsen csodaszerük. A másik ok pedig az, hogy
amikor a könyvet elkezdtük feleségemmel, még édeskeveset
tudtunk a pedofilokról, illetve gyerekmolesztálókról, és frankón azt hittük, hogy ebből a körből kerülnek ki. Leselkednek a
játszótér közelében, félreeső utcácskákban, akárhol.
Hát nagyon nem. Ha van valami, amit az Anoni Mara Társaság által működtetett Beszélj róla! oldal olvasásával meg lehet
tudni, az az, hogy a gyerekmolesztálást elsősorban családtagok
és a családhoz közel álló emberek („belső kör”) szokták elkövetni, ezt támasztja alá az a kis statisztika is, amit az ő történeteik egy részéről készítettem. Egy tanulmányban pedig azt boncolgattam, hogy erre miképpen teszi alkalmassá a gyereket és
környezetét a séf.
És akkor arról folytassunk többéves kampányt, hogy emberek,
ne rakjatok föl képet a gyereketekről? Ez az egész problémánk?
Ez az egész történet engem, megvallom, nagyon érzékenyen
érint. Én nem szeretnék abban a világban élni, amiről dr. Gyurkó Szilvia talán álmodik, hogy a neten nincsenek képek, mozgóképek gyerekekről.
Egyrészt eszembe jut a mondat, amit Churchillnek tulajdonítanak, hogy amikor azt mondták, hogy a hadiköltségek miatt
meg kellene szüntetni a művészetek támogatását, akkor megkérdezte: de hát akkor miért harcolunk? Ő ezt valószínűleg
nem mondta, de e ponton ennek nincs jelentősége. Ez a világ
nekem olyan, mint amikor úgy kellett élni, hogy éjszakára elsötétítették a városokat és fehérre meszelték a járdák szélét, mert
jöhetett a légitámadás – és bár a veszély nagyobb volt, de akkor
lehetett tudni, hogy egyszer vége lesz a háborúnak, és aki megéri, az kivilágított utcákon sétálhat megint.
Másrészt mert nekem van egy munkám. Regényeket írok –
kislányokról. Mert az összes embercsoport közül ők a legérdekesebbek. A nők lelkivilága bonyolultabb a férfiakénál, nagyobb kihívás egy férfinek, és közülük is a serdülő vagy a ser-

dülőkor küszöbén álló lányok lelkivilága a legérdekesebb. De
nekem ehhez forrásanyag kell, kezicsókolom. Legújabb regényem, a Ninda forrása két pillantás két kislánytól. Az egyik egy
sor fényképről van, amiket magam fotóztam és emlékszem a
körülményekre, ahogy készültek – a másik egy videóklipről. És
a regény végén levő köszönetnyilvánításban áll egy hosszú
névsor, azoké, akik nélkül ez a regény nem lett volna az, ami.
A fele gyerek, és azok háromnegyedét csak képekről ismerem.
De videóklip ihlette a Míla és Vilit is, gyerekjogokról szól, arról, hogy egy gyereknek joga van ragaszkodni a barátjához és
joga van akár kényszeríteni is a szüleit, hogy igenis megoldják
a problémáit, hiszen ő nem képes rá. Annak a klipnek is gyerek
a főszereplője.
Harmadrészt mert életem legnagyszerűbb élményét köszönhetem öt kislánynak, akiket szintén rögzítettek képen és hangban. Ez az élmény három éve tart, és már el fog kísérni egész
életemben. Mindennap adódik hozzá valami, mindennap új
örömmel ajándékoz meg, egy egész világot fedeztem fel általuk – mert senki sem akadt, aki kétségbe esett volna, hogy azt a
klipet és a többit látja-e majd egy pedofil.
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Nem kérek engedélyt
barátkozni
Volt egy beszélgetésem, amiben volt néhány gubanc, erősen
nem értettük egymást, szóba kerültek totálisan oda nem tartozó
dolgok, de ez a része most nem lényeges. Kaptam egy eléggé
felpaprikázott kérdést, amiről úgy érzem, hogy részletesebb választ igényel, éspedig a nyilvánosság előtt, mivelhogy ez a dolgom.
„Arról meg ne is beszéljünk, hogy egy kilencéves kislány a
legjobb barátod, és még te haragszol a szüleire, hogy próbálják
védeni?”

Hát pedig szerintem de. Igenis beszéljünk róla. Kezdem a privát részével, és onnan térek át arra, hogy miért kellett ebből
blogcikket írni.
1. Már nem kilenc, és nem a barátom, a szülei gondoltak
egyet és eltiltották tőlem. Ez később fontos lesz.
2. Nem volt a legjobb barátom. Egy volt a barátaim közül, és
ezt a részét is átvesszük mindjárt.
3. Ha védeni próbálnák, nem haragudnék rájuk. Ha lenne mitől. Éntőlem nem kellett, és ezt ők is pontosan tudták. Nem
védték, hanem ártottak neki.
A beszélgetés óta tanultam valamit Krisztinától, amit most elmondok. Létezik egy technika, ami segít viták megoldásában:
ez pedig a fogalmak tisztázása. Ha a két fél mást ért egy fogalom alatt, akkor nem fognak szót érteni egymással.
Tehát mit értünk barát alatt?
Sok mindenfélét lehet érteni ezen a szón. Van három jelentése, ami nyilvánvalóan nem tartozik ide: 1. szerzetes, 2. szerető,
3. akivel bejelöltük egymást Facebookon. Ezekre a jelentésekre
most nincsen szükségünk.
A Wikipédia szerint „A barátság összetett, támogató emberi
viszony. Tartalma és meghatározása koronként és kultúránként
eltérő, valamint az alanyok társadalmi helyzete és személyiségjegyei is befolyásolják. A barátság egyéni vonatkozásban lelki,
vagyis érzelmi, anyagi és kognitív erőforrás. A barátság az
egyik emberi kapcsolat, mely emberek között alakul ki több
örömteli találkozás, beszélgetés által. Jellemzi a kölcsönös elfogadás, rokonszenv, szeretet, bizalom, szövetség, együttérző
képesség, nyitottság, törődés.”
Szerintem is. Éspedig fokozatai vannak, én három csoportba
soroltam őket.
1. Testi-lelki jó barát, akivel a legintimebb problémáinkat is
megbeszéljük: a házaséletünk problémáit, az anyagi problémáinkat, hogy kire szavaztunk, hogy miért bántuk meg. Ilyen barát nagyon kevés szokott lenni az ember életében. Talán nem
meglepő, hogy felnőtt és gyerek között ilyen barátság szerintem sem jöhet létre, mert a felsorolt problémakörök és még néhány abba a kategóriába tartozik, ami „nicht vor dem Kinder”,
nem kívánjuk őket gyerekekkel megbeszélni, nem csinálunk

belőlük kicsi felnőttet, és különben sem értenék, nem is érdekelné őket. Kicsi gyerekeknek egyébként ilyen barátaik még
gyerekek között sem szoktak lenni, mert nincs rá szükségük.
Amikortól szükségük van rá, akkor meg már nem kicsik.
2. Akivel vannak közös időtöltéseink, amikre alkalmanként
időt szakítunk, és jól érezzük magunkat együtt, jobban, mintha
külön-külön csinálnánk ugyanazt. Ilyen barátunk sokféle lehet.
Volt barátom, akivel programozni szoktunk együtt; olyan, akivel irodalomról csevegtünk; akivel az élet mindenféle dolgairól; meg még sokféle. Ma is sokféle van. Némelyik gyerek.
Másoknak én lehetnék a gyereke, sőt az unokája. Nehezemre
esne most felvenni egy olyan álláspontot, hogy felnőtt és gyerek között ilyen barátság nem létezhet, ha egyszer ilyen barátságoknak akkor is részese voltam, amikor én voltam a gyerek
és a másik fél a felnőtt, meg akkor is, amikor én vagyok a felnőtt és a másik fél a gyerek. Tegyek úgy, mintha ezek nem léteznének? Mi értelme volna?
3. Akikkel jól elvagyunk ugyan, ha éppen összefutunk, vannak közös beszédtémáink, de ha nem találkozunk akárhány hónapig vagy éppen évig, hát akkor nem találkozunk, annyi baj
legyen, majd összehoz minket az élet megint. Ez majdnem
ugyanaz, mint a régi ismerős, de ezt talán még felhívjuk, ha
egyszer eszünkbe jut, hogy mi lehet vele, az ismerősünket meg
nem.
Hát énnekem egy kilencéves kislány is akadt a második fokozatba tartozó barátaim között. Úgy tettem rá szert, hogy volt
egy ötéves kislány barátom, aki aztán így megöregedett. Azazhogy nem egy kislány volt és van a barátaim között, és nyilván
lesz is még egynéhány. Meg kisfiú. Meg öreg néni meg öreg
bácsi. Meg középkorú férfiak és nők, meg fiatal felnőttek. Egyszerű: nem koruk és nemük szerint válogatom őket, hanem
aszerint, hogy milyen emberek.
Csakhogy van itt egy probléma, ami ezt a beszélgetőpartneremet arra a felpaprikázott kérdésre ingerelte. Ez pedig a pedofilok problémája.
Én igazán nem becsülöm alá a problémát. A Kissy miatt óriási mennyiségű szakirodalmat kellett végigolvasnom, és olyan
dolgokról szereztem tudomást, amik miatt már nagyon örülnék,

ha kevesebb szakirodalmat olvastam volna. Több emberi kapcsolatomban okozott súlyos fennakadásokat, hogy az illetőket
molesztálták gyerekkorukban. Szóval teljes mértékben tudatában vagyok, hogy a baj óriási.
De az a meglátásom, hogy most már átestünk a ló túlsó oldalára. Ott is pedofilokat vizionálunk, ahol nincsenek. Már Wikipédia-oldal is van a légitársaságokról, amik elültetik a férfiakat az
egyedül utazó gyerekek mellől, de a nőket nem, szóval minden
férfi pedofil. Olvasható a cikkben, hogy az eljárást a rasszizmushoz hasonlították. Szerintem is az. Semmilyen különbséget
nem látok az olyanok között, hogy minden cigány tolvaj, minden néger naplopó, minden férfi pedofil, minden zsidó uzsorás,
minden arab terrorista, minden nő kurva. Ja, és természetesen
az is automatikusan része a feltételezésnek, hogy minden férfi
tébolyult pedofil, hiszen egy utasokkal és személyzettel megrakott repülőgép kellős közepén fogja molesztálni a gyereket.
Időnként némelyik férfi perel, és a légitársaság rájön, hogy nini, mégse volt pedofil a kedves utasunk!
De nem a repülőgépek a boszorkányüldözés fő helyszínei. A
szó szoros értelmében olyan légkört sikerült teremteniük üldözési mániás embereknek, hogy lassan nem merünk az utcán rámosolyogni egy gyerekre, mert ránk sütik, hogy pedofilok vagyunk. Most keresgélve találtam egy cikket, ami azzal kezdi,
hogy több kiló édességet találtak egy férfinél, akit megrontással gyanúsítanak, hát lassan édességet se merünk a háznál tartani, mert ránk sütik, hogy pedofilok vagyunk. És persze nem
merünk kapcsolatot keresni gyerekekkel, mert a pedofilok azt
is meg szokták tenni.
Hogy kik azok a „nem merünk”? Mindenki! A férfiak mind
pedofilok, de mivel láttak már női pedofilt, a nők is pedofilok!
Nem is oly rég derült ki, hogy egy ismerős egyén erősen rászorulna, hogy valaki korrepetálja angolból. A család nem tudja ezt megfizetni. Jó, mondtam, próbáljuk meg. Aztán vissza is
vontam az ajánlatomat, mert ráébresztettek, hogy én egy egyedülálló férfi vagyok, az ismerős egyén meg, naná, kiskorú, ráadásul nőnemű! Pedofil leszek, ha ilyet csinálok!
Ha nő lennék, korrepetálhatnám angolból.
Ha meleg lennék, korrepetálhatnám angolból.

Ha fiú lenne, korrepetálhatnám angolból.
Elképzeltem egy beszélgetést majd felnőttkorában.
– Hi, how are you?
– Bocs, nem értem.
– Nem tudsz angolul? Mindenki tud, te miért nem?
– Mert az Attila egy heteró férfi volt.
– Ki a frász az az Attila?
(Ugyanakkor létezik az a változat is, hogy mindegy a kiskorú
neme, mert a pedofilokat mindkét nem egyformán érdekli. Történetesen a szakirodalomból inkább az derül ki, hogy mindenkinek megvan az egyéni preferenciája, köztük is vannak heterók, melegek és biszexuálisok, de kit érdekelnek holmi tények?)
Nem kezdtem korrepetálni angolból, mert nem hiányzik az életemből, hogy csuklyás alakok kereszteket gyújtogassanak az
ablakom előtt, és remélem, hogy a család talált valakit, aki
megfelel a szükséges követelményeknek, vagyis nő, hormonális kasztráción esett át, legalább kilencvenéves, és talán még
angolul is ért.
Viszont rámosolygok a gyerekekre az utcán, és továbbra is
róluk fog szólni az életem. És ha úgy adódik, hogy egy gyerek
a barátságába fogad, akkor azt barátsággal fogom viszonozni.
Ez az egy bizonyos gyerek megvonta tőlem a barátságát – szülői parancsra, mi mást tehetett volna, nem rovom föl hibájául –,
de én őtőle az enyémet nem vontam meg és nem is fogom. Ha
egyszer majd teheti és akarja, megkereshet és nyitva áll az ajtóm. Mert nekem a barátaim márpedig a barátaim, és ekként viselkedem velük.
Újabb barátságokat is fogok kötni, amikor alkalmam nyílik
rá. Gyerekekkel is. Lányokkal, noha heteró vagyok és férfi, és
fiúkkal, noha mindegy a kiskorú neme. Máskor meg felnőtt
nőkkel fogok barátságokat kötni, noha vannak a világnak olyan
részei, ahol erre is van tömeghisztéria, és valószínűleg lefejezés
jár érte. Nem fogom a társadalomnak bejelenteni, hogy mikor
kivel készülök éppen barátságot kötni, milyen korú és nemű az
illető, és nem fogok az engedélyükért kuncsorogni. A barátság
természetes emberi érzelem, a társadalom működésének egyik

alapvető mozgatórugója, akkor is, ha éppen tömeghisztéria van
érvényben.
Mindmáig nincsen arról értesülés, hogy a barátom szülei miért
gondolták egyik percről a másikra, hogy egy sok éve fennálló
barátságot szét kell rombolni. Azazhogy hármat, mert az apjával is barátok voltunk meg az anyjával is. Lásd fentebb az első kategóriát. Aki elmondja nekem a legintimebb problémáit,
az nekem aztán ne hazudja, hogy soha nem voltam a barátja
(így hangzott el), csak akkor, ha úton-útfélen minden szembejövőnek elmondja a legintimebb problémáit. Azt meg hadd ne
higgyem.
Semmiféle magyarázatot nem kegyeskedtek adni, de legyen
szabad nem hinnem abban, hogy egyszer csak rájöttek, hogy én
pedofil vagyok (vagy akármilyen rossz tulajdonságomra), amikor sok éve ismertük egymást, és pont akkor nem is találkoztunk. Az ürügy az volt, hogy én ígértem a gyereknek egy drága
mobiltelefont. Közöltem, hogy nem ígértem, és elmondtam
több okot, hogy elég nyilvánvalóan miért nem. Erre nem jött
válasz, és valós indok nem hangzott el.
Innentől feljogosítva érzem magamat, hogy a valódi okokról
és célokról azt gondoljak, amit akarok. Úgyhogy gondolva van.
A gyerek egy kiszolgáltatott ember. Kicsi és védtelen, és bármely felnőtt azt csinál vele, amit akar, ha nincsen, aki megvédje. A szülőjével szemben definíció szerint nincsen.
Aki szétrombolja a gyereke emberi kapcsolatait, az nem védi
a gyerekét, hanem abuzálja. Ez gyermekbántalmazás. Azt adja
értésére a gyerekének, hogy az ő érzelmeiről a szülei döntenek,
ők urai és parancsolói az ő érzelmi világának. Ez esetben az az
érzelmi világ el fog sorvadni, és felnőtt korában nem lesz képes
érzelmi kapcsolatokat kötni, barátságokat, párkapcsolatot, normális érzelmi kapcsolatot a saját gyerekével. Mármint persze
nem attól, hogy engem kiirtottak az ő életéből (ámbár belemondatni a gyerekkel a telefonba, hogy „mindig is utáltalak” szerintem lelki megerőszakolás, és börtönt kellene adni érte). Nem
tudom, hogy bármely adott időpontban én a fontossági listájának az ötödik helyén álltam vagy a századikon, ez sosem volt
lényeges, de rajta voltam. Barátok voltunk, és arra kényszerí-

tették, hogy hazudjon és elárulja a barátját. Legközelebb mire
fogják kényszeríteni? Higgyem el, hogy ez volt az utolsó eset a
gyerek életében? Vagy hogy az első?
Ha az abúzus olyantól ér, aki továbbra is mindennapos része
az életünknek, akkor nem pusztán az abúzus ténye rombol, hanem az a tudat is, hogy a hatalmában vagyunk és maradunk, és
ez bármikor megismétlődhet. Derék jó Luca pont erről készített
videót, csak mindenki annyira föl volt iszonyodva, hogy a tartalmára képtelenek voltak odafigyelni, nincsenek is már meg a
filmek a neten.
Gyerekeket abuzálni nemcsak szexuálisan lehet. Ezt a gyereket egész életében abuzálták a szülei, nem szexuálisan, másképpen. Az utolsó dolog, amit tenni próbáltam érte, az volt,
hogy hetvenöt perces kiselőadást tartottam az anyjának arról,
hogy miért jelenti a gyerek életének tönkretételét az, amit művelnek vele. Becsületére legyen mondva: végighallgatott. Tudtam, hogy nem sok fog átmenni abból, amit elmondok, de valami hátha megragad és később eszébe jut. Már nem tudtam meg,
hogy használt-e a megöntözés, az én pártos vérem.
*
Engem nem érdekel, hogy milyen tömeghisztériának van éppen
divatja. Valaha voltak emberek, akik megtagadták a zsidó barátaikat, amikor éppen arra volt tömeghisztéria, és voltak, akik
nem. Utóbbiak közül huszonhétezren kitüntetést kaptak ezért.
Előbbiek csak a társadalom megvetését.
Persze most én vagyok a zsidó, mert felnőtt vagyok és ráadásul férfi – de még van néhány gyerek, akik nem tagadnak meg
engem.

2020.07.08.

Gyerekpornó darabja
huszonnyolc forint
Vártam egy darabig, hogy hozzászóljak-e a Kaleta-ügyhöz,
persze tudva, hogy a Jerry Alapítvány megteremtőjeként ez
munkaköri kötelességem, tetszik, nem tetszik, nem kapok mást.
Tudtam, hogy úgyis elmondanak róla mindent, illetve őt mindennek, és ami fontosabb, tudtam, hogy nem változik semmi.
Kaleta Gábor egy kutyakölyök. A mi kutyánk kölyke. Természetes, hogy nem eshetett bántódása. Ezt értjük, oké. Illetve
nem oké, de értjük. Egy diplomatának, egy Magas Rangú, Roppant Fontos Elvtársnak természetesen szabad mindent, majd kimosdatjuk. Ez így volt a korábbi ugyanazoknál, a még korábbi
ugyanazoknál meg ezek ugyanazoknál is, és kétségtelenül így
lesz a következő ugyanazoknál, akik majd úgy tesznek megint,
mintha újak lennének.
De a probléma túlmutat a pedofil kutyakölykön. A bíróság
ugyanis helyesen ítélt, ezt megtudjuk dr. Gyurkó Szilvia cikkéből, már ugye ha eddig nem tudtuk netán. De minimum sejtettük. A bíró nem isten. A bíró az állami igazságszolgáltatás eszköze, aki a törvények betartását kéri számon az elébe kerülőktől, és ennek megfelelően természetesen a törvénynek megfelelően ítél. Óhajtja az olvasó, hogy Kaletát csukják börtönbe
minden egyes képért egy évre, vagy mondjuk legalább minden
képért egy napra? (Az is ötvenkét év lenne.) Nem lehet. Ezt
semmilyen bíró nem teheti meg, mert a törvény nem ad lehetőséget rá. Kész, ez van.
És ebből a szempontból mindegy, hogy a nagykövet úr őexcellenciája vagy a sarki hentes. A sarki hentest se lehetett volna
lecsukni annyi időre, amennyire az olvasó szeretné, mert a törvény arra sem ad lehetőséget. Az, hogy a nagykövet úr őexcellenciája méltóztatott gyerekekkel szexelni virtuálisan, nem pedig a sarki hentes, az csak annyit változtatott a dolgokon, hogy
a kiszabható jelképes büntetést is siettek még jelképesebbé vál-

toztatni. De a büntetés, amit ki lehet szabni ezért, az a sarki
hentesnek is jelképes lett volna!
Ez a baj. Nem az, hogy Kaleta excellencia huszonnyolc forintot fizet a gyerekpornó darabjáért, mert ha Kaleta hentes lenne,
akkor lehet, hogy mondjuk negyven forintra jön ki, és akkor mi
van, az sem büntetés.
A magyar állam a gyermekek szexuális kizsákmányolását
nem tekinti súlyos bűncselekménynek. Lényegtelen apróság,
csíny. Ejnye, Gábor, hát micsináltál?

2021.10.03.

Nem ehetsz kolbászt,
tettek ellene
Nos, miután – említettem itt följebb – én egy öttől kilencéves
korig terjedő kislánnyal rendszeresen ettem virslit, ő kecsöppel,
én mustárral, és annyira büdösül eszünkbe nem jutott az a baromság, hogy ebben akármilyen szexuális utalást lássunk, hogy
ezt a szokásunkat egyetlen meseregényemben, a Gabi és a manóban is megörökítettem, én nem kérek ebből a vénkisasszonyosan prűd, agyonszexualizált, gyerekgyűlölő vadiszlám hisztiből, amit Nem tehetsz róla, tehetsz ellene csinált egy bazi ártatlan kolbászreklámból. Ha valaki akar valamit, privátban
megtaláltok, az oldal látogatását beszüntetem.
Ezt írtam pár napja az említett alapítvány Facebook-oldalára,
miután ez a kép jelent meg rajta (következő oldal).
Az alapítvány csak annyit árult el, hogy ő meszelte le a gyerekek arcát, de a többit már azoktól kellett megtudni, akik védelmükbe vették a NTRTEA pellengérre állító akcióját. Történetesen valamivel többen a kolbászárudát, de a legnagyobb
számban azok voltak, akik szerint a reklám gagyi, bárgyú, ehhez hasonló jelzőket használtak – de hát ez csak egy kolbászreklám!

Utóbbiak közé tartozom.

A baj az volt a kolbászreklámmal, hogy két hímnemű egyén
egy-egy csokor kolbászt nyújt át egy-egy nőneműnek, és az
egyik páros gyerek. És ugye a szlengben a kolbász azt is jelenti, hogy fasz. És el a szexualitással a gyerekeink habtestétől és
egyébként is hagyjuk azt meg a hanyatló Nyugat ópiumának,
igen?!
A kolbász azonban egy élelmiszer. Konkrétan tisztára mosott
disznóbélbe vagy műbélbe töltött, apróra vágott vagy darált
húsból és szalonnából készült, sóval, általában fűszerpaprikával
és egyéb fűszerekkel készült húskészítmény. Egy kolbászáruda
oldalára kirakott kolbászról csak az asszociál a szexre, akinek
tökéletesen elmentek otthonról. Egy olyan vadiszlám, mint Abdullah al-Mutlaki.

Ez valódi gyerekellenes diszkrimináció, gyerekgyűlölet. A
gyerek innentől nem ehet kolbászt, virslit, szalámit, hiszen hátha lesznek majd, akik erről fasszociálnak. Sajátos módon a
NTRTEA fasszociatívjai csak a kislányt aggódják halálba, a
kisfiú nem akkora probléma, holott ugyebár egy kisfiúnak sincsen licenciája szexbe bocsátkozni, és neki sajátlag nincsen is
fasza. Fütyije van. És aki azt hiszi, hogy csak a kislány omlik
össze lelkileg, ha tudomást szerez a NTRTEA által elkövetett
megszégyenítésről, az még nem látott kisfiút.
Lemeszelték az arcukat, mint a bűnözőkét, pedig ők nem tettek semmi rosszat, de most jöttek valami vadidegen bácsik-nénik, és valami disznósággal vádolják őket. Pedig ők csak modellt álltak-térdeltek egy vicces reklámhoz. Ha elég idősek,
hogy értsék a NTRTEA által a dologba passzírozott kényszeráthallást (ha nem azok, majd azok lesznek), akkor felfogják azt
is, hogy konkrétan mi a vád, és esély van, hogy nagyon hosszú
időre pszichés gátlás alakul ki bennük a kolbásszal szemben.
Mert a NTRTEA meg akarta őket védeni egy olyan ellenségtől, ami nem létezik.
Életem legnagyobb tragédiáját az okozta, hogy valaki meg
akart védeni egy gyereket egy olyan ellenségtől, ami nem létezett. Nekem ezért a továbbiakban nincs helyem a Nem tehetsz
róla, tehetsz ellene Alapítvány oldalán.

2021.10.17.

De nem ehetsz banánt sem
Csak két hete, hogy szakítottam a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Alapítvánnyal, mert beleiszlámoltak a gyerekekbe. Ettől
teljesen függetlenül közben rendezgetem a wincsijeim tartalmát, és szembejött egy kép. Elég régi, mert a Mr. Retró oldalról lett letöltve, ami talán már meg sincs, és a mai felnőttek
gyerekkorából, főleg a Kádár-korból való emlékeket gyűjtött.
Szóval része volt annak a világnak, amiben felnőttünk, és senki

még csak a szemöldökét föl se nem vonta. Ennek közlésén túlmenően nem látom értelmét kommentárt fűzni hozzá.

2022.04.15.

Jó leszek
Ez kérem egy lexikon.
Regénynek van álcázva, de ez egy lexikon. Anoni Mara kilenc
évvel (te jó ég, ilyen sok?) a Bűn vagy bűnhődés után, amelyben a saját vesszőfutását írta le, írt egy regényt is, most már a
polgári nevén, de fiktív alakokról. A témakör ugyanaz: gyermek elleni, családon belül elkövetett szexuális abúzus. Egy tizenöt éves kislány története, akit az apja kisgyerekkora óta
abuzál, azazhogy ez már véget ért, de egy nap mégsem bírja tovább és kiborítja a bilit.
Százféleképpen meg lehetne írni egy ilyen regény cselekményét. Aszerint, hogy a gyerek kinek pakol ki először, hová
megy (vagy épp otthon marad), hogyan tudja meg az anyja,
avagy netán éppen az apja, ha az anya volt a bántalmazó. Aszerint, hogy miképpen reagál a beavatott kívülálló, miképpen az
elkövető, miképpen a másik szülő. Számtalan esetet ismerünk a
valós történelemből (például a Beszélj róla történeteiből is),
amikor a másik szülő felháborodva visszautasította a vádakat
és ezzel elüldözte magától a gyerekét, meg amikor nem utasította vissza, de nem is tett semmit, meg amikor a gyereke mellé
állt és együtt vívott vele harcot, ami megint csak minimum kétféle alapállásból indítható, a hatóságok bevonásával vagy anélkül. Aztán ugye szerepelhetnek a történetben további érintettek, testvérek, egyéb rokonok, barátok, akik véletlenül vagy
nem véletlenül megtudják, avagy netán korábban is érintettek
voltak, mert őket is abuzálták vagy mert ők is részt vettek az
abúzusban, és így tovább, és így tovább. Szóval a cselekményt
azt százféleképpen. Berkesi Zsuzsanna az irodalom számos
műfajában ismert változatot választotta, a minimálisra leszűkített színlapot, voltaképpen háromszereplős kamaradarab: van a
molesztált gyerek, az anya és a kívülálló segítő, aki maga is
abúzustúlélő. Van néhány mellékszereplő, maga az elkövető is
az, ebben Zsuzsa hasonlóan járt el, mint jómagam a Kissyben,
ahol ez idáig, ha jól számolom, hetvenkilenc különféle szexuális bűnöző szerepelt (és jó néhány egyéb), de effektíve nem

kaphattak szót, leginkább sem dicsekedhettek el hőstetteikkel
élő adásban, azaz csak tudtuk, hogy voltak nekik, de nem tudjuk meg, hogy azok konkrétan micsodák, a legkevésbé az ő
szavaikkal. Mert a Kissy egy ifjúsági regény.
És a Jó leszek is ifjúsági regény, a legteljesebb lelkinyugalommal odaadnám egy tizenkét évesnek, következésképp tízévesnek is; káros mellékhatástól leginkább azoknál tartok, akiket molesztálnak és nem olvassák Mara regényét. Szoktam
mondani, hogy ha a Kissyvel csak annyit elérünk, hogy lesz
egy gyerek, aki nem ül be idegenek autójába, akkor már volt
értelme megírni. Hát Mara regényét pedig akkor volt értelme
megírni, ha lesz egy gyerek, aki ebből jön rá, hogy ami vele
történt, az nem az ő bűne, azt el szabad és kell mondani a megfelelő embernek, segítséget kell kérni és segítséget lehet kapni,
és lesznek, akik hinni fognak az embernek. Ha esetleg a szülei
nem, mert sajnos ilyen is van, akkor majd más.
Nyelvezete szempontjából, történetének tárgyalása szempontjából, mindenféle szempontból ez egy ifjúsági regény.
Meg felnőttregény is. Csak másképpen, mint ahogy ifjúsági regény. Ez egyébként sok regénnyel van így, például a világirodalom legfontosabb regénye* eredetileg ifjúsági, sőt gyerekregény, de faktualiter, közvetett társadalmi hatása folytán felnőttregénnyé is átminősül. A Jó leszek úgy felnőttregény, hogy felnőttek felnőttkori konfliktusait írja le. Mert egyrészt egy tizenöt éves gyerek az felnőtt. Másrészt ha mégse felnőtt, akkor az a
tizenöt éves gyerek, akit egy évtizeden át szexuálisan molesztáltak, az mindenféleképpen felnőtt. Felnőtt problémákkal kell
megküzdenie felnőtt módon. Ja, a felnőtt eszközei azok tényleg
nincsenek meg hozzá.
Ja, és lexikon is, kérem szépen. Ahogy annak idején a Sara
Royce-ot sikerült az időutazás egyfajta lexikonának megtenni,
az Angarit pedig a vulkanológiáénak – miközben mind a kettő
ifjúsági regény –, hát ez pedig a gyerekmolesztálás és annak
következményeinek érzelmi lexikona. Hogy mit érez a molesztált gyerek és az exmolesztált gyerek, akit már nem molesztál*

A két Lotti. (Szivárvány)

nak, aki már túl van a bántalmazáson, de a lelki megrázkódtatások sorozata még tart, illetve mostantól egy másik szakaszuk
következik. Hogy milyen érzés elmondani egy kívülállónak,
milyen érzés a különböző részleteket elmondani, szembesülni a
reakciójával, milyen érzés elmondani az anyának, szembesülni
az ő reakciójával, hogy milyen érzés ránézni a molesztálónkra
így, amikor már lelepleztük, milyen érzés üzenetet kapni tőle.
Hogy milyen érzés megtudni mindezt az anyának, és döntést
hozni, hogy mi legyen ezentúl az életükkel. Hogy milyen érzés
a kívülállónak, aki egyben abúzustúlélő.
És mivel Zsuzsa pontosan úgy szerkeszt, ahogy jómagam, a
műfaj szabályai szerint, azt nem tudjuk meg, hogy milyen érzés
a molesztálónak szembenézni azzal, hogy elvesztette a családját és egy hajszálon függ, hogy elveszíti-e a karrierjét is. Mert
ez kívül esik a műfaj határain.

„ült benne egy másik kislány, legóból,
eredetileg síelő, de szeptemberben minek a sícucc”

Átléptem a Rubikon

Zsófinak

Írtam néhány cikket játékokról is.

2005.11.02.

Rejtély
Szersén Gyula és Szabó Sándor éppen arról vitázik, hogy ki
nyert a pókerpartiban. Szersénnek ászpókere van, és azt állítja,
hogy ez erősebb, mint Szabó royalflöse. Oké, nem ismeri a szabályokat. De mégis hány ász van abban a pakliban?!

2005.12.02.

Átléptem a Rubikon
Földtörténeti pályafutásom során első alkalommal sikerült kiraknom a bűvös kockát. Egy ó fénymásolatot használtam segítségül, a HVG 1981. február 14-i számának két oldalát; ebből
készítettem egy kivonatot a blog számára.

Az oldalak betűjelei fent láthatók. Az elforgatások jelei az elforgatandó oldal betűjével kezdődnek, majd egy magánhangzó
következik:

e (mint be): az óramutató járásával megegyezően;
i (mint ki): az óramutató járásával ellenkezően;
u (mint dupla): 180 fokos elforgatás.
Ha a magánhangzót b betű követi, az a megadott oldallal párhuzamos belső réteg azonos irányú elforgatását jelenti.*
A színeket az oldalakkal azonosítom: „F szín” nem fehéret jelent, hanem azt a színt, amelyik az F oldal közepén van. Egyes
kockákat így szólítok: Fx él (olyan élkocka, aminek egyik színe
az F szín, a másik bármi más); Fxx sarok (sarokkocka, hasonlóképpen); FSN kocka (olyan sarokkocka, ami a Fenti, Szemközti és Nyugati színeket viseli); stb. A kocka egyes helyeit „FSN
pozíció” gyanánt emlegetem; ez az a hely, ahol a Fenti, a
Szemközti és a Keleti oldal találkozik, függetlenül attól, hogy
ott éppen milyen színek vannak.

FELSŐ RÉTEG
ÉLEK
Válasszunk egy színt és tartsuk úgy a kockát, hogy ez a szín az
F oldal közepén legyen. Keressünk egy Fx élt és fordítsuk az S
oldalra, majd se (si, su) forgatással hozzuk az F oldalra. Ha fordítva áll, akkor használjuk a sefikefe sorozatot. Forgassuk az F
oldalt úgy, hogy a rendezett él a megfelelő színű oldalon legyen. Ezt ismételjük meg a többi három Fx éllel. Vigyázzunk,
hogy mielőtt az F oldalra fordítjuk azokat, az oldalt be kell állítanunk úgy, hogy a már rendezett Fx élekhez képest a megfelelő helyen legyenek (egyeztessük az S, T, K, N lapközepek színeit az Fx élek színeivel).
Eredmény: rendezett kereszt az F oldalon.

*

A leírónyelv forrása Varga Tamás: A kockaforgatás mestersége, in Rubik Ernő (szerk.): A bűvös kocka. Műszaki Könyvkiadó, 1981. 33.

SARKOK
Keressünk egy rendezetlen Fxx sarkot. Ha az F oldalon van,
akkor vigyük le: állítsuk a kockát úgy, hogy az Fxx sarok SNF
pozícióban legyen, és forgassunk silise-t. Ha már az L oldalon
van, akkor állítsuk úgy a kockát, hogy az FSK pozícióban legyen az a hely, ahova az Fxx saroknak kerülnie kellene. Le (li,
lu) forgatásokkal vigyük az Fxx sarkot (most már FSK saroknak is hívhatjuk) az LSN pozícióba. Nézzük meg, hogy a kocka
melyik oldalán van az FSK sarok F színű lapja. Ettől függően
kell választanunk háromféle forgatássorozat közül.
– Ha az N oldalon van: kileke.
– Ha az S oldalon van: luselisi.
– Ha az L oldalon van: silesulisi.
Most a kérdéses sarok FSK pozícióban van, rendezve. Ismételjük meg az eljárást mindegyik rendezetlen Fxx sarokkal.
Eredmény: rendezett felső réteg.

KÖZÉPSŐ RÉTEG
Továbbra is tartsuk a kockát rendezett oldalával felfelé. Keressünk olyan élkockát, amin nincs L szín (tehát csak az S, T, K és
N színek közül visel kettőt), és az alsó rétegben van (holott a
középsőben kellene lennie). Fordítsuk úgy a kockát, hogy ennek az élnek egyik színe az S oldalon legyen, maga az él pedig
SL pozícióban (le, li, lu forgatások használhatók). Nézzük
meg, melyik oldal közepén van az a szín, ami a kiválasztott él
L oldalán látható.
– Ha a K oldalon, akkor végezzük el a likileke leselisi forgatássorozatot. A kiválasztott (SK színű) él most SK pozícióban
van, helyes vagy fordított állásban.
– Ha az N oldalon, akkor végezzük el a lenelini lisilese sorozatot. A kiválasztott (SN színű) él SN pozícióban van, helyes
vagy fordított állásban. Ha fordítva áll, akkor fordítsuk a kockát úgy, hogy az S oldalból K legyen, vagyis az SN kockánk
SK pozícióban kerüljön.
Ha a most elhelyezett él fordítva áll, akkor kileke leselisi sorozattal vigyük vissza az alsó rétegbe, lu forgatással hozzuk

megint SL pozícióba és ismételjük meg a likileke leselisi műveletet.
Ismételjük meg az eljárást a középső réteg összes rendezetlen
élével. Ha bármelyiket már a középső rétegben találjuk, de
rossz helyen vagy fordítva, akkor kileke leselisi sorozattal vigyük le, le (li, lu) forgatással vigyük arra az oldalra, ahova való
(a kockát fordítsuk úgy, hogy ez az S oldal legyen) és folytassuk így.
Eredmény: rendezett felső és középső réteg.

ALSÓ RÉTEG
ÉLEK
Fordítsuk meg a kockát: a rendezett oldal mostantól az L.
Fe (fi, fu) forgatásokkal keressünk rendezett Fx élt. Ha találunk, fordítsuk a megfelelő oldalra.
Nézzük meg, hány Fx él van jó helyen, de esetleg fordítva.
Ha rendezett élünk nincsen, akkor fordítsuk úgy a felső réteget,
hogy a lehető legtöbb Fx él jó helyen legyen.
Ha nincs minden Fx él jó helyen, akkor válasszunk ki kettőt,
amiket fel fogunk cserélni. Tartsuk úgy a kockát, hogy a két
felcserélendő él az FS és FN pozíciókban legyen. Végezzük el
a fese kefe kifisi sorozatot: ennek hatására a két él helyet cserél. Ha kell, ismételjük a műveletet más élekkel.
Ha minden Fx él jó helyen van, de egy vagy több közülük
fordítva, akkor fordítsuk úgy a kockát, hogy az egyik fordított
Fx él FK pozícióban legyen. Végezzük el a 4 kefib forgatást.
Fi forgatással hozzuk a következő elforgatandó Fx élt FK pozícióba és ismételjük meg a 4 kefib-et. Ha kész a rendezett kereszt az F oldalon, fordítsuk rendezett állásba.

SARKOK
Nézzük meg, hogy mindegyik Fxx sarok a helyén van-e (esetleg elfordítva). Ha három rossz helyen van, akkor tartsuk úgy a

kockát, hogy a negyedik az FNT pozícióban legyen, és végezzük el a selesulu sulisife selesulu sulisifi forgatássorozatot. Ha
mind a négy sarok rossz helyen van, akkor is tegyük ezt, de
közömbös, hogy előtte hogy tartjuk a kockát.
Ha minden sarok jó helyen van, de némelyik elforgatva, akkor tartsuk úgy a kockát, hogy az egyik elforgatott sarok FSK
pozícióban legyen, és végezzük el a 2 kesikise forgatást. Ekkor
a kocka rendezetlen. Nézzük meg, hogy az FSK pozícióban levő kocka F oldalán F szín van-e; ha nem, megint forgassunk 2
kesikise-t. A kocka még mindig rendezetlen. Most fe (fi, fu)
forgatással hozzuk FSK pozícióba a következő olyan Fxx sarkot, aminek F oldalán nem F szín van, és ismételjük meg a 2
kesikise-t. Ezt tegyük meg az összes elforgatott Fxx sarokkal.
Eredmény: három rendezett réteg. A felső réteg elforgatása
után kubológus diadalordítást hallathatunk.

2009.03.02.

Elemi összetartozásos
feladatok
Csúnya egy név, igaz? Akkor se tudok jobbat, de ettől még nagyon érdekes játék. Biztosan ismeri az olvasó is, legfeljebb
nem tudja, hogy így hívják.
Négy barát rendel az étteremben, mindegyik egyfélét és
mindegyik mást. Melyik mit?
1. Géza nem főzeléket.
2. Károly nem halat.
3. András sültet.
4. Dénes levest.
Ez annyira könnyű, hogy kapásból ki lehet találni: nyilván
Károly ette a főzeléket és Géza a halat. De mégis foglaljuk táblázatba.
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Ilyesfélébe. Balra vannak az emberek, fönt az ételek kezdőbetűi. Az 1. meghatározás szerint Géza és a főzelék metszéspontját kihúzhatjuk.
s
A
G
K
D

f

h

l

╳

A 2. szerint pedig Károly és a hal metszéspontját is.
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Ha valahol összetartozás van, azt pöttyel jelöljük. Így a két
utolsó meghatározásból kapott infók bejelölése után így fest a
táblázatunk:
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Ezzel az összes kapott ismeretet bejelöltük. Most viszont rá
kell jönnünk valamire. Ez egy elemi összetartozásos feladat,
ahol az egyes elemek párban tartoznak össze. Ha András sültet
evett, akkor nem valami mást, tehát András sorában az összes
üres négyzetet kihúzhatjuk.
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De a sült oszlopában is kihúzhatjuk az összes négyzetet, hiszen a sültet valaki már megette. Ugyanígy kihúzunk mindent
Dénesnél és a levesnél.
Most már egyértelműen el lehet dönteni, hogy a két középső
sorban hova kerülnek a pöttyök, hiszen csak egy választás marad. Ezt hívják egyértelmű döntésnek.
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Ez nagyon könnyű volt, csak arra jó, hogy az olvasó értse,
miről van szó. Az igazi elemi összetartozásos feladatok legalább három dimenziósak. Lássunk egy ilyen háromdimenziós
feladatot. Most rendeljenek italt is az étel mellé.
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Így néz ki a táblázatunk. Három táblázat, mindhárom két-két
adatot párosít össze. Fönt vízszintesen a nevek, függőlegesen
előbb az ételek, aztán az italok. A lenti táblázatban az italokat
(balról: bor, sör, kóla, víz) párosítjuk az ételekkel (fentről).
A táblázatot össze lehet csukni egy kockává. Ha az olvasó
megfogja a jobb oldali kép jobb szélét és derékszögben kihajtja
a monitorból (a kép bal széle nem mozdul), aztán az alsó kép
alsó szélét is megfogja és derékszögben fölhajtja (a felső széle
nem mozdul), akkor egyrészt olyasmit csinált, ami még senkinek sem sikerült olyan típusú monitorral, amilyen az olvasónak
van, másrészt látja a háromdimenziós táblázatot, amiben a
pöttyök és X-ek most a monitor előtti kétcentis kockában lebegnek. De ha ezt az olvasó nem szeretné tenni, akkor figyelmébe ajánlom, hogy a nevek sorai a bal oldali táblázatból átnyúlnak a jobb oldaliba, az ételeké felülről a lentibe, az italok
sorai pedig a lenti táblázatból a jobb oldaliban folytatódnak egy
kanyarral.
Lássuk a meghatározásokat, de most egyenként.
1. A sülthöz bort ittak.
Ez világos. Egyértelmű megfeleltetés az alsó táblázatban, és
kihúzzuk a táblázat egy sorát és egy oszlopát.
2. András antialkoholista.
Ez hasznos infó. Egyrészt kihúzzuk Andrásnál a bort és a sört
(jobb oldali táblázat), másrészt ha a bort a sülthöz itták, akkor

András nem sültet evett (első táblázat). Ezt átvezetésnek hívjuk: két táblázatból átvezettünk egy ismeretet a harmadikba,
ahol ezúttal X-et eredményezett. Nézzük, mit kaptunk:
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Menjünk tovább.
3. A halhoz nem vizet ittak.
Még szép. Ez egy X-et ad az alsó táblázatban.
4. Dénes sört ivott.
Egyértelmű megfeleltetés a jobb oldali táblázatban, és álljunk
itt meg egy pillanatra.
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Ha Dénes sört ivott, akkor nem ehetett sültet, mert ahhoz bort
ittak. Tehát átvezetünk egy X-et a bal felső táblázatba.

Nézzük a következő meghatározást.
5. Géza főzeléket evett.
Akkor bejelölünk egy pöttyöt az első táblázatban, és ikszelgetés után ezt a képet kapjuk:
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Most az első táblázatban egyértelműen eldönthetünk valamit.
Károly sültet evett.
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Most érdemes megint megállni és áttanulmányozni a helyzetet. Ha Károly sültet evett, és a sülthöz bort ittak, akkor Károly
bort ivott: átvezetés a jobb oldali táblázatba, ezúttal pöttyöt kapunk. Megvan az első teljes összetartozásunk: Károly sültet
evett és bort ivott.
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6. Dénes nem halat evett.
Ha ezt beikszeljük, minden munka nélkül kijön, hogy Dénes
a leveshez sört ivott. De az alsó táblázatba is vezessük át ezt az
adatot.
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Egyértelmű döntések az alsó táblázatban: a főzelékhez vizet,
a halhoz pedig kólát ittak. Az első táblázatban szintén egyértelműen eldőlt, hogy András ette a halat.
Ha a halhoz kólát ittak, és András ette a halat, akkor András
halat evett és kólát ivott. És ebből természetesen következik,
hogy Géza főzeléket evett és vizet ivott. Vezessük át az adatokat
a jobb oldali táblázatba, és máris kitöltöttük az egészet:
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Most árulom el, hogy miért írtam le mindezt. Mert találtam
egy helyet, ahol pont ilyenek vannak: elemi összetartozásos
feladatok. Méghozzá ötdimenziósak. Szép applet is van hozzájuk, amikben meg lehet fejteni őket, de mindet le is lehet tölteni PDF-ben.
Ha az olvasó nem tud angolul, az pech. Viszont ha beéri egy
darabbal, amit csak papíron tud megoldani, a Szivárvány első
részében megtalálja azt az ötdimenziós feladatot, amit jómagam írtam sok évvel ezelőtt.

2012.11.28.

Bábeltorony
Azt hiszem, most már hozzáláthatok cikket írni arról, hogyan rakom ki a Bábeltornyot. Van róla leírás a neten,
de azon nem tudtam elmenni,
magamnak kellett kikísérleteznem. Tehát lássuk.
A Bábeltorony hat forgatható tárcsából áll, amelyek

mindegyike hat-hat rekeszt tartalmaz, bennük egy-egy
golyóval. Ez harminchat golyó. A golyók hat színben (piros,
sárga, zöld, kék, barna, szürke) hat-hat árnyalatot viselnek,
tehát nincs két egyforma golyó. A torony két átellenes pontján
a legalsó tárcsában egy-egy golyót be lehet nyomni a torony
közepébe; kis függőleges vonal jelzi azt a helyet, ahol ez
lehetséges, a képen látszik is a sötétzöld golyó alatt. Ha egy
golyót így benyomunk, a fölötte levőt rá kell húzni, hogy a
helyén tartsa. De egyszerre csak egy golyó lehet benyomva,
mert a másiknak már nincs hely. A feladat az összekevert
golyók rendberakása.
A bűvös kockával szemben, aminek csak egy rendezett állapota van, a toronynak sok van, amik közül tetszés szerint választhatunk. A képen az látható, amikor a színek oszlopban helyezkednek el, alulról fölfelé világosodva, de lehet fordított
irányban is, és a színek sorrendjét is mi döntjük el. Avagy rakhatjuk a színeket vízszintesen is, mondjuk legalul a szürkék,
legfölül a pirosak, vagy ahogy kedvünk tartja. Én oszlopba
szoktam rakni a színeket, de pont fordítva, mint a képen, a legvilágosabbakat rakom legalulra. A színeket rögzített sorrendben helyezem el: piros, sárga, zöld, kék, barna, szürke, de hol
az óramutató szerint, hol fordítva. Nincs különösebb jelentősége. (Annyi csak, hogy a végén, amikor a torony tetejét rendezgetjük, jól jön, ha a legsötétebb színekkel kell dolgoznunk,
amik jobban eltérnek a második legsötétebbektől, mint a két
legvilágosabb egymástól, és könnyebb áttekinteni a helyzetet.)
Szaknyelv
A színeket betűkkel fogom jelölni: P S Z K B F (mint fekete
vagy mint fehér), az árnyalatokat számozom, 1-es a legvilágosabb, 6-os a legsötétebb. Vagyis P1 halványpiros, F6 sötétszürke. A szinteket is számozom, 1-es a legalsó (ahol be lehet
nyomni két golyót), 6-os a legfelső. Az oszlopok állandóan forognak, keverednek, ezért csak azért jelölöm őket időnként kis
a b c d e f betűkkel, hogy lehessen érteni, melyik oszlopról beszélek, de ez mindig relatív lesz.

„Eldugni egy golyót” azt fogja jelenteni, hogy benyomom az
1. szint rekeszébe, a zsebbe. „Lehúzni egy oszlopot” ugyanezt
jelenti az oszlop szemszögéből, mert ilyenkor az oszlop többi
golyója lejjebb jön. Azt a golyót, amelyik az eldugott golyó helyén van a zseb előtt, őrszemnek neveztem el, mert ő őrzi az eldugott golyót. Lyuknak fogom hívni azt az üres helyet, ami a
torony valamelyik pontján az eldugott golyó helyett van. Amikor az őrszemet és a fölötte levőket visszatolom a lyukba és az
eldugott golyó előkerül, azt úgy mondom, hogy becsukni.
Keverés
A Bábeltornyot nem lehet olyan egyszerűen, néhány mozdulattal összekeverni, mint a bűvös kockát. A rendezett tornyon az
ember eldug egy golyót, tekergeti a tornyot, közben ide-oda
billegeti, hogy a lyuk vándoroljon és az addig egymás fölött levő golyók egymás mellé kerüljenek, de közben az eldugott golyó és az őrszem nem mozdul. Be kell csukni és eldugni egy
golyót a másik oldalon, hogy ez a kettő is tudjon keveredni.
Szóval macerás. Én ezért nem ezt csinálom.
Szétszedem a tornyot, ez nagyon egyszerű, a tetején levő korongot ki kell csavarni, van rajta lyuk csavarhúzónak, de némelyiket két ujjal is el lehet fordítani. Szétszedem, kiöntöm a golyókat, a 6. szint tárcsáját félreteszem, öt szintet fölrakok toronyba, aztán a bal kezemből tölcsért csinálok fölé és beleöntöm a golyókat. Sok mellémegy, azokat összeszedem, megint
öntöm. Az utolsó hatot beleöntöm a 6. szintbe, a két fél tornyot
kicsit megdöntöm, összenyomom, helyére csavarom a tárcsát
és kész, van egy remekül összekevert Bábeltornyom, ki lehet
rakni.
Öt szint, négy oszlop
Teljesen mindegy, hogy a színeket függőlegesen vagy vízszintesen akarjuk-e elrendezni, melyik irányba világosodnak a színek és milyen sorrendben követi egymást a hat szín – ugyanis a
kirakás módszere egyszerűen az, hogy kiválasztjuk az első go-

lyót, amire szükségünk van, a helyére visszük, kiválasztjuk a
következőt, a helyére visszük stb. Mindegy, hogy az melyik
golyó és hol lesz a helye. Én először egy színnel végig kirakok
egy oszlopot (az öt alsó szintet), aztán jön a következő szín a
következő oszlopba. De haladhatnék szintenként is. Annyi a
különbség, hogy amikor a golyók nagy része már a helyén van,
akkor a manőverezésre maradó kevesebb hely vízszintesen helyezkedik el vagy függőlegesen.
A továbbiakban a fent említett sorrendben rakjuk ki a tornyot,
az óramutató szerint P S Z K B F, függőlegesen, lent a világosak. A színek sorrendje a kirakás sorrendje is: a pirossal kezdjük.
Lépések
Néhány egyszerű alaplépés szolgálja a golyók helyrevitelét. A
rajzon a fekete O betűk az adott pillanatban közömbös golyók,
piros O a mozgatni kívánt golyó, zöld O pedig az a golyó, aminek a helyére vinni szeretnénk. Üres kocka a lyuk.
Átlós lépés. Golyó a-ból b-be, egy szinttel följebb vagy lejjebb. A b oszlopba fordítom a lyukat, a szükséges számú golyót
eltolom, majd a torony megfelelő részét elfordítom, hogy a kívánt golyó begurulhasson a lyukba. Például eggyel jobbra és le:
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Függőleges lépés. Golyó egy szinttel följebb vagy lejjebb
ugyanabban az oszlopban. Ugyanúgy megy, mint az átlós lépés, csak nem a kérdéses golyót mozgatjuk, hanem azt, amelyik az útjában van. Ha tehát a P1-es az 5. szinten van, akkor
alatta ugyanabban az oszlopban van négy golyó. Ezeket szép

sorban egy-egy átlós lépéssel elvisszük az útból és hagyjuk a
P1-est minden alkalommal eggyel lejjebb gurulni.
Vízszintes lépés. Golyó egy rekesszel balra vagy jobbra
ugyanazon a szinten. Mondjuk a2-ből b2-be. Ehhez először egy
átlós lépéssel a2-ből fölvisszük b3-ba, majd függőleges lépést
végzünk, vagyis átlós lépéssel elvisszük az útból a b2-ben tartózkodó golyót.
Az első oszlop
Lássuk egy példán, hogy rakom ki az első oszlop öt golyóját,
P1-től P5-ig. Először is el kell dugni egy golyót. Voltaképpen
mindegy, hogy melyiket a lehetséges kettő közül, lehetőleg azt,
amelyik a választott sorrend alapján később kerül sorra. Most
egy sárga és egy zöld van a zsebeknél, eldugom a zöldet (ez
lesz az a oszlop) és keresni kezdem a P1-est. A b2-es helyen találtam meg, éppen az őrszem mellett jobbra, eggyel följebb. Az
a1-es rekeszben egy sárga van. Mivel a lyuk az a oszlop tetején
van, csak annyi a dolgom, hogy az a2-től a5-ig elhelyezkedő
golyókat eggyel följebb toljam, majd az útban levő b1-es sárgát
eggyel balra fordítsam, betoljam a lyukba, az 1. szintet visszafordítsam, és a P1-es máris legurult a lyukba. Az 1. szinten
van.
Mostantól a b oszlopban gyűjtjük a pirosakat. A P2 is itt van
egész közel, az a3-ban, a b2-be kell tenni. A lyuk a b oszlopban
van, feltolok négy golyót a b oszlopban, elfordítom az 1. és 2.
szintet, és a P2 máris a helyén van. A többiek persze összeviszsza keverednek, de ez most nem érdekes.
Az sem különösebben érdekes, hogy egy szín golyóit egyből
a megfelelő sorrendben gyűjtsem össze. Az árnyalatok finom
különbségei néha nem jól kivehetők (a szoba megvilágításától
függ), ha a golyók nincsenek egymás mellett. Ha rossz a sorrend, az se baj, ráér akkor kiderülni, amikor már egy oszlopban
vannak, egy-két függőleges lépéssel helyrehozhatók.
Ezúttal a P3 is kéznél volt, egy átlós lépéssel a helyére lehetett tenni. A P4 viszont a d6-os rekeszben van, két szinttel kell
lejjebb hozni és két oszloppal arrébb helyezni (d6-ból b4-be).
Ezt úgy szoktam, hogy fölemelem a b oszlop legfelső golyóját

(ez most egy zöld), és elfordítom a 6. szintet. A 6. szint következő golyója (egy barna) rögtön beesik a lyukba, de visszahúzom és még egyet fordítok a 6. szinten. A P4 most a helyére
esik, azaz eggyel följebb, a b5-be. Egy szürke torlaszolja el az
utat. Tehát a 6. szintet megint elfordítom eggyel (mindegy,
hogy merre), hogy a lyuk a szomszéd oszlopban legyen, ott
megemelek egy golyót, a két felső szintet visszafordítom, a
szürkét felhúzom, a két felső szintet megint visszafordítom és a
P4-est bepottyantom a helyére.
A P5-öt történetesen az a3-ban találtam meg, vagyis kettővel
följebb és eggyel jobbra kell vinni. A b oszlopot nem bántjuk, a
másik oldalon az f oszlop segítségével léptetjük följebb kétszer, aztán befordítjuk a helyére. Kész az első oszlop, mert a 6.
szinttel most még nem foglalkozunk.
A következő oszlopok
A további három oszlop ugyanúgy megy, mint az első, egyetlen különbséggel: a már kirakott oszlopot nem szabad elrontani
közben. A pirosakat bármelyik rekeszbe tehettük, a lényeg,
hogy a megfelelő szinten legyenek; a sárgákat csak a pirosaktól
eggyel balra.
Valamikor a kirakás során elérünk az eldugott golyóhoz, aminek a helyére kell tenni valamit. A példabeli esetben ez rögtön
a pirosakat követő első golyó, az S1, mert az a oszlopban van
az eldugott golyó, a b-be tettem a pirosakat, és az óramutató járása szerint akartam haladni, vagyis jobbról balra. Az a-ba kerülnek a sárgák. Tehát becsukom a tornyot, eldugom a túloldalon levő golyót (a d1-ben levőt, ami egyébként az S5-ös, tehát
nemsokára szükség lesz rá) és hozzálátok a sárgákhoz.
Az S1-et majdnem a helyén, az a3-ban találtam meg, két
zöldet kell kivenni alóla. Két átlós lépést teszek a zöldekkel,
mindegyik után ellenőrizve, hogy a piros oszlopot visszafordítsam egyenesbe. Három sárgát hozok még utána, mindig vigyázva, hogy a piros oszlopot kiegyenesítsem, aztán el kell
mennem az imént eldugott S5-ért. Becsukom, eldugom helyette
az S1-et (hiszen a sárgák kerültek a másik zsebhez), aztán az
S5-öt szépen föllépcsőztetem az 5. szintig, a helyére.

Hasonlóképpen elrendezem a zöldeket és a kékeket is, négy
oszlopban öt-öt golyót a helyére tettem.
A két utolsó oszlop
A két utolsó oszlop rendbe tétele annyiban különbözik az eddigiektől, hogy ha a kék oszlop után a barnát egyszerűen rendbe
tenném, akkor az utolsó oszlop, a szürke úgy kerülne sorra,
hogy körülötte már minden rendben van. A hat szürke a többi
öt szín legsötétebb golyójával vegyesen tartózkodna az utolsó
oszlopban és a 6. szinten, és ahogy a világosszürkéket lesétáltatom az alsó szintekre, vagy a piros, vagy a barna oszlopot folyton el kellene rontanom. Ez fölösleges macera, ezért a két utolsó oszlopot nem külön-külön csinálom, hanem együtt: először
B1 és F1, aztán B2 és F2, és így tovább, az is mindegy, hogy
előbb a barna, aztán a szürke vagy fordítva.
Öt szint kész
Végül az öt alsó szint összes golyója a helyén van, és a legsötétebb golyók a hatodik szinten vannak – rossz sorrendben. Én
ilyenkor becsukom a tornyot és egyenként odafordítom mindegyik szín legsötétebb golyóját a társaihoz, és még egyszer ellenőrzöm, hogy a hat árnyalat a megfelelő sorrendben van-e.
Az ellenőrzés kész, harminc golyó a helyén van. Lássuk az
utolsó hatot.
A hatodik szint
Kicsit forgatom a hatodik szintet, hogy megkeressem azt az állapotot, amikor a legtöbb oszlop jó. A példabeli esetben a zöld,
a sárga és a szürke oszlop a helyén van, a többiek pedig így
cserélődtek meg: a kék oszlop tetején barna van, a barna tetején
piros, a piros tetején kék. Ezt a három golyót kell a helyére tenni.

A barna oszlopot választom, mert az zsebes. Ha egyiknek se
lenne zsebe, akkor elfordítanám az 1. szintet, hogy valamelyiknek legyen.
Lehúzom a barna oszlopot, de úgy, hogy előbb odafordítom a
B6-ot a B5 fölé, vagyis az egész barna oszlop egy darabban
van. Visszafordítom a 6. szintet, hogy a három jó oszlop rendben legyen, csak hogy könnyebb legyen a magyarázat. Így néz
ki most a két felső szint:
F6 P6
Z6 S6 K6
F5 B5 K5 Z5 S5 P5
A lyuk azon a helyen van, ahova kék kell, a K6-os golyó. Ez
viszont a piros oszlop fölött van, a lyuktól három hellyel arrébb, azaz épp a torony átellenes oldalán (ámbár teljesen mindegy, hogy hány hellyel van arrébb). A K6-ost föl kell húzni a 6.
szintre, a lyukba. De ahhoz, hogy fölhúzhassam, előbb le kell
vinni az 5. szintre, ott viszont most nincsen lyuk. Tehát a módszer: valakit föl kell húzni az 5. szintről a 6-ra, elfoglalva a K6osnak fenntartott lyukat, az így keletkező 5. szinti lyukba le
kell vinni a K6-ost, majd egy másik valakit megint föl kell húzni a 6. szintre, hogy legyen egy 5. szinti lyuk, ahova az első
számú valakit le tudjuk vinni, így visszakapjuk a zöldtől balra
levő helyen a 6. szinti lyukat, ahova föl tudjuk vinni a K6-ost.
Az magától értetődő, hogy a már kész sárga, zöld és barna
oszlopokat nem rontjuk el, a többi hárommal bűvészkedünk.
Sőt a kékkel sem, mert azt akarjuk rendbe tenni.
Legyen a szürke. Az F5-öst fölviszem a lyukba, a helyére leviszem a K6-ost. Ezt most oda kellene vinni, ahova az F5-öt
tettem, ehhez hely kell az F5-nek az 5. szinten. Felviszem a
lyukba a P5-öt, a helyére lehozom az F5-öt, s most föl tudom
vinni a K6-ot. De ezzel keletkezik egy gazdátlan 5. szinti lyuk
a szürke oszlopban. Kit tegyek bele? A 6. szint tartalma most:
S6, Z6, P6 (B6 helyett), F6, P5 (P6 helyett). Mivel a barna oszlopot húztam le, oda kell a lyuk, hogy be tudjam csukni a tornyot és megnézni, mit alkottam. Tehát K6 föl, P6 le, visszafordítom a lyukat a barna oszlophoz és becsukom.

Lássuk, mit hoztunk össze. A sárga, zöld, kék és barna oszlop
rendben van, a pirossal és a szürkével van gond. Így állnak:
P5 F6
F5 P6
P4 F4
Szóval az F5-öt eggyel jobbra kellene vinni, a P5-öt eggyel
lejjebb, aztán a P6-ot egyet balra és föl, miközben az F6 marad
a helyén.
Mivel a szürke oszlopban két hatos golyó van, amik legfölülre kívánkoznak, a pirosban pedig két ötös, a piros oszlopot fogjuk lehúzni. Odafordítok egy zsebet (a sárgát, bár ez most édesmindegy) a piros oszlop aljára, eldugom az S1-et és lehúzom a
piros oszlopot.
F6
P5 P6
F5 F4
Ismerős helyzet. P6-nak is, F5-nek is egy átlós lépést kell tenni fölfelé, hogy a helyükre kerüljenek. Mivel pedig a lyuk a piros oszlop fölött van, először P6-ot tudjuk vinni. Aztán F5 is
megteszi a maga átlós lépését, majd becsukom a tornyot, viszszafordítom az 1. szintet, és kész a torony.
Ez mindig ilyen egyszerű?
Ez a rendezés nagyon könnyű volt, csak az alaplépéseket kellett tudni és helyre lehetett vinni harminc golyót, aztán egyetlen
trükkel a helyére vittük a K6-ost, és már csak ki kellett igazítani a két utolsó oszlop négy golyóját. Vajon ez mindig ilyen
egyszerű?
Nem mindig. Az első öt szint mindig ugyanígy megy, csak a
szükséges lépések száma változik aszerint, hogy amikor a golyók sorra kerülnek, a kívánt helyüktől milyen messze találjuk
meg őket. A hatodik szint a lényeges. Ezért most előállítottam

egy újabb hatodik szinti helyzetet. (Levettem ezt a szintet és
összekeverve tettem vissza a golyókat.) A sorrend most:
K F Z B SP
F BK Z SP
Két szín rendben van, négy rossz. Lássuk, hogyan csináljuk.
Mivel a barna oszlop a zsebes, megint azt húzom le, előtte odafordítva a B6-ost, hogy a barna oszlop egyben maradjon. Most
van egy lyuk a sárgától balra, ahova a zöld kellene. Vigyük le a
zöldet mondjuk a kék oszlopba: K5 föl, Z6 le. Most K5-öt le
kell vinni, hogy ne foglalja Z6 kijelölt helyét, vigyük a szürke
oszlopba. F5 föl, K5 le. Így fel tudjuk hozni Z6-ot, de mit tegyünk a helyére? Egyetlen 5-ös árnyalatú golyó van a 6. szinten, az F5, akkor legyen az. Z6 föl, F5 le.
K6 F6
Z SP
K5 B F5 Z S P
F B K Z SP
Nem a legszebb, de a korábbi két szín helyett most már három van rendezve. Viszont nem csukhatjuk be, mert ahhoz a
lyukat a barna fölé kell fordítani, akkor viszont a barna rossz
helyre kerül. A lyuk helyén a kéknek kell lennie.
Hozzuk föl a K5-öt és vigyük le az F6-ot. Most már be tudjuk
csukni a tornyot, és csak két oszlop nincs rendben:
K6 K5
F6 F5
F4 K4
Nem szomszédosak egymással, közbül van a barna, de ez
csak annyit jelent, hogy a lépcsőzésnél nem egyet fordítunk,
hanem kettőt. Húzzuk le a kék oszlopot.

K6
F6 K5
F4 F5
F6 föl, K6 le. K5 föl, F6 le. Csukjuk be egy pillanatra:
K5 F6
K6 F5
F4 K4
Szép. A két legsötétebb kék, illetve szürke a másik oszlop tetején van, és a kékek helyet is cseréltek.
Húzzuk le most a kék oszlopot. F5 föl, F6 le. K5 föl, F5 le.
Csukjuk be, csak hogy látsszon:
F5 K5
K6 F6
F4 K4
A két legsötétebbet följebb kell vinni és megcsinálni. Mivel a
helyzet teljesen szimmetrikus, mindegy, melyiket húzzuk le;
legyen megint a szürke. F6 föl, K5 le. K6 föl, de csak eggyel
tudjuk följebb vinni, visszafordítjuk a tornyot két oszloppal, vigyázva, hogy a barnák ne essenek lejjebb, és becsukjuk. Majdnem kész minden, egyetlen szépséghiba van: a K5 és a K6 helyet cserélt.
Paritáshiba
Ha csak két golyó cserélt helyet, az a
paritáshiba. Nem mondhatnám, hogy a
matematikai részét pontosan érteném,
de a dolog hasonlít a tizenötös játéknak ahhoz a tulajdonságához, hogy a
létező helyzetek két csoportra oszthatók: amikből ki lehet rakni a kívánt ál-

lapotot (táblázat a következő oldalon), és amikből nem. A képen látható helyzetben meg kell számolni, hányszor fordul elő,
hogy egy nagyobb szám megelőz egy kisebbet, a táblázat sorrendje szerint. Ha páros szám, akkor kirakható. A 13-as van
legelöl, ez megelőzi az összes 13-nál kisebb számot, vagyis 12t, ez páros szám. A 9-es megelőz nyolc számot, még mindig
páros. A 7-es megelőz hatot, páros. A
15-ös megelőz tizenegyet, most lett
páratlan az összeg. A 3-as megelőz
kettőt, ez páros, maradt páratlan. A 6os négyet, a 8-as is négyet, a 4-es
kettőt, a 11-es négyet, a 10-es hármat,
most lett megint páros az összeg. A 2es megelőz egyet, megint páratlan. A
12-es kettőt, az 5-ös egyet, most megint páros lett, az 1-es és a
14-es nem előz meg senkit, tehát a végösszeg páros: ez az állás
kirakható.
A Bábeltoronynál kicsit hasonlóképpen van, azzal a különbséggel, hogy ha az állás nem kirakható, az nem azt jelenti, hogy a
torony szétszedése nélkül nem lesz rend. Csak a 6. szintet kell
eggyel arrébb fordítani, mármint persze nem forgatással, hanem a golyók arrébb igazgatásával. A P6-ost át kell tenni az S6
helyére, azt a Z6 helyére stb., körben a tornyon.
Körmozgás
Lehúzom a sárga oszlopot, hogy S6 helyére tehessem P6-ot. Z5
föl, P6 le. K6 föl, Z5 le, P6 föl, Z6 le, becsuk. S6 és P6 még
mindig egymás mellett van, de P6 és F6 között most már ott
van K6.
K5 helyére kell Z6. Lehúzom a sárga oszlopot, Z5 föl, K5 le.
Z6 föl, Z5 le, becsuk. Három rendezett oszlop, és a maradék is
jó, csak a legsötétebbek cserélődtek meg a 6. szinten.
K6 F6 B6
F5 B5 K5

B6-ot a barnához fordítom és lehúzom a barna oszlopot. A
lyukba kell K6. F5 föl, K6 le. K5 föl, F5 le. K6 föl, F6 le. Becsuk.
A barna oszlop is rendben, a maradék kettő:
K5 K6
F6 F5
F4 K4
Barna oszlop le. F5 föl, K5 le. F5 le, becsuk.
Kész a torony.

2012.12.23.

A Zsebkocka
A 2·2·2-es kocka beceneve zsebkocka
vagy minikocka. Ilyen kockám nincs,
de a 4·4·4-est át lehet változtatni, ha
az ember mindig kettesével csavarja a
rétegeket. A kiskocka se fordulatának
a nagykocka sesse fordulata felel meg.
A zsebkockát jól ki lehet rakni a
3·3·3-asnál már bevált eljárással, amiből ki lehet hagyni az élek rendezésével kapcsolatos dolgokat, hiszen élek nincsenek, csak sarkok.
Vagyis ha az olvasó elolvassa abból a cikkből a sarkokról szóló
két (felső réteg, alsó réteg) részt, lesz egy rendezett kockája.
Kivéve, ha mégse. A zsebkockán is előállhat egyfajta paritáshiba: a második réteg két sarka fölcserélve állhat. Még a sarkok
helyes irányba csavarása előtt kell visszacserélni őket, a következő két varázslat egyikével:
– átlós csere, SLK és TLN: sikilike leseli;
– egyenes csere, SLK és SLN: selesili kilike.

2012.12.23.

OX, a Furmányos Rémkocka
Az imént kitaláltam egy újfajta kockát, csak erős idegzetűeknek.
Hozzávalók:
– egy 4·4·4-es kocka;
– a 2·2·2-es kocka leírása.
A rendezett kockán a következő forgatásokat végezzük: fulu
sutu nuku, vagyis egymás után
elfordítjuk a két-két átellenes oldalt. A képen látható mintát fogjuk kapni, egymásba kapaszkodó
O és X betűkkel.
Ezután a kockát összekeverjük
a 2·2·2-essé alakított 4·4·4-es
szabályai szerint, vagyis mindig
két-két réteget fogva.
A feladat: kirakni a kockát, továbbra is a 2·2·2-es szabályai
szerint, a képen látható ábrává. Mechanikusan semmivel sem
nehezebb, mint a sima 2·2·2-es, de a színezés miatt lehetetlen
eldönteni, hogy a pepita nyolcadkockák milyen színűnek számítanak. Úgy kell kirakni, hogy a minta stimmeljen.
Még nem tudom, lehetséges-e.

2012.12.23.

Rubik bosszúja
A 4·4·4-es kocka, becenevén Rubik boszszúja néhány fokkal
nehezebb, mint a rendes, 3·3·3-as bűvös
kocka. Én még nem
tudtam megtanulni, de
ez természetesen a leírás hibája, nem az én
zsenialitáshiányom.
Ezért lefordítom a weben talált leírást olyan
nyelvre, amit megértek. A korábban a hármas kockához használt leírónyelvet veszem elő, mert ez kiejthető szavakból áll,
amik sokkal könnyebben megjegyezhetők, mint a hivatalos
rendszer matematikai képletei.
A négyes kockán van egy mozdulattípus, ami a hármason
nincs: a belső rétegek forgatása. Ezeket kettős mássalhangzókkal jelölöm: például ke a keleti oldal forgatása befelé, kke viszont a keleti belső oldal forgatása befelé. Ha szó elején áll
ilyen, akkor a könnyebb kiejtés és megjegyzés végett elébe teszek egy funkciótlan o-t.
A belső rétegeket könnyebb lehet úgy forgatni, hogy velük
együtt forgatjuk a mellettük fekvő külsőt is, vagyis például okke helyett egy mozdulattal kekke forgatást végzünk. Az én
kockám hajlamos kissé megakadni, amikor csak belső réteget
forgatok. Vannak esetek, amikor egészen nyugodtan használhatjuk ezt a kétréteges forgatást is, ha úgy gyorsabb vagy kényelmesebb: ezeket aláhúzással jelöltem.
Jaap Scherphuis háromféle megoldása közül a harmadikat választottam. Ennek rendszere a következő:
1. Rendbe tesszük a közepeket.

2. Párosítjuk az éleket.
3. Kirakjuk a kockát és megoldjuk az esetleges paritáshibát.
A négyes kockán is háromféle cubie van, akárcsak a hármas
kockán: közép, él és sarok. De a hármas kockán a közepek fixek, a négyesen pedig nem, minden oldalon négy színes lapocska áll középen, amik tetszésünk szerint vándorolhatnak.
Ezért a megoldást azzal kell kezdeni, hogy tisztázzuk, melyik
oldalaknak kell szemben állniuk. Ha a kockát már összekeverve kaptuk, vagy elmulasztottuk ezt megjegyezni, mielőtt összekevertük, akkor végig kell nézni a sarkokat. Egy szabványos
színezésű kockán szemben áll egymással a piros és a narancs, a
sárga és a fehér, a zöld és a kék. Ezeket a színeket nem találjuk
meg együtt egyetlen sarkon sem. Ellenőrizzük, hogy a kezünkben levő kockával ez-e a helyzet.
KÖZEPEK
Rakjuk rendbe egy oldal közepét. Kezdő oldal bármelyik lehet,
mondjuk a zöld. Négy zöld közepet kell egy oldalra hoznunk.
Azaz csak hármat, mert először is kiválasztjuk az egyiket, s
emellé kell hoznunk a többit. Ha valamelyik oldalon több zöldet is együtt találunk, annyival is kevesebb a dolgunk.
A Felső oldalon fogjuk összegyűjteni
a kiválasztott színt, fordítsuk úgy a kockát, hogy a már meglevő (egy vagy
több) zöld Fent legyen. A Felső közép
nyugati, túlsó pozíciójában (piros X-szel
jelöltem) ne zöld legyen, hanem valami
más. Keressünk egy másik zöld közepet.
Ha nem a Lenti oldalon van, akkor
hozzuk a Szemközti oldalra (akár az
egész kocka forgatásával, csak a Felső lapot aztán forgassuk el
a piros X miatt). A Szemközti oldal forgatásával hozzuk a zöld
közepet a keleti, lenti pozícióba (sárga X-szel jelöltem). Most
okkefekki forgatásra a sárga X-nél levő zöld közép átkerül a
Felső oldalra.

Ha valamelyik zöld közepünk a Lenti oldalon van, akkor a
Lenti oldal forgatásával állítsuk az oldal keleti, túlsó pozíciójába és forgassunk okkufekku-t.
Ezt a kétféle lépést használjuk, amíg mind a négy zöld közép
összegyűlik a Felső oldalon: kiraktunk egy közepet.
A második színtől kezdve már ügyelnünk kell a színek szembenállására, ne tegyünk egymás mellé olyan színeket, amiknek
nincsen közös sarkuk. Ezzel az eljárással rakjuk ki mind a hat
közepet. A sorrend lényegtelen.
ÉLEK
A hármas kockának minden éle egyetlen cubie, de itt ketten
vannak. A második szakaszban összepárosítjuk őket.
Válasszunk ki két egyforma színezésű
élt, amik nincsenek egymás mellett.
Csak külső rétegeket forgatva vigyük az
egyiket az SL él keleti oldalára, a másikat az SF él nyugati oldalára (sárga Xek). Nézzük meg azt az élt, amelyik az
SF él keleti oldalán van (zöld kereszt),
és keressük meg a párját. Szintén csak
külső rétegeket forgatva vigyük az SK
él alsó pozíciójába (piros kereszt). Forgassunk okkefi kefekki
fikife-t, és mindkét él rendezve lesz.
Ha a zöld kereszt párját nem tudjuk a piros kereszthez vinni,
vigyünk az SK élre bármilyen rendezetlen élt.*
Ha a Felső sárga X párját nem tudjuk a Lenti sárga X-hez
vinni, mert helyette a kék X-nél köt ki, akkor válasszunk másik
színpárt.* Ha nincs olyan pár, amit a két sárga X-hez lehetne
igazítani, akkor 5 (fukke) fu forgatással rendezzük át az élek
paritását; ez elront még két élt, másképp nem lehet.
Tizenkét rendezendő él van, így a munka eltart egy darabig.
Kísérletezéseim közben előállt egy olyan szituáció is, amiről
forrásom nem tesz említést. Tíz él rendezve, az utolsó kettő
rendezetlen, vagyis két-két kockájuk föl van cserélve: az egyik
élen mondjuk egy piros–fehér és egy zöld–kék, a másikon egy
zöld–kék és egy piros-fehér. De ha úgy fordítom a kockát,

hogy az egyik az SF élen legyen, a másik az SL-en, akkor
mindkettő rossz paritással áll, azaz ha az egyik a felső sárga Xen van, akkor a párja a kék X-en, és a másik párral hasonlóképpen. Erre is találtam megoldást: meg kell fordítani az egyik élt,
ugyanazzal a technikával, amit a hármas kocka első rétegének
kirakásakor, a rendezett kereszt elérésére csinálunk. Fordítsuk
úgy a kockát, hogy a Felső lapra essen a két problémás él, Keletre és Nyugatra. Most kifese remekül megfordítja az egyik
élt, és máris meg lehet csinálni az élrendező varázslatot. Persze
így, hogy csak két rendezetlen élünk van, nem lehet egy harmadik rendezetlent fordítani SK-ra, ott elrontunk egy élt, így továbbra is lesz két rendezetlen élünk…
A megoldást végül az jelentette, hogy úgy csináltam meg az 5
(fukke) fu forgatást, hogy a két rendezetlen élt SF és SK állásba tettem. Így két elrontott élem keletkezett, összesen négy lett,
és ezeket két élpárosító varázslattal rendbe lehetett rakni.
A KOCKA
Eddigi munkánk eredményeként olyan kockát
kaptunk, amin az összes
közép és az összes él
egyszínű, mint a képen.
Ez voltaképpen egy
3·3·3-as kocka, ahol a
középső rétegek két
részből állnak. Egyszerűen rakjuk ki a hármas
kocka bármelyik algoritmusának segítségével.
Míg a cikket írtam,
természetesen ki is raktam összekevert kockámat, és a végén
rendezett kockát kaptam. De ez nincs mindig így. Ha hármas
kockát rakunk ki a hármas algoritmusával, abból rendezett kocka lesz, de ha négyest kevertünk össze, majd raktunk ki a fenti
eljárással, abból nem okvetlenül lesz rendezhető hármas kocka
– de ez csak a végén derül ki.

Előfordul, hogy két él felcserélve jelentkezik, egy él megfordítva vagy két sarok összecserélve. Ezeket a hármas kocka kirakására szolgáló varázslatok nem tudják kijavítani (de ott nem
is fordulhatnak elő). Ilyenkor a következő varázsigék segítenek:
– az LTN és LTK sarok, plusz az LT és LN élek felcserélése:
tufi tife tiku seli siku;
– az SL él két kockájának felcserélése: kukkutuni lunnilu okkelukki lusukkisu nenne tukukku (ez segít akkor, ha csak
egyetlen élünk áll fordítva a kész kockán);
– az SL és a TL él felcserélése, a két kockát X alakban mozgatva: ollukku lullukku lukku;
– az SL és a TL él felcserélése, a két kockát egyenes vonalban mozgatva: tukku silekiselikkunnu lesikelisennutu;
– az SL és a KL él felcserélése: kitekku silekiseli okkunnu lesikelisennu tike.
A SZUPER-PARITÁSHIBA
Éppen az imént jött ki a
következő helyzet. Közepek és élek rendezve,
a kockakirakási szakaszt
kezdem, az első réteg
már készen is lenne,
csakhogy…
Csak a lényegi részt
színeztem ki, ennyi is
éppen elég. A többi sárga sarok is ilyen.
Nincsen olyan kockarendező varázslat, amivel rá lehetne bírni az óramutató szerint sárga-piros-kék sarkot,
hogy az óramutatóval ellenkező irányban legyen sárga-piroskék. Az egész kocka el lett szúrva, éspedig a közepek színének
meghatározásánál. Mert arra ügyeltem ugyan, hogy az egymással szemközti színek egymással szemközt legyenek, de arra
nem gondoltam, hogy a sorrendjük nem mindegy! Két közepet

fel kell cserélni, ennek során az élek is tönkremennek, tehát
azokat is újra rendbe kell tenni. Vagyis nagyon oda kell figyelni a színek sorrendjére. A legcélszerűbb rendbe tenni két érintkező közepet, aztán odafordítani egy közös sarkukat, és aszerint választani ki a harmadik színt.
TOVÁBBFEJLESZTÉS
Sikerült továbbfejlesztenem az élpárosítási rendszert. Föntebb
elhelyeztem a szövegben két piros * csillagot, ezeket a problémákat megoldottam. Álljon a kocka úgy, ahogy a sárga és
kék X-ekkel megjelölt állapotban.
Első probléma: a Felső sárga X-en álló él párja a kék X-re került, holott a Lenti sárga X-en kellene lennie. Egyszerűen megfordítjuk az SL élt: lekefesefi.
Második probléma: a zöld kereszten álló él párja a piros kereszt fölötti helyen van, nem a piros keresztnél. Az SK élt kell
megfordítani: sutesifesiki.
2012.12.27.

A Professzor Kockája
Az 5·5·5-ös kocka, becenevén a
Professzor Kockája részint könynyebb, részint nehezebb a 4·4·4esnél. Könnyebb azért, mert páratlan kocka, tehát fix lapközepek vannak és nincsenek paritáshibák, viszont nehezebb, mert
hirtelen megugrott a cubie-típusok száma!
Tekintsük át:
2·2: egy típus: sarok
3·3·3: három típus: fix közép, él, sarok
4·4·4: három típus: mozgó közép, él, sarok
5·5·5: hat típus: közép kereszt csúcs él szárny sarok

Ezeken a neveken fogom emlegetni őket a leírásban,
amely persze fordítás, az eredetit Matthew Monroe írta,
de eléggé át is dolgoztam. Az oldalak jelölése a szokásos, a
forgatások a 4·4·4-es alapján mennek majd; a dupla mássalhangzók a második réteget jelentik, amelyikben tehát szárnyak
és csúcsok vannak. Fölhívom az olvasó figyelmét a feb, fib típusú belsőréteg-forgatásokra, amik a közepeket és éleket tartalmazó, felülről számított harmadik rétegre értendők. Vagyis feffefeb a három felső réteg elforgatását jelenti.
A kirakás menete: először megcsináljuk a Felső lap közepét
(a csúcsokat és egy híján a kereszteket), majd a Lenti csúcsokat, ezután a többi oldal csúcsait. Ezt követik a Felső és a Lenti
lap keresztjei, majd az oldalaké. Végül a szárnyakat párosítjuk
az élekkel, és 3·3·3-asra redukált kockát kapunk.
FELSŐ LAPKÖZÉP CSONKÁN
Nem nehéz egy lap keresztjeit és csúcsait rendbe tenni, miközben a kocka
összes többi része még rendezetlen és
szabadon keverhető. Forrásom nem
részletezi, én azért elmondok annyit,
hogy ha egy rétegben már a helyén
van egy vagy két cubie, és egy másodikat (harmadikat) akarunk betenni,
akkor vigyük oda a korábbiakat az újhoz. Például a képen látható helyzetben a Keleti oldalon levő
kéket a Felső oldal megjelölt helyére szeretnénk vinni. Ennek
módja: ollessellissi – a jövevényt félretesszük a többiek útjából, azokat lehozzuk elé, a jövevényt csatlakoztatjuk hozzájuk,
majd a kiegészített csoportot visszavisszük.
Az első lapközép (Felső oldal) kirakása ezzel a módszerrel
pár perc alatt megoldható már elsőre is. Egy keresztet kihagyhatunk, később úgyis el fogjuk rontani: ezt a helyet kulcslyuknak fogjuk nevezni.

LENTI CSÚCSOK
Készítsük el a Lenti lap csúcsait. Mondjuk, hogy a Lenti oldalra a zöld való. Fordítsuk úgy a kockát, hogy Szemközt olyan
oldal legyen, amin van zöld csúcs. A Szemközti oldalt fordítsuk úgy, hogy Keleten legyen egy vagy két zöld csúcs; ha csak
egy van, akkor LK-ban. A Lenti oldalt fordítsuk úgy, hogy az
SN pozícióban ne legyen zöld csúcs; ha kettőt viszünk át, akkor a TN-ben se. Ekkor átvihetünk egy csúcsot kikki le kekke,
két csúcsot kikki lu kekke forgatással.
OLDALSÓ CSÚCSOK
Először a négy oldal Felső csúcsait visszük helyre. Válasszunk
egy oldalt a négy közül, ez lesz az S; mondjuk a piros. Ha bármely piros csúcs már rajta van, vigyük F állásba. Keressünk
piros csúcsot valamelyik másik oldalon, és fordítsuk L állásba.
Most használjuk a következő varázsigéket:
– sulelle sulilli, ha a kívánt csúcs az N oldalon van;
– sulilli sulelle, ha a K oldalon;
– sulullu sulullu, ha a T oldalon.
Folytassuk addig, amíg mind a négy oldalon legalább két
szomszédos csúcs meglesz. Mindegyik nézzen Felfelé. Ha egy
harmadik is a helyén van, netán mind a négy, az csak haszon.
Ha egy oldalon már megvan három csúcs, akkor állítsuk
Szemközt és fordítsuk úgy, hogy az eltérő színű csúcs FK-ban
legyen. A következő varázsigékkel hozhatjuk ide a negyedik
csúcsot:
– Nyugati oldal TL pozícióból: lelle se lilli;
– Keleti oldal TL pozícióból: lilli se lelle;
– Túlsó oldal KL pozícióból: lullu se lullu.
LAPKÖZÉP LENT ÉS FENT
Rendezzük el a kereszteket a Lenti oldalon, mert ehhez kell a
kulcslyuk. Állítsuk úgy a kockát, hogy a Keleti oldalon S állásban legyen egy zöld kereszt (mármint a Lenti oldal színe a

zöld), a Lenti oldalon S állásban pedig ne zöld kereszt legyen.
Fent S állásban legyen a kulcslyuk. Végezzük el a fib sissi feb
sesse forgatást. Ismételjük meg az összes hiányzó kereszttel.
(Ez volt az egyetlen varázsige, amihez a kulcslyukra szükség
volt.)
Végül zárjuk be a kulcslyukat. A hiányzó (esetünkben kék)
kereszt legyen a Keleti oldalon S állásban, a kulcslyuk Fent S
állásban. A varázsige: sessefib sissifib sessefeb sissifeb.
Egyszerűsítés olvasható a Szín ötös című cikkben.
OLDALSÓ KERESZTEK
Rendezzük el a többi négy oldal keresztjeit is. Állítsunk egy
befejezetlen oldalt Szemközt, N pozíciójában nem odaillő kereszttel. A Nyugati oldal S pozíciójában legyen a Szemközti
vagy a Keleti oldalra való színű kereszt. Végezzük el a fiffiki
febnunnu 2(fibnenne) fibnunnu 2(febnenne) kefeffe varázslatot, és az SN kereszt helyet cserél az NS-sel.
Gyakran találunk kereszteket éppen az átellenes oldalon, mint
ahova valók. Ilyenkor előbb az egyik közbeeső oldalra tudjuk
vinni ezzel a varázslattal, majd egy újabbal a helyére. Mindig
ezeket a kereszteket vigyük először, csak aztán azokat, amik a
szomszédos oldalra kellenek. Miután az első oldal elkészült, vigyázzunk, hogy a következőnek befejezendő oldal ne ezzel átellenben legyen, mert akkor az utolsó két átellenes oldal marad,
és azok miatt megint el kell rontani az egyik már kész oldalt.
Mivel a varázsige hosszú, ez a fázis munkaigényes. De eredményül megkaptuk a hat rendezett lapközepet, az összes kereszt és csúcs a helyén van.
ÉLEK
Az élek párosítása következik, ez is hosszadalmas munka lesz,
hiszen tizenkét él van, és mindegyiknek két szárnya.
Válasszunk ki egy élt és tartsuk úgy a kockát, hogy ez az FS
állásban legyen. Keressük meg az egyik hozzá tartozó szárnyat
és vigyük FT pozícióba. Nézzük meg, hogy az él és a szárny

Felülre eső színe különböző-e. Ha egyformák, akkor először is
tenilitu varázslattal meg kell fordítani az FT élhármast. Ha a
szárny párja már ott van az FS él mellett, vele azonos állásban,
mégpedig ugyanazon az oldalon (Kelet vagy Nyugat), mint a
rendezendő szárnyunk, akkor is meg kell fordítani az FT élhármast. Ha a szárny párja ott van ugyan az FS él mellett, de fordított állásban, akkor ne törődjünk vele, mintha ott se lenne.
Nézzük meg, hogy a szárny az FT élhármas Keleti vagy Nyugati oldalán van-e. A Túlsó lap ugyanazon oldalára fordítsunk
egy rendezetlen élhármast, mert az el fog romlani. Majd ettől
függően végezzük el a következő két varázslat egyikét:
– Nyugat: nennesi nese ninnise;
– Kelet: kikkise kisi kekkesi.
A varázslat hatására az élhez tartozó egyik szárny az él mellé
kerül. Keressük meg a másik azonos színű szárnyat és ismételjük meg az egész műveletet.
A varázslat működéséhez nyilván három rendezetlen élhármas kell, hiszen egyiket rendezzük (FS), a másikból hozzuk a
szárnyat (FT), a harmadikat pedig közben elrontjuk (TN vagy
TK). Amikor a tizedik élhármast is megcsináltuk, már csak kettő marad. Állítsuk ezeket FS és FT pozícióba, és alkalmazzuk
az 5 (kekkefu) varázslatot. Ez elront egy harmadik élhármast,
és ismét próbálkozhatunk. Egyszer csak be fog következni,
hogy miközben FT-ről FS-re viszünk egy szárnyat, a rendezetlen TN vagy TK élhármast is egyúttal kijavítjuk, és tizenkét
rendezett élünk lesz. Az esélyt növeli, ha a félig rendezett TN
vagy TK élhármast (aminek egyik szárnya már jó) úgy állítjuk
be, hogy a jó szárnya Lent legyen (a tenilitu megfelelő alkalmazásával elfordítható).
(Forrásom szerint előfordulhat egyfajta paritáshiba, amikor
már minden él jó, de az egyiknek fordítva állnak a szárnyai.
Ezt az eshetőséget azonban kiküszöböltük azzal, hogy a szárnyak mozgatása előtt ellenőriztük, hogy a Felülre eső színük
különbözzön az él színétől.)

3·3·3
Eddigi munkánk eredményeként kaptunk egy összekevert
3·3·3-as bűvös kockát, ahol az élek három, a közepek kilenc
részből állnak, de egyébként teljesen ugyanaz. Rakjuk ki!

2013.01.31.

Szín ötös
Kifejlesztettem egy módszert, amivel a nehezen megjegyezhető
sessefib sissifib sessefeb sissifeb varázsige teljesen kihagyható, és az ötös kocka két szemközti 3·3-as közepe egyetlen varázsige használatával befejezhető.
A módszer a következő.
1. Rakjuk ki a Felső oldal közepét, a kulcslyukat kihagyva.
2. Rakjuk ki a Lenti csúcsokat, ahogy tanultuk.
3. Az oldalsó csúcsokat hagyjuk még békén. A többi négy oldal állapota teljesen közömbös.
4. Használjuk a fib sissi feb sesse varázslatot a korábban leírt
módon, amíg az utolsó Lenti keresztre nem kerül a sor.
5. Most jön a trükk. Amikor az utolsó Lenti keresztet fibsissifebsessézzük a helyére, ne csak a leírás szerinti előkészítést végezzük (Lent hiányzó kereszt S állásba, Keleten odavaló kereszt S állásba, Fent kulcslyuk S állásba), hanem a Fenti kulcslyukba való keresztet hozzuk a Szemközti oldalra, Lenti állásba. Ugyanis az fog odamenni a Fenti oldal S pozíciójába. Így
az utolsó fibsissifebsesse után az F és az L oldalközép egyaránt
rendben van, egy bonyolult varázsige megtanulását elhagyhatjuk.
6. Az oldalsó lapközepeket ezután szépen megcsinálhatjuk a
korábban tanultak szerint.

2013.06.26.

Rejtvényt készíteni csak
figyelmesen
Az Ezermester 1962. januári számában ezt a rejtvényt találták
az olvasók:

No, akkor számoljunk. Ha két szín van, akkor az egyiket tekinthetjük alapnak, és csak azt kell nézni, hogy hány oldalt
festhetünk be a másikkal. Mondjuk alap a zöld, és nézzük,
hány oldal lehet sárga. Az első kockán egy sem (zöld kocka). A
másodikon egy, ebből csak egy lehet. Két oldalt kétféleképpen
festhetünk be: vagy érintkeznek, vagy szemben vannak; ez eddig négy kocka. Három oldalt is kétféleképpen: vagy találkoznak egy sarokban, vagy nem (hanem kettő szemben van, a harmadik összeköti őket). Ez hat kocka. Négy oldal ugyanúgy keletkezik, mint két oldal, csak a színek szerepet cserélnek; nyolc
kocka. A kilencedik kockán öt oldalt festünk be, a tizediken pedig mind a hatot. Elfogytak a lehetőségeink, a feladatot nem lehet megoldani.
A lap következő számában a feladatot fölényesen megoldották, még eggyel több kockát is sikerült befesteni:

Kicsit más a csoportosítás, ezért át kell nézni a listát.
1. pont: a mi legelső és legutolsó kockánk.
2. pont: a második és a kilencedik.
3. pont: a két és négy befestett oldalú kockák.
4. pont: a fele-fele festett kockák.
A bibi a harmadik pontnál van. A lap hat kockát számolt ehhez a ponthoz, pedig csak négy van. Két sárga oldal, amik
érintkeznek; két sárga, amik nem érintkeznek; két zöld, amik
érintkeznek; két zöld, amik nem érintkeznek. Nincs több. A
szöveget úgy kellene olvasni: „két lap zöld (vagy sárga), nevezetesen két szemben levő lap (két kocka), valamint két érintkező lap (két kocka)” – összesen négy kocka. De a lap már az elején, a nevezetesen előtt hozzáadott két kockát.
Szóval ha rejtvényt készítünk, legyünk borzasztóan figyelmesek, mert még ötvenegy év után is előkerülhet valaki, aki észreveszi a baklövésünket.

2013.07.28.

Megfejtés harmincnégy év
után

Egy tavalyi cikkünk tartalmazta ezt a képet az Alfa első számából. Most megakadt a szemem azon a titkosíráson, és a mellékelt kulcs segítségével megpróbáltam megfejteni a cikkhez
mellékelt üzenetet. Többszöri kísérletezéssel sem sikerült. Ez
meglepett, úgyhogy komolyabb erőbedobást alkalmaztam. Írtam egy kis programot, ami megkeresi a megoldást, és megtaláltam. Nemcsak azt.
A leírás szerint készítsünk két papírszalagot, írjuk rájuk az ábécét egyenlő méretben, ragasszuk őket karikává, és a szélesebbiket tegyük a keskenyebbikbe. Az ábécé két példánya egymás
alatt-fölött lesz. Most a külső csíkot fordítsuk el jobbra adott
számmal, és írjuk le az üzenetet, minden betűt megkeresve a
külső csíkon, és helyette a belső csíkbeli megfelelőjét írva. A
végére írjuk oda a számot, hogy hány betűvel toltuk el a csíkot
jobbra, és kész.
Így fest a jelkészlet a csíkokon:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,/?!+-×:123456789

Az üzenet pedig:

K71-B A2K2A2O2HI 96K-C -O -A3- 12

A végén a tizenkettes az eltolási szám. Kicsit belezavarodtam, hogy most melyik csíkot merre, úgyhogy próbálkoztam
jobbra is, balra is. Az első betű a K, ettől jobbra tizenkettőt az
W, balra tizenkettőt az nyolcas. Kezdtem gyanakodni, hogy
vagy én csinálok rosszul valamit, vagy ők. Úgyhogy megírtam
a programot, ami végigment a különféle számú eltolásokon,
balra és jobbra is, és kiírt mindent. Íme az eltolások jobbra:
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Az ábécé negyvennégy karakterből áll, ha ennyivel eltoljuk,
akkor teljesen körbeforgattuk a csíkot és az eredeti üzenetet
kapjuk vissza.
Hát a tizenegyes sor az: eggyel nagyobb szám jelent meg az
újságban. Többféleképpen ellenőriztem, hogy nem az én programom hibás; ha az olvasó végignézi bármelyik oszlopot függőlegesen, egymás alatt fognak sorakozni a jelkészlet jelei, hiánytalanul, pontosan.
VIC9M LDVDLDZDST KHV9N 9Z 9LE9

Elég jól kiolvasható, de akkor is rossz. Próbálkoztam mindenféle változatokkal, hozzáadni egy betűt a végén (bár a képeken látszik, hogy úgy van összeragasztva a szalag, hogy a kilences mellett rögtön az A áll), de akkor ez jött ki: VHB9M
LCVCLCZCST JGV9N 9Z 9LD9. Ha elhagytam a nyolcast,
már majdnem jó volt: VJDAM LEVELEZEST KIVAN AZ
ALFA. Ha a négyest: VIDAM LEVELEZEST KHVAN AZ
ALFA.

Nincs mód, hogy a pontos átiratot megkapjuk, mert a szerző
súlyosan tévedett. Az A, D, E, F és I betűknél tényleg tizenkettőt lépett, de a többinél csak tizenegyet.

2017.09.11.

Fanni
Alapjáraton nem egy nagy mutatvány, hogy azt érezd, van értelme
az egésznek, hogy csináltál azon
a héten valamit. Jön valaki, akit
nem is ismersz, kér valamit, mármint ugye az egész világtól, bárkitől, aki hallja, és pont tudod teljesíteni – ilyenből már születtek
elég jó dolgok éppen, de persze
az ember nem ezt várja még egyszer, csak tud segíteni és kész.
Mert van itthon négy hatalmas doboz legó, Zsolté volt, aztán
gyakorlatilag csak Gabi játszott vele, egyik se fog már, egyik
meghalt, a másik egyéb okból – és ha majd lesz a háznál gyerek, hát árulnak még a boltban legót. Szóval összeraksz egy kis
téglaszerű alkotmányt, hogy olyan normális mennyiség legyen,
ne több kiló, mert az már megalázó, de azért már legyen hasznavehető, és elküldöd, mert egy látássérült kislánynak az lesz a
számolópálca, a munkafüzet, mindenféle, és persze ő is szegény, mint a templom egere.
Aztán megjön az értesítés, hogy a kislány kibontotta, szétszedte, és ült benne egy másik kislány, legóból, eredetileg síelő, de szeptemberben minek a sícucc, magnót kapott helyette,
és a nagyobbik kislány a kisebbiket elnevezte Fanninak, és lesz
egy nyakba akasztós tokja, mert magával akarja hordani.
És akkor tudod, hogy nem voltál hülye, mert aki gyereknek
legót ad, az játéknak adja, a pedagógiai cél másodlagos, ámbár
a legó önmagában, sulin kívül is egy fantasztikus pedagógiai
eszköz, nem kell Seymour Papertnek lenni, hogy ezt tudjuk, de
nem ez a lényeg, még csak az sem lényeg, hogy a legó a maga
térbeli, taktilis világával eszményi taneszköz vakoknak is –
csak az számít, hogy ha a gyerekeknek játék kerül a kezébe,
akkor játszanak vele.

S ha ebben a cikkben valami dicsekvésnek hat, az ne az legyen, hogy én mekkora adományozó Róbert bácsi vagyok, nem
vagyok, annak a legónak pénzbeli értéke akkor lett volna, ha el
akarom adni, de a fene nem fog ezzel vacakolni, amikor nincs
rá fizetőképes kereslet. Dicsekedni azzal lehetne, hogy tudom,
hogy működnek a gyerekek – ha nem lenne magától értetődő
elvárás minden felnőttel szemben, hogy ezt már tudják. Alapjáraton.

„megröcskedt az incibürkéje”

Nyelvelek

Eszternek

Író és nyelvész is vagyok, aki imádja az anyanyelvét is, más
nyelveket is.

2007.01.16.

Szakdolgozat
Mutattak netes hirdetést a híradóban, miszerint szakdolgozat
írását vállalják. „Ár, megegyezés szerint.” Nem hiszem, hogy
olyannal akarnám íratni a szakdolgozatomat, aki vesszőt tesz
ebbe a mondatba.

2007.01.19.

Nyelvülészeti tudózat
Mintha valami hibaság alkotódott volna a tévériporterek nyelvi
beszélkedésének vonatkozódásában. „Harminc kilométer meszsziről” és „agglomerizációs önkormányzatok” – halljuk ugyanabban a tudósításban az m1 híradójának szájából. Furcsa.

2007.03.25.

Na!
Egy mondat Elek István Merénylet a világűrben című könyvének fülszövegéből: „Egyetlen betű, a nátrium vegyjele, kimaradt egy üzembehelyezési utasításból.”

2007.05.09.

A kampány etimológiája
Fölfedeztem, honnan származik az a szó, hogy kampány. Eredetileg úgy működött a rendszer, hogy Franciaországban a választókat jól leitatták, aztán amikor már sünyü részegek voltak,
akkor eléjük tették a lapot és rárajzoltatták az ikszet. Csak hát
egy valamirevaló francia választót csak pezsgővel lehet leitatni.
A pezsgő franciául champagne (sampány). A leitatással foglalkozó bizottság neve comité de champagne volt. Ez rövidült le
c. champagne-ra, végül összevonva kampányra.
Nyelvészeti fejtegetésem bizonyításául elég arra rámutatnom,
hogy a módszer azóta se változott.

2007.05.17.

Levél egy lektornak
A Nyelv hétfői számában jelent meg egy elgondolkodtató levél; most jutottam odáig, hogy foglalkozzam vele. Úgy döntöttem, blogcikket fogok írni, mert a téma megérdemli. Egy bizonyos lektornak írok, de valójában mindazokhoz szólok, akik
egyetértenek vele.
Kedves Hölgyem vagy Uram! Kollégája megmutatta néhány
mondat általa fordított változatát és az Ön által kívánt formákat. Szeretnék elmondani Önnek néhány dolgot. Először arra
gondoltam, hogy angolul írok, mert azon a nyelven bizonyára
ért, aztán úgy gondoltam, hogy anyanyelvén, kerülmagyarul fogok írni.
Az tehát a helyzet, hogy a magyar nyelv nem került Ön által
meg történő tanulásra. Ellenkezőleg: rongálásra, tönkretételre
kerül. Az Ön által történő törekvés arra, hogy az ige fogalma a
nyelvből való kiirtásra kerüljön, a magyar nyelv pusztulásához
való vezetésre fog kerülni. Ezzel egyidejűleg az emberek is el

történő tüntetésre kerülnek, mert (elnézést, ezt csak magyarul
tudom írni – ha nem érti, bizonyára lefordításra kerül) ha senki
nem cselekszik, ha a dolgok csak kerülnek és történnek, akkor
emberek nem léteznek.
A magyar nyelvben – és a világ minden nyelvében – az ige
arra való szolgálásra kerül, hogy az események különféle tulajdonságai ki történő fejezésre kerüljenek. Egyik fontos tulajdonságuk, hogy ki kerül a cselekvés végre történő hajtására. A
„megeszem a vacsorát” (magyar nyelvű) mondatban megmondásra kerül, hogy ki eszik és mit eszik. Az „a vacsora megevésre kerül” (kerülmagyar nyelvű) mondatban nem kerülünk tájékoztatásra, hogy ki eszik, annak külön történő meg való mondásra kell kerülnie. Az Ön által történő javaslásra került mondatban: „A kép kinyomtatásra kerül”, homályban történő maradásra került, hogy ki által történő végrehajtásra kerül a cselekvés. Persze lehetségességre kerül, hogy ez nem is fontos. A papíron rajta való kép megszemlélésre kerül és kész. Figyelmének azonban felhívásra kell kerülnie egy apró körülményre. A
bemutatásra került mondatok vélhetően egy fényképezőgép dokumentációjából kerültek ki történő válogatásra. A magyar törvények szerint a Magyarországon forgalmazásra kerülő árucikkeknek magyar nyelvű útmutatóval történő ellátásra kell kerülniük. Az Ön által való óhajtásra került mondatok nincsenek
magyar nyelven, amely tény egy esetleges perben nyelvész
szakértő által történő bizonyításra is kerülhet. Amennyiben egy
ilyen per valaha meg történő indításra kerül, és a nyelvész
szakértő által el történő mondásra került vélemény a bíróság által történő elfogadásra kerül, Önt ki fogják rúgni.
Innentől magyarul írok, ösztönözve Önt arra, hogy gondolkodjék, megfejtse a mondataim értelmét és ezzel elkezdje a
magyar nyelv megtanulását.
Két alternatívát állítok Ön elé. Én nem fogom számon kérni,
hogy tartja-e magát a választásához – a lelkiismeretére bízom.
Vagy egyszer s mindenkorra hagyjon fel a magyartalan, eufemisztikus, ostobán hivataloskodó bikkfanyelv megkövetelésével, sőt használatával – vagy jelentse ki, hogy ez a helyes, és
mostantól tartsa magát ehhez. Mindig. Hátralevő életének minden percében, amikor ír vagy beszél. Nem mondhatja választottjának, hogy „szeretlek”, csak az Ön által választott kerülma-

gyar nyelven, hogy „általam történő szeretésre kerülsz”. Jól
gondolja meg tehát.
Talán segít választásában, ha szólok, hogy akadhat még Önnek olyan főnöke, aki észreveszi, hogy Ön hogyan fogalmaz, és
arra a meglátásra jut, hogy ha Önnek az a munkája, hogy kerülgessen, akkor Ön egy munkakerülő.

2007.08.15.

Rendőrische Sprache
„A Magyarországon működő utóbbi évek legnagyobb bűnszövetkezetét lepleztük le” – mondja az egyik főrendőr. „Ha mások is ültek volna az autóban, őket is le kellett volna lőni, tehát
nem volt kímélet senki ellen” – teszi hozzá a másik.
Nos, ha a rendőrök meg tudják mondani, hogy mik azok a
Magyarországon működő utóbbi évek, akkor hajlandó leszek
kíméletet érezni ellenük.

2007.09.30.

Az ártatlanság vélelme
Az, kérem, nem gyilkos galóca, hanem emberöléssel alaposan
gyanúsítható galóca. Amíg jogerős ítélet nincsen.

2007.10.07.

Doppióta
Tegnap tudtam meg, mi az a sniglet, és rájöttem, hogy nekem
ilyenjeim régóta vannak, csak nem tudtam, hogy így híják.
Rögtön csináltam is egyet a tegnapi tévéhíradóból ihellve: doppióta. Egy olimpiai rohanárt láttam, amint brühöngve meséli,
hogy ő nem tudta ám, hogy a táplálékkiegészítő, amit az edzőjétől kap, az dopping, és nagyon sajnálja, és nem rohan többet.
Hát ez a doppióta. A dopping és az idióta összevonásából.

2007.10.29.

A francia elnök és az ő neve
A kampányidőszakban túlnyomórészt sárközinek ejtették az
akkor még nem elnököt, aztán megelnökölődve szarkozi lett.
Most, hogy félbefejezte a tévéinterjúját, megint előkerült a neve, ami szemlátomást gyenge pontja a híradónak. A zöld nyakörves szarkozit mondott, a riport szerkesztője sárközit, és Sárközy volt kiírva, ékezetekkel.
Többféle baj is van itt. Ez a bácsi ugyebár magyar származású, de francia. Egy elég elterjedt magyar családnevet visel, de
francia. A magyar ejtés nem jó, mert ő francia. A francia ejtés
nem jó, mert az első szótagja egy kicsit kínos.
Valaha volt egy szovjet sportolónő, az is ilyen fejtörés elé állította a magyarokat. Megoldották: úgy ejtették a nevét, hogy
Panyejeva.
Nem ez volt a neve.

2007.11.28.

A tolatlan kocsi
A minap elgondolkodtam a tolókocsi kontra kerekesszék eldöntetlen vitáján, amiben a magam részéről a mozgiautót tettem
nevető harmadikká. Van az a híres nagy érv, miszerint – pillanat, ennek tipográfiailag is meg kell adni a kellő tiszteletet –:
nem lehet tolókocsi, mert nem tolják!
Helyes, akkor lássuk a velejét, ahogy Dave Kovic mondta elnök korában. Nem tolják? Ezt nevezi Szepesy Gyula logikázásnak. Akar az olvasó logikázni? Tessék.
A karfa nem lehet karfa, mert már rég nem csak fából készül,
hanem műanyagból, fémből, bőrrel bevont szivacsból. Az tehát
helyesen karműanyag, karfém vagy karbőrösszivacs.
A szemüveg nem lehet szemüveg, mert már rég nem csak
üvegből készül, hanem műanyagból is. Az helyesen szemműanyag.
A sajtó nem lehet sajtó, mert már régesrég nem sajtolják (azaz nem préselik rá a papírt a festékes betűkre), hanem egy levilágításnak nevezett eljárással készítik az újságot. Az helyesen
levilágító.
A golyóstoll nem lehet golyóstoll, mert tolla a madárnak van,
csak régen írtak azzal, ma már nem. Az helyesen golyósíróeszköz.
A pizzafutár nem lehet futár, mert már rég nem fut, hanem
motorozik. Az helyesen pizzamotorozó.
A lábas nem lehet lábas, mert már régen nincs lába, feneke
van, úgy tesszük a tűzhelyre. Az helyesen fenekes.
Ülök tehát a fotelemben, karomat kényelmesen a karbőrösszivacsra támasztva, új szemműanyagomon át olvasom a napilevilágítót, néha jegyzetelek a golyósíróeszközömmel, és várom a
pizzamotorozót, amíg megfő az étel a fenekesemben.
A fenti példákkal kifejezetten olyanfajta logikázásokat kerestem, amik elavult technikai körülményeket őriznek. A technika
gyorsabban változik, mint a nyelv. A lábas évtizedekkel ezelőtt
kihalt, de a neve még mindig megvan, köszöni, jól.

Az a kocsi, amit tolnak, nem halt ki. Itt a házban van vagy öt.
A tolókocsi eredetét adó műszaki eszköz tehát még ki se halt,
és máris jön a logikázás, hogy nem tolják.
Két válaszom tehát:
1. De bizony tolják.
2. Ha már nem tolják, az se ok arra, hogy ne hívjuk tolókocsinak, mert ha ok rá, akkor ezen az alapon szavak tömegét kell
kidobni.

2008.01.22.

Svájci fran
Aggódhatnak a devizahitelesek, tudósít a híradó, és a pénzügyi
szakértő meg a riporter egyaránt fran néven aposztrofálja a
svájci pénzt.
Ezúton értesítem őket, hogy az frank. Két okból is.
1. Mert ők is úgy mondják. A franciák tényleg nem ejtik ki a
szóvégi plozívákat, ha nincs utánuk néma e, viszont Svájcban
németül és olaszul is beszélnek, ők pedig kiejtik.
2. Mert függetlenül attól, hogy ők mit mondanak, annak a dolognak magyar neve is van, éspedig az, hogy frank. Ha a svájci
pénz magyarul fran, akkor a francia főváros neve magyarul Pari, mert ott így ejtik.
Ez van. Aki frannak mondja, az sznob, a pörfikt frencs tudását fitogtassa. Az ilyen embereknek nem szokott lenni.

2008.01.27.

Megfontol
„Ha sokkal olcsóbb, akkor megfontolom”, mondja a meginterjúvolt autós a kötelező biztosításról. A klubhíradó riportere így
folytatja: „Hétszázezer autós fontolta meg – ennyien váltottak
biztosítót.”
Nem. Sokkal többen fontolták meg, de egy részük arra a döntésre jutott, hogy marad a régi biztosítójánál. Megfontolni nem
azt jelenti, hogy „másik biztosítóhoz vinni a kötelezőmet”, hanem azt, hogy „gondolkodni valamiről”.
Gy. k. Sőt r. k. (riporterek kedvéért).

2008.03.15.

Döbb
Tegnap kétszeresen is megdöbbentem. Megtudtam, hogy a felkiáltójel alakja az io latin örömkiáltásból származik, az I betű
alá írták az O-t. Mindenre gondoltam volna, csak erre nem.
A megdöbbenés másik oka az, hogy én ezt a Wikipedia occitán nyelvű címlapjáról tudtam meg, pedig nem is tudok occitánul. De annyira világosan érthető:
La forma del punt d’exclamacion ven de l’exclamacion de
jòia « io » en latin, qu’es estada abreujada d’un i al dessús d’un
o.
Rejtély, hogy én ezt mitől értem, amikor tényleg nem tudok
occitánul. No persze nagyon hasonlít a franciára és a spanyolra.
De hát se franciául, se spanyolul nem tudok…

2008.03.16.

Ompoly Smith
és Sólyom Williams
Nem, nem hülyültem meg; én nem. Így fogják hívni a huszonegyedik század yankee boyait. Valamint Bajnok Johnson, Csepel Jenkins, Egyed Carter, Kardos Howard, Levente Dickson
és legfőképpen Rendor Donahue. A yankee girlöket Ily Wesley
és Zizi Huddleston néven csodálhatjuk, ezek nagyon tiszteletreméltó nevek, Ily gyönyörűt, Zizi pedig Istennek szenteltet jelent hangérienül.
Nem hiszi az olvasó? Welcome a baby boyok és baby girlök
hangérien nevei között, első oldal, tessék választani. Van itt
minden, Aba, Becse, Beriszl, Bodor, Folkus, Hont, Karsa, Keleman, Lantos, Marót, Nyék, Odon, Oguz, Orbó, Ozor, Pellegrin, Pongor, Sebes, Surány, Tétény, Tomor, Ugron, Uzor, Várkony, Vitéz, Zámor, Zerind, Zigana, Zobor, és természetesen a
leggyakoribb magyar keresztnév, a Moore.
Viszont ha az olvasó véletlenül olyan yankee boyjal vagy
girllel találkozik, aki az András, Aranka, Árpád, Béla, Borbála,
Csilla, Dániel, Dávid, Dezső, Éva, Gábor, Géza, György, Győző, Imre, István, János, Jenő, József, Judit, Júlia, Károly, Krisztina, Mária, Mihály, Miklós, Mónika, Nándor, Pál, Péter, Richárd, Szabolcs, Tamás, Tibor, Vilmos vagy Zsófia névre hallgat, az egy másik honlapról van!

2008.03.17.

Kötőjel
„Ez igaz, hat kötőjel tízszeresére nőttek ezek a díjak”, mondja
illetékes elvtárs a híradóban, pont. Valószínűleg korábban
nyomdászként dolgozott, vessző, ezért diktálja le a sajtónak az
írásjeleket, pont.
Egy baj van, pont. Az „ez igaz” után vesszőt kellett volna
mondani, pont. Bekezdés vége.

2008.03.26.

Szilárd halmazállapotú
csapadék
Lefordítom: hó. Ezt a rendkívüli tudományos precizitású szakkifejezést alkalmazta ma esti, Várható időjárás címen előadott
expozéjában az a belső-naprendszerbeli kétlábú, tollatlan lény,
akinek nevéről észak-amerikai erdőkre asszociálhatunk. Lefordítom: Jenki Szilvia.

2008.04.02.

Többes a szám
Amerikaiak egy csoportja alakítanak kolóniát a Marson, mondja a híradó a magyar–amerikai koprodukciós színdarab tartalmáról.

Akkor vezessük be a csoportosítható többes számot. Futballcsapat játszanak a stadionban. Az amerikai hadsereg megtámadják Irakot. A rendőrség kivonultak a helyszínre.
Tehát ha az alany olyasmi, ami több egyénből áll, akkor az
állítmányt többes számba kell tenniük. Nekik, mármint a szöveg fogalmazójának, ugyanis ő is tízbillió sejtből állnak, mint
bárki más.

2008.04.24.

Kapitány, ámen
Hirtelen megszólal a klubhíradó: „Újszövetségi kapitánya
van a labdarúgó-válogatottnak.”
Én még az ószövetségit sem ismertem.

2008.04.30.

Mohojnagy
Aszonta a híradó, ezúttal a körzeti, hogy az érdeklődők Mohojnagy László kiállítását tekinthetik meg. Jövel írtam, hogy egyértelmű legyen, hogy mondta.
Nos, a bácsi neve nem egyszerűen Moholy-Nagy, hanem eredetileg Moholÿ-Nagy. A két pont neve ez esetben tréma, és azt
jelenti, hogy „vigyázz, az előző betű meg az alattam levő nem
betűkapcsolatként, hanem egyben ejtendő”.
Moholi-Nagy.

2008.05.05.

Mondat közepén. Kezdi az új
mondatot
„Letette az esküt az új kisebbségi kormány. Öt új minisztere.”
Így hangsúlyozza a mondatokat a. Királyi tévé híradójának
műsorvezetője, amivel. Megzavarja a tévénézőt a szöveg. Megértésében és ezáltal abban, hogy. Tájékozódjon a világ dolgaiban, én. Azt hiszem, hogy ez nem. Szándékos zavarkeltés, hanem. Pusztán csak D. Tóth Kriszta nem tanulta. Meg a riporterképzőben a helyes magyar. Beszédet, de akkor miért ő. Ül
ott a tévében és miért nem valaki. Más?

2008.06.28.

Hálarebegés viharért
Az olvasónak mi a véleménye: ha egy vihar félig romba dönti
Sátoraljaújhelyet, az jó?
Eddig úgy gondoltam, hogy nem, de Reisz András valami
ilyesmit mondott a tegnapi időjárás-jelentésben: „Jelentős károkat okozott a vihar, köszönhetően a hidegfrontnak”. Az idézet
pontatlan, de a lényegre jól emlékszem.
Kicsit meghökkentem. Miért köszöni meg a károkat a hidegfrontnak? Az csak az egyik fele, hogy a károk nem jók, de
azonfelül a hidegfront nem egy lelkes állat, aminek köszönetet
lehetne mondani és kegyesen elfogadja. Ezzel az erővel áldozatot is bemutathatna a szellemeknek.
Aztán tovább gondolkoztam, és rájöttem, hogy mást akart
mondani. Azt akarta mondani: a hidegfront miatt. De akkor miért nem azt mondta?
Valami baj van a miatt névutóval? Lehet, hogy nyelvi változásnak vagyunk fültanúi?

„A tizenkét késszúrásnak köszönhetően az áldozat életét
vesztette.”
Sőt:
„A hajnalban kitört földrengésnek hála, húsz ház omlott öszsze.”
Szerintem ez furcsa. Az az érzésem, hogy a jó és a rossz öszszekeverésének köszönhetően szegényedni fog nyelvünk.

2008.08.08.

Hapaxlegomenongyűjtőfesztivál
Hapax legomenonokat gyűjt az Index. Nagyon kedves jószágok, a megröcskedt az incibürkéje kifejezés mindenképpen
méltó az emlékezetre (eredetileg a Prohardveren írta Paqito felhasználó).
Egy bajom van. Én az „egyetlen találatot hoz rá a gugli” kritériumot lustasági szempontnak tartom. Nagyon könnyű eldönteni, hogy egy kifejezésre a gugli csak egyetlen találatot hoz-e,
beírjuk, megnézzük, kész. Viszont ahogy a cikk is írja, az ilyen
googlewhack(blatt)ok (ez a korrektebb név) automatikusan
megölik magukat, hiszen az ember megtalálja, közzéteszi, és
máris több találat van.
Az igazi vadászat a valódi hapax legomenon lenne. Amikor
egy szó csak egyetlen helyen fordul elő az egész magyar nyelvben – és mindenki arra az egyre hivatkozik. Az már teljesen
mindegy, hogy hányan hivatkoznak. Így például a megröcskedt
az incibürkéje továbbra is hapax legomenon, mert egyetlen helyen fordul elő, Paqito említett hozzászólásában – de már nem
googlewhack többé, hiszen az Indexre linkelnek mindenfelől,
egy csomó találatot ad. Az ilyesmire úgy kell vadászni, hogy
ha rábukkanunk egyre, akkor utána kell járni, hogy mindenki
más arra az egyre hivatkozik-e. Ez meló, és érthetően nem fér
bele az Index időbeosztásába. De sokkal érdekesebb.

A LAttilaD.orgon sok az eredeti szóalkotás, hisz nekem a
nyelv a munkaeszközöm és a létezési közegem, persze hogy
játszom vele. És sok a sniglet is. Sniglet olyan szót jelent, ami
nincs benne a szótárban, pedig kellene. Egyszer volt említés a
snigletekről, ebben a cikkben, az ott létrehozott doppióta is hapax legomenon, de nem googlewhack, mert a LAttilaD.org különböző mutatóoldalai persze linkelnek a cikkre. Sniglet például a mozgiautó, ami már nem hapax legomenon, mert több
cikkben is használtam. Hapax viszont a bondrentés, csak az
azonos című a cikkben fordul elő, és spoonerizmus is, akárcsak
az összeszavakat a keverem. Bár igazából ennek külön
kategóriát kellene csinálni, az igazi spoonerizmus az, amikor a
csavarmánynak alternatív értelme van, „nem mindegy, hogy
görbe sörény vagy sörbe görény”. A bondrentés csak érdekes,
de nincs alternatív értelme. De ez is lehet híres, a wiki említi a
hírolvasót, aki Hoobert Heevernek sikerítette ki Herbert
Hoovert.

2008.10.13.

A tekintélyelvű nyelvismeret
Milan Kundera állítólag feljelentett egy Miroszlav Dvorácsek
nevű embert. Szándékosan írom magyar helyesírással, hogy
látsszon, hogyan ejtette a híradó.
A bemutatott dokumentumon elolvashattuk a nevet eredetiben (ragozott formában, de attól csak a vége változik). Miroslav Dvořáček. Ez a név nagyon hasonlít egy híres cseh zeneszerző nevére. Antonín Dvořák. Mármost az kétségtelen, hogy
az ř betűt átlagos magyar ember nem tudja kiejteni (nekem kisgyerekkorom óta magától ment), de mindig elég jól elvoltunk
vele, úgy ejtettük, ahogy a porzsák szóban.
Akkor Dvořáčekkel is meg lehetett volna tenni.
Sokszor megfigyeltem már a tekintélyelvű helyesírást és kiejtést, összefoglalva a tekintélyelvű nyelvismeretet. A szabály a
következő. Az, hogy tudunk-e valamit X. Y. nyelvéről (tehát

például nevének kiejtéséről, helyesírásáról), attól függ, hogy
mennyire tekintélyes a nyelv, illetve mennyire tekintélyes X. Y.
A legtekintélyesebb nyelv az angol. Ami angolul van, azt nagyon jól kell tudni. Ha valakinek New Jersey (ejtsd nyú dzsörzi) helyett New Yersey (ejtsd nyú jörzi) csúszik ki a tolla vagy
billentyűzete alól, azt lebunkózzuk. Mármint nem fadurunggal
vágjuk fejbe, hanem azt mondjuk rá, hogy bunkó. Még ennyit
se tud.
A második legtekintélyesebb nyelv a francia. A francia egy
furcsa angol. Ugyanolyan, mint az angol, tudniillik nem érthető, hiszen külföldiül van, de ami angolul van, az legalább érthetően nem érthető. A franciák naiv emberek. Azt hiszik nagy
naivságukban, hogy a magyar polgár majd vacakolni fog azzal,
hogy Francois (ejtsd frankoá) helyett azt írja, hogy François
(ejtsd franszoá). Bőven elég, hogy meg tudjuk különböztetni a
Françoise-tól (ejtsd franszoáz), már ha egyáltalán meg tudjuk
különböztetni. Nem mindig tudjuk. De ilyen hülyeségeket,
mint „ç”, végképp nem lehet tőlünk elvárni. A világon harmincöt betű létezik, aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz,
valamint harminchatodiknak az ä, mert a világon két nyelven
beszélnek, a magyarok magyarul, a külföldiek németül. (Hallottunk valami ß-ről is, de csak „az a hármas” gyanánt emlegetjük.) A franciák egyébként is fura emberek, képtelenek normálisan leírni, hogy bordó, azt hiszik, hogy megtanuljuk az ilyen
Bordeaux-féle betűkölteményeket. Nagyon jól néznek ki, és ha
fontos a dolog, akkor odafigyelünk, hogy jól írjuk le, de egyébként kit érdekel?
A harmadik helyen van a világ összes többi nyelve, vagyis a
spanyol és az olasz. Ha nagyon megerőltetjük magunkat, akkor
még a holland is. A holland egyébként speciális helyzetben
van, mert nagyon hasonlít a németre, ezért hollandul mindent
remekül ki tudunk ejteni és le tudunk írni. Sajnálatos kellemetlenség, hogy a holland se leírva, se kiejtve nem hasonlít a németre (holott a németek egy része valójában hollandul beszél),
ezért hollandul pofára szoktunk esni. Például volt először egy
festő, aztán egy háztartásigép-gyár Bosch néven, erről pontosan tudjuk, hogy bosnak kell ejteni. A pofára esés persze elmarad, hiszen soha senki nem szól, hogy az helyesen bosz, tehát
megmaradunk naiv tudatlanságunkban.

Ami a spanyolt és az olaszt illeti, általában tudjuk, hogy mit
hogy kell írni. Az ékezetekkel nem szoktunk vacakolni, egy
vadnyugati tárgyú regényben a si, senor és a sí, senor (mindkettőt ejtsd szi, szenor) a két lehetséges megoldás. Sí, señorról
(ejtsd szi, szenyor) szó se lehet, az már munka volna. Az se téma, hogy az olaszok mindenféle vacakokat raknak a szavakra,
jó az úgy, hogy Pieta (ejtsd piéta), nem szenvedünk azzal, hogy
Pietà (ejtsd pietá).
A német nem szerepel ebben a listában, mert németül tudunk,
tehát logikusan le tudunk írni mindent, ki tudunk ejteni mindent, nincs probléma.
A lista legvégén, vagy talán inkább már attól elkülönítve jelennek meg a Futottak Még Nyelvek. Lengyel, cseh, szlovák,
román, miegyéb. Ezeket gyakorlatilag nem illik jól tudni. Mármint nem lengyelül társalogni, szó sincsen róla, itt nem nyelvtudásról van szó. Mindössze annyiról, hogy ha az újság arról
cikkezik, hogy balesetben elhunyt B. X. huszonnyolc éves merülőforraló, varsói lakos, akkor az igénytelen újság Bozsenát ír,
az igényes pedig Bozenát. Ékezet? Szó se lehet róla, ahhoz már
személyes tekintély kell – de arról később.
Az ékezeteket azért hagyják el, mert azokat munka lenne kitenni. Régen, a linószedés idején ez úgy működött, hogy ha
mondjuk egy š betűre volt szükség, akkor a szedőnek be kellett
szerezni egy (ha gyakran kellett, akkor több) š betűs matricát
az illető betűtípusból, azaz például antikva nonpareille Palatinóból. A matrica egy kis rézlemez volt, speciálisan előkészítve;
ezen a képen látható egy sor linómatrica. (A kisebb lemezek,
amiknek az élén jobbról balra, fejreállítva a The Linotype’s Big
Scheme of Simple Operation felirat olvasható. Egy betű egy
matrica.) Ez tehát időveszteség, amit egy napilap sebessége
nem enged meg, ezért a napilapok felmentést kaptak a szabály
alól, hogy az idegen tulajdonneveket és kifejezéseket eredeti
ékezetekkel kell írni. A helyesírási szabályzatba külön az ő
kedvükért van beiktatva az a kitétel, hogy „ha a nyomtatási eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé, a mellékjelet elhagyjuk, az alapbetűt megtartjuk”.
Annál érdekesebb, amikor ennek ellenére nekiállnak elvégezni ezt a munkát, és az ember megcsodálja igyekezetük eredményét. Akkoriban még voltak a tévében csehszlovák sorozatok,

és a tévéújság nem csak címeket közölt. (Hovatovább ott tartunk, hogy címek sincsenek, annyi van, hogy NIC – Tengerészeti helyszíne… – mert ekkorára méretezték az adatbázis címmezőjét vagy a webes sablont.) A szereplőket is közölte, sőt
ismertetőt a filmről. Ilyenekben lehetett szép dolgokat találni.
Például több részen át küzdött a szerkesztőség a Jitka keresztnévvel, amivel amúgy nem kellett volna, mert egyetlen ékezetes (akadémiai nyelven: mellékjeles) betűt sem tartalmaz, ráadásul nagyon hasonlít magyar megfelelőjére, a Jutkára. De ők
küzdöttek. Egyszer Jirka jött ki, ami speciel tényleg létezik, a
Jiří beceneve, csak az férfinév, ez meg női. Másik alkalomal
viszont nekiálltak kitenni a „mellékjelet”. Kerül, amibe kerül.
Utánajártak és beszerezték a megfelelő matricát, persze mit
tudhatom én, lehet, hogy éppen ott volt az asztalon. És leírták:
Jiłka. Gyanítom, hogy a kézirat-előkészítés valamely fázisában
kézzel írhatták le a nevet, és a kézírásos t betűt (felnyúló hurok,
áthúzva) valaki áthúzott l-nek tippelhette, és szegénynek nem
volt semmilyen támpont a kezében, amiből dönthetett volna.
Persze ott a szabály, hogy ha idegen betűt szerepeltetünk, akkor a margón ki kell írni és bekarikázni, hogyaszongya áthúzott kis L – de köztudott, hogy a kézirat-előkészítők fütyülnek a
korrektúra szabályaira, miért pont itt ne tették volna. Persze
oda volt írva, hogy csehszlovák tévésorozat, még az is lehet,
hogy az illető kedd esténként szaladt haza és nézte, de honnan
lehessen tudni, hogy ezek a szlávok milyen betűket használnak? Hát amilyen éppen eszükbe jut nekik, karika, vé betű,
dupla karika, tripla vé betű, lila csillag, kis Vuk, bármi állhat a
betűk fölött, alatt, mellett, között, helyett.
Megesett, hogy hosszan kísérleteztek egy név helyesírásával.
Kitették a vé alakú ékezetet az egyik betűre, de talán az nem
tetszett nekik, vagy már elfelejtették, mindenesetre a következő
héten már másik betűre tették ki. Valószínűleg azért nem boldogultak, mert abba a névbe semmiféle ékezet nem kellett,
egyik betűre sem. Volt úgy, hogy olyan betűre tették, ami egyáltalán nem is kaphat olyan ékezetet, ǎ betű nincs se a csehben,
se a szlovákban, kizárólag a kínai nyelv latin átírásában fordul
elő. A pp és yp betű meg még abban se. Ők gyönyörű szépen
megrajzolták. Hogy milyen célra, arra már sajnos nem emlék-

szem – hogy milyen elgondolás alapján, azt meg végképp nem
tudom.
A Futottak Még Nyelvek sajátos csoportját képezik a nem latin betűs nyelvek: az orosz és a többi cirill betűs nyelv, a japán,
a kínai, az arab stb. A cirill ábécét valaha ugye kötelező volt jól
ismerni, ezért abban gyakorlatilag nem voltak hibák. Egyébként is veszedelmes lett volna Ivanov elvtárs nevét helytelenül,
mondjuk Yvanovnak írni. Talán éppen emiatt álltak bosszút
szegény cseheken, lengyeleken és a szocialista tábor többi
nyelvén. Kivéve a keletnémetet.
A többi meg annyira egzotikus volt, és jórészt még ma is az,
hogy egyszerűen muszáj rájuk odafigyelni. Mindazonáltal érdekességek persze előadódnak, jó példa Komacu Szakjo remek
regénye, A sárkány halála, amelynek magyar kiadását nem japánból fordították, hanem oroszból. A magyar fordítónak nem
is kellett tudnia japánul, sőt valószínűleg fogalma se volt az ismertebb japán földrajzi nevekről sem, így esett meg, hogy Tokiónak ugyanaz a kerülete Tioda és Csijoda néven is előfordul
a könyvben, Sibuja helyett Szibuja van, Haradzjuku helyett Haradzsuku, és így tovább. De a legaranyosabb, amikor az ideoda átírások még tovább halmozódnak. A japán nyelv Prokrusztész-ágy az idegen szavak számára: a mássalhangzó-torlódás tilos, szótag végén csak magánhangzó vagy n állhat, és
nincs l hang. Így aztán egy helyen felbukkan Csandra Sekala,
az ismert indiai csillagász neve. Mert az orosz fordítónak nyilván fogalma se volt, ki ez az ember, a katakana szótagjelek
semmilyen információt nem nyújtottak a helyes kiejtésről, az is
szép tőle, hogy az eredeti csa-n-du-ra-si-e-ka-ra írásmódból
ennyit kihámozott. A végén lehetett -ra, lehetett -la, de ugyanúgy -r vagy -l is. Két szóba is a fordító vágta. A szovjet lexikonokban nyilván nem volt meg a Nobel-díjas asztrofizikus neve, de a magyarokban se, mert a magyar fordító is átvette
Csandra Sekalát. (Az írásrendszerek adottságai kizárják, hogy
az elírás az oroszból magyarra fordításnál történt volna.) És különben is egy kapitalista országbeli regény említ feltehetően
kapitalista országbeli tudóst, nem vacakolunk velük. Ráadásul
azok az indiaiak valami néger népség Dél-Amerifrikából, nem
gondolják komolyan, hogy a nevükkel fogunk bajlódni.

(Hát még ha teljes nevén szerepelt volna, Padma Vibhushan
Subrahmanyan Chandrasekhar, ejtsd padma vibhusan szubrahmanja [orrhang a végén] csandraszekhár, alighanem kitértek
volna a hitükből. Pedig a jóember egyike volt a világtörténelem
legnagyobb fizikusainak.)
Ha viszont felismerjük a hírességet, akkor életbe lép a tekintélyelvű helyesírás második fokozata. Alacsonyrendű nyelvet
beszélsz, de a te nevedet különleges kegyként helyesen írjuk.
Mármint ha képesek vagyunk rá. Visszatérve B. X. merülőforraló, varsói lakos esetére, egyáltalán nem meglepő, ha a róla
szóló tudósítás Bozenát ír, ugyanazon az oldalon viszont kiteszik az ékezetet a híres drámaíró nevére, mivelhogy éppen nálunk járt Mrožek. Vagy Mroźek. Vagy Mrozz ek. Mindhárom
esettel találkoztam nyomtatásban. Tulajdonképpen mindegyik
nagyon jó közelítés, a Mrožek tökéletesen helyes lenne, ha
csehnek vagy szlováknak születik, a Mroźek legalább tényleg
lengyel betű (a tévesztés éppen akkora, mintha a Péter nevet
Pőternek írnák – legalább egy másik magyar betűt tettek oda),
a Mrozz ekről pedig sejthető, hogy valaki pontot rajzolt a kéziratra, de kis karika lett belőle. Mert hát a helyes alak Mrożek,
ejtsd mrozsek. Sławomir, nem pedig Slawomir, de ez utóbbi
már nehezen jön össze.
A lengyel ł betűvel egyébként is állandóan baj van. Odatolakszik olyan helyekre, ahol a többi szláv nyelvben l van, annyiszor láttunk már Slavomir, Vladimir, Pavel stb. neveket, hogy a
Sławomir, Włodzimierz, Paweł már kialakult reflexekkel ütközik. Plusz még jön a kényelmi elv (nehéz megkeresni a betűt)
és a tekintélyelv, és még ezekre ráadásul ott van az, hogy a betű függőleges vonalából alig kilógó ferde vonalat észre se veszi, akinek nem szokta meg a szeme és nem számít rá – a végeredmény az, hogy ennek van a legkevesebb esélye.
De a kiejtésben se. Hallotta már az olvasó úgy ejteni az Egyesült Államok fővárosát, hogy lasington? Én se. A Szolidaritás
alapítójával mégis ez történt, valamikor állandóan szerepelt a
sajtóban az a név, hogy Lech Wałęsa, ejtsd leh valensza. Mert a
hozzáértő szakemberek, lengyelészek és polszkológusok tudták, hogy a dupla vét közönséges vének kell ejteni, a farkas ę
betűt pedig orrhangú e-nek, pont úgy, mint a francia saint szóban, ejtsd orrhangon sze. Biztos vagyok benne, hogy a valódi

lengyelészek és polszkológusok azt is tudták, hogy az áthúzott
l-et hogy kell ejteni, csak nem szóltak vagy hiába szóltak.
Ugyanúgy kell ejteni, mint Washington nevében a dupla vét.
De ez senkit nem érdekelt, legyen boldog, hogy nem ejtik vajjészának, hát csak egy lengyel. (Helyesen lengyelül ejtsd leh
vawesza, a családnévben orrhangú e-vel és előtte [w]-vel.)
Szerintem logikus lenne, hogy ha a magyarból hiányzó [w]
hangot angol nevekben [v]-nek ejtjük, akkor lengyel nevekben
is annak ejtsük – hogy milyen betűvel írják, az mellékes. De a
tekintélyelv megakadályozza a magyar szerkesztőt, tévébemondót, mezei polgárt abban, hogy felüsse az első szakkönyvet és
megnézze, hogyan ejtik azt a betűt. Szláv nyelv, kommunista
nyelv, örüljön, hogy él. Kivéve persze Mrożeket, ő híres ember, mentesül a lenézés alól.
Vagy kivéve Marcink… valamilyen e betű… vičiust. Híres
litván művész, sajnos nem tudom, hogy melyik, mert régen volt
az eset, és a neten csak Marcinkevičiusokat találok, ékezetlen
e-vel. Ez ékezettel volt, és mivel nagyon híres, gondosan rárajzolták a hullámvonal ékezetet a név minden egyes előfordulásánál: Marcinkẽvičius. Ugye, milyen rendes tőlük? Még egy
litvántól se sajnálták az ékezetet, ha ekkora nagy művész. Sőt
még arra is vigyáztak, hogy a hullámvonal szépen görbüljön.
Öröm volt nézni.
A művésznek már nem lehetett ekkora öröme benne, ha látta
– nem merek megesküdni rá, de mintha azért szólt volna cikk
róla, mert Magyarországon járt. A litván nyelv nem ismer ẽ betűt, ilyen ékezetet semmilyen betűn nem használ. Marcinkėvičiust szerettek volna írni szegények, a litván nyelvben ugyanis
pontos e jelöli az é hangot. Az újság által mesterkedett ẽ betűnek legfeljebb a hazánkban tanuló vietnami diákok örülhettek,
nagyjából annyira, amennyire egy magyar örülne, ha mondjuk
egy francia újságban a cseh Růženka neve Rűženka gyanánt jelenne meg: jaj de jó, magyar betű! Az, csak tévedésből.
Persze tudom én, hogy mindez nem számít. Az csak egypár
betű, sőt még annyi se, csak azok kiegészítő tartozékai, az Akadémia szóhasználatával: mellékjelek. Érdekes olvasmány a helyesírási szabályzat ebből a szempontból is. Végig ékezetekről,
ékezetes betűkről beszél. „Magánhangzóinkat egyjegyű betűkkel jelöljük; egy részük ékezet nélküli, más részük ékezetes

(vagyis ponttal vagy vonással van ellátva).” Ebből rögtön lehet
tudni, hogy a pont meg a vonás ékezetnek számít. (Pont alatt
persze itt az ö és ü betű dupla pontja értendő.) De amint idegen
nyelvekről van szó, előkerül a mellékjel: „…a besorolás nincs
tekintettel sem a magyar ékezetekre, sem az idegen betűk mellékjeleire”, mondja a 16. pont az általános ábécé szerinti rendezésről.
Ez a szabályzat huszonhárom éve jelent meg (most készülnek
újat írni), és én mindmáig nem tudom, hogy melyik az ékezet
és melyik a mellékjel.
Például mellékjel-e a hacsek? ǎčěǧȟǰǩňřšǚžǯ Minden bizonynyal, mert szerepel a szabályzat 214. pontjának példáiban, ahol
az idegen mellékjelekről esik szó: Čapek, Krleža, Njegoš, Plzeň. Mellékjel-e az é betűn a vonás? Nyilván nem, hiszen ez
egy közönséges magyar betű, lenn délen édes éjen édent remélsz. De akkor České Budějovice nevében mellékjeles és ékezetes betű egyaránt van! Ez így zavart okoz, a cseheknek azok
a betűk mind egyformán csak betűk, mi meg disztingválunk, te
ékezetes vagy, te mellékjeles. És mi van ugyanezzel a betűvel a
franciában? Ott igazán mellékes az ékezet, ha René csupa nagybetűvel szerepel egy címben, RENE is lehet belőle, elhagyják a
mellékjelet. Vagy az ékezetet. Ők tudják, hogy mit hagynak el,
csak mi nem.
Jó akadémiánk tehát zavart keltett a terminológiában, amikor
kitalálta ezt az ékezet–mellékjel dolgot. Azonfelül azt az érzést
kelti a szabályzat olvasójában, hogy „a kellékes az mellékes”,
ha azok mellékjelek, akkor nem is fontosak, el lehet őket hagyni, össze lehet cserélni. Ha ez találkozik a polgár tudatlanságával, sovinizmusával vagy mindkettővel, abból lesz a totális közöny, abból pedig a rengeteg hiba.
Az nyilvánvaló, hogy a nyomdaipari szakemberek túlnyomó
többsége tudatlan azon a téren, hogy milyen ékezetes betűket
használnak más nyelvek, hiszen ezt nem tanítják az iskolában,
honnan is tudnák szegények. Azt, hogy soviniszták is, nem állítom. Csak megfigyeltem, hogy az egyes nyelvekkel kapcsolatos ismereteik szintje össze szokott függeni az adott nyelv közkeletű rangsorolásával.
Mindez persze csak a köznapi kiadványokra vonatkozik: regények, napi- és hetilapok, olyan folyóiratok, ahol csak alka-

lomszerűen jelennek meg idegen tulajdonnevek. Ahol rendszeres az ilyesmi, ott azért odafigyelnek.
Persze ott is adódnak esetek. Az, hogy egy kiadó gyakran jelentet meg – például – francia tárgyú munkákat, nem jelenti,
hogy ott mindenki tud franciául, akár csak annyit, hogy a kéziraton egy e betű fölé rajzolt irkafirkából kitalálhassa, hogy az
vajon ê (lehet, hogy igen), ë (ez is lehet) vagy ě (nem lehet, hacsak nem egy cseh szereplő nevében).
Disclaimer. Mindez nem azt jelenti, hogy bármely adott egyén,
aki részt vesz nyomdaipari formakészítésben, tévéműsorok feliratozásában stb., automatikusan idegen nyelvekhez nem értőnek tekintendő. Egy fecske nem csinál nyarat. Egy kiadvány
töméntelen kézen megy át, mire megjelenik, és hiába tudja az
egyik kéz, hogy mit kell tenni, ha a könyvnek csak egy része
megy át rajta, a többi része más kezeken megy át.
Ebben a cikkben azért van a helyén minden ékezetes betű,
mert csak két kézen ment át. A bal meg a jobb kezemen.

2008.12.08.

Vadászik az infláció
„2010-ben nemcsak hogy eléri a 3%-os célt, hanem azt jelentősen alul is lövi” – mondja Simor András, az MNB elnöke az
inflációról.
Remek hír, főleg a 3%-os célnak, amely így megmenekül attól, hogy az infláció telibe trafálja.
Elképzeltem ezt a vadászati terminológiát más számértékeknél. Mondjuk ha 25 fok van, akkor azt úgy is mondhatjuk, hogy
a hőmérséklet öt fokkal lő a húszas fölé. Ha valami száz forintba kerül, azt úgy is lehet mondani, hogy a százforintos körbe lőtt. És ha azt halljuk, hogy a benzin ára a 230 forintos táblára lövöldöz, akkor tudhatjuk, hogy körülbelül ennyi.
Simor András kissé alulról lőtt bele a magyar nyelvbe, de remélhetőleg legalább a bankjegyekhez ért.

2009.01.20.

Beszél a rendőr
A csepeli gyújtogató szegény ember, be lehet ugyan perelni,
de…
És itt a rendőr megakad. Hogyan mondjam azt, hogy úgyse
látnak ebből pénzt? Muszáj kitalálnom valami nagyon hivatalosat, különben nem hiszik el. De a mondat olyan kacifántosra sikerül, hogy kétszer is megakad benne.
„Nagyon kevés a pozitív végkifejlettel járó esélye!”

2009.01.26.

Helye: igazgató
„Más volt, nem erőszak, állítja a szegedi iskolaigazgató, ahol a
rendőrség szerint egy kilencéves lányt erőszakoltak meg”.
Ezt mondja a klubhíradó. Újfajta helyhatározót vezetett be a
magyar nyelv számára: az igazgatót, ahol.
Használatára még egy példa: a vizsgálat még tart, mondja a
riporter, ahol furcsán beszélnek magyarul.

2009.01.30.

A művelt keresztrejtvényszerkesztő

A képet innen hoztam, a Rejtvénybirodalom jópofa keresztrejtvényfejtő appletjéből. A mű, amit ábrázol, a Százas Skandi című sajtóorgánumban jelent meg éppen egy évvel ezelőtt. Mint
látható, szerepel benne Harun ar-Rasid, és a szerkesztő azt is
tudja, hogy nem al-Rasid, hanem ar, mert hasonul a névelő.
Igazi muszlim szakértő a szentem, alhamdulillah.
De akkor mire véljük azt, hogy Emír megfejtése SEJK? Tévedés kizárva, a keresztező sorok:
Időrend: ÓRABEOSZTÁS
Megfejtés (a Váratlan utazás helyszíne): AVONLEA
Húros fegyver: ÍJ
Autómárka: KIA
Tévedés tehát kizárva, emír megfejtése igenis SEJK. Muszlim szakértőnk ezt pontosan tudja. Az emírek olyan sejkek,
akik a sejkelést emírezik. Vagyis hogy a sejkek olyan emírek,
akik emírik a sejkületet. Sejki már az olvasó, emíről beszélek?
Mert nekem fogalmam sincs róla.
Szerencsére a rejtvény készítésekor be volt kapcsolva egy
magnó, és megszereztem a hangfelvételt.
– Te, itt az jött ki, hogy SEJF.
– Annak nincs semmi értelme, vazzeg. Cserélj ki valamit.

– Na várjá, vazzeg. Ha a FIA helyett azt írjuk, hogy KIA, az
egy autómárka, és akkó vísszintesen SEJK.
– Ajjó, fasza. Csináld úgy.
– De mi legyen a meghatározás?
– Hát hogy autómárka.
– De a SEJK-re?
– Vazzeg! Haggyámán! A sejk, az egy arab faszi, mint a mufti meg a emír meg a makaróni, nem, várjá, makarádzsa, kömben tökmindegy, szal a egyiket írd be, vazzeg! Ma még háromszáz rejtvényt kell lecsinánunk a sajtónak, vazzeg!
– Jó, a egyiket beírom, csak ne ordíccsá velem, vazzeg. Ma
má csinátam kétszáz rejtvényt.
– Kétszáz rejtvényt vaztá össze egész nap?! Azé tartalak,
hogy a seggedet vakard?!
– Jóvanna. Te, a muftit péhával írják meg ipszilonnal vagy
hogy?
– Há mittomén, vazzeg?! Hát én vagyok a Komejni arafat,
vazzeg? Írjad, hogy emír!
A sejk egy arab szó, amit körülbelül bácsinak lehet lefordítani.
Egy tiszteletet kifejező megjelölés, ami idős férfit jelent; éppen
úgy, ahogy a latin senator eredetileg öregembert jelent (lásd senilis, öreg, ebből magyar szenilis: aggkori elbutulásban szenvedő), csak később vált a bizonyos pozíciót betöltő öregek, azaz a
Vének megjelölésévé. Sejknek lehet szólítani egy törzs vénjét,
egy köztiszteletben álló bölcset vagy egy iszlám tanítót. Ha
muszlimok lakta vidéken egy idősebb férfitól kérünk felvilágosítást, azt úgy illik, hogy jó napot, sejk, merre van a pályaudvar?
Hanem az emír más! Az emír parancsnokot vagy herceget jelent, magas rangú egyént katonai rang vagy arisztokrata származás révén. Az emír persze egy magas rangú sejk, de hát
ugye Ferenc József is egy bácsi volt, mégse úgy szólították, hanem királyi felségnek.
Elképzeltem egy arab keresztrejtvényt, amiben magyar szó is
szerepel. Király megfejtése HAPSI. Mert a király is kétségkívül egy hapsi.

Hasonlóképpen az ÜRÜ is egy bárány volt, amikor megszületett, csak azóta felnőtt és kiherélték. Analóg példa emberben:
meghatározás: kisgyerek, megfejtés: EUNUCH.
Hát ilyen okos keresztrejtvény-szerkesztőink vannak, jarhamukallah.

2009.02.09.

Ezért nem tudnak
a riporterek magyarul
Most jöttem rá. Szeretve tisztelt tévés-netes-nyomtatott újságíróink azért nem tudnak magyarul, mert ilyeneket* szól az
adatvédelmi biztos, a miniszter, a képviselő, mindenki. És nálunk tekintélytisztelet van. Olyan nem lehet, hogy…
Vezéregér: – Az ténydolog, hogy annak folyományaképpen,
minekutána a téma kérdésének vonatkozásában eszközlésre kerültek a probléma témájának kérdését szabályozó rendeletek
előírásainak megfelelő eljárás végrehajtásának vonatkozó lépései…
Riporter: – Elnézést, amiért félbeszakítom, de a híradó csak
félóra, és más hírek is lesznek benne. Ön eddig egyetlen értelmes szót sem mondott, csak az időnket rabolta a nagyképű locsogásával. Újra felteszem a kérdést, aztán majd megvágjuk a
felvételt. Mit tettek Önök?
Szóval ilyen nem fordulhat elő. Azt a riportert, aki így viselkedik, az első riport után, illetve még közben kirúgják. De ha
nem javítja ki Vezéregeret, akkor idomulnia kell hozzá.
Riporter: – Kedves nézőink, most történtek hallani, miként
eszközölte nyilatkozatát Vezéregér úr. Ennek folyományaképpen a stúdióba kapcsolásra kerülünk. Riporter tudósítását történtek látni, TV99, Buda kerülő Pest.

*

Számára

2009.02.09.

Számára
Visszajátszásból, teljes pontossággal idézem Jóri András adatvédelmi biztos nyilatkozatát, amit a mai híradó számára adott:
„Tudni kell azt, hogy az ügyfélkapu az nemcsak az APEH
számára biztosít bejáratot az állampolgár számára, hanem más
rendszerek számára… azt is tisztázni kell, hogy ezektől kerülhettek-e ki adatok vagy nem.”
Hát ezt bizony tisztázni kell. De először azt kell tisztázni,
hogy mit kell tisztázni. Nekem ugyanis valahogy nem lett kristálytiszta, hogy ki számára mi számára. Hogy egészen pontosan
fejezzem ki magamat az olvasó számára: egy árva kukkot sem
értek abból, amit Jóri András beszél.
Úgyhogy vagy az adatvédelmi biztos, vagy én vagyok a magyar nyelv legostobább számára.

2009.02.09.

Történetírás
„A villanyvezetékekre történő ráesése történt”, mondja a szakember.
Annak látszása történik, hogy történelmi története történik a
magyar nyelv történetének. Most még úgy mondják, hogy „lelőtt egy felkelőt”, jövőre már le történt egy fel történő kelőnek
lövése.

2009.02.22.

Hogy készülnek az ábécék?
Néha megesik, hogy egy nyelv ábécére tesz szert – vagy azért,
mert azelőtt nem volt neki, vagy azért, mert a régit ki akarják
cserélni. Az ember azt gondolná, ez egyszerű dolog: valaki leül, megtervezi, közhírré teszi és kész. De azért mégse így szokott történni. Ámbár előfordult ez is persze; nemcsak a Star
Trek-beli klingon vagy a Tolkien-féle tengwar írással, hanem
olyanokkal is, amiket hétköznapi emberek használnak vagy
használtak valamilyen nyelv leírására.
Ilyen hirtelen ötletből fogant, a semmiből kitalált írás az oszmánja ábécé, amit Osman Yuusuf Keenadiid herceg talált ki
1920 körül a szomáli nyelv számára.

A szerző nevét a mai szomáli helyesírással írtam, mert az
oszmánja csak tíz évig volt hivatalos használatban (1961-től),
azután gyorsan kiszorította a latin ábécé, amit Szomáliában azóta is használnak.
Mindmáig ilyen írással írnak a koreaiak: Szedzsong király és
miniszterei 1443-ban kidolgoztak egy ábécét, a hangult, ami
csakhamar kiszorította a koreai nyelv leírására kevésbé alkalmas kínai írásjegyeket.

Ilyen hirtelen ötlet vezette Sequoyah cseroki ezüstművest arra, hogy 1819-ben létrehozza a cseroki szótagírást, amit ma is
használnak.

Persze ezeknek az írásoknak az egyszemélyes találmány mivolta nem jelenti azt, hogy teljesen ötletszerűek. Az oszmánja
latin és arab betűformákat használ; a hangul a kínaiból vette
vonalait; a cseroki némelyik szótagjele pedig alig vagy egyáltalán nem különbözik egy-egy latin betűtől. Ezek se teljesen
előzmény nélküliek tehát, de tény, hogy bármilyen jól ismerjük
az őket ihlető írásokat, az nem ad támpontot a kitalált írás megértéséhez. (A cserokiban a D szótagjel a hangot, az A viszont
go szótagot jelent!)
A világ legtöbb nyelvét azonban olyan írással írják, amit egy
meglevő írás adaptálásával hoztak létre. Természetes dolog,
hogy a magyar nyelvet latin betűkkel írják, hiszen azok, akik
először akartak magyar szavakat leírni, jól ismerték a latin
nyelvet, viszont fogalmuk se volt például az arabról. Ezért a latin ábécét próbálták meg a magyar nyelv sajátságaihoz igazítani, és évszázadokba telt, mire a mai ábécé kialakult.
Hogy történik egy ilyen ábécé-hozzáigazítás? Kétféle módszer van, amik közül az elsőt évezredek óta használják, a másodikat csak néhány évtizede. Az első módszer a következő. Én
egy írástudó vagyok, akinek a hazájában X nyelv a hivatalos
nyelv (és esetleg tudok még Y és Z nyelveken). Le akarok írni
szavakat Q nyelven, de a Q nyelvnek még nincs írásbelisége.
Mit teszek? Megpróbálom leírni őket X nyelv írásával, minél
jobban megközelítve a Q nyelv kiejtését. Esetleg kölcsönveszek jeleket Y vagy Z nyelvből, ha azok segítenek. A módszernek van folytatása is. Ha én egy későbbi írástudó vagyok, aki
ismeri az elődei által X írással leírt Q nyelvű szövegeket, akkor
megeshet, hogy nem vagyok teljesen elégedett azokkal. Szerintem emígy célszerűbb lenne. És megváltoztatom a rendszert.
Tehetem, mert a Q nyelv még abban a szakaszban jár, amikor
nagyon kevés a Q nyelven értő írástudó, és azok mind tudnak a
domináns X nyelven is.
Ahogy halad tovább a történelem, a Q nyelvű beszélők körében elterjed az írás, az az írás, amit a fentiek szerint alakítottak

ki – innentől már nehezebb rajta változtatni. De csakhamar szabályozni kezdik, létrejön valamiféle testület, ami ezzel foglalkozik, és időnként egy-egy reformmal igazítanak a rendszeren.
Ha például Q helyére a magyar nyelvet tesszük, akkor az X
nyelv a latin volt. Az első magyar szavak a tihanyi alapítólevél
latin nyelvű szövegében bukkannak fel, korabeli latin helyesírással (feheruuaru rea meneh hodu utu rea). Az alapítólevél
egyébként érdekes formában olvasható az Enciklopédia Humana Egyesület honlapján: a latin szöveget magyarra fordították,
de az eredeti magyar szavakat meghagyták úgy, ahogy voltak.
A latin jó néhány nyelvnek volt ilyen „X nyelve”, de mivel ez
később kihalt, a világ rengeteg latin betűs nyelve már más
nyelvektől vette át az írást. Így például aki tud spanyolul, az
Latin-Amerika számtalan nyelvének leírt szövegében helyesen
fog kiejteni bizonyos betűket: az ajmarában és a kecsuában
egyformán ch jelöli a cs, ñ az ny és ll a palatális l hangot, akárcsak a spanyolban. Az Egyesült Államok és Kanada nyelveiben
a spanyol betűknek nyomuk sincsen – ha némelyik a cs-t chval írja is, azt azért teszi, mert az angolból is ezt lehetett átvenni.
A világ más tájain más írásrendszerek szolgáltak mintául. Az
iszlám, miközben Ázsia és Afrika hatalmas területeit meghódította, vitte magával az arab írást is, amit mindenhol szépen hozzáidomítottak a nyelv sajátságaihoz. Például az arabból hiányzó p hangot egyformán
(vagyis egy pont helyett hárommal
írt

b betű) jelöli a bosnyák, az azerbajdzsán és a fárszi

nyelvben, pedig ezek nyelvileg nem vagy csak nagyon távolról
rokonok, és földrajzilag is messze vannak egymástól. (A bosnyákot ma latin és cirill, az azerbajdzsánt latin írással írják.)
A Szovjetunió fennállása alatt megindult a törekvés arra,
hogy az ország kisebbségi nyelveit írással lássák el. A hatalmas
országban töméntelen ilyen nyelv akadt, főleg az uráli és az altaji nyelvcsaládból. A finnugor nyelvek némelyikének egyáltalán nem volt írásbelisége, ezeket természetesen cirill ábécével
látták el – a török nyelveknél általában a már használatos arab
írást próbálták cirillel felváltani, több-kevesebb sikerrel.
Sőt még a grúz írást is alkalmazzák legalább két további
nyelv, a laz és a szván lejegyzésére.

Mint mondtam, van egy másik módszer is. Az utóbbi időben
előfordul, hogy egy-egy nyelvnek nyelvészek csinálnak írást –
nem a nyelv vagy a többségi nyelv írástudói, hanem nyelvészek, akik messze földről érkeztek a nyelv hazájába, avagy
nem is érkeztek, hanem otthon maradtak az íróasztal mögött.
Az ilyen írások egy részét nem is szánják az adott nyelvközösség beszélőinek, csak nyelvtudományi célokat szolgálnak; másokat viszont mindennapi használatra szánnak, és sok el is terjedt már közülük. Afrika és Észak-Amerika sok ilyen nyelvet
ismer.
De vannak átmenetek is a két módszer között. Így például a
vietnami nyelvet évszázadokon át a kínai írás egy változatával
írták, amit chữ nômnak (ejtsd körülbelül: tyü nom) hívtak.
1910-ben a francia gyarmatosítók bevezettek egy latin betűs
rendszert, amit portugál és francia misszionáriusok már a
tizenhetedik században kidolgoztak, de addig csak a vietnamiakkal foglalkozó európaiak használták. Az új írás, a quốc ngữ
(ejtsd körülbelül: kvok ŋü) többé-kevésbé olyan írás, amit portugál és francia anyanyelvű, de vietnamiul értő emberek készítettek úgy, hogy a vietnami szavakat portugál és francia helyesírással írták le – máshol viszont jókora eltérések vannak a két
nyugati nyelv írásától. Például az ny hangot a vietnami ugyanúgy nh-val írja, mint a portugál, az f-et pedig ph-val, mint a
francia. Viszont a ch betűkapcsolatot, ami a portugálban és a
franciában egyformán s hangot jelent, a vietnami ty-nek ejti. A
zenei hangsúlyokat pedig szigorú rendben jelölik az ékezetek,
olyan precizitással, ami inkább csak a mai nyelvtudományt jellemzi.

2009.03.17.

Cirkalom
Fokozódik a mennyiségi alulgyógyszerezése a magyar betegnek.

Ezt mondta a gyógyszerészkamara képviselője a klubhíradóban: ez lesz a gyógyszeráremelések várható következménye. A
mondat azt jelenti, hogy kevesebb gyógyszert fognak szedni.
Próbálok versenyezni költői tehetségével, de nem könnyű.
December magasságában fokozódott a hőmérséklet alulmérséklődésének tendenciája. Azt jelenti, hogy télen hideg lett.
Csökken a tüdőgyógyászati megbetegedések számarányának
százalékos mérséklődési folyamata. Azt jelenti, hogy több a tüdőbeteg.
Csökken a hőmérséklet-mérséklődés mérséklődésének fokozódási tendenciája. Nem mondom meg, mit jelent. A helyes megfejtők között nem sorsolok ki semmit, örüljön az olvasó, hogy
fokozódott a túlélési esélye az újmagyar nyelvi környezetben.

2009.03.30.

internesönel maneteri fand
Valaha régen a külföldiül írt rövidítéseknek megvolt a magyar
nyelvben a kiejtésük. A ciát úgy mondtuk, szíájéj, az usát úgy,
hogy usa. A FBI volt efbíáj, a a NATO meg nátó.
De aztán kitaláltuk, hogy az opec legyen inkább opek. Ez
annyiban maradt, mert a későbbi fejleményeket látva alítható,
hogy ópííszí vagy ouphekk is lett volna belőle, ha a tévések egy
kicsit tovább gondolkodnak.
Mert később kitaláltuk, hogy az őemfau legyen inkább őemvé, aztán hamarosan rájöttünk, hogy inkább óemvé. Ez az első
eset, hogy a rövidítésben levő Ö betűt magyarul ó-nak ejtjük,
eredetileg ugyanis úgy hívják, Österreichischen Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft. Ezt lehet még szaporítani, Magyar
Önkormányzatok szövetsége ejtsd mosz, Községi Önkormányzatok Szövetsége… elnézést, a gugliban igenis van ilyen.
És most van a Nemzetközi Pénzalap. Enpéa nem lehet, ámbár
az ENSZ se júen, hanem ensz, lefordítottuk magyarra és azt rövidítettük, de az régen volt. Ha ma osztanák kétfele Németországot, akkor dzsidiár meg efárdzsi lennének, nem endéká meg

eneszká, mert akkor lehet tudni, hogy hau veriveri gud vi szpik
inglis. (Nem well, hanem gud. Aki wellt mond, az tényleg tud
angolul.) A Nemzetközi Pénzalap angolul ájemef, tehát akkor
mi… hogy is ejcsük?
Íemef.
Ájemef.
Áemef.
Eddig ennyi vörzsiónál tartunk. Aki íemefet mond, az szépen
elolvasta a külföldiül írt rövidítést magyarul és kiejtette, pont
mint usa vagy nátó vagy opec. Aki ájemefet, az elolvasta a külföldiül írt rövidítést és kiejtette külföldiül, pont mint szíájéj
vagy efbíáj vagy szézsété. Aki viszont áemefet, az a tősgyökeres emewriken szpícsét fitogtassa, me tuggya, hogy az a junájtid szpészben lakik wósingtönben.
A harmadik megoldás hawking above (tősgyökeres jenki kifejezés a fennhéjázásra) és rising forward (tősgyökeres jenki
kifejezés az előkelősködésre). Az első két megoldás helyes. De
csak egy helyes közülük. Ha szíájéj, akkor nem cia. Ha nátó,
akkor nem enéjtíó. Egyet ki kell választani és azt használni.
Különben holnap már a Tivi Hájredóból jelentkeznek.

2009.04.29.

Zápor, zivatar
Sokadszor elgondolkodom arról a rejtélyes nyelvről, amit a
meteorológusok használnak az időjárás-jelentésekben. Egy pillanatig függesszük föl azt a kérdést, hogy az időjárást miért
meteorológus mondja az összes tévécsatornán, amikor a bűnügyi híreket nem rendőr mondja, a politikai híreket nem politikus mondja, a sporthíreket nem sportoló mondja, a gyászhíreket pedig nem temetkezési vállalkozó mondja. Ez nagyon érdekes kérdés, és a média mindmáig adósunk a válasszal, de a
nyelvezet szempontjából érdektelen – semmi garancia nincs rá,
hogy ha az időjárás-jelentést is a rendes hírolvasó mondaná, az
köznapi magyar nyelvet használna.

Gyakran megesik, hogy számítástechnikai problémákról kell
tanácskoznom olyanokkal, akiknek e tudományról fogalmuk
sincs. Tény, hogy nem egy időjárás-jelentés terjedelmében, de
én bármilyen számítástechnikai kérdést el tudok magyarázni
úgy, hogy az is megértse, aki semmit se tud a számítógépekről.
Feltételezem, hogy egy jó meteorológus, ha van rá elég ideje,
bármilyen meteorológiai jelenséget el tud magyarázni a laikusnak úgy, hogy megértse.
Az időjárást mondó meteorológusnak azért van egyszerűbb
dolga, mert egyrészt csak azt kell elmondania, hogy mi történik, de azt nem (vagy csak nagy vonalakban), hogy miért, ami
sokkal terjedelmesebb volna – azonfelül pedig a szövege előregyártható sablonrészekből áll, amiket egyszer kellene megfogalmazni rendesen, és már se lenne gond.
Ehelyett mit mond a meteorológus? Paródia következik.
A holnapi nap délelőtti óráinak magasságában az északnyugati országrész térségében az áthaladó frontvonal, szaknyelven
szólva, hullámot vet, ennek következtében megnövekszik a csapadék valószínűsége. Záporok, zivatarok várhatók a Dunántúl
északi részében egészen a holnapi nap esti óráinak magasságáig bezárólagosan, de egyébként a Kárpát-medencében, ezen
belül Magyarországon is jobbára derült idő várható a holnapi
nap egész folyamán. Szórványosan előforduló esőre, záporesőre, zivatarra azonban mindenütt kell számítani, és előfordulhat, hogy ezekből az esőkből, záporesőkből, zivatarokból jelentősebb mennyiségű csapadék is származik. Ezzel egyidejűleg jelentősebb hőmérséklet-mérséklődésre is van kilátás. A hőmérséklet huszonnégy fok felé emelkedik.
Ez, kérem, terjengősségi dagályosságtan, ami rendkívül murisan fest egy ilyen rövidke előadásban, mint az időjárás-jelentés.
(Megmértem a ma esti példányt a királyi híradóban: 1 perc 55
másodperc volt, és ebben még köszönni és elbúcsúzni is kellett.) Sokkal rövidebben és értelmesebben is el lehet mondani
ugyanezt – ezért most nem csak lefordítom a szöveget, hanem
módszertani útmutatóval is szolgálok. (Ingyen, abban a reményben, hogy magyarul tanulni kívánó meteorológusok tömegei fognak sorban állni a LAttilaD.org hamarosan nyitandó
Meteorológusok Nyelvészeti Képzője, röviden a Menyekző kapui előtt.)

„A holnapi nap délelőtti óráinak magasságában” magyarul
úgy mondandó, hogy holnap délelőtt. Általában nincs szükség
olyan kifejezésekre, amik hosszan (több szótaggal) mondják
azt, ami röviden is kifejezhető, és nincs szükség képzavarra
sem. Az időpontot jelentő „magasságában” mindkét kategóriába beletartozik. Ki vele! A holnapi nap, a délelőtti órák csupa
szószaporítás, így a kínaiak beszélnek (a tanár-professzor az
osztály-tanulócsoport előtt a kémia-vegytan problémáit-kérdéseit magyarázta-fejtegette), de náluk ez csak annyit jelent, hogy
egy szótag helyett kettőt használnak, és enélkül nem lenne egyértelmű a mondat. A magyar nyelv máshogy működik.
„…az északnyugati országrész térségében” magyarul: északnyugaton. Ha ennél pontosabban nem tudjuk megjelölni, akkor
mondjuk ezt. Senki nem fog Európa vagy Thaiföld északnyugati részére gondolni, amikor ott van a képernyőn Magyarország térképe.
„…az áthaladó frontvonal, szaknyelven szólva, hullámot vet”
– senkit sem érdekel, hogy a hullámvetés szaknyelven van-e
szólva vagy köznapi nyelven. A szöveg amúgy dugig van szaknyelvi szavakkal, úgyhogy ha az egyiknél kihangsúlyozzuk,
hogy szaknyelven van, akkor ezzel hülyére vesszük a nézőt.
Tehát a front hullámot vet.
„…ennek következtében megnövekszik a csapadék valószínűsége.” Az „ennek következtében” magyarul: ezért. A megnövekszik a valószínűsége többféleképpen fordítható: „lehet”,
„várható”, „valószínűleg lesz” stb. A csapadék: eső. (Télen hó,
bizonytalan esetben „eső vagy hó”, még az is inkább van emberi nyelven, mint a csapadék.)
Tehát az első mondat: „Holnap délelőtt a front északnyugaton
hullámot vet, ezért eső várható.”
„Záporok, zivatarok” – ez magyarul eső. Az embernek a csapadékcipője tele van azzal, hogy a kétszótagú „eső” helyett a
meteorológus két perc alatt ötször képes elmondani hét szótagot, ami ráadásul két szó, tehát külön-külön kell ragozni.
Később: „a Kárpát-medencében, ezen belül Magyarországon”. A tévénéző tudja, hogy Magyarország a Kárpát-medencében található. Ha nem tudja, akkor az egész szöveggel nem
tud mit kezdeni, még térképpel se. Tessék kiválasztani vagy a

medencét, vagy az országot, amelyiknek jellemzőbb az időjárása.
„…jobbára derült idő várható a holnapi nap egész folyamán.”
Nem kell a jobbára és a folyam. Holnap derült idő várható. A
mondat tehát: „Az Észak-Dunántúlon holnap egész nap eső
várható, de egyébként az egész országban derült idő lesz.” Itt a
végén már „lesz”-t tettem a „várható” helyett, mert a tévénéző
úgyis tudja, hogy az időjárás-jelentés nem szentírás. Az, hogy
kapnak-e anyázásokat a meteorológusok, ha nem találják el az
időjárást, nem attól függ, hogy „várható” áll-e a mondatban
vagy „lesz”.
„Szórványosan előforduló esőre, záporesőre, zivatarra azonban mindenütt kell számítani”. Itt látjuk a záporzivatar súlyosbított változatát, amikor a köznyelvi eső után még elmondja a
szaknyelvben használatos kifejezéseket, és mindegyiket ellátja
a mondatba illesztéshez szükséges raggal. Az orvos se mondja,
hogy „ne aggódjon, elvégezzük a vakbélműtétet-appendektómiát, és jobban lesz”. Ha a beteghez beszél, akkor (remélhetőleg) vakbélműtétet mond, ha a kollégájához, akkor appendektómiát (sőt appendectomiát, mert az orvosoc remecül megtanulnac latinul, tsupántsac magyarul mulasztiac el megtanítani ewcet).
„…és előfordulhat, hogy ezekből az esőkből, záporesőkből,
zivatarokból jelentősebb mennyiségű csapadék is lesz.” Ezt
persze nem a meteorológusok találták ki, mindenki így beszél.
Politikusok szokása ilyen felsorolásokat elénk zúdítani: „Szeretnénk javítani az általános iskolások élelmezési helyzetén, a
kórházi betegek élelmezési helyzetén, az óvodások élelmezési
helyzetén és a közterület-fenntartók élelmezési helyzetén.” Azt
képtelenek megcselekedni, hogy először elsorolják a birtokosokat, aztán hozzájuk tesznek egy szem birtokot, így ni, mutatom:
„Szeretnénk javítani az általános iskolások, a kórházi betegek,
az óvodások és a közterület-fenntartók élelmezési helyzetén.”
Egy teljes sort megtakarítottam itt a szövegszerkesztőben, ez
hosszabb szónoklatoknál órákat jelenthet az életünkből.
Tehát a mondat: „Szórványos eső mindenütt várható, és ebből
sok csapadék is lehet.”
„Ezzel egyidejűleg jelentősebb hőmérséklet-mérséklődésre is
van kilátás.” A hőmérséklet egyébként egy nagyon kellemetlen

szó időjárás-jelentésekben, mert négy hosszú szótag, és egyszerűen nem lehet rövidíteni, semmit se lehet vele csinálni. De a
meteorológus még súlyosbítani is tudja: hőmérséklet-mérséklődést mond ahelyett, hogy hűvösebb lesz.
„A hőmérséklet huszonnégy fok felé emelkedik.” Ez lehet,
hogy nem hiba. Ha mondjuk most tizenöt fok van, és az várható, hogy tizennyolc-húsz lesz, akkor tényleg huszonnégy fok
felé, irányába emelkedik, ámbár a száz fok felé és az ezer fok
felé is ugyanezt az irányt jelenti. Ezért attól tartok, hogy a meteorológus ilyenkor azt szeretné mondani, hogy huszonnégy
fok fölé fog emelkedni. Nagyon nem mindegy…
Bízom benne, hogy az olvasó nem mulasztotta el annak megfigyelését, hogy a cikk eddigi hét kilobyte-ja terjengősen előadott, hosszú lére eresztett önkifejezés eredményeképpen zúdult az olvasó megfáradt szemei elé, annak illusztratív bemutatásának megejtése céljából, hogy ez mennyire rohadtul idegesítő!
2009.06.06.

Kolbászok gyilkolnak
a Corában
A Cora legutóbbi szórólapja igazán akciós. Olvasom: „Grill
kolbász magyaros, fokhagymás, debreceni, mexikói, merguez”. Olvasom és nem értem. De én már a Kínzó szerszámokat sem értettem. Merguez, az spanyolul úgy ejtődik, hogy
mérgez. Ezzel a névvel kolbászt eladni Magyarországon legalábbis meredek próbálkozás. Az íráskép is éppen eléggé hasonlít.
A Micubisi nem tudta volna eladni a Pajero nevű autóját a
spanyol nyelvű országokban, ha meg nem változtatja a nevét,
ami spanyolul egy nagyon durva sértés. Viszont nem vonatkoztatható az autóra, legfeljebb a tulajdonosára. De elképzelem,
amint a kedves vevő kolbászt kér a Corában. Tessék parancsolni, van debreceni, fokhagymás… Nem, mondja csak, az ott
milyen? Az? Az mérgez.

2009.08.18.

Terjengészeti bikkfológia
Ha a szigetelés elemeit nem jól teszik fel, akkor a jó szigetelés
is „veszélyességi szempontból egy sokkal magasabb kockázati
szintű terméknek minősül”.
Ezt mondta a szakértő. Tudományos igazgató az ártatlanom,
hogy mit igazgat tudományosan, azt nem tudtam elolvasni,
mert rohannom kellett leírni ezt a gyöngyszemet. Azt jelenti,
hogy „sokkal veszélyesebb”. A bikkfológus elégedetten csettinthet a nyelvével.

2009.12.18.

Libaszőrös kéld kalapom, sej
Érdekes dolog, mennyire máshová teszik a nyelvek a jelentéshatárokat. Magyarul például az állatok bőrén növő külső takaró
lehet haj, szőr vagy toll. A madárnak tolla van, az állatnak szőre, az embernek haja is meg szőre is. Angolul a madár ruhája
feather, az emberé és az
állaté viszont egyaránt
hair. Kínaiul Mao Cetung családneve, a 毛
mindhármat jelenti, például 鵝毛 émáo libatoll;
„szőr” és „haj” jelentését
korábban már láttuk.*
Egyik régi kedvenc példám az eltérő jelentéstartományokra a
fa és az ország összevetése. Ami magyarul fa, az angolul lehet
tree, ha lábon áll, wood, ha ki van vágva, és wooden, ha anyagnévi jelző. Itt tehát az angolnak van három olyan szava, aminek
a pontos jelentéstartományát a magyar nem tudja kifejezni,
*

Egy olyan cikkben, amely nem került be a könyvbe. (Szivárvány)

mármint egyetlen szóval. Ugyanakkor a magyar ország olyan
szó, amire az angolnak nincs pontos kifejezése. A szótárban
ezeket találjuk: country, land, state, nation. De mindegyik jelent valami mást is. A country vidék, „rural area”, a land jelent
földet is (a láthatáron), a state lehet állam (úgy is, mint „a magyar állam”, és úgy is, hogy bizonyos ország részét alkotó, bizonyos mértékig autonóm terület, amilyenek az USA-ban, Németországban, Indiában stb. vannak), a nation pedig elsősorban
nemzet, az országban élő emberek összessége, de Amerikában
„ország” értelemben is használják. Ez problémát jelenthet
olyan amerikaiakkal való érintkezésben, akik nem ismerik Magyarországot, Hungary, what’s that? – úgy értve, hogy város
vagy sziget vagy mifene. Én is találkoztam ilyennel. És nehéz
nekik megmondani, hogy micsoda, mert a nation csak akkor jó,
ha tudjuk, hogy az illető amerikai; amennyire tudom, az angol
nyelvterület más részein a nation nem ezt jelenti, ellenben a
state alkalmas Amerikán kívül, Amerikában nem, mert Kentuckyval helyezi egy rangba az országot.
Szóval bonyolult. De még mindig nem olyan bonyolult, mint
a rokonsági viszonyok. Azokra az emberekre, akiknek ugyanazok a szüleik, mint a mieink, az angol és több más nyelv három szót használ: brother a hímneműekre, sister a nőneműekre
és sibling(s) az összességükre. A magyarban ezek megfelelői
rendre fivér, nővér és testvér, de van egy garnitúra a kor plusz
nem szerinti megjelölésre is: öcs, báty, húg. Az idősebb lánytestvérre érdekes módon csak az általánosan lánytestvért is jelentő nővér van.
Az Ausztrália középső részén beszélt pitjantjatjara (ejtsd pigyanygyagyara vagy pityanytyatyara) nyelvben az eggyel idősebb generációra van sajátos rendszer. Mama egyaránt jelent
apát és az apa fivérét. Az anya és az anya nővére egyaránt
ngunytju. Az anya bátyja kamuru, az apa nővére kurntili.
Ugyanaz a szó jelöli tehát a szülőt és a vele azonos nemű testvérét, az ellenkező neműt viszont másik. A magyarban az angollal azonos apa – anya – nagynéni – nagybácsi rendszer van,
de az egyezések csak idáig tartanak, mert a testvérünk gyereke
angolul nephew vagy niece, magyarul viszont lehet unokaöcs
és unokahúg, de egyrészt az unokát el is lehet hagyni, és akkor
ugyanazt a szót használjuk, mint a saját fiatalabb testvérünkre,

másrészt viszont ha valakit az unokaöcsémnek nevezek, arról
nem lehet tudni, hogy az illetőnek én a nagybátyja vagyok
vagy az unokabátyja (mely esetben a szüleink testvérek, és a
két szó különbsége a köztünk levő korkülönbséget jelenti). Egy
magyarnak és egy pitjantjatjarának tehát, akik feltehetően az
angol nyelv közvetítésével érintkeznek, elég nehéz lehet pontosan tisztázni a családi viszonyokat.
Polinéziában minden nagynéni „az anyám”, meg persze az
anyám is. Ugyanígy a férfiakkal. Az unokatestvéreim is csak
fivérek meg nővérek. Szudánban viszont megkülönböztetik az
anya és az apa fivérét-nővérét, és eszerint számon tartanak
nyolcféle unokatestvért.
(A mama használata „apa” jelentésben nem a pitjantjatjarák
egyéni találmánya. Más ausztrál nyelvek is jelölnek férfirokont
ezzel a szóval, koreaiul pedig többek között „felséged” vagy
„őfelsége” a mama.)
A másik érdekes társaság a színnevek. Köztudott, hogy ami
magyarul kék, az oroszul lehet синий (sötétkék) vagy голубой
(világoskék). A magyar bíbor és lila angolul egyaránt purple.
A legismertebb ilyen jelenség a kék és a zöld összevonása
egyetlen színné, amire az angolok a csak nyelvészeti célból kitalált grue (green+blue) színnevet használják; magyarul e pillanattól fogva kéld. Kéld színt jelent a kínai 青 qīng írásjegy (japán kiejtése ao, vietnamiul xanh), a gael gorm és a walesi glas.
De glas jelent szürkét is, a gorm pedig használatos a daoine
gorm kifejezésben, ahol fekete embereket jelent. A kazahban
kök (a magyar kék rokona) jelenti a kéld színt, de az ember alkotta zöld dolgok színe jasâl. A lakota sziúban tĥo jelenti a kéldet.
A nyelvészek sokat foglalkoztak a nyelvek színnévkészletével, és érdekes eredményekre jutottak. Csak azokról a szavakról beszélve, amik alapszínt jelölnek, tehát nem tartalmaznak
melléknevet (világoszöld) vagy tárgy, anyag nevét (égszínkék),
gyakran használatosak és a nyelv nem tekinti őket egy másik
szín árnyalatának – a következők jönnek ki. Minden nyelvben
van szó a feketére és a fehérre, de megesik, hogy csak erre a
kettőre; Új-Guinea néhány nyelvénél ez a helyzet. Ami nem azt
jelenti, hogy az ottaniak fekete-fehérben látnak, csak azt, hogy

nekik a zöld „fűfehér”, a kék „égfehér” vagy hasonlók. Ha elkezdünk sétálni a több színnevet ismerő nyelvek felé, akkor
harmadikként a piros jelenik meg, negyedikként a zöld vagy a
sárga, ötödikként a zöld és a sárga közül a másik. Hatodikként
a kék, hetedikként a barna, és ha a nyelvben legalább nyolc
színnév van, akkor a lila, a rózsaszín, a narancs, a szürke vagy
ezek valamely kombinációja biztosan szerepel közöttük.
A magyar a „színnévgazdag” nyelvek közé tartozik, mert a
készlet 10 darabos: fehér, fekete, piros, zöld, sárga, kék, barna,
lila, szürke, bíbor. A vörös valószínűleg nem tartozik ide, mert
csak a piros egy alternatív megjelölése. A lila és a bíbor egyértelmű felosztást jelent az angol purple tartományával szemben:
a bíbor sötétpiros, ami nem kelt különösebb kékes hatást, a lila
viszont kékes hatást kelt és nem feltétlenül sötét.

2010.02.25.

Tegez az Index és börtönbe
kerülök
Mit szólnál, kedves olvasó, ha felhívnálak és közölném veled:
„emberöléssel gyanúsít a rendőrség”? Ha a válasz egy kérdés,
hogy „melyikkel?”, akkor már se szóltam, de engem kicsit
meglepett a Readerben, amikor ezt olvastam egy hírben. A
Debrecenben talált csecsemőről van szó, és a cím alatt ez a
mondat.
Emberöléssel gyanúsít a rendőrség.
Ilyenkor persze az embernek rögtön az az első gondolata,
hogy életemben nem jártam még Debrecenben, de úgyse hiszik
el. Ráadásul eszem ágában sincsen csecsemőt ölni, nincs miért
konkurálnom velük – a tejet se szeretem –, de ezt megint csak
miért hinnék el, ráadásul bizonyítékuk is van ellenem, máskülönben nem gyanúsítanának. A rendőrségen szakemberek dolgoznak, nem gyanúsítgatnak csak úgy maupassant.

Most várom reszketve, hogy mikor robognak be a kommandósok, és próbálok reményt meríteni abból a gondolatból, hogy
az Index köztudottan annyira se tud magyarul, mint a Barátok
közt szereplői, és feltehetően halvány sejtelmük sincsen arról,
hogy gyanúsítani csak valakit lehet, és ha így fogalmazunk, akkor a mondatból világosan következik, hogy „téged”, amit viszont a nyelvtan szabályai szerint nem kell kitenni. Azzal próbálok lelket önteni magamba, hogy a rendőrség csupán „emberölés miatt nyomoz”, és nincs is gyanúsítottja, vagy ha igen,
az valaki más, csak az Indexnél képtelenek értelmes magyar
nyelven megfogalmazni egy mondatot.
De minden bizakodásomat besötétíti az a rémkép, hogy mi
van, ha a rendőrségnél se tudnak jobban magyarul.

2010.03.09.

Forintvacok
„A forintnak nyugodt éjszakája volt, s a reggel is maradt a vackán.” Ezt írja a HVG.
Megnyugodtam. Kicsit aggódtam, hogy hátha fészkelődött,
esetleg nyomta valami a vízjelét, de akkor ezek szerint nem.
Valószínű, hogy a régi alkalmazott már nem bírta tovább, és
ezt az utódja írta, mialatt kinézett az ablakon és elnézegette,
ahogy elődje vihogva rohangászik és autók tetejére ugrál. Nem
is csodálom, én se bírtam volna sokáig. „Erősödött a forint.”
„Gyengült a forint.” „270 forint fölött az euró.” „270 forint
alatt az euró.” „Gyenge kezdés után erősen visszaesett az árfolyam.” Látom ezeket a cikkeket, és elgondolkodom, hogy automata generálja-e őket vagy egy ember.
Hát most egy másik. Sok sikert neki.

2010.05.29.

Vitai Georgia
Van némi vita arról, hogy mi legyen annak az országnak a neve, aminek a fővárosa Tbiliszi. Úgy gondoltam, letenném a magam garasát.
A grúz diplomácia szeretné, ha Georgiát (ejtsd georgia) mondanának, az illetékes magyar intézmények viszont kitartanak a
Grúzia mellett. Az ország saját neve Szakharthvelo (a h-kat ki
kell ejteni), ami azt jelenti: ahol a kartvelik laknak, vagyis
Kartvélia. A kartvelik pedig a Kharthli nevű területre vezethetők vissza, ami Közép–Kelet–Grúziában (Georgiában, Szakharthvelóban) van. A Georgia eredete állítólag Sárkányölő
Szent Györgyre megy vissza, aki nagyon népszerű volt valaha
az országban, és ennek eljutott a híre Nyugat-Európába. Tehát
Szent György hívei. A Grúzia név perzsa–arab eredetű, és az
oroszok terjesztették el.
A grúz vezetés szerint a Grúzia nem illik országukra. Inkább
Georgia legyen. Ezzel viszont szerintem több baj is van. Egyrészt magyarul pont úgy jön ki, mint Georgia, ejtsd dzsordzsa
állam az USA-ban. Másrészt nincsen neki hagyománya. Volt,
de feledésbe merült. Harmadrészt pedig nincs megmondva,
hogy akkor az ország lakosai micsodák. Georgok? Georgiaiak?
Érdemes megnézni, hogy hívják az országot különböző nyelveken. Megszámoltam. Harmincegy nyelvben ered a név a Georgiából, további három alternatívaként használja. Huszonegy
nyelvben a Grúziából származik, további négy alternatív vagy
régi névként jelöli meg. Van továbbá négy változat a perzsa
Gordzsesztán névre (ami szintén a Grúziával rokon), két nyelv
átvette a Kartvélia nevet, egy pedig (az örmény) saját nevet
használ.
Szóval a felsorolt nyelvek 52%-a Georgia-, 35%-a Grúziapárti, 11% más nevet használ. Ha az alternatív vagy régi neveket is számítjuk, akkor 57, illetve 42%. Georgiának többsége
van, de nem kétharmados.
Ami azt illeti, Magyarországnál 53:8-ra vezetnek a hungarus
származékai a magyar átvételeivel szemben, további két név az

ugorból ered. Vagyis a nyelvek túlnyomó része másképpen hív
minket, mint mi magunkat. Ha kijelentenénk, hogy mostantól
minden nyelven hívjanak minket valami magyar kezdetű néven, a világ fütyülne rá, de logikusabb kívánság lenne, mint
amit Tbiliszi akar. Merthogy ugye ők maguk se hívják Georgiának az országot, akkor mitőlünk miért várják?
Kénytelen vagyok megmaradni a Grúzia pártján, mert a Georgia már nem fog újra meghonosodni, a Kartvélia pláne nem.
Ez nem azon múlik, hogy mit szeretne a grúz diplomácia, és ha
az MTA beleegyezett volna a változtatásba, akkor kiderült volna, hogy a nyelvet nem csinálják, hanem keletkezik. A Mjanmar se honosodott meg a Burma ellenében.

2010.07.13.

Azok az egy
A Húsvét-szigetek idegenforgalmát fellendítette a napfogyatkozás. Ez alkalom lett volna arra is, hogy gyorsan megtöbbszörözzék a szigetet, hiszen több sziget, több turista, nagyobb bevétel.
De a chilei kormányzat ezt elmulasztotta, úgyhogy a Húsvétsziget még mindig csak egyetlen darab sziget. Neve: Húsvétsziget. Isla de Pascua, nem pedig Islas. Igen, tény, hogy van
körülötte féltucat pici sziklasziget, minden szárazföld mellett
van, de ezek annyira aprók, hogy senki nem veszi őket emberszámba, és csak Rapa Nui az egyetlen igazi sziget a környéken.
Easter Island, Île de Pâques, Osterinsel, Isola di Pasqua, Velikonoční ostrov, Остров Пасхи, Paskinsulo. Ezek mind egyes
számban vannak.

2010.07.15.

Simbwana
Éppen elém került megint a Harc a szalamandrákkal, s úgy
gondoltam, megírom ezt a cikkecskét. A könyv igazán jó, bár
én nehezen tudom szeretni, van benne viszont valami, amivel
Čapek remekművet alkotott. Egy jegyzetben szerepel, aminek
ez a szövege: „Vö. a mellékelt nagy jelentőségű újságkivágást,
mely sajnos ismeretlen nyelven íródott, és így lefordíthatatlan:”, és ezt követi az újságkivágás, ami a MEK-beli wordös
példányban képként szerepel, ahhoz is be kell kapcsolni a végjegyzeteket. Angol változatban szörnyen hibásra sikeredett.
Úgyhogy csináltam leiratot.
Saht na kchri to Salaam Ander bwtat
Saht gwan t’lap ne Salaam Ander bwtati og t’cheni bechri ne
Simbwana m’bengwe ogandi sûkh na moïmoï opwana Salaam
Andersri m’oana gwen’s. Og di limbw, og di bwtat na Salaam
Ander kchri p’we ogandi p’we o’gwandi te ur maswâli sûkh?
Na, ne ur lingo t’Islamli kcher oganda Salaam Andrias sahti.
Bend op’tonga kchri Simbwana mêdh, salaam!
No, kérem, így kell nyelvet gyártani. A nyelvnek, amely mindössze ebben a pár sorban létezik, Čapek rögtön alkotott fonetikát, nyelvtant és kulturális hátteret. Persze mindháromról csak
találgatni lehet, de megalapozottan.
A ch betűkapcsolat feltehetően s-et jelent, nem pedig cs-t,
ámbár semmi akadálya olyan szó létezésének, mint kcsri, de a
nyelv hangzásvilágából inkább az s következik.
A bwtat és limbw szavakból ítélve viszont a w gyaníthatóan
inkább az előző mássalhangzó ajakkerekítését jelenti, semmint
egy w mássalhangzót (kivéve bizonyára az aposztróf után), és
ezt kombinálva a m’bengwe szóval arra lehet tippelni, hogy az
ng betűkapcsolat két külön mássalhangzó, nem ŋ hang.
A helyesírás érdekes keveréke a francia és az angol elemeknek. Az ékezetes magánhangzók mind franciák, viszont az ur

szó franciásan ejtve ür lenne, ami nem illik ide, tehát ez inkább
ur és angol rendszerű, akárcsak a w betű gyakori használata, a
kh és dh betűkapcsolat. Az aposztrófok bőséges hatása francia
és angol eredetű egyaránt lehet; az nem kideríthető, hogy az
aposztróf nyelvtani kapcsolatot jelöl-e vagy valamilyen hangot,
de Čapek idejében a glottális plozíva aposztróffal jelölése, ha
jól tévedek, még nem volt ismeretes.
A moïmoï világosan francia átvétel és a jelentése is egyértelmű, a kalapos magánhangzók viszont jelenthetnek nazálist,
hosszút vagy bármit. A salaam szóban ugyan dupla a jelenti a
hosszú magánhangzót, de ez mint jövevényszó lehet kivétel.
Mindebből szépen kirajzolódik, hogy nyelvünket angol, francia és iszlám hatás érte, és ebből is, a hangtanból is arra következtethetünk, hogy Fekete-Afrikában beszélik, egy olyan vidéken, aminek Simbwana a neve.
És az olvasók kilencvenkilenc százaléka az érthetetlen szöveget látva alighanem átugorja, így aztán nem érvényesül a klassz
poén a Salaam Anderrel.

2010.08.03.

A kopók puskái
A pusztító könyvváltozatát olvasom és két dolgot állapítottam
meg. Az egyik, hogy a film sokkal jobb a könyvnél, ami nem
gyakori; a másik pedig, hogy ilyen pocsék fordítást rég nem
láttam.
Utálom mások munkáját név szerint lefitymálni, de az olvasó
felüti a netes könyvesboltot vagy akváriumot és megnézi, szóval fordította Kapronczi Orsolya. De hogyan, esengek, hogyan?
De ez nem olyan dolog, amit csak úgy szabadon mernek mutogatni ebben az új, bátor világban.
– Milyen bátor új világban élünk most, Spartan – sikoltotta. –
Igazán szégyen, hogy távoznod kell innen.

és megpróbálták neki elmagyarázni, hogyan működnek a dolgok az új, bátor huszonegyedik században
Bátor új világ, ugye, kopók? – kérdezte csöndesen.
A bátor, új világban mindössze egyetlen autógyártó maradt –
a General Electric Motors multivállalata.
A bátor, új fordító szemlátomást életében nem hallott a Brave
New World című regényről, amit Aldous Huxley írt, Huxley,
úgy, mint Lenina. És egy pillanatra se merül föl benne a kétség,
hogy a 2032-beli San Angeles mindennek mondható, csak bátornak nem, amikor a helybeliek frászt kapnak már egy olyan
kifejezéstől is, hogy frász. Nem. Brave, az a szótár szerint bátor, és kész. Lefordítottuk, jöhet a következő mondat.
A regény címe magyarul Szép új világ.
– Gyönyörű, Beppo. A fenti világ nem más, mint saját maga
Brady Bunch változata, és hogy ez az egész menjen, nekünk
csak annyi a dolgunk, hogy meg kell ölnünk azt a Raymond nevű fickót, aki ezt az egészet kitalálta.
– Egy szelet tortát – mondta Kodo.
Mármint Simon Phoenix a Raymond nevű fickót akarja megölni, Kodo viszont egy szelet tortát. Azt is felelhette volna:
Igen, kedves Mr. Phoenix, öljük meg, ám elébb jólesne egy kis
nyalánkság, netán csekélyke sütemény, neszpa ambaszadőr? És
közben előkelően eltartja kisujját a sörösdoboztól.
Nos, ezt nem teszi. Kodo egyáltalán nem akar sütit zabálni
ahelyett, hogy gyilkolna, ami a dolga. Easy as pie nem könnyű,
zsírtalan süteményt jelent, hanem azt, hogy semmiség az egész.
Bill, a sós kutya fölkelt és kinézett az ablakon. Odakint kutyákat és macskákat esett. Az úton bozontos kék vonalak vonultak. Lötyögő csavar, gondolta Bill, ilyenkor menetelni? A süti
nem éri meg a gyertyát. Billt megnyalta a macska, aztán banánokat ment. Mi lesz, ha megkapja a fejszét? Tegnap hollandot
mentek Freddel, egy volt a nyolc mögött, szóval a csészéiben
volt, a kapitány el fogja találni a tetőt. Ő majd vigyáz a P-jeire
és Q-jaira, talán nem találja el a kövér a tüzet.

Ez egyébként nem magyarul van, hanem angolul, a szöveg magyar mivolta csak látszólagos. Ezt a kis idiómaszótárt használtam hozzá, you can make the text sit over using it.

2010.09.26.

És mosolygott rajtam
A minap lediktáltam valakinek a K&H Pannonlízing nevét, a
szokásos módon: „ká és há pannonlízing”. Nem értette, ezért
részleteztem, hogy Kereskedelmi és Hitelbank. Hallottam a
hangján, ahogy mosolyog a kis hülyén, amint megismétli kijavítva: „ká end há”.
Hát én már csak ilyen kis hülye vagyok, a kisebbségi szórványmagyarság tagja, aki pont nem angolul beszél. Mert
egyébként mindenki ká end hának ejti, tudva, hogy ez egy eredetileg angol név rövidítése, Kájröszkedölmi end Hájtelbenk.
Erre bizonyíték, hogy a névben ott van az & and szócska jele,
ez az ősi amerikai szimbólum… vagy brit? Mindegy, ezek is
angolul beszélnek, azok is angolul beszélnek.
Talán érdemes lenne kipróbálni, hogy tényleg angolul mondja az ember, „keɪ ænd eɪtʃ pænnǝnliːsɪŋ”, aztán megnézni, hogy
mire mennek vele. De azt hiszem, én mégis inkább maradok a
magyarnál.
Ugyanis, tetszik tudni, ez az ősi amerikai szimbólum latin.
Pech, mi? Már olyan szépen fölépítettük az elméletet a szimbólumról, amit Bill Gates talált ki egy unalmas negyedórájában,
erre kiderül, illetve nem derül ki, csak Attila szövegel már megint, szóval ha odafigyelnénk, kiderülne, hogy a rómaiak már
ezer évvel ezelőtt is használták ezt a szimbólumot, és nem, ők
nem beszéltek angolul, még az odalátogató amerikai turistákhoz is csak latinul voltak hajlandóak szólni. Azt a magyar szót,
hogy and, latinul úgy mondják: et. Ezt a két betűt vonták össze
egy kombinációba, amit ligatúrának hívnak – nem, nem ligecsör, hanem ligatúra, ugyanis ezek a fura rómaiak még ezt se
mondták angolul. A jel évszázadokon át megvolt, bár az alakja

némileg változott; a róla szóló Wikipédia-cikk bemutatja formáit.
Mármost ha a rövidítés latin, akkor lehet latinul ejteni, de azt
hiszem, megegyezhetünk, hogy a ká et há pannonlízing picit
hülyén hangzana. Et cum spiritu tuo, ott rendben van. Talán inkább mégis magyarul, ká és há. De hogy miért angolul, azt attól a pillanattól kezdve védhetetlennek látom, amint az ember
értesül róla, hogy ez a jel sose volt angolul.
Vannak egyébként még jelek, amiket nem eredeti hangalakjukkal ejtünk – hogy pontos legyek, csak olyanok vannak. Teszem azt, a számjegyeket az angolok úgy hívják, hogy one,
two, three, de minálunk csak egy, kettő, három. A kérdőjel angolul question mark, de magyarul, mit tesz Isten, kérdőjel. Tudom, hülye dolog, hogy egy egész komplett nyelvet rendszeresítünk, amiben minden másképpen van, mint angolul, de igaza
volt annak a maláj emberkének, akit valamikor gyerekkoromban meginterjúvolt a Panoráma, merthogy valamelyik magyar
vezető Malajziába látogatott, és ha már ott voltak, megkérdeztek járókelőket Magyarországról. Az egyik bólintott, azt mondta: „Magyarország? Igen, hallottam róla. Van ott egy dialektus,
a magyar. Angolul alig beszélnek.”
No de hol van az már! Azóta was egy rendszerváltás, and
egyre more dolgokat mondunk angolul. Még itt-there fölbukkannak Hungarian szavak, de már nincs különösebb jelentőségük, hamarosan úgy fogunk beszélni, mint az Egyesült Államok többi része.
Csak én még mindig nem szeretem a hamburgert.

2010.12.30.

Tôi đã cắt xong
A cím azt jelenti: kész vagyok, és idézet a könyvből. Két hét
alatt kiszedtem egy könyvet – ez igazán jónak tekinthető, ha
azt vesszük, hogy nyolc-kilenc éve nem csináltam. Ha viszont
azt vesszük, hogy még százhúszezer betű sincsen benne, akkor

siralmas. De ha hozzászámoljuk, hogy az OpenOffice szerint
csak harmincegy órát töltöttem vele effektíve, az másodpercenként egy betű – már nem annyira siralmas. Ha pedig azt veszszük, hogy a fele vietnamiul van, akkor igazán remek teljesítmény.
Szóval muszáj volt. Vietnamit szedni olyan agy- és mancstorna, hogy egyszerűen nem lehetett kihagyni. Có, tôi rất may
mắn là được các đồng chí Việt Nam đưa di xem rừng cổ đai
Cúc-phương. És ezek az eleven, való életből ellesett mondatok!
Igen, nagyon nagy szerencsém volt, a vietnami elvtársak egyszer elvittek engem a Cuc-phuong-őserdőbe. Azt megállapítottam, hogy társalgási zsebkönyvet írni külön tudomány, amit a
szerzőknek nem sikerült elsajátítaniuk. Az iménti mondat, teszem azt, arra válaszol, hogy „Volt már alkalma vietnami őserdőt látni?” Aki még nem látott, netán látott, de nem a vietnami
elvtársak vitték el oda, esetleg nem tartja szerencséjének, az
példamondat nélkül marad. A bevásárlós részben a legkülönbözőbb dolgokat megvesszük, például napraforgóolajat, gyömbért, kávélikőrt, cseresznyepaprikát és sovány sertéshúst, de a
kenyér kimarad. A sajtot maximum a tejből és a savanyú borról
különválasztott savanyúból lehet összerakni, aztán drukkoljon
az ember, hogy megértsék.
De hát kit érdekel? A nyelvi játék volt a fontos. Még sose
szedtem vietnamit, még egyszer aligha is fogok, nem hagyhattam ki az alkalmat.
Van arab társalgási zsebkönyvem is…

2012.04.03.

Olvasni tanulok
Tegnap olyan írást tanultam, aminek felolvasásától garantáltan
nem ficamodik ki az ember nyelve. Annál inkább az ujja.
Az Omniglot az ábécék közé sorolja, de szerintem besorolhatatlan. Leginkább még a szótagírások közé sorolható abban az
értelemben, hogy egy jel több mindent jelöl egyszerre. A leg-

több szótagírás egy mással- és egy magánhangzót sűrít egyetlen jelbe, némelyik a hangsúlyt is stb.
A Sutton-féle jelírás egy jelben egész sor információt tud
közölni. Egy üres négyzet azt jelenti, hogy függőlegesen feltartom az ökölbe szorított kezemet és az ujjaim magam felé
néznek. Ez a jel
pedig azt jelenti, hogy rámutatok az olvasóra a jobb kezemmel, alkaromat vízszintesen tartva, mutatóujjamat kinyújtva, a többit karikába hajlítva, és a kézfejem függőlegesen áll. Ez azért elég sokféle információ.
Konkrét jelentésük ezeknek nincsen, ugyanúgy, ahogy az
ábécé betűinek sem. Ezek csak az alapjelek, amikből a szavak
összeállnak.
Ez például azt jelenti, hogy lejárt az idő, nemcsak jelnyelven, a hallók is ismerik. (Illetve jómagam „álljunk meg egy pillanatra, türelem” jelentésben használom.)
A siketek mintegy kétszázféle nyelven jelelnek, de egy ilyen
kis ismertetésnél másodlagos, hogy egy-egy szó milyen nyelven van. Forrásom többnyire spanyol példákat használ.
Abból a szempontból mégiscsak az ábécékre hasonlít a Sutton-írás is, hogy nagyon gyorsan meg lehet tanulni. Egyes latin
betűs nyelveknél elég, ha megtanuljuk az ábécé összes betűjét
(ékezeteseket és kettős betűket is), és gyakorlatilag tudunk
mindent. Ilyen a magyar is, a teljes ábécében van negyvennégy
betű, ezeket megtanulja az ember és mindent el tud olvasni magyarul. A szlovákhoz negyvenöt kell, az albánhoz harminchat.
A Suttonban sokkal több jel van, de nagyon kifejezőek.
Kezdjük az elején. Hangírásnál soha nem merül föl a nézőpont
kérdése, de itt ez az alapja mindennek. Az írás a jelelő szemszögéből ábrázolja a jeleket. Például ha a kéz jele be van színezve, az a kézfejet jelenti: ez a jel azt jelenti, hogy függőlegesen fölmutatom a kezemet, tenyérrel a néző felé fordítva:
„megtiltom; állj”. Be van színezve, vagyis én a saját kézfejemet látom, de ő a tenyeremet.

Háromféle színezés van: teli akkor, ha a kézfejemet fordítom
magam felé, üres akkor, ha a tenyeremet, és fele-fele akkor, ha a kezem élét látom. Az előző jel a jobb kézre vonatkozik, hiszen ha élével fordítom a jobb kezemet, akkor balról lesz
a fehér tenyerem és jobbról a fekete kézfejem. Az élével fordított bal kéz jele tehát .
A kézjelek nyolc irányba forgathatók. A fenti szójelben tehát
máris felismerjük a felfelé tartott bal és a vízszintesen tartott
jobb kezet, mindkettő élével fordul felénk, és a jobb kéz közepéhez ér a bal. A csillag azt jelenti, hogy össze kell érinteni
őket.
A mutatott jelcsoport a kinyújtott, összesimuló ujjakat ábrázolja: a tenyér lapos, mind az öt ujj egy irányba néz. De rengetegféleképpen lehet tartani a kéz ujjait, és a Sutton-rendszer hűen leképezi mindegyik állapotot, legalábbis ami a jelnyelvekben előfordul.
A négyzet az ökölbe szorított kéz jele,
a kör pedig a karikába hajlított ujjaké.
Most már ezt is könnyen megérti az olvasó,
csak annyit kell elmondanom, hogy a nyíl a
jobb kéz felfelé mozgását jelenti. A vízszintesen, élével tartott bal kéz (az ujjak jobbra mutatnak) tenyeréhez alulról felfelé mozgatva
érintjük hozzá a jobb öklünket, ami szintén
élével fordul felénk. Jelentése: teli.
Az eddigi kézjelek mind a függőleges síkon, a szemközti fal
síkján voltak ábrázolva. Ha a kéz jelét egy fehér sávval kettévágjuk az ujjízületeknél, vízszintes jeleket kapunk, a padló síkjára vetítve: a tenyerével magunk felé, azaz fölfelé fordított,
vízszintesen tartott kéz jele, ahogy a koldus kéreget. Hasonlóképpen
karikába hajlított ujjak, élével fordítva, vízszintesen
előrenyújtott kézzel, mintha egy függőleges póznát markolnánk.

Ha ujjak is szerepelnek, akkor nem magát a tenyér jelét vágjuk el, hanem az ujjakat a tenyértől, mint mindjárt mutatni fogom.
Kezdjünk játszani az ujjainkkal. A legfontosabb a mutatóujj. Ki
lehet nyújtani ökölbe szorított kézből:
– de vigyázat,
itt már nemcsak az oldalt fordításnál kell megkülönböztetni a
két kezet, hiszen egymásnak tükörképei:

. Ki lehet

nyújtani karikába hajlított ujjak mellől is:
. Mindegyiknek megvannak az elforgatott, vízszintes stb. változatai,
darabonként közel százféle kombinációban, de ha az ember
megértette a rendszert, bármelyiket el tudja olvasni.
Nagybácsi: két ökölbe szorított kéz kinyújtott mutatóujjai, ferdén előrenyújtva, kétszer
összeérnek (két csillag). Nem fölfelé tartjuk
őket, hanem előre, a kéz és az ujj közötti rés
a vízszintes sík jelzése.
Nem mutatom meg mindegyik csoportot,
hiszen csak a mutatóujj csoportjának tizennégy alcsoportja van, ebből egy az ököl és egy a karika. Van
még csésze, ovális, zsanér, szöglet, behajlított mutatóujj öklön,
behajlított mutatóujj karikán, behajlított mutatóujj a hüvelykujjra csukott öklön, fölemelt ujjperc, csészébe hajlított mutatóujj, zsanér mutatóujj magasan és alacsonyan, illetve karikán.
Mondtam, hogy kificamodik tőle az ember ujja!
És ez még csak a mutatóujj, a kezek kategóriájának egyik főcsoportja. Tíz főcsoport van: mutató, mutató-középső, mutatóközépső-hüvelyk, négy ujj, öt ujj, kisujj, gyűrűsujj, középső ujj,
mutató-hüvelyk és hüvelyk. A tenyeret, öklöt
jelentő alapjelek az ötödik főcsoportba, az ötujjas jelek közé tartoznak. Az ötujjas jelek ötvennyolc csoportban sorakoznak!
Az ötujjas jelek 24. csoportja: „lapos középen osztott, hüvelyk oldalt”. Vagyis mind-

egyik ujjamat nyújtva tartom, a mutató és a középső együtt, tőlük elkülönítve a gyűrűs és a kicsi szintén együtt, a hüvelyk oldalra kinyújtva. Mégpedig beszínezve, a padló síkját jelző fehér sáv nélkül, vagyis függőlegesen, kézfejjel magam felé.
Ahogy dr. Spock mutatja a képen a vulkáni üdvözletet: „hoszszú, eredményes életet”. A rajzon persze a hüvelykujj balra
néz, a fotón viszont jobbra, hiszen a rajz a jelelő (Spock) szemszögéből készült, a fotó meg a néző szemszögéből.
A kéz kategóriájába 261 jelcsoport tartozik, és mindegyiknek
megvan a közel százféle jele, a négyféle színezés, a vízszintest
jelző fehér sáv és az elforgatások kombinációiból. De megtanulni voltaképpen csak ezt a 261-et kell, a többi már magától
értetődő.
De a kéz csak az egyik – igaz, a legnagyobb – a hét kategória
közül. Nézzünk bele a többibe is.
A második kategória: mozgások. Tíz főcsoport van. Az első
az érintések, ebből az egyszerű érintést jelző csillagot már láttuk. Két csillag: két érintés.
Bekarikázott pötty: simítás. A reggel jeléhez mindkét tenyerünket magunk felé fordítjuk, a balt vízszintesen, a jobbat függőlegesen, és a jobbat fölfelé mozgatva végigsimítunk vele a bal kézen.
Van még dörzsölés, ütés és megfogás is,
illetve ezek változatai, és jelek arra, hogy
„alatt, fölött, mellett”, valamint vannak jelek arra, hogy az ujjakat kinyújtani, behajlítani, többszörösen is, és így tovább.
A legfontosabb mozgásjelek azonban a nyilak. Rengetegféle
van belőlük, de itt is csak pár egyszerű szabályt kell tudni.
Eddig két olyan jelet mutattam, ami nyilat is tartalmazott,
mindkettő dupla vonallal volt húzva és fekete háromszög volt a
feje. A dupla vonal azt jelenti: a függőleges síkon mozgunk,
föl-le. Szimpla vonal: a vízszintes síkon, előre-hátra. (A balrajobbra mozgás mindkét fajta nyíllal jelölhető és ugyanazt jelenti.) Ha a nyílfej fekete (teli) háromszög, akkor a jobb kéz mozog. Ha fehér (üres) háromszög, akkor a bal kéz.

Ez az autó jele. Két ferdén tartott, ökölbe szorított kéz, az ujjak felénk néznek. A nyilak három
mozdulatot jeleznek, a kis ívelt vonal pedig azt,
hogy egyszerre mozog a két kéz.
A nyilakra oda kell figyelni, ez a két
jel egészen mást jelent és máshogyan is
néz ki kézzel mutatva. A bal oldalit az
is megérti, aki semmit se tud a siketek
jelnyelvéről. Két kezünket vízszintesen
tartjuk, tenyérrel fölfelé, és egyszerre fölemeljük
őket: „mindenki álljon fel!” A jobb oldali jelnél ugyanígy tartjuk a kezeket, de nem fölfelé, hanem előrenyújtjuk őket: segíteni.
A mozgásnyilakat el lehet látni a csuklóhajlítás, a forgatás, a
rázás jelével, vannak körök, hurkok, cikcakkok, de aki az alapjeleket tudja, az mindent megért.
A harmadik kategória egészen picike, a mozgás dinamikáját
jelzi. Lassan, gyorsan, egyszerre, külön és hasonlók. Az autó
iménti jelénél szereplő kis ív ide tartozik.
Negyedik kategória: fej és arc. Öt főcsoport, ebből egy maga a
fej, a többi az arc részei. A fejet egy nagy kör jelzi, és legtöbbször azért szerepel, mert a fejünkhöz vagy valamelyik részéhez
képest kell mozgatni a kezünket.
Ez a jel rögtön az arcot is mutatja. Azt jelenti: „jaj, ne!” Tágra nyílt szemek és szomorú száj. A két kezünket élével fordítjuk a
fejünk felé, összes ujjunkat kinyújtjuk, de
nem érnek össze (mint amikor az ötös számot mutatja az ember), és így kétoldalról a fejünkhöz érintjük.
Elég szemléletes. Ha az olvasó csakugyan előadja a jelet és
megnézi a tükörben, akkor azt látja, hogy az ujjait nem fogja
úgy látni külön-külön, mint itt a rajzon, mert mind egy síkban
van, takarják egymást. Az embernek akkor állnak így az ujjai,
ha a tenyerét fordítja maga felé. A Sutton-írás azonban a tenyér
állását a színezéssel jelöli, az ujjak mindig ugyanúgy állnak.
Ennél a jelnél az arckifejezés szimmetrikus volt, de ahol
nem az, ott tudni kell, hogy a jelelőnek üres a feje. Vagyis hátulról látja a saját arcát. Ha a jel azt mutatja, hogy csukjuk

be a bal szemünket, akkor a csukott szemet jelző ívecske bal
oldalon lesz, úgy, ahogy az ember a saját bal szemére gondol.
Nem pedig úgy, ahogy a tükörben látja.
Az ötödik kategória a test többi részére vonatkozik, a hatodik a
körülöttünk levő teret jeleníti meg, de csak speciális célokra
használatok, a hetedik pedig az írásjelek. A rendszer azt is tudja, hogy közölhessük: a következő szavakat mosolyogva vagy
felhúzott szemöldökkel kell jelelni, és ezt csak egyszer közöljük az elején.
De nem fér bele minden egy ilyen cikkecskébe; késő is van
már, ideje aludni menni. Csendet kérek.

2012.11.01.

Miért mondtad,
hogy Burma?
Graham Chapman azért mondta, hogy Burma, mert elfelejtette
a szövegét, de lett is belőle szinte már közmondás. A valódi
Burmával csak később kezdődtek a bajok. Mondhatni, a burmai
rezsim is elfelejtette a szövegét, és ezért ha ma valaki Burmát
mond, rendszeresen kijavítják, hogy az Mianmar. Vagy Myanmar. Vagy Mjanmar. Ezt úgy igazából nem tudja senki.
Akkor kezdjük a végén: hogy hívják ma azt az országot,
amely India keleti nyúlványa és Thaiföld között fekszik?
Burma.

Két fonetikai jelet fogok használni, az ə-t, ami svá hangot jelent (e és ö között), és az à-t, ami egy mély hangsúlyú á hang.
Minden más magyar kiejtés szerint van.
A történet a következő. Az ország rövid neve eredetileg Bəmà, burmai írással
(az első kis gyöngyszem B betű, a
bə szótag jele; a második M, megtoldva a mély hangú Á-t jelentő kis körívvel). De ezt nem így írják, ez olyan, mintha a
Batthyány teret Battyányi térnek írnám. Úgy írják, hogy
, ami áll először is egy M-ből, amit körbefog egy széles, nagy ív, az R-et jelentő ékezet (igen, ékezet); ezt követi a
lelógó szárú N betű, fölötte a viráma félkörével (ettől az N betű
jelentése nem nə, csak n); végül a már látott mà szótag. Tehát
Mrənmà. Ejtsd Mjəmà!
Szóval van egy írott alak (Mrənmà), aminek van egy kiejtése
(Mjəmà) és van külön egy kiejtett alak (Bəmà). Csoda, hogy
ötezer kilométerrel távolabb élő emberek nem ismerik ki magukat?
Mrənmà annak a népnek a neve, amely 849-ben királyságot
alapított Pagan (Bagan) városában. A név a burmai fonetikában
átváltozott Mjənmàvá, valahogy úgy, ahogy a szét igekötőt is
d-vel ejtjük abban a szóban, hogy szétdobál. A Mjənmà aztán
tovább alakult, kiesett belőle az N és a J, majd az M átváltozott
B-vé. Így lett Bəmà.
Ez hétköznapi, természetes nyelvfejlődés, ami a világon mindenhol így zajlik, más-más változásokkal. Az a név, hogy magyar, két törzs nevéből keletkezett, az egyik neve körülbelül
manycs, a másiké er volt. Ha nincsenek a hangváltozások, akkor mi most Manycseruruszág lennénk (az ország voltaképpen
az uradalmat jelentő uraság átalakítása). Megtörténhetett volna, hogy már Magyarországot mondunk, de még mindig Manycseruruszágot írunk, sok nyelvben vannak ilyen archaizmusok,
a legismertebb az angol. Csak kezdő nyelvtanulók ejtik ki a K
betűt a knight szóban, mindenki más tudja, hogy az néma. Régen nem volt néma, úgy ejtették, hogy kneht. Németül ma is
így ejtik (viszont megváltozott a jelentése, nem lovagot jelent,
hanem szolgát, fiút).

Az angol helyesírás roppant hagyománytisztelő, a nyelvtanuló nyög bele. Hát a burmai helyesírás is hagyománytisztelő.
Régesrég Bəmàt mondanak, de még mindig Mrənmàt írnak,
amit Mjəmànak olvasnak, de Bəmànak ejtik.
És akkor jöttek az európaiak, akik ezt még tovább csavarták.
Miután a burmaiak burmai írással írnak, ami a bráhmi íráscsaládba tartozik és rajtuk kívül teremtett lélek nem tudja elolvasni, kellett egy latin betűs átírás. Az ə hang ismerős több európai
nyelvben, csak egyiknek sincs rá olyan betűje, ami ezt jelenti
és semmi mást. Először a hollandok próbálkoztak azzal, hogy
Birma. (Volt még rengeteg változat, de mindegyik a Bəmà közelítése volt és nem a Mjəmàé.) A japánok, amikor bábállamot
alapítottak Burmában, hivatalosan Bama nevet adtak neki, de a
Birma nevet írták át saját szótagírásukkal, Biruma lett belőle –
pedig az r itt csak egy írásjel, ami arra utal, hogy nem Bima,
hanem Bəma. 1948-ban az ország független lett és latin betűkre, angol módra Burma alakban írta át a nevét, ahol az r szintén
csak egy írásjel (ámbár angol ember a Buma alakot is úgy ejtené, hogy Bəma, de úgy nyilván túl egyszerű lett volna).
Negyven évig ezt a nevet használta a világ. Persze kiejtették
az r-et is, Burmának ejtették magyarul és még sok nyelven,
más nyelveken Birmának, Birmániának, Barmának, Virmaniának (görögül). Senkiben nem merült föl, hogy az ur vagy ir betűkapcsolatot kicserélje valamire, ami jobban emlékeztet az ə
hangra az ő helyesírásuk szerint. Pedig például a bolgárban az
ъ betűt magától értetődően használják erre a hangra (Хари Потър, nem pedig Потер), de bolgárul is Birma (Бирма, Бирмански съюз).
1989-ben a burmai katonai rezsim nekilátott megreformálni a
latin betűs átírásokat, ámbár inkább az ország vezetésének
módját kellett volna. Az akkori főváros aránylag sima ügy. Addig Rangoon volt a neve (a magyarban Rangun), ezt megváltoztatták Yangonra, hogy tükrözze ugyanazt az ejtésváltozást,
ami Mrənmà–Mjəmà viszonylatban is végbement. Igazából
Jàngòun a kiejtése (ò mély hangon), leírva pedig
.
Hanem az ország neve… Az volt a szempont, hogy a hivatalos Mjəmà kiejtéshez igazodjanak és ne a köznyelvi Bəmàhoz,

valahogy olyanformán, mintha a telefonkönyvet magyarul Távbeszélő-alállomások Előfizetőinek Név- és Címjegyzékének
hívnánk, és megkövetelnénk a külfölditől is, hogy kizárólag így
hivatkozzon rá. Ezenfelül az is szempont volt, hogy az országnév az összes kisebbségre hivatkozzon, ne csak a legnagyobb
nemzetiségre, ámbár sehol a világon nem láttam olyan országot, ahol ez szempont lenne. (Pedig milyen érdekes lenne például Oroszországot elnevezni Rusznak és azt állítani, hogy így
az országban élő százféle nemzetiség mindegyikére hivatkozik.) A rezsim szerint a Mjəmà az összes nemzetiséget tartalmazza, a Bəmà pedig nem, amivel a magam részéről óvakodom vitába szállni, hiszen nem értek hozzá; beérem azzal, hogy
inkább jogokat kellett volna adni a nemzetiségeknek meg a
többségnek is, nem névadással szőrözni. Az ellenzék egyébként is hangsúlyozza, hogy a Mjəmà nem képvisel semmiféle
multikulturális előnyt, csupán a Bəmà archaikus helyesírása.
Mintha a mi országunknak archaikusan Mahnjtchéwruuruusagh
lenne a helyesírása, ami kiejtve azt jelentené, hogy Manycseruruszág, de mindenki úgy hívná, hogy Magyarország – és elvárnánk a külföldiektől, hogy az ő írásukban a harmadik helyett az első alakot próbálják reprezentálni, amiből például oroszul az lehetne, hogy Махнйтцхэврууруусагх, betű szerint
szépen átírva, holott nincs benne se három h, se t, se v, ezek
csak írásjelek voltak az archaikus magyarban.
De józan ész tervez, diktatúra végez, tehát lett belőle Myanmar, ahol a szóvégi r a mély hangsúlyt lenne hivatott jelezni,
de hát persze hogy mindenhol kiejtik azt is. Az elején pedig
sokszor gondosan hangsúlyozzák az i-t, mi-an-mar (sok nyelvben így is írják, de van, ahol Mijanmarnak), amivel már tényleg teljesen félrecsúszik az egész. De Myanmar is csak angolul
lett, az ország nevét burmaiul ugyanúgy írják (
Mrənmà, ejtsd Mjəmà), és ugyanúgy is ejtik (
Bəmà), 1948
óta változatlanul. Az 1989-es határozat kimondottan a latin betűs átírásról szól.
A magam részéről úgy gondolom, hogy az a rezsim, amely
évtizedek óta terrorban tartja az embereket, nem intézhet kívánságokat a világ többi részéhez, hogy mit hogyan kelljen írni

és mondani – még akkor sem, ha nyelvészetileg igaza van, ami
távolról sem áll fenn.

2012.12.05.

Részegek voltak
Szóval az a helyzet, hogy Antonio Mocho részegen megy az
utcán (Rosa Mila boltjában rúgott be), és meg fogja verni a feleségét. A részeg José Mono embereket tartóztat le, azt kiabálja, hogy ő a polgármester, és ugrabugrál. Ő éppen most verte
meg a feleségét. Antonio Mocho részegen megy az utcán (Rosa
Mila boltjában rúgott be), az emberek háta mögött azt kiabálja,
hogy büdös varjúfészkek, és meg fogja verni a feleségét.
Úgyhogy ezek nem igazán voltak rendes emberek, de lehet,
hogy ők a leghíresebb ecuadoriak, a részeg Antonio Mocho, a
bolttulajdonos Rosa Mila és a részeg José Mono polgármester.
Az eredeti kecsua szöveg szerint (minden sort kétszer kell énekelni):
Antonio Mocho machashka yalikun
Rosa Milapa ishtankupi machashka
Warmita makankapak yalikun
José Mono machashka harkakun
Alcalde kani nishpa nin pawakun
Warmita makashpalla kawsakun
Antonio Mocho machashka yalikun
Rosa Milapa ishtankupi machashka
Chucha, karaju nishpa washaman yalikun
Warmita makankapak yalikun
A szöveg azonban szinte sose hallható két előadótól egyformán. Az emberek nem tudnak kecsuául, azt éneklik, amit hallani vélnek, a szöveg értelmét veszti, megváltozik. Én először a

magyar Los Andinostól hallottam, akiktől két videót mutatok:
balról az van, amelyiken az Antonio Mocho is elhangzik, a felvétel ötödik percétől, jobbról pedig az együttes fellépése az
1988-as Ki mit tud?-on, egy nagyszerű Tinkuval.

2013.02.03.

Accented English
I wrote this in 2001… now got it out, blowed off the dirt on it,
and here you are, look.
Words
IPA Accented
Vowels
cut, rough, son
ʌ
a, A
father, alms, heart
ɑː
ā, Ā
act, plait
æ
ä, Ä
bet, ate, bury
ɛ
e, E
burn, learn, term
ɛː
ē, Ē
alone, nation, the
ǝ
ë, Ë
build, women
ɪ
i, I
see, evil, siege
iː
ī, Ī
pot, botch, sorry
ɒ
o, O
broad, fault, halt
ɔː
ō, Ō
pull, should, woman ʊ
u, U
do, true, you
uː
ū, Ū
Diphthongs
dive, guy, might
aɪ
á, Á
fire, buyer, liar
aɪǝ áë, ÁË
out, bough, crowd
aʊ
ă, Ă
flour, cower, flower aʊǝ ăë, ĂË
paid, day, grey
eɪ
é, É
bear, dare, where
ɛǝ
eë, EË
fear, beer, mere
ɪǝ
ië, IË
note, hoe, slow
ǝʊ
ëu, ËU
void, boy, destroy
ɔɪ
ó, Ó
poor, skewer, sure
ʊǝ
uë, UË

Words
IPA
bile, byke
ǝɪ
Consonants
bed, bike
b
chew, nature
tʃ
draw, medium
d
these, lather
ð
far, phone
f
get, give, guard
g
hat, how
h
kitten, car
k
jaw, lodge
dʒ
low, like
l
mother, master
m
now, next
n
sing, finger
ŋ
power, part
p
range, rubber
r
set, ceiling
s
ship, mission, sugar ʃ
tower, tell
t
veil, vow
v
wall, warm
w
loch
x
yes, onion
j
zebra, zeil
z
treasure, evasion
ʒ
thin, three
θ

Accented
ëi, ËI
b, B
č, Č
d, D
ð, Ð
f, F
g, G
h, H
k, K
j, J
l, L
m, M
n, N
ŋ, Ŋ
p, P
r, R
s, S
š, Š
t, T
v, V
w, W
x, X
y, Y
z, Z
ž, Ž
þ, Þ

Sëu, lets sī nă ðë ful ébīsī:
aäāáăbčdðeëēéfghiījklmnŋoōóprsštuūvwxyzžþ
Wī häv nă fōti-wan letëz, fiftīn mō ðän prīviësli.
Iz it difikëlt tu mūv tu ðë nyū wé? Probëbli. Bat it’s simpli ë
kwesčën ov ëkastëmednis. Ðë nyū wé ov Iŋgliš rátiŋ iz mō īzili
rīdëbël ðän ðë ăld IPA (á-pī-é) stál, wič iz ful ov strénj simbëlz,
hād tu rīd, rát änd ádentifá, sam ov ðem ā kamiŋ from nëuweë.
Ði ëdvāntijiz ov Äksëntid Iŋgliš ā obviëz. It kīps evridé yūzij
in sát. It dazn’t distiŋgwiš bitwīn fōmz wot mëust spīkëz kënsi-

dë mīniŋlis (sač äz ðë tū prënansiéšënz ov ë in „rīdëbël”), bat it
daz distiŋgwiš meni fōmz wot trëdišënël Iŋgliš daz not: ðë tū n
săndz, ðë konsënënts ð änd þ, änd ispešëli ðë văëlz. Wál ăld Iŋgliš häz siks letëz fō văëlz, ðis sistëm häz sikstīn, ov wič fō ā
difþoŋz. Yūziŋ ðis meþëd, wī mé folëu ðë riël spīč veri klëusli.

2013.03.02.

A tiltott téma
Megint elkövettem ugyanazt a hülyeséget, amit már számtalanszor. Kijavítottam egy ismerősöm nyelvi hibáját, amit azért követett el, mert az ő anyanyelvében az másképpen van. Gyönyörű szépen ír magyarul, de hát nem tökéletesen, én meg még hiszek abban, hogy ha az emberek figyelmét fölhívják a hibáikra,
akkor eldönthetik, hogy kijavítják vagy nem javítják, de ha
nem szólnak nekik, akkor nem tudnak róluk.
A kijavítatlan hiba – életveszélyes. Ha hibás formát ismételgetünk, az gyökerezik belénk, azt fogjuk hitelesnek elfogadni.
Az írásbeli fordítás könyörtelenül gombostűre tűzi tévedéseinket, ami mellett a hallgató fül könnyen továbbsuhan.
Éveken át kísérgettem kínai vendégeinket Budapesten. A Hősök tere sohasem maradt ki a programból. Legalább ötvenszer
mondtam el, hogy a tér közepén egymáshoz simuló koszorúk az
Ismeretlen Katona sírját borítják. Szóról szóra lefordítottam a
kifejezést. Soha, senki se javított ki: a vendég nem nyelvtanár.
Évek múltán, amikor egy idegenforgalmi prospektusfordításomat lektorálva kaptam vissza Pekingből, kiderült, hogy tökéletesen másképpen mondják.
Nem vág szorosan a témába, de ide szeretném iktatni azt a
kérdést, hogy kitől remélhetjük – az erre hivatott pedagóguson
kívül – tévedéseink kijavítását. Tapasztalatom szerint a kis
nyelvek képviselőitől. Nekik még újdonság, hogy anyanyelvüket „kinnszülöttek” is beszélik, magyarán mondva, hogy roszszul beszélik. Misszionáriusi hévvel figyelmeztetnek minden elkövetett hibára.

Néhány évvel ezelőtt Angliában szívélyes, művelt pedagóguskollégákkal dolgoztam együtt. Már a bemutatkozásnál megkértem őket: javítsák ki hibáimat. Három hét múlva mégis szemrehányással kellett búcsúznom tőlük – soha, semmilyen tévedésemre sem figyelmeztettek. Talán egyetlen hibát se csináltam?
– „Ó, dehogynem! – legyintettek. – Csak tudja, mi annyira hozzászoktunk az ilyesmihez, hogy a fülünkben automatikus hibahelyrebillentő készülék alakult ki. Ami az agyunkhoz ér, az már
a helyesbített forma.”
(Lomb Kató: Így tanulok nyelveket. Gondolat, 1970.)
Idegen nyelven kommunikálva örökké nyelvtanulók maradunk
és mindig rászorulunk az anyanyelvi beszélők segítségére. Rászorulnánk, ha segítenének. De nem segítenek, illetve csak esetenként akad köztük egy-egy bolond, aki mintha abban lelné élvezetét, hogy leharaptatja a fejét az anyanyelve védelmében.
Mármint nem a kijavított külföldi harapja le. Ő örül neki és
megköszöni a segítséget. De a többiek ilyenkor megmagyarázzák, hogy most másról van szó, mintha nyelvi hibákat kizárólag nyelvészeti tárgyú beszélgetésekben lenne szabad kijavítani. (A legtöbb ember soha nem folytat nyelvészeti tárgyú beszélgetéseket.) A nyelv ugyebár arra való, hogy használjuk, tehát ezt tesszük, és a nyelvi hibák eközben fognak előkerülni.
Az egyik hozzászóló mondott valamit, amin elgondolkodtam.
Ő korábban ismerősöm volt a Facebookon (biztos úgy van, én
nem emlékszem rá), de már nem az, mert „ő olyan polihisztor,
szeret mindenbe beleszólni, de nem szeretem az ilyen megnyilvánulásokat”. Hm, gondoltam. Én ilyen polihisztor vagyok? A
nyavalya gondolta volna. Azt meg pláne, hogy ez rossz; Leonardót, Arisztotelészt éppen ezért dicsérték. Szeretek mindenbe
beleszólni? Ezt tényleg tudtam magamról. De ez baj?
Oké. Hát ha ez neki baj, akkor csak menjen, senki nem tartja
vissza. Más dolgokba meg, fogadok, ő szól bele, és természetesnek veszi. Mi beleszólós nemzet vagyunk, feleselünk a tévével és kibeszéljük a szomszédaink nemi életét, nálunk szenzáció, ha egy ismert emberről azt suttogják, hogy homoszexuális
vagy bliccelt a buszon, de ha a közértes néniről, az is. Mindenkinek van véleménye az összes fölmerülő politikai kérdésről,

és rajtam kívül mindenkinek van a fociról és a legújabb tehetségkutató vetélkedőről is. És el is mondja.
Egyetlen dologról viszont nem szabad beszélni. Ez a nyelvi
hiba. Nemcsak a külföldi nyelvi hibája, a magyaroké is, illetve
az még inkább, mert ők többet beszélnek magyarul, hát több
nyelvi hibát is csinálnak. Igazából még senkinek se sikerült
megmagyaráznia, hogy miért idegesíti, ha felhívják a figyelmét
arra, hogy rosszul mondott valamit, és miért nem idegesíti, ha
mondjuk azért szólnak, mert kioldódott a cipőfűzője. Az is idegesíti, ha a jelenlétében másvalakit figyelmeztetnek a nyelvi hibájára. Ilyenkor rúg, harap, sivalkodik, mindent, csak ezt ne,
iszonyodik attól, hogy nyelvi hibákról halljon, ámbár a terrortámadásokról szóló híreket megnézi a tévében és továbbadja a
beteg gyerekekről szóló szívszaggató felhívásokat. Nem mimózalélek, csak nem akar nyelvi hibákról hallani. Senkiéről. Hogy
miért, azt nem tudja, vagy legalábbis megmondani nem hajlandó. Retteg a témától, mint keresztény a szextől, de annak legalább van rá egy magyarázata. Hamis, de van.
A franciák annyira kényesek az ő szépséges anyanyelvükre,
hogy idegen nyelven nem hajlandók megtanulni, és ha valaki
nem beszél vagy ír szépen franciául, akkor kijavítják. Az angolok nem izgatják magukat miatta, de ha valaki szól, akkor bólogatnak, igen, tényleg másképp kell mondani, de hát szegény
külföldi ezt honnan tudhatná. A magyarok idegrohamot kapnak, ha valaki a jelenlétükben kijavítja másvalaki hibáját, még
ha külföldi is az.
Hogy ez miért van, azt nem tudom, de azt már igen, hogy mit
kell tennem ezzel. A volt ismerős adta a tippet. Mert ő már nem
ismerősöm, de az anyanyelvem igen. Neki semmit sem jelent
az anyanyelve, nekem igen. Ez a munkaeszközöm és a lételemem. Nem azért nem írok novellát angolul vagy eszperantóul,
mert nem tudnék, bizonyára meg tudnám csinálni, hanem mert
nem akarok. Más nyelven nem lenne tökéletes. Nem azért, mert
a szavaim annyira különlegesen lefordíthatatlanok, egyáltalán
nem azok, irodalmi műveimben nem használok szójátékokat,
mert azt akarom, hogy lefordíthatóak legyenek. Csak én nem
akarom lefordítani őket. Az egy másik művészet. Én a magyar
nyelvhez értek azon a szinten, ami az irodalomhoz kell, más
nyelvhez nem is próbálok. Megértetem magamat és számítás-

technikai tárgyú művecskéket írtam is már angolul elég sokat,
de szépirodalomra az én angoltudásom nem való, és nem azért,
mert lusta vagyok rendesen megtanulni angolul. Persze hogy
lusta vagyok, de nem azért. Hanem mert nem az az anyanyelvem.
Mindebből az következik, hogy a volt ismerős jó tippet adott,
én általában igyekszem megfogadni az ilyen hasznos tanácsoknak pontosan az ellenkezőjét. Ha baj, hogy beleszólok, akkor
igenis bele fogok szólni. Sok éve tevékenykedem nyelvművelőként és mindig (nem mindig, tíz esetből legfeljebb kilencszer) beverik az orromat érte. Akkor továbbra is ezt fogom tenni. És ha én maradok az utolsó ebben az országban, aki még
össze tud rakni egy tisztességes magyar mondatot, akkor az
emberek megkérdezik majd, hogy mikor jöttem át, Ceaușescue alatt még, mert ahhoz vannak szokva, hogy már csak Erdélyben beszélnek szépen magyarul. Ott ezentúl is szépen fognak
beszélni magyarul, mert nekik még érték.
Igaza volt a derék öreg Brinkmann professzornak. A főnővér
egyszer bement hozzá egy panaszáradattal, aminek az elején elhangzott az a szó, hogy spanyolviaszk, és csak mondta, mondta, mondta percekig, hogy ki mindenki követett el mindenféle
rosszaságokat. A professzor szótlanul végighallgatta, aztán
csak annyit mondott kedvesen:
– Nem kell a K.
– Miféle K? – nézett rá Hildegard megütközve.
– Spanyolviasz. Nem kell a K. Köszönöm, elmehet.

2013.03.26.

Kiguglizhatatlan
Tisztelt Hanarveknyési Pörge-Mörge!
Engedjék meg, hogy a pentések és pentésnők, szelényiek és
matláfok részéről elpüfékelhessem önöknek szívből jövő sunyáimat.

Az a helyzet ugyanis, hogy önöknek sikerült akkora lovat csinálni magukból, amekkorát még senkinek a mostani bélgamáción. Önök, tisztelt hanarveknyésiek, hiába pötélik zselenyákkal a poslát, a magam részéről kifenyélhetem, hogy a svéd
nyelvbe márpedig bekerül az a szó, hogy kiguglizhatatlan,
ahogy a magyarban is benne van, akár rajta van azon a listán,
akár nem. Önök eldolázták a herfelést, amikor azt hitték, hogy
majd jól megmondják a svédeknek, hogy kell beszélni svédül,
meg majd persze a magyaroknak is, magyarban is megvan, én
guglizok, te guglizol, ő guglizik, kigugliz, meggugliz, rágugliz,
guglizható, guglizhatatlan, sőt mi több gugliföld, guglitérkép,
guglifordító, guglinaptár, gugliwincsi, króm, andi, géposta,
gugliplusz. A Youtube-ot régesrég lefordították tecsőre, láttam
a tecsövön, nézd meg a tecsövet, én a helyetekben, matláfok, a
seggemet verném a földhöz boldogságomban, hogy a Picasa
nevéből még nem esett ki egy betű.
Szóval ez a helyzet, pentések és pentésnők, szelényiek és
matláfok. Ez egyfajta megdicsőülés, ha valakinek a neve vagy
az árujának a neve bekerül egy nyelvbe, az pedig a megdicsőülés különleges és hiperszuper magas foka, ha több nyelvbe is,
mint Lord Sandwich vagy Brutus. Tessék ugrálni boldogságukban, hogy ez összejött, és keményen dolgozni, hogy így is maradjon, mert a nyelv amilyen gyorsan létrehozza az új szavakat,
olyan gyorsan vagy majdnem olyan gyorsan el is tudja felejteni
őket. Ezen a téren nem lehet semmiféle selga-velga – ahogy azt
Töcsek, a Nagy Pöde is megmondta.
Ez a helyzet, matláfok. Kívánom az egész bélgamációnak,
hogy vegyék észre, hogy az a magas ló ott se volt. Éljen a
törentárpödle, éljen a tonásmenás vekernye, éljen a nyefke!

2014.09.24.

A paicî tanulsága
A paicî (nem tudom, hogy kell kiejteni) nyelvet Új-Kaledóniában, Grande Terre északi partján, Poindimié és Ponérihouen

kisvárosok körzetében beszéli hétezer-háromszáz ember; ez ott
soknak számít, egyike a francia gyarmat fontos nyelveinek. A
maláj-polinéz nyelvcsaládba, az óceáni nyelvek közé tartozik.
A mondatszerkezete VOS, vagyis elöl van az ige, aztán a tárgy,
aztán az alany: eszik kenyeret a fiú. Státusza az Ethnologue-on
ötös, ami azt jelenti, hogy élénk használatban van, van egy
szabványosított irodalmi formája is, de ez nem általánosan elterjedt. Az összes felnőtt beszéli a nyelvet, néhány fiatal is. Hetente néhány órában tanítják az iskolákban. Van költészete és
szótára. 2012-ben az Újtestamentumot is lefordították rá. A
beszélők keresztények. Latin ábécét használnak.
Mindannak, amit eddig elmondtam, cikkem szempontjából
semmi jelentősége. Csak a legutolsó pontnak, de nem annak,
hogy latin ábécét használnak, hanem hogy milyet.
Egyetlen paicî nyelvű szöveget találtam a neten, ami feltehetően a hivatalos helyesírással készült, de ezt biztosan nem tudhatom. Itt van. Az olvasó bizonyára megnyomja a lejátszógombot és hozzám hasonlóan ledöbben azon, hogy ennek a kivehetetlen hadarásnak mi köze a leírt szöveghez, de ezt most hagyjuk. A lényeg az írott szöveg. Ott van és úgy néz ki, ahogy az
olvasó látja. A hiba nem az olvasó készülékében van, és a szeme is ép. Az a töméntelen ékezet tényleg ott van.

Új-Kaledóniában nem probléma speciális szoftvert rakni a
számítógépeikre, amivel lehet paicîul szöveget szerkeszteni.
Nekik folyton kell, hát megéri. De nekünk? Feltehetően az egy
magyar állampolgára eső paicî nyelvű szövegszerkesztés évenkénti mennyisége csak azért nem teljesen nulla, mert én reprodukáltam a fenti linken olvasható hétszázhuszonegy szót. Tehát
logikus elvárás a magyarországi számítógépekkel szemben,
hogy tudjanak paicîul?
Igen. Nagyon is logikus elvárás. Nem az, hogy tudjanak paicîul, hanem hogy ésszerű erőfeszítés árán meg lehessen őket tanítani. Mert nem élünk Új-Kaledóniában. Náluk ha egy újfajta
gépre vagy operációs rendszerre nincs még paicî támogatás,
akkor a szoftveresek nekiülnek és megcsinálják, szükség van

rá. Nálunk nem csinálják meg, tehát általános megoldások kellenek, amiket adott esetben a paicîhoz is lehet használni.
A paicî állatorvosi lova ennek a problémakörnek. 1. Egy eldugott, ismeretlen kis nyelv, viszonylag nagynak számít ugyan
Új-Kaledóniában, de az meg egy eldugott, ismeretlen kis gyarmat. 2. Óriási mennyiségű ékezetes betűt használ, sokfélét és
nagyon nagy sűrűségben. 3. Ezek tekintélyes hányada hiányzik
a Unicode-ból, tehát meg kell rajzolni őket. 4. Túl sokfélék és
túl gyakran használatosak ahhoz, hogy táblázatból lehessen kicsipegetni őket, kell egy megfelelő billentyűkiosztás.
Ma délután megrajzoltam (mármint persze összeállítottam részekből) azokat a paicî betűket, amik sem a Unicode-ban, sem
az én gyűjteményemben nincsenek meg. Hatvanhárom betűre
volt szükség. A teljes ábécé ugyan nem áll rendelkezésre, csak
a mintaszövegből tudtam kikövetkeztetni, hogy alighanem ebből áll a készlet:

Hogy ezek mit jelentenek, sejtelmem sincs, de nincs is szükségem nyelvi ismeretekre ahhoz, hogy reprodukálni tudjak egy
szöveget. Van száztízféle ékezetes betűnk (valójában kétszer
annyi, hiszen nagybetűk is kellenek), ami alighanem a világrekord. Ebből hetvenöt nincs meg a Unicode-ban, ami szintén világrekord, egy latin betűs nyelv, aminek a helyesírása ennyi
rengeteg Unicode-on kívüli betűt használ – már megéri foglalkozni vele. És a száztízből nyolcvan dupla. Szintén rekord. A
vietnamiban harminc dupla ékezetes betű van, és az is nagyon
soknak számít (a legtöbb latin betűs nyelvben egy sincs).
Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy megtanítsunk egy számítógépet paicîul, s ebből vonjuk le a tanulságot, hogy általában mi
kell egy ilyen bonyolultságú ábécéhez.

Kellenek először is maguk a betűk. Kétszer hetvenöt Unicode-on kívüli betű; a Unicode-ból hiányzó betűkkel ma már
fölösleges foglalkozni, a Palm volt az utolsó operációs rendszer, ami nem tudta a Unicode-ot, de kihalt. Ezeket egyszer
megrajzolja az ember, kész.
Most jön a lényeges része: hogy el is érjük ezeket a betűket a
billentyűzeten. Alapvetően kétféle megközelítés van. Nekem
van egy kiosztásom, ami ma már 1750-féle karaktert tud. Ebbe
természetes módon illeszkedtek bele a paicî betűk. Például
leírásához először kell az ë betű, amit Ctrl D-vel kapok
az e-ből, majd erre Ctrl T-vel ráteszem a vízszintes vonalat és
egy Unicode-on kívüli betűt kapok. Aztán Ctrl – megcsinálja
az ù betűt, amiből a végén megint kell egy, de azt Ctrl 4 átváltoztatja a szintén Unicode-on kívüli betűvé. Nekem ez volt
logikus, hiszen amúgy nem írok paicîul, ezért nem probléma,
hogy némelyik betűt kétszeri gombnyomással kell elérni (például a nyílhegy ékezetet jelentő Ctrl 4 az ékezet nélküli betűknél először alul elhelyezett nyílhegyet ad:
még egyszer
meg kell nyomni, hogy felső nyílhegyek jöjjenek). Vagyis a
paicî betűk nálam egytől (ékezetlen alapbetű) négy gombnyomásig (alapbetű, Ctrl nyomva tartva, kétféle ékezet) terjedő
mozdulatigényűek, ami nem szerencsés, hiszen betű az betű,
mindegy, hogy néz ki, de erre a célra megteszi.
De csinálhatunk dedikált paicî kiosztást is. Van hatféle alapékezetünk, ezeket rátehetjük hat írásjel gombjára. Betű + ékezetgomb = ékezetes betű. Ékezetes betű + ékezetgomb = dupla
ékezetes betű. Megegyezés kérdése, hogy alulról fölfelé olvassuk őket vagy felülről lefelé; a betűk többségénél mindegy lesz,
mert van az ábécében, de nincsen, tehát abból sincsen gond,
ha megengedjük, hogy a felhasználó fordított sorrendben
nyomja le az ékezeteket. Ahol nem mindegy, azok az ilyen betűk:
(Életemben nem láttam hasonlókat, csak ilyeneket:
ezeken is ez a kétféle ékezet van egyszerre, de egymás
mellett.) Így egy gombnyomást (a Ctrl-t) megspóroltunk, ez
önmagában megéri, ha tényleg hosszabban akarunk írni paicîul.
Ahol tényleg szabadon alkothatunk, az az érintőképernyő a
rajzolt billentyűzettel. Az előző két módszer ugyanúgy alkal-

mazható, de van hely arra is, hogy a gyakoribb és bonyolultabb
betűket, ha akarjuk, külön gombra tegyük. Vagy akár valamennyit, ha elég nagy a képernyőnk. Okostelefonon nem, de
tableten gond nélkül el lehet helyezni az ábécé huszonhat ékezet nélküli betűjét, a száztíz ékezeteset, és jut hely az írásjeleknek, számjegyeknek meg a francia nyelv ç és œ betűjének,
amelyek tudtommal nem szerepelnek a paicî ábécében; szükség
lehet rájuk, hiszen Új-Kaledóniában az a hivatalos nyelv. Egy
mai tablet képernyőjén egymillió pixelnek már illik lennie. Ha
ennek kétharmadát a szövegszerkesztő számára tartjuk fenn,
akkor 46·46 pixeles, négyzet alakú gombokból el tudunk helyezni százhatvanat a maradék egyharmadra. Ha ez kevés,
megnövelhetjük a billentyűzetet mondjuk a képernyő felére,
akkor 56·56 pixeles gombjaink lehetnek.
Mit értünk el most? Megmutattuk, hogy a számítógépeket
meg lehet tanítani erre az eléggé összetett és bizarr ábécére,
méghozzá többféle alapelv szerint, egyéni ízléstől függően.
(Ami aztán tovább variálható, hiszen az egyes ékezeteket, illetve betűket is tetszés szerint rendezgethetjük.) Ha erre képesek
vagyunk, akkor még rengeteg mindenre képesnek kell lennünk.
Lehet, hogy az olvasónak igazából nem áll szándékában paicî
(nem tudom, hogy kell kiejteni) nyelven szöveget szerkeszteni.
De ha van valamilyen problémája a billentyűkiosztásával, hasonlítsa össze ezzel. Ezt már megoldottuk. Az olvasóé még ennél is nehezebb?

2014.12.05.

I’ve Invented an Abugida,
I’ě Iĕĕĕi yy ayy Aúiıȁ
The other day there was an idea mentioned on Omniglot: what
if an abugida would use letters for the vowels and diacritics for
consonants. So I made one. Let’s call it Vowel Abugida.

Vowels: a e i o u. Vowel y is written as i.
Consonants shown on the vowels are pronounced before the
vowel. Consonants after a vowel are written on a carrier y.
Consonant clusters are written either one by one on carriers y
or stacked on the same vowel. Stacked diacritics above the
letter are read bottom to top (from the letter away). Diacritics
below the letter are read after the ones above it. Consonants w,
q (qu) and x are written with diacritics for vv, kv and ks, respectively. Periods (.) may be put between letters i to avoid diacritics to overlap or become too close to be readable.
p–ȧ s–ã
t–à m–ā
k–ä n–ă
b–á h–ả
d–ȁ c–å
g – aa j – ą
v–ǎ l–ȃ
f–â r–ạ
The sample was written in the Calibri Light font, in Babelpad, using a line spacing value of 2 to let even four diacritics to
be displayed.

2015.05.26.

Nem taszer, csak ópusz
Szóval az van, hogy szembejött velem ez a kis riport Révbíró
Tamással, és ezt találtam írni:
Ez az egész azóta beépült a magyar nyelvkincsbe, a parádi
csomó, a letepertő, minden. Én is voltam egyébként fordító,
1999-ben, két hétig, két ópuszt kellett angolból fordítanom, az
egyik a helikopter javításáról szólt, a másik a gőzautokláv tisztításáról. Fogalmam se volt, mi az a gőzautokláv, viszont az se
segített sokat, hogy a helikopterről tudtam, micsoda, amikor
meg kellett értenem, hogy a rotorlapátforgatókar-billentőtolatytyú áthidalólemezének hajtócsavar-tartókengyeljét billentsük a
hátsó lendítőtekerőcsappantyú-mozgatószerkezet meghajtómotorjának főkivezérlés-visszacsatolásjelző áramkörének nemmaszkolhatómegszakítás-kezelőprocesszorának
tartólemeze
irányába. Ezért érdeklődöm most nagy tisztelettel: hogy mondják angolul a négysebességes ütvefúróhoz való tokmánykulcsot?
Némi sikert aratott, hát gondoltam, legyen meg itt is.

2015.07.08.

Plusz kilenc gomb
Tekintve, hogy Hanka cseh, ráadásul pár nappal a könyvírás
megkezdése előtt elkezdtem – valami tizenhat év óta először –
nyelvet tanulni, és az a nyelv ugyancsak a cseh (a két dolog között minimális az összefüggés, azért választottam ezt a nyelvet,
mert mindig is szerettem volna megtanulni, és Hankának, azaz
inkább Barčának csak abban van egy ezredrésznyi szerepe,
hogy most láttam hozzá), szóval most elég sokszor kell cseh
szöveget irkálnom, hát fogtam magam és rátettem a hiányzó
betűket a gombozatomra. Nem mintha enélkül nem jönnének, a

rollerrel remekül elérhetők, éppenséggel majdnem mind legelöl
van, csak a ě-hez kell kétszer nyomni rollert, mert elsőre az è
betűt adja. De úgy gondoltam, legyenek már egyenrangúak a
cseh betűk a magyarokkal (és Françoise ç betűjével, ami egy
ideje már rajta van a kiosztáson, mert gyakrabban kell, mint a
többi francia betű együttvéve), úgyhogy rátettem őket (következő oldal).
A szerkesztési folyamat kicsit macerás a Best’s Keyboardnál,
de reményeim szerint az új változatnál már könnyebb lesz –
mindenesetre meg lehet csinálni, ötperces munka, és máris
használhatók. Erről marmogok évek óta. Nem az kell, hogy egy
billentyűzet (képernyőre rajzolt vagy műanyag, tökmindegy)
ismerje a világ összes nyelvének betűit, szótag- és fogalomjele-

it, a különleges matematikai és műszaki jeleket, mindent. Ezt
senki nem tudná megtanulni és a legnagyobb részét soha nem
is használná senki. Az kell, hogy amikor egy adott jelre vagy
jelcsoportra rendszeresen szükség van, akkor azt rá lehessen
tenni, olyan helyre, aminek a frekventáltsága arányos a jel
fontosságával. Vagyis ha a könyvben van egy mellékszereplő,
akit Ølafnak hívnak, akkor kelleni kell az Ø betű, de esetleg
csak nagyban, és nem baj, ha mondjuk Ctrl-Shift-O-val jön elő.
Ha viszont egyes főszereplőket, mint a mi esetünkben, Anežká-

nak és Eliškának hívnak, akkor kellhet ez a két betű valami kényelmesen, gyorsan elérhető helyen. Ha pedig a könyv tele van
cseh nevekkel, akkor az egész cseh ábécé legyen kéznél, mert
nem tudjuk, melyik betűk fognak gyakran kelleni.
Az én elvem tehát a rugalmasság. A Best’s Keyboard jelenlegi változatában kicsit macerásan ugyan, de lehet kiosztásokat
cserélgetni, vagyis megtehetem, hogy egy másik regény számára, amely mondjuk Lengyelországban játszódik, ą ę ć ń ś ź ż ł
betűket helyezek el egy kiosztáson, megtoldva netán egy ė-vel,
mert mondjuk van benne egy litván szereplő, akinek az is van a
nevében. De ha nekem úgy szimpatikusabb, akkor rátehetem
mindezeket a betűket a csehek mellé (alá, fölé) ugyanarra a kiosztásra, és akkor nem kell kiosztásokat se cserélgetni, csak a
billentyűzetem nagyobb lesz (vagy a gombok kisebbek), avagy
egy részüket váltókkal érhetem el. És ha később változik a
helyzet, változtathatok. Ha a litván szereplőt megölik és soha
többé nem emlékeznek rá, akkor levehetem az ė betűt mint fölöslegeset. Ha érkezik egy vietnami cserediák, akkor fölrakhatok mondjuk ắ és ờ betűt, mert az kell, a többi hatvanegynéhány vietnami betű nem – ahelyett hogy a hagyományos számítástechnikai módszerekkel kínlódnék, ahol ilyenkor föl kell installálni egy komplett vietnami billentyűzetet és arra kapcsolgatni át minden egyes alkalommal, ha meg akarom szólítani a cserediákot. Ha pedig elkészülök a lengyelországi regénnyel, akkor eldobom az egész lengyel billentyűzetet, kivéve a ł betűt,
mert közben belekezdek egy cikkbe a navahókról és az kell
hozzá.
Egyszóval: rugalmasság. Az legyen a billentyűzeten, ami nekem kell, akkor és ott, viszont az olvasó billentyűzetén az legyen, ami az olvasónak kell. Akkor és ott. Ha cikket ír a brunei
szultánról, akkor hadd legyen a billentyűzetén egy gomb,
amely egyetlen érintésre leírja, hogy Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji
Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien.

2015.09.14.

A szinkronrendező
felelőssége
Eredetileg egy megállapítást tettem volna arról, hogy kénytelen
leszek figyelmesen végignézni a Mindenki tanköteles eredeti
változatát, mert itt-ott belelapozva találtam jeleneteket, amik
fontosak lehetnek és nincsenek meg a szinkronizált változatban. Aztán feltűnt egy jelenet, ami még fontosabb lehet, a negyedik részben Jitkának és Barčának van egy lassított felvételű,
lírai jelenete a tóparton (a harcovi víztároló, csakugyan Liberecben), ahol végig beszélnek, és egy árva szavukat sem értem.
Szóval a figyelmes végignézés majd valamikor száz év múlva
esedékes, ha már a nyelvet is megtanultam hozzá. Szerencsére
Hanka szempontjából ez közömbös, hiszen nem ezt a tévésorozatot írom újra, ez az egész azért érdekes, mert töméntelen adalékkal járulhat hozzá hipotézisemhez, amely munkaverzióban
mint tény morzsolgatja napjait a fejemben. Istók zicsi szereti.
Aztán elkezdtem érdeklődni egynémely számértékek iránt, és
lett belőle egy kicsi statisztika.
rész
magyar csehszlovák különbség
1. 1:00:50
1:01:27
0:37
2. 0:57:02
1:01:00
3:58
3. 0:58:58
1:03:19
4:21
4. 0:52:33
0:55:49
3:16
5. 0:54:25
1:01:36
7:11
6. 0:52:55
1:00:12
7:17
7. 0:48:18
0:54:27
6:09
8. 0:55:04
1:00:32
5:28
9. 0:52:16
0:58:46
6:30
10. 0:55:24
1:06:51
11:27
11. 0:54:01
0:58:35
4:34
12. 0:57:22
0:59:18
1:56
13. 0:54:59
0:59:35
4:36
összesen 11:54:07
12:56:27
1:02:20

Föl tetszenek ezt fogni? Kovács Jutka vágó és Mohácsi Emil
rendező több mint egy órával, vagyis összességében egy komplett epizódnyival rövidítette meg a magyar nézőket, voltaképpen a tizenhárom részből csak tizenkettő maradt, amik az eredeti tizenhárom beosztása szerint vannak tagolva.
Én tudom, hogy vannak kényszerítő körülmények, műsorrend, terjedelem, akár költség is, hiszen a színészeket tekercsszámra fizetik, és a film hosszának nyolc százaléknyi csökkentése lehet komoly különbség a költségekben. De az ég szerelmére, ugye a galériák se szokták levágni a festmények szélét,
hogy jobban elférjenek?* Nem milliós csodaképekre gondolok,
kevéssé ismert festő nem világszám festményeire, nem teszek
úgy, mintha ez a kis csehszlovák tévésorozat a filmművészet
világcsúcsa lenne, de egyrészt azokat is megvágják, másrészt
ha nincs kis szerep, akkor nincs kis film sem, vagyis minden
festmény festmény, minden regény regény és minden film film.
Művészeti alkotás, száznál több ember hosszú és fáradságos
munkájának eredménye (ja igen, időközben Monika Kvasničkovától megtudtuk, hogy két és fél évig forgatták a sorozatot,
csak azért mondom, hogy a korábbi szóképem, hogy Kudláčková 1983 őszén felnéz Janatovára, az egyáltalán nem biztos,
hogy 1983 őszén volt), de hiszen a filmrendező, tehát a szinkronrendező is, maga is művész, tenéked magyarázzam? A három testőr egyik ötletszerűen kiválasztott kiadása 688 oldal,
ebből nyolc százalék az 55 oldal, tessék elképzelni egy olyan
kiadást, amiből 55 oldal egyszerűen hiányzik, mondjuk La Rochelle ostroma kimarad. Megvenné ezt az olvasó, ha tudja,
hogy eredetileg hosszabb volt? (Itt nem a Nógrádi Gábor-féle
rövidített kiadásokra gondolok, mert azok nem titkolják az olvasó elől a tényt, hogy rövidítve vannak.) Márpedig a tévénél
nincs más választásunk, csak egy kiadás létezik, esszük, nem
esszük, nem kapunk mást.
A három testőrrel nincs értékbeli összehasonlítás, bármely
művet mondhattam volna, de ismertet akartam. Amit Mohácsi
Emilék szinkronizáltak, egy egyszerű kis „munkahelyi sorozat”, egykor népszerű műfaj a csehszlovák tévében (nálunk is
ismert a boltban játszódó Nők a pult mögött és az egészségügy
*

De bizony előfordul, lásd a Közönyös gyerekek című cikket.

két részét bemutató Mentők és Kórház a város szélén), kétségkívül számos politikai szempont is motiválta az elkészítését és
magyarországi bemutatását egyaránt, ez pedig a művészeti értékét és a benne közreműködők lelkesedését is legfeljebb csökkenteni tudta, de az ég szerelmére, attól még maradandót alkottak, Ludvík Ráža nagyszerű színészeket válogatott össze, akik
szívüket-lelküket beleadták, és ugyanezt tette Mohácsi Emil a
szinkronnal. Az eredeti sorozat jó, a szinkronizált változat úgyszintén, és ha nem hiányozna belőle több mint egy óra, még
jobb lenne.
De hiányzik. És soha többé nem lehet pótolni. Ez nem könyv,
ez nem a Gyűrűk ura, ahol Réz Ádámot tizenegy fejezet után
felválthatta Göncz Árpád, mert az egyetlen dolog, amit tenni
kellett: fordítani. Ebben is lehet nagy zökkenő, mert két fordító
két egészen eltérő stílusban fordíthatja ugyanazt, de az olvasó
tudja, hogy Réz Ádám meghalt és túlteszi magát az eltéréseken, ahogy Asimov Alapítvány-történeteinél is elviseljük az eltérő terminológiát (űrász, Térutas, Térutazó), mert tudjuk, hogy
más-más ember fordította.
De egy filmbe nem lehet utólag visszatenni a kivágott részeket és hozzászinkronizálni a korábbihoz, ha a színészek közben
harminc évet öregedtek, a gyerekek felnőttek, van, aki már nem
is elérhető (Juhász Jácint meghalt, Somlai Edina Amerikában
él) – legfeljebb újra lehetne szinkronizálni az egészet. De kikkel, miből, és főleg milyen indíttatásból? Nem hiszem, hogy a
retródivat valaha olyan magasságokba érne, hogy a kivágott részek pótlása végett újraszinkronizálnának egyébként kultikussá
sem vált sorozatokat, és különben is, a retróba az is beletartozik, hogy azokkal a színészekkel hallgassuk, a fiatal Rátóti Zoltánnal és Simorjay Emesével, illetve a mi szemszögünkből elsősorban Somlai Edinával és Váraljai Alexandrával. Aki szintén nem szinkronizál, ismert fotóriporter lett belőle.
Ez a hatvankét perc és húsz másodperc a magyar nézők számára egyszer s mindenkorra elveszett. Egyetlen helyen lehet
még föllelni: az eredetiben. Jelentem, a tizenöt éves Michaela
Kudláčkovának nagyon kedves, szép hangja van, engem helyenként halál komolyan Czinkócziéra emlékeztet, ellennék ezzel a hanggal, bármennyire nem kapott helyet a kislányhangok
szent háromszögén, amelynek koordinátáit Somlai Edina, Balá-

zsy Panni és Vadász Bea jelöli ki. Egy bajom van vele: „beszél,
de nem értem szavát” – hallani hallom, Rómeó, nem az a baj.
Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen,
září, říjen, listopad, prosinec. Ezt már kívülről tudom, csak itt
nem veszem hasznát. Meg tudok elég sok szót, most éppen a
loupežníket említette Dana Medřická, és rögtön tudtam, hogy
ismerős. Az olvasónak is, látta ezerszer kiírva, az állt mögötte:
Rumcajs.
Én tehát megoldom a problémámat: megtanulok csehül. Barča, Jitka és társaik kimaradt hatvankét perce kedvéért, Miloš
Hrma és Hubička kedvéért, akiket mi Grimász és Tapicska néven ismerünk, Katka Ťapáková kedvéért, akinek volt egy robot
házvezetőnője, az mindig azt mondta: „csak – egészséges – ételeket – főzök”, de jelenleg csak szlovákul érhető el, a nemrég
elhunyt Ladislav Chudík kedvéért, aki a vele és róla készült riportfilmben (Neobyčejné životy, rendkívüli életek) nagyon érdekeseket és megszívlelendőket mond, akárcsak róla beszélő
pályatársai, a sörgyáriak és a kerskói kiskerttulajdonosok kedvéért, a Majka paragalaxis küldötte kedvéért, a Youtube-on fellelhető tömérdek, magyarra soha nem fordított film kedvéért,
mindazok kedvéért, akiket egy évszázad cseh, szlovák és csehszlovák filmgyártása kitalált és akik kitalálták őket, akár elérhetők magyarul, akár nem – ha sikerül szereznem egy jó tankönyvet, mert a Sipos–Bena nem jó. Sőt a Kovács–Kapás-féle
szlovák könyv se jó.
De a szinkronrendező felelőssége, hogy én ezt nem kis részben azért teszem, mert harminc évvel ezelőtt két kislány a harcovi víztároló partján olyasmiket mondott, amiknek jelentősége
lehet abban, ahogyan értelmezzük az életet, a világmindenséget
meg mindent, és én jelenleg, őmiatta, nem értek ebből egy
mukkot sem.
És ha egyszer majd megértem és kiderül, hogy csak az időjárásról beszéltek?

2015.09.28.

Motivace
A nyelvtanulásban kulcskérdés a motivace, méghozzá két rétegben. Kell egy végcél: miért akarom megtanulni a nyelvet?
Az nem elég, hogy tetszik, ennél sokkal több kell. És kell egy
pillanatnyi cél: miért akarom megtanulni az adott lecke anyagát, miért akarom elérni a könyv végét? Itt viszont nem elég,
hogy ez kell a nyelv elsajátításához, csak akkor, ha ahhoz viszont óriási a motivace. Például azé a nagymamáé, akinek a
gyereke kivándorolt Dél-Amerikába, s jött haza az unokákkal,
akik nem tudtak magyarul, hát a nagymama villámgyorsan
megtanult spanyolul. Ez motivace. Azazhogy motivación.
Nekem azonban nincs esélyem ilyen unokákra (bár nemrég
találkoztam egy rokonommal, aki egy kukkot se tud magyarul,
de ő nem ér, mert semmilyen más nyelven se tud, még csak
héthónapos), úgyhogy valahol másutt kell keresnem a motivacét.
Az angol pontosan ezt mutatja. Gyerekkorom óta tanultam
angolul, mindenféle könyvekből, még tanfolyamra is jártam, és
nem tudtam semmit. Azt hiszem, a nyelvtudás minimumának
azt tekinthetjük, ha a négy készség (írni, olvasni, beszélni, beszédet érteni) közül legalább az egyiken elboldogul az ember
egyszerű mondatokkal, elemi szókincs és nyelvtan használatával, beszűkült tárgykörben. Aki ezt se tudja, az tényleg nem tud
azon a nyelven – hát én tényleg nem tudtam angolul. Amikor a
PC-korszak rákényszerített, akkor úgy-ahogy megtanultam
programok helpjeit értelmezni, de például a segédigék nagy része rejtély maradt. Mígnem aztán húsz évvel ezelőtt megjött a
motivace, illetve akkor éppen motivation: Montgomery három
regénye a Gutenberg-terv anyagából, amiket én okvetlenül el
akartam olvasni, fogtam hát egy rezidens szótárprogramot, írtam egy kényelmes könyvolvasó programot és nekiláttam. A
harmadik kötet végére egész jól tudtam kanadaiul.
Az eszperantó volt az, amihez nem kellett motivace, illetve
akkor éppen motivacio. Az eszperantó maga szolgál erre a célra, ugyanis éppen eléggé érdekes ahhoz, hogy az embert lekös-

se arra az időre, amíg megtanulja. Szó se róla, a többi nyelv is
tele van érdekes dolgokkal, de nincs az a nyelv, ami olyan érdekes lehetne, hogy évek hosszú során át meg-megújuló élményforrást jelentsen, ami miatt a tanuló nem adja fel, hanem
tovább küzd. Ennyire az eszperantó sem érdekes, de nincs is rá
szüksége, hiszen legfeljebb hetekre kell lekötnie a tanuló érdeklődését. Az eszperantót a hülye is megtanulja pár hét alatt,
rólam vegyen példát az olvasó, én csak elég bárgyú vagyok és
én is megtanultam.
A portugált nem sorolom azok közé a nyelvek közé, amiket
ismerek, mert nem ismerem, de kétségtelen, hogy ahhoz is volt
motivação. A szanatóriumban történt, az angolai és mozambiki
srácokkal, akik tökéletesen beszéltek portugálul, valamicskét
franciául, angolul, spanyolul is, magyarul persze édeskeveset.
A magyarok meg ugye kizárólag magyarul, kiabálva, mert akkor hátha megértik, meg németül, úgy szerencsére tudtak, és a
nővérke meg tudta kérni az angolai srácot, hogy teszem azt tegyen máshová egy dobozt, bitte der Doboz der Székre odarakieren, ÉÉÉRTED?! Sajnos Angolában ez a perfekt németség
hiánycikk, úgyhogy addig mondogattam nekik, hogy a fiúk
nem süketek, csak nem tudnak magyarul, németül meg még
úgy se, amíg megtanultam én. Jól megértettük egymást, s csak
utólag állt össze, hogy amit én tanultam, az egy portugál alapú,
magyarral, franciával és angollal dúsított pidgin volt, és rajtunk
kívül sehol a világon nem értette senki. Azóta én is elfelejtettem, nyilván ők is, ez a nyelv kihalt.
Portugálul tehát nem tudok, de ahhoz legalább volt motivação. A többihez a puszta nyelvi érdeklődésen kívül semmi,
nem is tanultam meg egyiket se, volt finn, arab, francia, spanyol, lett, vietnami, kínai, japán, ír, walesi, albán, lengyel,
orosz, lovári, kalaallisut, hettita, örmény, izlandi, máltai, romanid, volapük, baszk, újgörög meg persze cseh és szlovák is,
hogy csak azokat soroljam, amikre emlékszem – mármint nem
a nyelvekre, hanem hogy belekóstoltam valami könyvbe róluk.
Sok mindent megtanultam, vannak nyelvtani jelenségek, amiket ismerek, vannak mondatok vagy legalább szavak, amiket
megjegyeztem, például a kedvenc görög szavam az apohoritírion, egyszerűen muszáj őket megenni, olyan szépen tudják
mondani, hogy vécé. (Ez valójában a többes genitívusza, a szó

végi n nem kell oda, de én mondatba ágyazva láttam.) De semmi prothimía nem volt arra, hogy tanulni akarjak újgörögül,
csak néha beleolvasok egy-egy könyvbe és valami megragad a
fejemben, vagy nem. Például a bank az görögül trapéz: trápeza. Mindkét szó asztalt jelent, de a nemzetközi szó az olasz
banco, pad átvétele, a pénzváltók padját jelenti (lásd angol
bench), a görög pedig eredetileg háromlábú asztal volt, a tripod
van benne, ebből lett asztal általában, amit mindmáig jelent,
majd a pénzváltók asztala és bank. Csak közben a szót átvette
egész Európa egy geometriai fogalom jelölésére – hiszen egy
téglalap alakú asztalt trapéznak látunk, hacsak föl nem csimpaszkodunk a mennyezetre. Sok szóval van így az újgörög,
még ógörög korában exportálta őket és elterjedtek az egész világon, de közben a görög nyelv is fejlődött és ezek a szavak ma
mást jelentenek. Az újgörögben fizika az kéményseprő, logika
pedig teherautó. De lehet, hogy nem.
A finnhez se volt elég a motivaatio, pedig gyerek- és felnőtt
fejjel egyaránt belekezdtem, de valahogy mintha minden szó
egyforma lett volna, köznapi földi ember nem tud különbséget
tenni nuori, vuori, suori, muori, ruori és kuori között, pedig
nuori az fiatal, vuori az hegység, suori az egyenes melléknév
valamelyik alakja, muori anyó, ruori hajókormány, kuori kéreg,
de ez hagyján, a keltainen és kultainen típusú szavak viszik a
pálmát, kilencbetűsek, tőszavak mindketten, semmi közük egymáshoz és egyetlen betűben térnek el egymástól – Lomb Kató
német anyanyelvű tanítványa jut eszembe, aki akkor adta föl a
magyart, amikor összeakadt azokkal a szavakkal, hogy megörül, megőrül, megőröl és megürül. Ja, keltainen sárgát jelent,
kultainen pedig gyönyörűt, és ha huori meg juori nincsen is,
van huora, ami kurvát jelent, és juoru, ami pletykát. Úgyhogy
nem szeretném tudni, hogy mondják finnül, kurva (huora) kisanyám (nuori muori) egyenesen (suora) áll fakéreg (kuori) cipőben a hajókormánynál (ruori) a hegyen (vuori) és pletykál
(juoru), lényeg, hogy nem tanultam meg finnül.
A lovári az a nyelv, amit o motivācio nélkül tanultam és helyenként egész jól meg is értek, egy körülhatárolt tárgykörön
belül, nevezetesen ha arról esik szó, hogy zhal e rāca po pāji,
valamint anav tuke but somnakaj, muro shukār gāzho, merthogy én Kalyi Jag-dalszövegekből tanultam lováriul. A dalszö-

vegek egyébként mindig nagyon jók nyelvtanulásra, tudom
ajánlani a Sosban fachot vagy az Amhrán na gCupánt, de a Na
m’agapász torát is. Apropó gael, ott lett volna némi spreagadh,
nevezetesen Fiona Ní Chiarraigh, de hamar be kellett látnom,
hogy az ő anyanyelvi tudásához én akkor is kevés leszek, ha éjt
nappallá téve bőszen tanulok (miközben nem is lett volna tananyag hozzá), autentikus forrásokból kell beszereznem mindent, amit gaelül mond. A kilencvenes évek közepén ez még
kicsit döcögve ment, gyakorlatilag közmondásokat és egyéb állandósult kifejezéseket használ, merthogy ezek voltak elérhetők a neten, aztán később már volt gael levelezőlista, ott kérdeztem. Megtanulni tizenvalahány év alatt sem sikerült semmit, még olvasni se, pedig negyven-ötven nyelven tudom
aránylag helyesen kiejteni az írott szöveget anélkül, hogy bármit értenék belőle, hát a gael nincs köztük és nem is lesz, azt
írják, fh’dhaoibhaeriúidheachtuíochdearraigh, és azt ejtik, hogy
mú. De lehet, hogy gá.
A kínainál eleve az írásjegyekre korlátoztam érdeklődésemet,
ebből egy blogkönyv lett ebben a blogban jó néhány évvel ezelőtt, s ma is több tucat írásjegyet fölismerek, egy részüket leírni is tudom, netán a jelentésüket, ritkább esetben a kiejtésüket
is tudom. De arra már nincs bennem dòngjī, hogy a nagyon
trükkös kínai mondattannal is foglalkozzam. A kalaallisutból
viszont az alaktant szeretem, csodálatos, hogy mindenre van
egy képzőjük, toldalékuk vagy simuló szócskájuk, és használjákmi. Mi, az egy simuló szócska, azt jelenti, „valóban”, és bármihez csatolhatómi, például toquppaami „ő valóban megölte
őt”. De ilyen rövid szavakat csak akkor használnak, ha kevés a
mondandójuk, egyébként misissueqqissaarsinnaallutik az egy
átlagosmi hosszúságú szó. A vietnami viszont éppen ellenkezőleg, a rövid szavakat szereti, hat betűnél hosszabb szó nem is
fordulhat elő, én ötöt tudok, không azt jelenti, hogy nem. Ennél
többet không tudtam megjegyezni.
*
De ideje rátérnem arra, amiért elkezdtem ezt a cikket. A motivace. Ez a szó már maga jó példa, amikor megnéztem, hogy
mondják, meg voltam lepve, mert nekem a motivácia volt a

logikus, de az biza szlovákul van. Vannak tehát különbségek,
de rengetegszer előfordult, hogy cseh szavaknak rögtön tudtam
a szlovák megfelelőjét és Vica verse, miközben a jelentésükről
fogalmam se volt. Például a szlovák výsledok – cseh výsledek.
Eredményt jelent, de ezt rövidesen úgyis elfelejtem. Úgyhogy
nem tulajdonítok jelentőséget annak, hogy csehet vagy szlovákot tanulok, ha értem, értem, a többi nem számít (nepočítat). A
lényeg a motivace. Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo
soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Világos? Nekem sem, egyelőre csak a latin szavakat értem benne, de arra
nincs bennem valami haj de nagy motivace, hogy pont ezt a
mondatot értsem. Illetve mégse, mert vedoucí výroby az gyártásvezető, és minimális szótárazással kiderül, hogy vnitřní az
belső, vnější külső, soubor pedig csoport, ebből össze is áll a
mondat, de – és most jön a trükk. Jelen pillanatban nem kutatom, hogy pontosan milyen szóalakot képez az u az organismu
végén, az i az energetizaci végén, a k elöljárót is belevéve,
azokban a mondatokban se végzek különösebb nyelvtani elemzést, amikre van vagy lesz motivace. Elég, ha annyi érteni
mondat, hogy rézbőrű főnök eladni két ló sápadtarcú. Majd a
szövegösszefüggésből kiderül, hogy ki adta el a lovakat kinek.
És ha mindenáron az akar kijönni, hogy a sápadtarcút adták el a
két lónak, akkor majd megnézem a nyelvtant. Addig nem. Ha
letecká havárie v prostor Suchdola, akkor nem kutatom, hogy
miért nem letecké havária és miért nem k prostori vagy na
prostorách. Elfogadom a mondatokat olyanoknak, amilyenek,
és nem kérdezem, hogy miért úgy mondják, legfeljebb egyes
kivételes esetekben. Szintén csak kivételes esetekben használok könyvet, lehetőleg nem a Sipos–Benát, mert attól a falnak
lehet menni, maximum a nyelvtani táblázatait. Nem fogok szótárfüzetet vezetni, mert amire emlékszem, arra emlékszem,
amire nem, azt meg majd megnézem a neten. És nem végzek
olyan gyakorlatokat, hogy „fordítsa csehre: Jancsi mosogat,
Katika a császár, három kicsi kacsa ide-oda császkál”, mert ez
dögunalmas (nudný), szó sincs róla, én ugyanis egyáltalán nem
akarom tudni megértetni magamat csehül, az első fokozat tíz
évében semmiképp sem. Nem esem kétségbe (zoufalství), ha
mégis sikerül, de nem ez a cél, hanem hogy – őket megértsem.
Egyszer majd Veronika Jandovát is, akinek egy szava sincs

magyarra fordítva, ezért csak valamikor később következhet,
pedig első ránézésre érzem, hogy egy igazi drámai hősnő (pravá dramatická hrdinka). Nem, előbb azok jönnek, akiket már
ismerek magyarul, legelsőként alighanem Sova főorvos és a
bori kórház, egyszerűen azért, mert Ladislav Chudík pontosan
artikulált, szép orgánumánál jobb tanár akkor sem akad, ha
nem is a cseh volt az anyanyelve. Ez már tényleg motivace, végignézni azt a remek sorozatot, minden kórházsorozat (nemocniční seriál) ősét, két nyelven egymás mellett, váltogatva, hogy
kiderüljön, mit mondanak és az mit jelent, esetleg egy-egy szót
megnézve a slovníkban is, de csak ha musí.
Ez a módszer eléggé emlékeztet az immerziós nyelvtanulásra,
amikor az ember elmegy a nyelvországba (jazyková země),
mindenki azon a nyelven beszél körülötte, hát megtanulja, viszont hiányzik belőle az a szintű motivace, hogy ha az ember
nem tanul elég gyorsan, akkor esetleg éhen vész vagy eladják
két kecskéért. (A kecske finnül vuohi, csak még a korábbihoz.
Finnül valószínűleg ötbetűs, sőt hosszabb szavakkal is jól lehet
játszani azt a játékot, hogy kar – kár – kád – vád – vám – lám –
láz – ráz – rág – vág – vég – vér – tér – tép – lép – lap – kap.
Csehül aligha, mert minden szó különbözik.) De ekkora motivace nekem nem kell, nekem éppen elég motivace Veronika,
egyszerűbben Nika, Lucie, az utca réme, a két apró čarodějka… ja igen, egy hete volt, valami egész mást kerestem a Youtube-on, de a jószág ugye kirak videókat azzal kapcsolatban,
amiket korábban látott az ember, ezért törlök a historyból azonnal minden politikai tárgyú videót, ha egyszer-egyszer valamiért megnézek egyet, meg mindent, amire olyan videók jöhetnek
relációban, amik nem valók gyerekszemeknek, mint például
olyan kulcsszavakra, mint radioaktivitás. Vigyázni kell, mert
egy hete pont a Cserenkov-sugárzás miatt néztem utána dolgoknak és ott volt ez a videó, ugyanez fordítva is lehetséges.
Az volt a címe, Čarodějky z předměstí. Mindkét szó csak halványan rémlett, de az is elég volt, hogy rögtön összerakjam,
Külvárosi boszorkányok, és én ismerek egy ilyen filmet. Jobban mondva nem ismerem, még a múlt században láttam és
csak annyira emlékszem belőle, hogy gyerekek voltak benne,
akik varázsolni tudtak, állatok is voltak meg jó nagy kavarodás.
Čaroděj az varázsló, nőnemben čarodějka boszorkány, čarovat

az varázsolni, píseň pedig dal, van neki egy remek főcímdala,
meg is próbáltam kiszótárazni, valamicskét már megértettem
belőle. Zdeněk Svěrák írta, rossz nem lehet. A Můj časszal is
próbálkoztam, de még csak pár szó erejéig. A dalok egyébként
is a nyelvtanuló barátai, anno cicmic volt angol nyelvtanfolyamomról leginkább gyerekdalokra emlékszem, meg itt föntebb
is emlegettem különböző nyelvű dalokat.
Szóval kváziimmerziós módszer, filmekkel. Ha egyszer megértem, hogy egyszerűbben Nika mit mond, elértem célomat.
Akkor hatott a motivace.

2015.10.05.

Kezdem kapiskálni
Fog ez menni. Az az érzésem, hogy a módszer jó, ez esetben
meglepne, ha én lennék a legvilágelsőbb feltalálója. Koupilá,
kapom el egyszerűbben Nika szavai közül, ez a koupit, vásárolni ige egyik alakja, hogy melyik, azt nem tudom, hiszen nyelvtant nem tanulok. Skoro zadarmo, mondja néhány másodperccel később: majdnem ingyen. Ezek a szavak összefüggenek, de
hogy miről beszél, azt még nem tudom, ki vett vagy fog venni
majdnem ingyen micsodát – ez még titok. A legnagyobb probléma, hogy a színészek az igazi cseh nyelvet beszélik, nem a
nyelvkönyvek hanganyagában szokásos lassú, túlartikulált modorban szónokolnak, ezért nem értek minden szót, még minden
mondatot se, mármint akusztikailag, nem jelentésileg, nem tudom, hogy mely szavakat kellene megkeresnem a szótárban.
Gyorsan beszélnek, nem ügyelnek a pontos kiejtési árnyalatokra, sokszor zörejek is vannak közben, zene szól vagy egyszerre
beszélnek. Tehetik, az eredeti célközönségük anyanyelvi szinten tud csehül, a szlovákok is. Én azonban csak néhány szót.
De mondom, kezd kialakulni, hogy mi ennek a módja. Lehet,
hogy több osztállyal később fogok eljutni azokhoz a szavakhoz, amiket egyszerűbben Nika a koupilá és a skoro zadarmo
előtt-között-után mond, és nyilván valahol egész máshol fogom

őket megtanulni, de amikor megint ezt a filmet veszem elő, rájuk fogok ismerni, mert már ismerőset hallok. A nyugati és déli
szláv nyelveknek nyelvtanulói szemmel óriási előnye a nagyon
egyszerű, világos kiejtés. Húsz éve tudok angolul, esszéket írok
angolul, órák hosszat értekezek emberekkel írásban angolul –
de a beszélt nyelvet egyszerűen nem értem, mert azt mondja,
hogy [ɚ], és mire rájövök, hogy az most are, we’re, where,
here, there, their, heir, netán az előző érthetetlenül elmosódott
szótaggal együtt a mister, buster, butcher, cluster, faster, foster,
roster, rooster, Worcester szavak egyikét alkotja, addigra a beszélő már több fejezettel odébb jár. És minden egyes szóval így
járok. Sok-sok évvel ezelőtt láttam egy izraeli filmet, fogalmam sincs, miről szólt, de voltak benne zsidók, akik héberül
beszéltek, arabok, akik arabul, és ez a két nép egymással angolul, feliratozva. Alig olvastam a feliratokat, mert minden szavukat értettem. Gyalázatos kiejtéssel beszéltek, valahogy úgy,
mint a Verne-regények végén az idegen nevek kiejtésmagyarázata közönséges magyar betűkkel, hú ár jú, áj em kandoktor on
dö tremvéj of dö sziti. Ezt mindenki érti, aki tud angolul, de
egy bennszülött amerikánus nem így beszél, ő azt mondja, wra
wre wro, és az leírva általában háromszor annyi szótag, nem
számítva azokat, amikről mi is tudjuk, hogy némák.
Számos nyelvben azonban nem így van, a szótárból megtanult szavakat úgy ejtik az élőbeszédben is, ahogy mi feltételezzük. Ilyen nyelv a magyar is, a nyugati szláv nyelvek is. (A keletiekkel az a gond, hogy a hangsúly mindent megváltoztat, azt
mondja, hólabda, és nem tudni, hogy a szótárban az hogy van
leírva, lehet, hogy tényleg hólabda, de lehet hólabdo, hólobdo
és hólobda is, és ez egy egyszerű eset. Egyébként oroszul hólabda, magától értetődően, hideget jelent.)
A csehben (és a szlovákban, természetesen) van némi trükközés az i hang betűjelével, de ez elég hamar megtanulható: háromféle mássalhangzó van, kemény, lágy és mindkétféle, mármost kemény mássalhangzó után csak kemény i állhat, vagyis
ipszilon, lágy mássalhangzó után csak lágy, vagyis pontos i, a
mindkétféle mássalhangzókat pedig bármelyik követheti. Ezután az ember bemagolja, hogy melyik csoportba mely mássalhangzók tartoznak (ez se nehéz, lágy az összes ékezetes mássalhangzó meg a c és a j, kemény a k, g, h, ch és négy lágyítha-

tó mássalhangzó lágyítatlan változata: d, n, r, t, végül mindkétféle a maradék: b, f, l, m, p, s, v, z), és ezután az élőbeszédben
hallott kemény és lágy mássalhangzókról azonnal fogja tudni,
hogy az utánuk álló i hangot milyen betűvel írja. Ha például azt
hallom, hogy sztrícs, az leírva csak strýč lehet, ipszilonnal, hiszen az r kemény, és így meg is találom a szótárban: nagybácsi.
Sajnos a mindkétféle mássalhangzóknál nincs ilyen támpont,
létező szó a vír (örvény) és a výr (bagoly) is, de ha az egyik betűvel nem találom vagy olyasmit jelent, ami nem illik oda,
megnézhetem a másikkal. Trükk még, hogy a hosszú ú hangot
kétféle betű jelöli (ú – ů), de a karikás változat csak bizonyos
szavakban fordulhat elő, ahol a ragozásban o-val váltakozik,
mint például kůň – koňský, azaz ló – lóval kapcsolatos. Szó
elején csak vesszős ú állhat.
Van még a részleges hasonulás, ami a magyarul tanulónak is
gond, hiszen azt hallja, hogy bapfőzelék, de a szótárban így hiába keresi. A csehben is így van, azt halljuk, hogy szpjef, de
zöngés mássalhangzókkal van leírva, zpěv. Nekem az ad ebben
nagy segítséget, hogy nyelvmániákus vagyok és rengeteg cseh
és szlovák szöveget olvastam gyerekkorom óta, érteni nem értettem, de szóalakok megmaradtak a fejemben, ismerősek; voltaképpen mindig együtt éltem a cseh és szlovák nyelvvel, csak
nem próbáltam megtanulni, nem is lett volna miből. Csak most,
amikor már van Wiktionary és rengeteg film a Youtube-on.
Amikor tehát egyszerűbben Nika a fejére teszi az egeret és
azt mondja, hogy klobouk (többet is mond, de azt még nem értem), akkor tudom, hogy ezt a szót hogy írják, nem állhat a végén g, bár a szóvégi zöngétlenülés miatt akkor is ugyanúgy kellene ejteni, de nekem ez a szó már ismerős, láttam százszor,
csak a jelentését nem tudom. Most van mihez kötni, ezért megnéztem, kalap, egyszerűbben Nika divatos kalapkának használja az egeret, de pár pillanat múlva le is veszi, a füléhez teszi és
hallgatja, amit az egér mond, azaz hovořil neki. Azt feleli: aha!
Ezt viszont szótár nélkül is értem.

2015.10.24.

Az ezreddobos dédapa
hősiessége
Lukáš dédapám ezreddobos volt. A prágai Károly-hídon harcolt, amíg egy ízben olyan ügyesen találták el a lábát, hogy attól kezdve rokkantsági segélyt kapott.
Azt hiszem, erre a részre mind emlékszünk, akik láttuk a filmet. Vilém nagyapa hipnotizőr volt, akit eltapostak a német
tankok, a papa mozdonyvezető, aki nyugdíjba ment és még
harminc-negyven évig nem fog csinálni semmit – azt pedig láttuk, hogy Milošból mi lett.
Csakhogy én nekiláttam lejegyezni és lefordítani a filmben
elhangzottakat – megvan a könyvváltozat is, de így érdekesebb
–, több órai küzdelemmel már négy és fél perc megvan, egészen a főcímig, és ez a két, illetve az eredetiben egy mondat így
hangzik:
Náš pradědeček Lukáš jako vojenský tambor bojoval v Praze
na Karlově mostě, a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební
kostky pradědečkovi přerazili nohu tak šikovně, že od te doby
bral rentu.
Nem egészen ugyanaz. Lukáš dédapánk (náš, a miénk; bár
nem emlékszem, hogy Milošnak bárhol említés lett volna testvéréről) mint katonadobos (vojenský, katonai) harcolt Prágában a Károly-hídon, és ott kockaköveket (dlažební kostky) dobáló (házeli) diákok a dédapa lábát olyan ügyesen (tak šikovně)
törték el (přerazili), hogy attól kezdve rokkantsági segélyt kapott.
A magyar fordítás nem mondja, hogy golyó találta el a dédapa lábát, de így lehet értelmezni. Persze végül is ki mivel tud,
azzal harcol, a katona puskával meg szuronnyal, a diák kockakővel, csakhogy van még két szó a mondatban, amire egyáltalán nem utal a magyar fordítás. Po vojsku. A hadsereg után.
Vagyis a harc már véget ért, amikor az elvonuló diákok megdobálták a hadsereget, és akkor sérült meg Lukáš dédpapa.

2015.12.29.

Hogy én mit küzdök ezzel
Úgy csüggök egyszerűbben Nika ajkain, mint egy orákulumon,
nem mintha azt remélném, hogy olyan bölcseket fog mondani,
csak szimplán ennyire gyorsan beszél. Hibátlan anyanyelvi,
köznyelvi kiejtéssel, teheti, ebben nőtt föl és az összes elöljáróhoz a megfelelő esetet, főnevekhez a nemet, igekötőket, egyeztetéseket, mindent gondolkodás nélkül tud. Úgyhogy túljártam
az eszén. Lelassítottam! Az andis VLC ilyet is tud, lassan játszik és a hang is megmarad, nem is torzul mély géphanggá, hiszen ez már nem analóg technika. Mondjuk fele sebességnél
elég idegesítő, de háromnegyednél egész jó, nem is igazán érzékelhető, hogy lassítva van, a filmélmény még megmarad, viszont jobban érteni a szöveget. Majd még állítgatom. Azt mindenesetre már tudom, hogy egyszerűbben Nika tíz koronáért
vette az egeret, za deset korún (a za lassítás nélkül alig volt kivehető), ez majdnem ingyen van (to skoro zadarmo, a kezdő
szócska föl se tűnt azelőtt – érdekes amúgy, hogy kopula nincs
a mondatban, pedig a cseh nem orosz). Protekcióval. Kitől? Jó
embertől. És hogy hívják? Normálně. Zuzana Zbelčká. S itt jön
egy mondat, amit még nem tudtam szétszedni, de kétségkívül
azt jelenti, hogy laboratóriumból hozta. Egyébként a nem túl jó
képminőség mellett is megfigyelhető, hogy Kudláčková nyelve
éppen úgy mozdul a laboratoře ř hangjának ejtésekor, mint az
enyém, márpedig ha valamiben, hát ebben biztosan orákulum.
Neki nem kell odafigyelni, hogy szépen legyen az a hang kiejtve.
És van már szótáram is. Eluntam, hogy a neten csak az angolon keresztül lehet egyeztetni a szavak jelentését, pont ezen az
idiómán, ami eléggé nagyvonalú a szemantika terén is, hisz
például cover az égvilágon mindent jelent, ami valahogy beborít valamit, ágytakarót, könyvborítót, lábasfedőt, fedezéket, fedezetet, egyszóval vettem nyomtatott, kétirányú szótárat. 1948as, ötödik kiadás, magyarul nincs is benne előszó, csehszlovák
munka, és… hát egy kissé avétos. Az egész magyar igeragozást
elmagyarázza, a rég elfeledett régmúlt igealakokkal, mik meg-

szűnének még a tizenkilencedik században. Mivelhogy a szerző, tanár František Brábek 1848-ban születe, gyerekfejjel szívá
magába a magyar nyelvet, kiváló műfordító is vala, s ámbár
csak 1926-ban hunya el s így még láthatá a modern magyar
nyelvet születendeni, a szótárat kétségkívül régebben szerkeszté s nem aktualizálá. Ami nem gond, mert magyarul már csak
hátha tudok, de nyilván a cseh rész is ilyen archaikus, aztán
úgy járok, mint a Lomb Kató említette hölgy, aki Jókaiból tanult magyarul, s mikor egy másik nőről kérdezték, azt felelte:
„Délceg, ám kevély.” No de a ló hátha mégis kůň volt Brábek
idejében is, majd szépen beszkennelem a szótárat s meglátom,
hány zsákkal telik.

2016.01.14.

Nyelvtanulási tapasztalatok
Ha az ember hosszabb időt tölt el az angol nyelv közegében,
aztán egyszer csak egy másik nyelvbe csöppen, az egyik, amivel összehasonlítja, mindenképpen az angol lesz. És azt látja,
hogy a végletekig leegyszerűsített, már-már nemlétező angol
alaktanhoz képest a csehben valami iszonyú bonyolultat kap,
áttekinthetetlenül összetett, agyonkomplikált gubancot. Aztán
ahogy kezdi kapiskálni, először arra jön rá, hogy ebben bizony
rendszer van, cél és értelem, és minél több szálat gombolyítunk
föl, annál több világosság jut a többire is. Sejtésem szerint ez
előbb-utóbb át fog csapni abba, hogy hirtelen dőlnek össze a
megértést akadályozó falak, és rohamléphetek előre; sajnos ezzel a tempóval ez nem most lesz. Másodszor pedig arra jön rá
az ember, hogy a bonyolult alaktan egy sokkal egyszerűbb
mondattannak lesz az ára, ahogy az angolban ennek fordítottja
érvényesül, az egyszerű alaktanért egy őrületesen bonyolult,
vaskegyetlen mondattannal fizetünk, amit nem lehet megtanulni, csak ráérezni; én ennyi év után már valamennyire tudom, de
elég régóta szándékosan föl a szórendet rúgni elkezdtem, nem
azért, mert nem tudom helyesen (olyan is van, csak az nem

szándékos), hanem mert nem bírom a kalodákat, nekem mozgástér kell, ha valamiben, hát a nyelvtanban mindenképp. And
ate you your breakfast why not? – És megetted a reggelidet miért nem? Harmadszor pedig arra jön rá az ember, hogy éppen
az anyanyelvét tanulja átdolgozott kiadásban, tömérdek hasonlóság van, pedig hát nem vagyunk nyelvrokonok, és mégis.
Rögtön a kiejtésnél kezdődik. Az angol kiejtést nem lehet
megtanulni; azazhogy a szavakat kiejteni még csak-csak, mert
ha nem tanultam meg egy szót konkrétan és a vakot blindnek
ejtem, pedig blájndnak kellene – istók zicsi felnőtt fejjel tudtam
meg véletlenül, hogy így van –, akkor a hallgató legfeljebb
visszakérdez, de ha az az anyanyelve, akkor úgyis megérti, ha
meg nem, akkor pláne, mert írásban tanulta meg a szót. De angol beszédet érteni végképp nem lehet megtanulni, minden szó
egy-két bizonytalan, elmosódott hangzóból áll, amiket előbbutóbb követ egy rotacizált svá, de lehet, hogy az már a következő szó, ez soha nem fog kiderülni, ha felvételt hallgat az ember és nincsen mód visszakérdezni. Ha élő emberrel beszélünk
és van mód, akkor se kérdezünk vissza, mert minden egyes
szóra kellene (bár én már elértem ritkán látott amerikai rokonommal egy tűrhető nyolcvan százalékos megértési szintet –
tudniillik nyolcvan százalék az a része, amit nem értek). Szerintem igazából a született angolok sem értik egymást, ezért inkább udvariasan bólogatnak, hiszen csak angolul tudnák megmondani, hogy nem értenek egy szót sem, azt meg a partner
úgyszintén nem értené.
A szláv nyelvek között is előfordul ilyesmi. Az orosz kiejtés
is egy rémálom, az o-kat á-nak ejtik, az e-ket i-nek, persze nem
mindig, hanem az ugráló, tehát megjegyezhetetlen hangsúlynak
megfelelően, ami ragozásban még tovább ugrál, ás e jő örösz
pölgérnek e vágára mér fögelme sa lasz, högy milyan megénhengzőket ajtatt ki. Ragozások pedig minden határon túlmenően vannak, mindig mondogatom, hogy oroszul невсёуживательностивание, az egy rövid szó.
Ezért öröm számomra, hogy még Alisza Szeleznyova sem
annyira érdekfeszítő filmalak, mint Barča Hrdinová, mert így
nem oroszul kell megtanulnom.
A délszláv nyelvekben a zenei hangsúlyok kínozzák meg azt
a nyelvtanulót, aki ezzel már a kínaiban se boldogult, a len-

gyelben pedig nagyon kell fülelni, hogy az ember meg tudja
különböztetni az alveolo-palatális szibilánsokat a retroflexektől; ez nem ment a náciknak se, amikor rögzíteni akarták Grzegorz Brzęczyszczykiewicz adatait (született Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody), pedig ebben csupa retroflex van. Én
ezt gond nélkül kiejtem, de hallás után nem annyira könnyű eldifferenciálni, gyakorlatlan füllel, gyors beszédből.
Marad tehát három nagy szláv nyelv, ahol a hallott szöveg
megértésével akusztikai szempontból minimálisak a nehézségek, és én pont ebből az egyiket tanulom. A másik kettő a szlovák és a bolgár. A bolgár fonetika jó tulajdonsága, hogy nem
kell ügyelni a lágyításokra (nem ládítanak, keménen ejtenek
majdnem mindent), a szlovák pedig fonetikailag majdnem
ugyanaz, mint a cseh. Viszont kedvenc hangom, az ř hiányzik
belőle, és a helyette kapott ľ nekem nem akkora favorit. Mindazonáltal a szlovákot is megértem azon a szinten, mint adott
pillanatban a csehet, és a szláv nyelvek jó tulajdonsága, hogy
elég rövid ideje váltak szét, valamennyire mindet lehet érteni,
ha az ember egyet megért és van egy kis rálátása a differenciálódási folyamatokra.
De mivel Majkát, a Gurun bolygó küldöttét még Zuzana
Pravňanská sem tehette akkora drámai hőssé, mint Barča Hrdinová, a szlovák továbbra sem cél, legfeljebb járulékos nyereség.
A filmekből tanulással egyébként sok mindent megismer az
ember, amit az írott nyelvkönyvből nem (és közben nem unja
halálra magát). Megtudja, hogy mennyire más, éneklő hanghordozással beszélnek, mint mi, de az angol éneklő hanghordozástól is jelentősen eltér. Például amikor Jitka elkezdi bevésni a
nevüket a fába és megszólítja Barčát, valósággal dalolva mondja: „Barčooo?” Természetesen o-val a végén, vokatívuszban,
ezt még Olivová sem téveszti el, pedig egy frászban van az eltűnt gyerek miatt, aztán Jirka egyszer csak becsönget, ő kirohan ajtót nyitni, s mondja: Jirko! A nyelvtan már csak ilyen,
egyszerűen ösztönösen tudjuk az anyanyelvünkét és nem tévesztjük el. Vagy amikor Hanka számolja a bárányokat az azonos című filmben, félálomban is tudja, hogy egy ovečka, kettőtől négyig oveček, öttől viszont már ovečky, legalábbis remélem, hogy jól jegyeztem meg.

A bárányszámlálási jelenet arra is válasz, hogy sokan a fejüket vakarják a cseh, illetve általában a szláv mássalhangzó-torlódások olvastán, illetve hallatán. Fuchsová hibátlanul és hiánytalanul kiejti a čtyři szó összes betűjét, pedig ez nem a legkönnyebben kiejthető szavak egyike, még csak nem is egyszerűsíti a č-t š-re, pedig szabad volna (köznyelvi ejtés). Noha félig alszik. De ugyanúgy nem gond neki, mint nekünk – akár félig alva is – az a szó, hogy csütörtök, pedig egy angolait hasztalanul próbáltam rá megtanítani, odáig jutott, hogy sutortok. A
torlódások valójában semmi problémát nem jelentenek, az ember kimondja őket és kész. Jitka egy későbbi mondatában: „Ale
kdyby, tak který?” különösebb odafigyelés nélkül, és pláne
erőlködéstől mentesen ejti a három plozívát egymás után, még
csak nem is vonja össze takkterý ejtéssé, megtartja két szóban.
A mondat egyébként nyelvtanilag is érdekes. Előzőleg Jitka
azt kérdezte: „Barča, mondd meg becsületszavadra, tetszik valamelyik fiú?” Barča fölkapja a fejét és élénken tiltakozva feleli, hogy nem. „De ha mégis, akkor melyik?” Az eredetiben
nem az áll, hogy mégis, csak az, hogy ha. De ha, akkor melyik? De a kdyby valójában nem egyszerűen ha, hanem szóöszszevonás, tartalmaz egy egyes szám harmadik személyű létigét
is; nyelvtankönyvem úgy fordítja: „ha ő”. Vagyis két betűbe
sűrítve tartalmazza azt az információt, hogy „de ha lenne egy
nagy ő”.

2016.06.05.

Mindig belehibázok valamibe
Véletlen volt, igazán. Hogy is került a családba egyszerűbben
Nika? Amikor ráébredtem, hogy Barčában a gondolat milyen
mélységei lakoznak, és ezt nem kis részben Kudláčková játékának köszönheti, kíváncsi lettem, miben játszott még. Veronika
Jandová, egyszerűbben Nika volt az első szerepe, tizenkét éves
korában. Más is volt a Youtube-on, a Skleněný důmot (Üvegház) is idetettem mellé, Sweetie kártyájára, de mégis inkább
egyszerűbben Nikával ismerkedek. És tessék, telitalálat.
Apránként derül csak ki persze. Csehszlovákiában ez egy ismert film, hírneves, 1981-ben a plovdivi tévéjáték-fesztiválon a
gyerek-tévéfilmek fődíját kapta, Kudláčková pedig a legjobb
gyerekszereplőnek járó díjat, de nem ám szóltak volna róla,
egy rajongó elbeszéléséből tudom. „Kedvenc gyerekcsillagom,
Michaela Kudláčková első filmszerepe”, írja egy másik.
Hňoucej, Venoušku, hňoucej.
Ha egy filmből évtizedek múlva még idézni tudnak emberek
– és emlékeznek, hogy az idézet honnan van, vagyis nem válik
belőle gyökerét vesztett szállóige –, arra oda kell figyelni.
És ebbe a mondatba is pont beletaláltam.
Ha az olvasó négy perc negyven másodpercet teker a filmen,
megszemlélheti egyszerűbben Nikát, amint megérkezik Fialová
nagyihoz kenyeret kérni, mert a tíz koronáján egeret vett. To je
drahota, mondja a nagyi játékosan, ehhez nem kell szótár, hiszen a magyar drága szó is szláv eredetű, s alighanem elérte,
hogy ezentúl egyszerűbben Nika tízkoronás egere fog mindig
eszembe jutni Drahota Andreáról. A nagyi éppen šusterkát készít tört krumpliból, tojásból és lisztből, és Venoušek töri a
krumplit – ezt jelenti a hňoucat ige –, de ha figyelünk, halljuk,
hogy Nika Tomášnak szólítja. Ez az igazi neve, de a nagyi Nikát is Monika néven üdvözli, amikor belép. Tomáš alias Venoušek megmutatja a krumplit, a nagyi megnézi, visszaadja.
„Hňoucej ještě, Venoušku, hňoucej.” „Törd még, Vencelkém,
törd.” Nika ezalatt lelkesen vigyorog.

Nika tehát elmeséli az egeret, muszáj volt megvennie, olyan
cuki volt. Áthozza, akarja a nagyi is kézbe venni? Csak ne engedjék támadni, mondja Tomáš.
Nika odalép mögé és azt mondja a nagyi modorában:
– Hňoucej, Venoušku, hňoucej.
Annyira érzékletesen mondja, hogy én is elkaptam és megjegyeztem ezt a mondatot, bár még fogalmam se volt a pontos jelentéséről, lehetett az is, hogy keverd vagy folytasd. És nem is
volt könnyű kideríteni, mert tájnyelvi szó, a szótárakban nincs
benne, és anyanyelvi korrepetitorom nem is ismerte! Az ő vidékükön ez nem hňoucat, hanem pomačkat. (Nincs köze a szlovák mačka szóhoz, bár azt a legjobb viccnek tartotta, amit én
kigondoltam, hogy úgy összetörni a krumplit, mintha egy
macska esett volna neki.)
Egyszerűbben Nika lesajnáló, lehülyéző szavait lassan negyven éve rendszeresen idézik, néha variálják is, de többnyire
mindmáig Venoušek van benne. Van, akinek beépült a mondat
az életébe.
És van, aki mindmáig gyűlöli Karel Augustát, másnak pedig
a hideg futkos a hátán, ha meglátja, olyan meggyőzően játszotta a pedofilt – ebben is telitalálat volt a film, halvány fogalmam
se volt, miről szól, azaz voltaképpen mindmáig nincsen, de
annyit tudok, hogy egyszerűbben Nikát elrabolja egy pedofil,
akitől én ugyebár nem féltem őt. Rögtön a legelső filmjében
pedofillal akad össze, pont akikkel én dolgozom, egyébként pedig Kudláčková hangját meghallva rögtön Czinkóczi Zsuzsa
jutott eszembe, akit rögtön a legelső filmjében megerőszakolt
egy pedofil.
De olyan is akad, aki később, nagy örömére kigyógyult a színész iránti ellenszenvéből. Olyan megjegyzéseket is találok,
hogy Augusta megint gonoszt játszik, illetve Janžurová és Brabec megint házaspárt – mert voltak már más filmjeik, amikre
szintén emlékeznek negyven vagy még több év távlatából, és
mi azokat se láttuk. Ahogy ezt sem. Ha a film készítésekor eljut hozzánk, természetesen Csellár Réka lett volna egyszerűbben Nika, öt évvel később pedig nyilván Somlai Edina, ahogy a
Mindenki tankötelesben.
Persze voltaképpen az is lehet, hogy a film eljutott hozzánk.
Ezer és egy oka lehet, hogy nem láttam akkor. Ha megismétel-

ték, amit általában megtettek, azt is még a nyolcvanas években
tették, mert a rendszerváltás óta csehszlovák (azaz a bársonyos
forradalom előtti) filmből csak Menzel, Chytilová, Forman, efféle nagyságok kerülhetnek a magyar képernyőre – és a legnépszerűbb sorozatok. Ha volt már szinkronjuk. Egyetlen csehszlovák filmre sem emlékszem, amit a rendszerváltás után
szinkronizáltak volna magyarra. Szétválás utáni, cseh, illetve
szlovák filmet néha bemutatnak, de nem sokat. Amerikai filmet
sokkal gyakrabban szinkronizálnak, akármilyen régi, még akkor is, ha volt már neki szinkronja.
Ebből a szempontból tehát egyszerűbben Nika rossz helyre
született. Másrészt viszont máshová nem is születhetett volna,
benne is van egy adag Švejkből, s alighanem ő is nyomot hagyott őutána született gyerekalakokon. Talán nem is Barčán,
hanem inkább Lenka Pastýřován.
Mindabban, amit itt leírtam, a guglifordító még sokat segített,
bár azért egyre gyakoribb, hogy egész mondatokat is megértek;
írásban is, beszédben is. Ha egyszer sikerülne azon a szinten
megtanulnom, hogy nagy általánosságban értsem, nekiállnék
megnézni olyan csehszlovák filmeket, amiknek nálunk hírét se
hallották, mert kicsi gyöngyszemek ezek, azok is közülük, amiket nem a legnagyobbak és leghíresebbek rendeztek. S akkor
írnék is róluk, hogy legalább a hírüket hallják.

2016.12.21.

Csalmat
Mostanában mindennap készítek csalmatot. Ma ötféle, tegnap
háromféle, tegnapelőtt hatféle tablettát kellett összetörnöm és
föloldanom kólában, mivelhogy egészben nem tudok lenyelni
semmit, de ezeket szedni kell. Hol bürköt mondok, hol csalmatot, de ez utóbbinak most már utánanéztem, és kiderült, hogy
nem is úgy van az egész. Orbán Ottó mesélte el, hogy a csalmatok a beléndek régi neve, és nem is többes szám.
Lázár Ervin is beleesett ugyanebbe a csapdába, igazán jó társaságban vagyok – de akkor most már rám hárul a feladat,

hogy megoldjam a problémát, amire előttem már két író nem
vállalkozott, ők elfogadták, hogy ők tudják rosszul. Én azonban
kinyelvújítom a csalmatokból a csalmatot, és bízom benne,
hogy a jövő szótáraiban már benne lesz:
csalmat fn ritk, irod 1. Rossz ízű folyadék, kotyvalék. 2. (Folyékony halmazállapotú) méreg. 3. Gyógyszeres oldat. Etimológia. nyelvúj A tévesen többes számúként felfogott →csalmatok főnévből a feltételezett egyes számú alak elvonásával. Első
előfordulása Láng Attila D. méltatlanul elfeledett 21. századi
regényíró egyik cikkében, tudatos szóalkotásként, 2016. december 21-én. Lásd még belénd, írn, kanon, püsp, szemüvegt.

2017.01.08.

Nyelv és írás
Egy-két cikkem, könyvem hatására időnként megkeresnek,
hogy ugyan fordítsak már le ezt-azt például dévanagárira,
egyiptomi hieroglifákra, hiraganára, arabra, örményre, mikor
mire. Mármost köszi a bizalmat, de én ezeket a nyelveket nem
beszélem, csak cikkeket írtam róluk; amit tudok, azt a netről és
esetleg egy-két könyvből tudom, és messze nem elég ahhoz,
hogy fordítani tudjak. Ez még a guglifordítónak is csak épp
hogy elfogadható szinten sikerül, pedig nálam összehasonlíthatatlanul többet tud. Tessék kipróbálni tetszőleges idegen nyelvű
szöveg magyarra fordításával.
"Valahogy" mondta Diana ", amikor megyek keresztül itt
nem igazán érdekel, hogy Gil - legyen bárki kap előttem az osztályban, vagy sem. De amikor fent vagyok az iskolában ez minden más, és én érdekel, mint valaha. Van ilyen sok különböző
Annes bennem. Néha azt gondolom, hogy miért vagyok ilyen
kellemetlen ember. Ha én csak egyet Anne lenne nagyon sokkal
kényelmesebb, de akkor nem lenne fele olyan érdekes. "
Ez egy angolról gépfordított részlet az Anne of Green Gablesből, sajnos fogalmam sincs, mit jelent. Az eredetit értem, abból
tanultam angolul, de ebből egy kukkot se.

Másrészt, ami e ponton fontosabb, az angol meg az orosz
nyelv, a dévanagári meg a hieroglif viszont írás. Egy lélek sincsen a világon, aki dévanagáriul beszélne, sose is volt, dévanagárival csak írni-olvasni lehet, azt viszont sok százmillióan
megteszik: hindi, maráthi, nepáli, szanszkrit és még rengeteg
nyelven beszélő emberek. Ahogy latinbetűül se lehet beszélni.
Sok évvel ezelőtt valaki megkért, írjam le dévanagárival azt,
hogy Bonaventúra. Leírtam, बबोनववेननरन , ez megoldható. De az
illető nem fordítást kért és nem is azt kapott, csak átírást, az áthúzott pocakú vonal ba-t jelent, amit a felnyúló fülű vonal bora változtat, ezután jön a vízszintes vonalkát viselő függőleges
vonal, a na, és így tovább, bo-na-ve-ntú-ra. Írtam erről cikksorozatot, ezért kaptam ezt a kérést is. Fordítás az lett volna, ha
magát a szót fordítom le, bon+aventura az olaszul jó kaland,
dévanagáriul… dévanagári nyelv nincsen. Jó az hindiül accshá,
szanszkritul szádhú, de a kaland egyetlen dévanagári írású
nyelvben sincs meg a Wiktionaryben.
Nehezebb a helyzet például a göröggel, mert a nyelvet is görögnek hívják meg az írást is. De akkor sem ugyanaz. Görög
betűkkel leírva μποναβεντουρα, azaz „mponaventoura”, mert a
b hangra a béta már nem jó, az újgörögben v-nek ejtik, és ha b
kell, akkor müt és pit írnak. (Belojannisz leírva „Mpelogiannisz”.) De ez megint csak nem jelent jó kalandot, ez csak az
olasz szó fonetikus átírása. Jó az görögül kalosz. A kalandot itt
se tudom.
Egy nyelvet megtanulni több év, jól megtanulni néha egy élet
is kevés – egy nyelv írását megtanulni percek is elegendőek lehetnek, eltekintve olyan esetektől, mint a kínai meg az angol.
Hogy hány perc? Vegyünk egy egyszerű esetet, a lett ábécét, ha
már egy csomó lett nyelvészeti cikkünk volt az utóbbi időben.
Ha az olvasó eddig nem ismerte, akár stopperrel is lemérheti,
mennyi időbe telik, hogy megtanulja.
Az ábécé: a ā b c č d e ē f g ģ h i ī j k ķ l ļ m n ņ o p r s š t u ū
vzž
Ami ebből eltér a magyartól:
a
rövid á
e
nyílt vagy zárt e
o
ua, uo; idegen szavakban o

āēīū
hosszú magánhangzók
ai au ei ie iu oi ui kettőshangzók
l
retroflex l
s
sz
č
cs
ģĢ
gy
ķ
ty
ļ
lj
ņ
ny
š
s
ž
zs
És van hasonulás, teljes és részleges is, például augsts (magas) kiejtve aukszc. Szótag és szó végén a j és a v átalakul i-vé,
illetve u-vá és kettőshangzót alkot: tev (neked): teu.
Kész, az olvasó ismeri a lett ábécét, bármit el tud olvasni és
helyesen kiejteni lettül, avagy le tud írni bármilyen magyar
szöveget lett helyesírással (ģufaškatuļa) – nem tarthatott tovább
egy-két percnél. De ettől még ugye nem ért lettül, tessék egy
véletlenszerűen idehozott mondat a Vikipēdija valamelyik szócikkéből: Lapas gaļīgas vai ādainas, visbiežāk lineāras vai
lāpstveida, sēdošas, pamīšus, rozetē vai blīvā, spirāliskā pušķī
pie stublāja pamata. Az olvasó ezt nem érti, én sem értem, bár
most már mindketten helyesen tudjuk felolvasni. Ez a különbség nyelv és írás között.
Ugyanez a helyzet más írásrendszereknél. Íráskalauz című
művemben egész sor táblázat található különféle írásrendszerekről: örmény, grúz, arab, mindenféle. (Aminek az a magyarázata, hogy ezt a könyvet 2001-ben írtam, amikor a neten efféle
információkat – ma már szinte hihetetlen – alig lehetett föllelni,
és főleg nem magyarul.) Ha az olvasó áttekint egy ilyen táblázatot, megjegyzi a betűk alakját és jelentését, tud olvasni az illető írásrendszerrel. Esetleg egyéb szabályokat is meg kellhet
tanulni, például az oroszban azt, hogy е, ё, и, ь, ю, я lágyítja az
előtte álló mássalhangzót. És persze vannak nyelvi változatok,
például a cirill ábécét negyven éven át tanították az általános
iskolában, de az orosz rendszer szerint, ezért arról egy szó sem
eshetett, hogy a bolgárban az е és az и nem lágyít (ё pedig
nincs is), a szerbben hat további betűt is használnak, és így tovább. Hetvennél is több nyelv használja vagy használta a cirill

ábécét, mindegyik a saját szája íze szerint hozzáadva vagy elhagyva betűket, esetleg némelyiket máshogy ejtve.
Természetesen bármely nyelv helyesírását lehet alkalmazni
bármely másik nyelvben értelmes szavakra, és fonetikus átírás
céljaira meg is teszik. (A lettben az idegen tulajdonneveket
mindig átírják, Žerārs Depardjē, Džeimss Džoiss, Horhe Luiss
Borhess, Gijoms Apolinērs, a hímnemű nevekhez gondosan
hozzáillesztve a ragozáshoz múlhatatlanul szükséges s-et, akkor is, ha már van ott egy.) Viszont történetesen sejtelmem sincsen, hogy az egyiptomi hieroglifákkal ezt meg lehet-e tenni.
Túl nyelvspecifikus.
Persze minden írás az. A magyar ábécében sincs betű a nyelvünkből hiányzó hangokra, például amiket a cseh ř, a román ă,
az angol w, a lengyel ś, az izlandi þ betű jelöl stb. Ezekből a
nyelvekből viszont hiányoznak a magyar hangok betűi. Vannak
olyan írások is, ahol a meglevő hangoknak se lehet bármilyen
kombinációját leírni – a szótagírások tipikus példa erre, csak
azokat a hangcsoportokat lehet leírni, amikre van szótagjel. Kínaiul van fu és van hsziao, de nincsen se hszu, se fiao. (Hszü
van.)
Az egyiptomi hieroglifákat is úgy tervezték, hogy egyiptomiul tudjanak írni velük. Tele van olyan trükkökkel, amik az
egyiptomi nyelvhez célszerűek, de más nyelvnél nem használhatók. Így például a Khepri istennév egyiptomiul is pont hat

jellel írandó,
akárcsak latin betűkkel, de egész
másképpen. A ḫ, p és r mássalhangzók fogják körül a ḫpr
háromhangzós jelet, majd jön egy j, a szóvégi magánhangzó
jele, és végül egy ülő figura közli, hogy uralkodóról vagy istenről van szó. Ezeknek a két-három hangot jelölő „betűknek”
sokszor több olvasata van, és további betűk és determinánsok
segítenek eldönteni, hogy melyiket kell használni.
Analóg példa: képzeljük el, hogy így fejlődött ki egy magyar
írás, amiben a
szem rajza eredetileg szemet jelentett, aztán
a látás fogalmát, később tükröt is, merthogy a lélek tükre. És
mindeközben fonetikai jelentése is kifejlődött, az említett szavak mássalhangzóinak jelölésére is szolgált. A végül kialakult

rendszerben ezek a jelentések mind egyszerre vannak meg.
Vagyis
kx
= kéx szem = kék szem
= Uncle Sam
r = szm + r = szamár
! = látás, mert ! az elvont fogalom determinánsa
!# = lts + műveltető képző = létesít
? = tükör, mert ? a szólásmondásból elvont fogalom determinánsa
?W = tkr + ismeretlen magánhangzó jele = takaró
És így tovább. Ilyenekkel eljátszottak már komoly emberek
avégett, hogy különféle célokra egyetemes írást szerkesszenek
(amilyen a Bliss) és vidám emberek is képrejtvény vagy vicc
készítéséhez. Az ókori egyiptomi írnokoknak erről szólt az életük. Amennyire tudom, a rendszert soha nem sikerült tökélyre
fejleszteni; csak valami olyanféle állapotot értek el, mint a modern gyorsírásnál, hogy a szöveg leírója jól el tudja olvasni a
saját írását, egy másik szakértő viszont már itt-ott elakad, mert
mindenki a saját találmányú rövidítéseit használja, és nem
egyeztetnek.
Ezért nem nagyon hiszem, hogy ez az írás más nyelvhez alkalmas lenne.

2017.09.06.

Ezért szeretem
a Best’s Boardot

Mint e blog régi olvasói jól tudják (eufemizmus ahelyett, hogy
a könyökükön jön ki), mániám a tetszés szerint átdefiniálható
billentyűzet, amire oda és olyan jeleket rakok, amilyeneket és
ahova akarok. Éppen mostanában vált nagyon jól illusztrálhatóvá, hogy ez miért jó, amióta ennyi nyelv ékezetes betűi vannak
a képernyőmön érintésnyi távolságban; van még sokkal több
betűm is, de mondjuk egy ż betűhöz négy gombnyomás kell,
míg a ž-hez csak egy. Fontossági hierarchia. Nekem magyar,
lett, cseh és eszperantó betűkre van szükségem, plusz Françoise
nevének ç betűjére, mert ez gyakran kell; a többi francia ékezetes betű nem kell gyakran, azok nem kaptak külön gombot.
Majd ha lesz egy Hélène nevű fontos szereplőnk, az è betű is
kaphat gombot. Az a lényeg, hogy én döntöm el, hogy nekem
mi kell, és amikor változik az igény, akár azonnal változtathatok a billentyűzetemen. Most például ennek a cikknek a kedvéért kitalálok egy Ŧħǎȗȁṃ-İɲȩŕṥĭķ nevű marslakót (ejtsd: mú),
aki fontos szereplő lesz, ezért gondoskodni kell arról, hogy leírhassuk a nevét. Az szóba se jöhet, hogy örökké másolgassuk,

ilyet profi nem tesz. Különben is említeni kell Ṃḍầſḷłᾧțĩς
(ejtsd: hé) városát is, ahol él. És hogy foglalkozására nézvést
ġḷůŋńȋĉ (ejtsd: fú).
Hát a közkedvelt módszer az, hogy majd a szoftverfejlesztő
kegyeskedik alkotni egy marslakó nyelvű billentyűkiosztást.
Majd valamikor. Megérthetjük, hogy sok dolga van. Aki született marslakó, esetleg Marsalkó, annak ez a probléma még akut
lesz, amikor a fejlesztő nagy nehezen eljut a megoldásig, csak
neki éppen ezért nem ér rá. Aki viszont nem az, urambocsá
esetleg még nem is járt a Marson, csak ír egy cikket egy marslakóról, annak meg már rég nem lesz érdekes az egész, mire a
fejlesztő föltalálja a saját kis külön spanyolviaszkját.

Ráadásul az a marslakó billentyűzet, amit a fejlesztő végül is
összehoz, köszönő viszonyban sincsen azzal, amire a felhasználónak szüksége van. Mert a fejlesztő kinézte a netről, hogy
milyennek kell a marslakó billentyűzetnek lennie, csak azt senki nem használja. Erre két példát is tudok, a lettet és a magyart.
Van egy Hivatalos Lett Billentyűkiosztás, amit már mutattam
egy kilencéves cikkben, csak akkor még nem tudtam, hogy ezt
maguk a lettek se használják. Mert behozták a számítógépeket
külföldről, és azok ezt nem tudták. A QWERTY-t tudták, tehát
a felhasználók azt tanulták meg. De arról meg ugye, ha nem
használunk külön lettesítő programot, elég sok betű hiányzik
(āčēģīķļņšūž). Tehát jön a fejlesztő, megnézi a Wikipédiában,
hogy milyen billentyűzetet használnak a letthez, és megcsinálja
a Hivatalos Lett Billentyűkiosztást, amin végre rajta vannak az
ékezetes betűk, csak senki nem tudja használni. A magyarral
enyhébb a probléma, annak is van Hivatalos Magyar Billentyűkiosztása, csakhogy az olyan billentyűzethez készült, amin a
bal Shift és az Y (angolon Z) között van még egy billentyű, a
hosszú Í. De aki közel harminc éve csapkod PC-ket, mint jóma-

gam, az nem ezt szokta meg, hiszen akkoriban nem ilyenek
voltak – olyannyira nem, hogy én mindig, ha tönkremegy egy
billentyűzetem (a műanyag cucc), olyat veszek, amin nincs ez a
többlet billentyű, mert én a bal Shiftet pont a jobb végén ütöm.
Ezzel más is van így, néha találkozom emberekkel, akik minden ékezetet helyesen írnak, csak a hosszú Í helyett rövidet,
mert nincs a billentyűzetükön (a műanyag cuccon) az a plusz
egy billentyű, ahova a Windows gyárilag a hosszú Í-t teszi.

Ezért akarok én mindig, minden számítógéphez olyan billentyűzetet, amin én mondom meg, hogy mi hol legyen, nem egy
fejlesztő a világ másik végén, akinek nem szólhatok, hogy ez
meg amaz máshogy kéne (vagy szólhatok, de megőszül a szakállam, mire megoldja, hacsak nem pont visszaír, hogy ő ezt
inkább mégsem oldja meg, mint a Swype fejlesztői a német felhasználók problémáját jó pár évvel ezelőtt).
Én akarom csinálni a billentyűzetemet. Mert szövegeket állítok elő, és amikor egy új igény merül föl, nem akarok ott állni,
hogy majd valaki valahol talán kegyeskedik foglalkozni a problémámmal, és amit kiad a kezéből, azt majd talán használni is
tudom. Valaha fényszedő voltam, és történetesen rengeteg ékezetesbetű-gazdag munkát kaptam. És amint átadták, már sürgették, hogy miért nincs még készen, úgyhogy én nem értem
volna rá valakire várni, hogy majd ráteszi a billentyűzetemre a
betűimet, nekem aznap százezer betűt kellett szedni, és aközött
ott kellett lenni a szükséges ékezeteknek, hogy ‘Alī Sa‘īd Muḥammad Baẖr il Muṣallam ibn A’kárki mit írt a honfoglaló magyarokról. Azért fizettek, hogy ezt megcsináljam.
Térjünk vissza a jelen időre és az Androidra. Nagyon kevés
billentyűzetprogram tudja azt, amit föntebb leírtam. A Best
előtt a Multilinget használtam, akkoriban ez jutott a legközelebb az elvárásaimhoz ezen a téren: van neki egy DIY kiosztása, teljesen szabadon megtervezheti az ember, hogy milyet
akar. Csak hát a teljes szabadság itt is azt jelenti, hogy a fejlesztő megszabta a határokat, és azokon belül azt csinál az em-

ber, amit akar. Jelen esetben: négy gombsor. Alattuk egy ötödik, abban volt a Shift, Enter, Backspace, szóköz, azt nem lehetett átdefiniálni. Kérdeztem a fejlesztőt, lehetne-e öt sor, merthogy nekem a Palmon kialakított Kinesához annyi kellene.
Hogy a legalsót is át lehessen definiálni? – kérdezi. Nem, mondom, öt sor a legalsó fölött. Hát azt nem lehet.
Ez engem mindig idegesít. Valaki valamit beleír egy programba, és az attól kezdve szentírás, azt megváltoztatni többé
nem lehet. Én is programozó vagyok. Ultratehetségtelen, de
programozó. Pontosan tudom, hogy egy darab tömb méreteit
kellett volna megváltoztatni, meg a vele kapcsolatos műveletek
határait, de ha a szerzőnek csak annyi tehetsége van, mint nekem (márpedig sokkal több van neki), akkor eleve úgy írja
meg, hogy az egész programban egy darab négyest kell kicserélni ötösre, és megy.
Amikor tehát Thonnal elkezdtünk beszélgetni a leendő billentyűzetprogramról, az volt a kritérium, hogy a lehető legkevesebb korlátozás. Jelenleg a legnagyobb korlát talán az (ez sokaknak szokatlan lehet), hogy a gombokat csakis hatszögrácsban lehet elhelyezni, olyanban, amely vízszintes sorokból áll.
Tervben voltak egyéb alakú gombok is, de részint az időhiány
miatt maradtak ki, részint pedig mert ez az egésznek a lelke. A
hatszög.
Fontosabb, hogy hatszögből szinte akármennyi lehet – itt a
korlátot az szabja, hogy mekkora képernyőnk van és mekkorára zsugoríthatjuk a hatszögeket, hogy még használhatók legyenek.

Ez egy háromszáz gombos készlet, amit ennek a cikknek a
kedvéért csináltam. Tíz sor, soronként harminc gomb. Persze
picikék, de az én nyolchüvelykes képernyőmön még épp hogy
használhatók – már nem kényelmesen, az igaz. A gombok mérete attól függ, hogy egy sorba hány darabot teszünk; ha a so-

rok számát növeljük, attól a gombok mérete nem változik. Ha a
soronkénti gombszámot a felére, tizenötre csökkentjük, huszonhárom sorban még mindig 345 gombunk lehet, amik már
kényelmesen kezelhető méretűek és mindössze két sornyi marad a szövegszerkesztőnek (hiszen minél kevesebb gombot rakunk egy sorba, annál nagyobbak, és nagy gombokból sok sor
a képernyő nagy részét betakarja). És valójában még hozzá kell
adni soronként egy gombot a szélén, ami feleakkora ugyan, de
éppúgy használható.
Két-háromszáz gomb az rengeteg, amikor a PC-knek csak körülbelül száz van, és annak nagy részét nem is definiálhatjuk át,
mert más célokra vannak lefoglalva. Nekünk nem kell egy-egy
gombra két-három vagy éppen öt-hat jelentést rakni, mint
azoknak, akik műanyag cuccot programoznak át.
Nem kell, de lehet. Bestben az egyszerre látható gombok összességét úgy hívjuk, hogy layout, és a gombok közül bármelyik átválthat egy másik layoutra (az ilyen gombokat switchnek
hívjuk), tetszés szerint kapcsolgathatjuk őket össze, és ilyen
layoutokból is bármennyi lehet. Vagyis a képernyő méretei
meg az ujjunk vastagsága csak annak szab határt, hogy egyszerre hány gomb látsszon, annak nem, hogy hány legyen elérhető. Például Kis telefon, vastag ujj című cikkemben egy olyan,
kisképernyős telefonokra tervezett rendszert mutattam be, ami
öt layoutot tartalmaz, mindegyiken tizenöt gombbal (plusz a lapozógombok és a mindegyik layouton meglevő törlőgomb),
vagyis 73 karaktergombja van (aminek lenyomására a szövegszerkesztőbe valamilyen jel kerül), több, mint a PC-nek, annak
is csak ötven körül. De lehetne öt helyett hat, tíz, akárhány layout, a lapozást is meggyorsíthatnánk, mondjuk egy gomb csak
az ábécés layoutokat váltogatná, és a másik egy menüt hozna
elő, ahol minden layoutnak van egy gombja.
Szóval bárhogy. A lehetőségeink szinte korlátlanok.
Ha elkezdünk körülnézni a billentyűzetemen (most már azon,
amit tényleg használok – erről van kép legfelül), valami már
kiderül arról, hogy ez mi mindent tud. Ez most egy aránylag új
változat, csak négy layout van benne, amik kilenc sorban 13-14
gombot tartalmaznak; a félgombok is egésznek számítanak persze, hiszen funkció szempontjából nincs különbség, és a páratlan sorokban eggyel több gomb van. Ez layoutonként 122

gomb, illetve nem pont ennyi, mert a négyből hármon üres helyek is vannak, a dévanagári layout pedig egy sorral nagyobb.
Első ízben a történelemben a betűk színesek és a hátterük fekete, áldom az eszemet, hogy ezt kitaláltam, jól is néz ki és a szemet is pihenteti.
Először is van ugye a magyarhoz nagyon jó Kinesa kiosztás,
amit 2006 óta használok, ez veszi körül a szóközgombot (üres
fekete). Mellette kétoldalt a lett (āčēģīķļņšūž) és a cseh (áčďéěíňóřšťúůýž) betűk két különböző színben, a kettő metszete
(čšž) a két szín keverékét kapta, illetve a magyarban is meglevő cseh betűk nem kaptak erre utaló jelzést. Alul külön az eszperantó betűk (ĉĝĥĵŝŭ), illetve jobbra a Françoise nevéhez
szükséges ç, fölhasználva a tényt, hogy a lett ábécéből mintegy
hetven évvel ezelőtt kivették a hosszú ō betűt (és a farkincás ŗet is), így itt volt egy szabad helyem.
Mindezeket körülveszi egy halom karaktergomb, számjegyek, írásjelek, nyomdaiak regényszövegekhez és ASCII programozástechnikai jelek, amik némelyikét itt a cikk írásakor is
használnom kell a Vicky szintaxisa szerint.
Speciális funkciót tizenöt gomb lát el, ebből négy kurzornyíl
jobbra fent, balra a Settings gomb a Best beállításaihoz, a
Paste, Copy és Cut gombok a vágólap kezeléséhez, továbbá
jobbra fent a törlőgomb, az Enter és a Shift, valamint egy kétirányú nyíl, ami a szó kezdőbetűjét kisbetűből nagyba váltja
vagy vissza. Van továbbá a Béka gomb, ami ha levelibékát mutat, akkor a mondatvégi írásjelek után, a nyitó idéző- és zárójel
előtt automatikusan szóköz is megjelenik, továbbá a mondatvégi írásjelek után automatikusan nagybetűt kapunk; ha viszont
átkapcsolunk teknősbékára, akkor ez nem így van, webcímekhez ez a jobb.
És van két switch. A jobb alsó sarokban az gomb kapcsol a
diakritikus billentyűzetre. (Kép a következő oldalon.)
Ezen csak az angol ábécé van ékezetes betűk nélkül, van viszont 28 ékezetesítő és módosító gomb, amikkel kb. 1700 betűt
lehet elérni, sok olyat is, ami csak az én fontomban van meg,
nem része a Unicode-nak.

Fonetikai használata miatt itt helyeztem el a görög ábécét, de
megkapta a módosítógombokat is, balra két gombon az új-,
jobbra lent az ógörög diakritikus jelekkel.
És tettem rá egy cāngjié gombot, mert ezzel egyetlen gombbal elérhetővé tettem a kínai írást is. Az ember beírja, hogy
wirm és megnyomja a világoskék gombot, s máris megjelenik:
國.
S még van egy csomó üres hely.
A főbillentyűzet Billentyű gombja a szimbólumbillentyűzetet
hozza elő, ami egyúttal az emotikonokat is tartalmazza, és
menüként is szolgál. Elérhető róla a főbillentyűzet és a diakritikus is, a másik kettő, a cirill és a dévanagári pedig csak innen.
(Képek a következő két oldalon.)
Miért pont a dévanagári? Csak. Ahhoz volt kedvem, hogy ezt
rakjam rá, és most ott van. Éppen ez a lényeg. Ha egy fejlesztőnek kell kuncsorogni, netán esetleg még fizetni is, és egy csomót várni a kívánság teljesülésére, akkor az ember százszor
meggondolja, mire van igazán szüksége a billentyűzetén. De
saját magának az ember bármit rárakhat, akár játékból is, mert
ahhoz van éppen kedve, hogy színes fejecskéket, kisautót vagy
etióp szótagjeleket rakjon a képernyőjére – valamire majd csak
jó lesz.

2018.12.19.

Bánásmód nyelvekkel
a számítástechnikában
Ha egy androidos gép nyelve – mint az enyém – lettre van állítva, akkor a Google Mapsben érvényesül a szabály, hogy a lettek a földrajzi neveket átírják a saját helyesírásuk szerint. Tehát
Parīze, Ķelne, Antverpena, Varšava, Budapešta, Ņīreģhāza. Kivéve, amikor nem: Keszthely, Gyula, Vác. Mármint a lettek
ezeket is átírják, csak a Maps nem.
Hagyján. De mik azok, hogy Gijora, Scolnoka, Miskolka,
Zombateļa? A szóvégi a-kat persze az a követelmény szülte,
hogy a lettben a külföldi földrajzi neveknek is szabályos végződést kell kapniuk, de miért lesz az sz-ből Szolnoknál sc (ejtsd
szc), Szombathelynél z? Lettül ezeknek a városoknak a tisztességes neve Ģēra, Solnoka, Miškolca, Sombatheja (mert a h-t elnyelni semmi ok, h a lettben is van, a magyar ly kiejtésének vi-

szont már régóta semmi köze a lettben ļ-lyel jelölt hanghoz, a jhez van).
Hogy ezek a sosemvolt névalakok honnét vannak – nem tudjuk. Amerikában semmilyen nyelven nem hajlandók beszélni
az angolon kívül.
Az androidos billentyűzeten (Samsung), ha egy gombot lenyomva tartunk, ékezetes betűk jelennek meg:
àáâãäåæāăą
çćč
ďđ
èéêëēėęěĕə
ģğ
ïîíìıįī
ķ
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üûúùųűůū
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źżž
Ez persze klassz. Nyilván csak én keresek a kákán bogot,
amikor hiányolom az eszperantó, a walesi és a máltai betűket,
az izlandi ð-t (pedig a þ betű megvan, az is csak ehhez kell)
meg a francia ÿ-t. De hát alapjában véve nekem ékezetes betűkből semmi sem elég. Mindenesetre Európa legtöbb hivatalos
nyelvén lehet írni ezzel a megoldással.
No de iPhone-on egyáltalán nem így van ám. Ékezetes betűk
csak a magánhangzók nyomva tartására jelennek meg. Magánhangzókból remekül megvan a készlet, tehát például a letthez
van āēīū, csak nincsen čģķļņšž. Írhatunk spanyolul, áéíóú, csak
nincs ñ.
Hogy miért, azt nem tudjuk. Amerikában semmilyen nyelven
nem hajlandók beszélni az angolon kívül.

2019.10.06.

Nyelvek a nyelvemen
Az angol hangkészlet nagyon gazdag, de minden elemét áthatja
az a sajátos angol színezet, amitől nehezen lehet őket megkülönböztetni. Egy ragut kapunk, amiben minden össze van főzve
és nehéz kivenni az egyes ízeket. Hasonló a többi germán
nyelv is, a főzés foka viszont különbözik. A német és a norvég
főzte hangjait a legkevesebbet, ezért azok sokkal jobban megőrizték saját ízüket.
Az olaszban és a románban a hanghossz váltakozása egy állandó, igen fűszeres öntet, amiben a közepesen gazdag hangkészlet egy csomó különféle gyümölcsként van jelen; a románnak kettővel több magánhangzója van, ezért változatosabb.
Gyümölcssaláta, sok egészen puha gyümölccsel és némi ropogóssal. A spanyol némi erős paprikát is tett bele, ez az uvuláris
frikatíva. A portugál viszont a nazálisokkal eléggé megpuhította. Akárcsak a francia, ahol azért az erős paprika is megvan, és
ők jobban összefőzték egy péppé, kevésbé különíthetőek el a
hozzávalók.
A cseh és a szlovák rakott zöldségtál, a sokféle hang sokféle
zöldségeivel, sok fűszerrel, nagyon harmonikus. A csehben az
alveoláris pergőhang, a szlovákban a palatális laterális approximáns és a több diftongus az az összetevő, ami testvérnyelvétől
leginkább megkülönbözteti. A lengyel csökkentette a palatálisokat, viszont a szibilánsokból két garnitúrát vett fel, ezzel kicsit átrendezte a zöldségtálat, ropogósabb, kevésbé puha zöldségekkel, és a nazálisok meg a labioveláris approximáns egy
érdekesen pikáns ízt kölcsönöznek neki. A déli szláv nyelvek
kevésbé fűszeresek, a bolgár jóval kevesebbet is palatalizál. A
nyelvcsaládnak a többitől legjobban eltérő nyelve az orosz, a
retroflex szibilánsokkal, a markánsan megnyomott hangsúlyos
szótagokkal, a sok palatalizálással. Az orosz ezért inkább vegyes zöldségleves, míg a gyakorlatilag teljesen azonos hangkészletű ukrán a szlovákhoz hasonló zöldségtál.
A lett, a litván és a latgal tele van szibilánsokkal és diftongusokkal, s ettől valósággal elolvad az ember nyelvén, mint a nu-

tella, amibe kis gyümölcsdarabokként szórták a palatálisokat és
apró dió- meg mogyoródarabkákként a plozívákat.
A görögnek nincs egész csoportra való szibilánsa, csak egy,
és valójában azt is mértékkel használja. Némi alveolo-palatálissal ízesíti. Somlói galuska.
A finn a sok plozívával egy ropogós müzli, amin a diftongusok és hosszú magánhangzók meg a hosszú likvidák tejes öntete van. Az észt müzli darabosabb, mert leszabdalja a finn végződéseket, az öntet pedig sűrűbb a sokkal többféle diftongus
miatt. A háromféle hosszúság és a kiterjedt palatalizálás tovább
árnyalná az ízeket, de a gyakorlatban nemigen érzem.
Az albán gazdag hangkészlete igazi mediterrán saláta, de öntet nélkül.
A török nyelvek nagyjából hasonlóan elkészített húspogácsák, a magyarnál jóval monotonabb magánhangzó-harmónia
adja a darált hús egyenletességét, a közepesen gazdag hangkészlet enyhe fűszerezést tesz hozzá.
Az arab egy nagyon fűszeres húspogácsa, a faringálisok és
faringalizáltak markáns hagymás ízt adnak neki, s a gemináták
és diftongusok bő olajában van kisütve. A héber kevesebb
hagymát használ, és inkább a szibilánsokból veszi az olajat, így
más ízeket kap. A máltai, ami egy arab tájszólásnak indult, kiszórta a faringálisokat, és helyette az olaszból óriási mennyiségben alkalmazott geminátákat vett át. Az ő húspogácsájuk
kevésbé fűszeres, viszont bő olajos mártásban van.
A gael első hallásra mintha angol volna, de ez csak másodpercekig tart, aztán már kiérezzük az angolos mártásból a karakteres palatálisokat és glottálisokat, a cseppet sem angolos
magánhangzókat. Fűszeres, szaftos húsétel, zöldséges körettel.
A walesi viszont egészen más receptet használ, másképpen is
fűszerez, hangzás alapján a két nyelv rokonságát nem is sejtjük. A walesi hangzását leginkább az uvuláris frikatíva teszi
karakteressé; a sokszor meghökkenve csodált alveolo-palatális
frikatíva élőbeszédbeli realizációja voltaképpen csak egy szibilánsnak hangzik. Kevésbé zsíros, a hús is kevesebb, a zöldfélékre több gondot fordítottak.

2019.12.18.

Fordítás magyarról
magyarra
A tecsó webáruházának eredeti szövege, amikor kiveszünk valamit a kosárból:
Termék törlésre került
Nyelvtani javítással, mert magyar nyelv használja névelőt:
A termék törlésre került
Még egy nyelvtani javítással, mert a magyarban igék kerülnek felhasználásra, nem álsegédigék:
A terméket töröltük
Az adott helyzetben céltalan számítástechnikusi szemlélet
megszüntetésével:
A terméket kivettük
A helytelen szóhasználat megszüntetésével, mivel ezeket a
dolgokat a tecsó nem termeli, hanem árulja:
Az árut kivettük

2020.06.28.

Áthosz
Találtam egy közös vonást Nindával. Az idegen nyelvű szöveget azonnal megjegyzi. Rapcsányi László Áthosz című könyvében olvastam, hogy da pu ikitho: szikvdili raj arsz, anu risz arsze biszagani arsz, me githra seu: szikvdili, vitharca, araraj arsz
da ganmakarveli karvedeli: csveni arsz, aztán hataköbön évvel
később valahonnét a semmiből eszömbe villant, nem egyszerre,
úgy kellett szilánkonként visszaidézni, a könyv rég nem volt
meg és azóta sincs. Leírtam a Facebookon, ennek is jó pár éve,
valaki elment a könyvtárba és megkereste, stimmelt. Egyéb-

ként valami imaszöveg, a jelentése totál nem érdekelt. De megmaradt.
Hát Ninda is ilyen, csak neki hallásra is megy. Persze nekem
csak gyerekkoromban működött.

„folyamatosan ontja a diáknyelvi szófordulatokat és vicceket”

Idegzsigerbizsergető

Zoénak

Zűrzavaros és fura dolgok az írott sajtóból és a televízióból.

2005.09.21.

kodézsmozS
Szomszédok retró, az emtévé új találmánya. Levetítik a Szomszédokat, de megrödítve, kigják a fölögesnek ílt részleket, és
feliratozzák.
Megtudhatjuk,
hogy
hány óra alvásra van
szüksége a lajhárnak, és
hány óra alatt építették föl az Erzsébet-hidat, mielőtt 1945-ben
felrobbantották.
Az ötletnek nemcsak az az előnye, hogy havi fixet hoz Jencikének, aki most állatira boldog, hogy a tévévezetőség beszopta az
ötletét, és televághatja a filmet az elméncségeivel. Új műfajt is
teremt. Mostantól le lehet vetíteni a Hyppolit, a lakájt úgy,
hogy amikor Kabos azt mondja: „Mindenhez hagymát eszek. A
hagymához hagymát eszek!”, akkor előugrik egy felpattanóelőugró nyoszorintás, és a pofánkba vágja, hogy a hagyma milyen illóolajnak köszönheti a csípősségét, és hány dollárba került 1927-ben, a film készítése előtt kilenc évvel Amerikában,
ahol a filmet nem csinálták. A Csillagok háborúját remekül tele
lehet rakni feliratokkal arról, hogy a forgatás negyedik napján
kivel látták Lucast a presszóban, avagy hány dollárba került
volna Csubakka jelmeze, ha Mari néni csinálta volna. Szóval
csupa ilyen abszolút baromi fontos infóval lehet televágni, és
okosra kereshetjük magunkat. Mert hülyére már nem, az fix.
Az már az én magánügyem, hogy remek ötletnek tartanám
Jencike tökön rúgását.

Feliratozzák!

Hétmillió!

2005.09.26.

Jencikétleníttette
Persze hogy persze, az Indexen kell megnézni. Horváth Ádám
volt az, aki leszedette a felnyoszorintó előpattanásokat, ámbár
szóban már egyszer hozzájárult, de valószínűleg egy indiszponált pillanatában tette. Hogy mi a frászról győzködhették a köztévé vezetői három órán át, azt nem tudom, de megpróbálom
elképzelni.
– Figyeljen ide, művészkém. Ezt a maga izé sorozatát, ezt a
Rokonokat…
– Szomszédok.
– Vagy Szomszédok, mindegy, szóval azért tűztük műsorra,
mert van félóra üres hely a programban és ez volt a legolcsóbb.
Ha maga most hisztizni kezd nekünk, művészkém, akkor mi
lesz a műsorban? Már nincs pénzünk több brazil szappanoperára se.
– Mehet a sorozat, csak vegyék le róla ezeket a felpattanó
nyoszorintásokat. Az én eredeti művemet vetítsék.
– Nézze, művészkém, először is az nem a maga műve, hanem
a tévéé. Másodszor pedig azok nem felpattanó… minek nevezte?
– Nyoszorintásoknak, tegnapelőtt olvastam ezt a szót Láng
Attila Dávid blogjában.
– Ki az a rohadék? Szóval azok nem azok, hanem automatikusan eppiring emjúzment-információs popup inzertek. Harmadszor pedig azokra szükség van.
– Már miért lenne szükség?
– Azért, művészkém, mert enélkül a frász nem kajolja meg a
maga ósdi ötvenes évekbeli sorozatát.
– Nyolcvanas évekbeli.
– Tökmindegy, kommunista mind a kettő, amúgy is ami tegnapelőtt volt, az már ósdi.
– Az emberek szeretik ezt a sorozatot.
– Szarok bele, hogy az emberek mit szeretnek. Az automatikusan eppiring emjúzment-információs popup inzerteknek maradni kell, itt írja alá.

– Nem írom alá. Miért kellene maradniuk?
– Mert már leszerződtünk azzal a céggel, amelyik csinálja
őket, és az első ezer részt ki is fizettük.
– A Szomszédoknak nincs is ezer része. Tizenhárom évig
ment kéthetente, szorozza össze.
– Nem tudok szorozni, de akkor is kifizettük, és ők már dolgoznak.
– Az „ők” ugye a maga unokaöccsét jelenti?
– Nem, a Jencike Káeftét, amiben véletlenül az unokaöcsém
is dolgozik.
– Mint tulajdonos és egyetlen alkalmazott.
– Nézze, művészkém, ne fárasszuk egymást. Lehet, hogy maga a kommunizmusban egy elismert, jó nevű rendező volt,
de…
– Én most is egy elismert, jó nevű rendező vagyok. Nem tudta?
– Honnan tudnám? Soha nem nézek tévét. Csak csinálom. Ide
figyeljen, ha nem írja alá, az egészet bevágjuk a süllyesztőbe,
húsz évig egy perc se megy belőle adásba, garantálom magának!
– Hogyan garantálja? Maga húsz hónapig se lesz a helyén.
– De az utódom is a modern elvek szerint vezeti majd ezt a
hogyishívják kócerájt.
– Magyar Televízió.
– Tessék?
– Kérdezte, hogy is hívják, és én megmondtam.
– Nagyon vicces. Szóval?
– Nézze, én ezt nem írom alá, és ha maguk tovább folytatják
ezt az ízléstelenséget, mindent kitálalok Láng Attila Dávidnak
és megíratom a blogjában.
(csend)
– Mondja, rendező úr, nem maga csinálja most nekünk azt az
óriási nézettségű sorozatot, na, mi is a címe, Gusztáv?
– Életképek.
– Ez az! Hát miért nem ezzel kezdte?

2007.02.07.

Por no!
Megint fel vagyunk iszonyodva, jelentem. A tévénéző eddig
úgy ismerte az ORTT nevű intézményt, mint amelynek szokása
fekete képernyőn fehér felirattal szívatni őt, amikor végre leülne tévénézni, mert a csatorna három évvel korábban megszegett egy szabályt, és ezért ő, a néző, most nem nézheti a tévét.
(A csatornák erre még rátesznek egy lapáttal, lásd Felfüggesztés című cikkünket.) No, szóval ez az orötötö most kitalálta,
hogy ebben az országban márpedig szét lesznek a testrészek
válogatva, mint a hentesüzletben, karajt mutatunk, farhátat nem
mutatunk, felsált csak előfizetőknek, tarját még azoknak se.
Mert az orötötö másodállásban ERTT is, Erkölcsös Rendet a
Tévénéző Taknyosoknak, és ő majd megmondja a tutit, hogy
mit nézhet a tévében a polgár, mit a polgár fia, mit a polgár
lánya, az már végképp semmit, legfeljebb csadorban. Úgyhogy
van negyedik kategória meg ötödik kategória, aszerint, hogy
felnőtteknek szóló erotikus, vagy kizárólagos célja a néző
szexuális izgalomba hozása, de vannak ám pornójogászok is,
akik szerint a nemiszervek igenis akkorák. Szerintem is. Még
annál is nagyobbak.
Dicséretes, hogy az orötötö a ratata eszközével is megvédi
fejlődetlen serdülönceink csírádzó agykezdeményét annak
megismerésétől, hogy az embernek nyaktól lefelé is vannak
testrészei, nehogy má valahogy megtuggya a rohadék, és mire
felnő, direkte BASZNI fog, és nem hal ki az emberiség. Fuj.
Csak dicséret illeti az oratatát, hogy megpróbál minket megvédeni ettől. Dicsértessék!
De van ám cifrábbabb is: rá lett dörögve a Filmmúzeumra,
amiért a Monty Python egy darab epizódját korhatárkarika nélkül vetítette, holott irracionálisan magas a leszakadóvégtag-tartalma és irreálisan fröcsköl a vér. „Irtóztató, irtóztató, ó, irtóztató!!!” Elképzelem szegény kis göndör fürtű csimotákat, amint
vidáman üldögélnek harminckét estén át a tévé előtt és hahotáznak Monty Pythonék falrengető poénjain, ám amikor eljön a
harmincharmadik este, a vérek leszakadnak és a végtagok öm-

lenek, a göndöröknek torkukon akad a kacaj, rémült tekintettel
merednek a képernyőre (különösen az alsó sarkára, ahonnan, ó
borzalom atyja, hiányzik a karika!) – és mire a harmincnegyedik este elkövetkeznék, szegény árvák mindörökre törpék és
szellemi fogyatékosok maradtak. Bezzeg ha ott lett volna a karika, a gyermeki ártatlanság fölkent védelmezője, a sárga karika a fehér tizenkettessel, amelynek láttán minden tizenkét éven
aluli gyermek ráveti magát a távirányítóra és addig nyomogat,
amíg olyan műsort nem talál, ahol karika nincsen – ilyen műsor
hiányában pedig áramtalanítja a képmutató készüléket és viszszavonul szeparéjába, hol átadja magát a neki való szórakozásnak, leülvén olvasni Jókai gyöngy szavait –; ha tehát ott lett
volna a karika, a gyermeklélek mentőöve… De nem volt ott!
Kyrie eleison!

2007.02.27.

A dühös tévénéző kiáltványa
Sok-sok éve már, hogy dühösen nézem a tévét, de most már el
is óhajtom mondani. Szeretnék lefektetni egypár alapelvet,
amik, úgy látszik, csak az én számomra ilyen alapvetőek – de
én hiszek bennük. Alapelveimből pedig egy reform óhajtása
bontakozik ki.

Ki van a középpontban?
Úgy gondolom, hogy a televíziózás énértem, a nézőért van. Lehet, hogy ez tévhit, de akkor tessenek észérvekkel megcáfolni.
Tudom, hogy a tévétársaság, mondjuk a TV2 nem abból a pár
ezer forintból él, amit én a kábeltévés cégnek fizetek, az amúgy
is megoszlik a kábelcég, a sok-sok tévétársaság meg ki tudja, ki
mindenki között. A TV2 a reklámozókból él. (Nem fogok kitalált cégnevekkel szemérmeskedni.) Csakhogy kinek reklámozna a reklámozó, ha nem lennének nézők?

Úgy gondolom, hogy a reklámozók nem véletlenül kíváncsiak mindig a nézettségre, nem pedig a reklámozottságra. Azt
akarják tudni, hogy én, a néző, melyik csatorna melyik műsorát
mennyire kedvelem. Minél jobban tetszik a műsor nekem, annál többet kérhet a TV2 a műsor előtt, után és közben vetített
reklámokért a Coca-Colától – hogy reklámozóból is egy konkrétat mondjak.
Én úgy látom, hogy itt én, a néző vagyok a központ, énkörülöttem fordul meg minden. Akkor pedig részt kívánok venni a
döntéshozatalban. Diktálni akarok – ugyanúgy, ahogy diktálok
mindenütt, ahol az én pénzemből élnek.

A játék szereplői
A tévézés nevű játéknak öt résztvevője van. Ábécérendben:
– a filmes,
– a hatóság,
– a néző,
– a reklámozó,
– a tévétársaság.
Úgy néz ki, hogy rangsor alakult ki közöttük. Ez a következő:
– a reklámozó,
– a hatóság,
– a filmes,
– a tévétársaság,
– a néző.
A hatóság a tévétársaság – legyen most másik: az RTL Klub
– fölött áll. Ha az ORTT megbünteti a klubot, akkor a klub
kénytelen szót fogadni. A klub szemében azonban a Persil nagyobb hatalom, mint az ORTT. Az ORTT csak azt kívánhatja,
hogy a klub ekkor és ekkor, ennyi és ennyi időre némuljon el.
A Persil bármit kívánhat. Akar kétórás vetélkedőt Ki mit tud a
fékezett habzásról címen? Tessék az árajánlat. Akar minden este nyolctól tízig saját logót a képernyő sarkába? Íme a látványterv és a kalkuláció.
A klub a filmesnek is szót fogad, néha, bizonyos esetekben.
Amikor először vetítették a Schindler listáját, eleget tettek
Spielberg óhajának, hogy ezt a filmet megszakítás nélkül kell

vetíteni. Persze szétkürtölték, hogy a reklámhiány az RTL Klub
különleges ajándéka.
A hierarchia alján a néző szerénykedik. Ő nem kívánhat semmit, legfeljebb a kívánságműsorban, ha van. (De ma már a kívánságműsorok is olyanok, hogy előre meg van mondva, mit
lehet kívánni. Például szilveszterkor az M1-en volt egy lista,
tessék választani és telefonálni.) Ha az ORTT megbünteti az
RTL Klubot, a levét a néző issza meg. Ha a Persil reklámidőt
vásárol, a klub készségesen eltüntet minden zavaró elemet a
képernyőről, hogy a Mosópor Evangélium csorbítatlanul áradhasson. Amikor folytatódik a film, a klub visszateszi az emblémáját, a korhatárjelző karikát, a hétvégi gigaműsor emblémáját
meg amit még kigondol.

Új hierarchiát akarok!
Mint mondtam, a tévézés középpontjában a néző áll. Akkor
tessék az óhaját tiszteletben tartani. Tessék Tisztelt Vásárlónknak tekinteni, mert az, akkor is, ha nem tőle kapjuk a pénzünket. Ha a néző valamilyen műsort nem néz vagy valamilyen
reklámozó áruját nem kedveli, akkor megette a fene az éves
prémiumunkat.
Az óhajtásom szerinti rangsor így néz ki:
– a hatóság,
– a filmes,
– a néző,
– a reklámozó,
– a tévétársaság.
Legfölül van a hatóság, mert jogállamban élünk, ahol mindenki fölött van valamilyen hatóság. A filmes fölött nem
ugyanaz a hatóság, mint a néző fölött, de van.
Következik a filmes. Ő a néző fölött kell hogy legyen, hiszen
a néző olyan filmet tud megnézni, amilyet a filmes jónak látott
elkészíteni. A néző persze utólag jutalmazza vagy bünteti a filmest, de ez már más lapra tartozik, mostani tárgyunk szempontjából nincs jelentősége.
A néző reformom nyertese. Nem zavarja, hogy még mindig
nem ő áll a lista élén, mert nem a hatósággal és nem is a fil-

messel volt ellentéte, hanem a reklámozóval és a tévétársasággal, akiket viszont megelőzött.
Tudom, hogy ez a sorrend nem tetszik a reklámozóknak, akik
így a mindenható csúcsragadozó helyzetéből utolsó előttivé fokozódnak le, de sajnos be kell tartani a játékszabályokat. Piacgazdaságot akartak – ha van valaki, aki biztosan nyertese a
rendszerváltásnak, az az üzleti szféra, amelynek azelőtt még léteznie se nagyon volt szabad, ma viszont kedvére működhet.
Ha élvezik a piacgazdaság előnyeit, akkor tessék a hátrányait is
elfogadni. A fogyasztó fizet, tehát ő diktál. Ha nem tetszik az
árum, akkor drága pénzért reklámoznom kell. Ha akkor se tetszik, nem tehetek semmit, az eladatlan készletek nem változnak
zöldhasúakká, ha a fogyasztó nem akarja.
A tévétársaság nem sokat veszít a reformmal, annál többet
nyer. Eddig folyton hazudoznia kellett, hogy őneki a néző a
fontos, de mivel nem ez volt az igazság, senki sem hitt neki.
Most ez lesz az igazság.

Nézői óhajok
Amint elfoglalhatom az engem jogosan megillető helyet a hierarchiában, változásokat akarok bevezetni. Legelsősorban viszsza kívánom kapni a képernyőmet. Az az enyém, drága pénzt
fizettem érte a szaküzletben. A rendszerváltás óta a tévétársaságok előszeretettel kezelik a saját tulajdonukként, bérleti díjat
azonban nem fizetnek nekem.
Mint néző – hatalom – közölni kívánom, hogy a boltban a
képernyő teljes felületét kifizettem, és a törvény is tiltja, hogy a
tulajdonomra az engedélyem nélkül reklámot tegyenek. Mint a
piacgazdaság szereplője belátom, hogy reklámokra szükség
van, ezért nem kérek olyat, hogy ezek tűnjenek el. De a filmes
alkotásáról igenis tűnjenek el!
Ha az RTL Klub designere készít egy plakátot a Barátok közt
számára, és én arra ráteszem a LAttilaD.org emblémáját, akkor
a designer morcos lesz – teljes joggal, úgy hiszem. Az az ő alkotása, és hogy képzelem. Hát a Vissza a jövőbe pedig Zemeckis meg az irányítása alatt dolgozó sok-sok művész alkotása.
Én, a néző, súlyos pénzt fizetek Zemeckisnek és munkatársai-

nak azért, hogy megnézhessem a filmet. Mint megbeszéltük, én
adom azt a pénzt, amiből a klub jogdíjat fizet Zemeckisnek. Ha
engem a film nem érdekel, akkor a klubnak nem lesz miből
jogdíjat fizetnie; ha pedig Zemeckis nem csinál filmet, akkor a
klubnak nem lesz miből műsort csinálnia, amivel a képernyő
elé csalhat engem és a pénztárcámat.
Amikor megnézem a filmet, akkor a klub biztosítja a technikai és jogi hátteret ahhoz, hogy Zemeckis közlendője eljusson
hozzám. Ezzel a klub feladata véget is ér, és az lenne a helyes,
ha úgy tekintené, hogy véget ért. De rosszul felfogott önérdekből minden tévécsatorna úgy gondolja, hogy engem unos-untalan emlékeztetni kell arra, kinek a jóvoltából tekinthetem meg a
filmet.
1. Emblémát rak a képernyő sarkába, nehogy egy pillanatig is
megfeledkezhessem arról, ki gyakorolta azt a kegyet, hogy levetíti nekem a filmet. Az embléma már a rendszerváltás előtti
években megjelent; én teljesen elképedtem a láttán. Olyanynyira, hogy mérges levelet írtam a TV2-nek, azaz a Magyar Televízió 2. csatornájának – akkor azt hívták így –, amiben követeltem, hogy tüntessék el az emblémát. Kicsit meglepett választ
kaptam Érdi Sándortól, a csatorna akkori (első számú, második, már nem emlékszem) vezetőjétől, aki közölte, hogy nem
nagyon érti a felháborodásomat, de intézkedett az embléma eltüntetése felől. Annak idején még a rádióújság is említést tett a
levélíróról, akit stílusa alapján intelligens férfinak tartottak, de.
Aztán persze visszakerült az embléma, de néhány hétig vagy
hónapig nem volt képernyőn, mert én írtam egy levelet.
Miért meséltem el ezt? Csak bemutatandó, hogy valamikor
elég volt egy indulatos levél egy tizennyolc éves sráctól, és az
ország tévécsatornáinak ötven százalékáról eltűnt az embléma.
A gyerekek már persze meglepődnek rajta, de 1989-ben csak
két csatorna volt, az egyes meg a kettes. És még inkább azért
mondom el, mert föl szeretném hívni a figyelmet egy körülményre. Mindmáig senki nem vette a fáradságot, hogy elmagyarázza nekünk, földi halandóknak, mire is kell, miért olyan
fontos az az embléma. Van, mert Jenőke úgy rendelte, és kész.
Hát ne legyen! Eltekintve attól az aránylag ritka esettől, amikor az ember be akarja hangolni a csatornákat, semmiféle hasznát nem veszi annak az infónak, hogy melyik adót nézi. Vi-

szont zavarja. S videó is van a világon. Miféle haszna van annak az információnak, hogy tíz évvel azelőtt a TV2-ről vettem
föl a filmet?
Nekem semmilyen. Ha mégis, akkor majd fölírom. A cégek
magamutogatósdija pedig nem érdekel.
2. Visszaélve a ténnyel, hogy a képernyőnek több sarka van,
a tévétársaságok igyekeznek hasznosítani azokat. A napokban
fölvett Maléna című film minden egyes képkockájáról meg lehet tudni, hogy REAL–BAYERN KEDD 20:30, tíz év múlva
is, pontosan úgy, ahogy a tavalyi választások idején még találtak olyan plakátot kiragasztva, amely az 1990-es választásokon
való szavazásra buzdított. Csak ott egy kerítést vagy lámpaoszlopot csúfítottak el, itt pedig egy művészeti alkotást, ami ki
tudja, hány száz vagy hány tízezer ember rögzít videóra és néz
meg évek múlva. Én nem láttam még a filmet, amikor a reklámozott focimeccs bekövetkezett, számomra tehát a reklámértéke nulla. Ha láttam volna, akkor sem nézek focit, a reklámérték
tehát így is nulla. Ha néznék focit, akkor pedig tudnám, hogy
mikor esik egymásnak az a két csapat, tehát a reklámérték úgyszintén nulla. Ha néznék focit és valamiért mégsem tudnám,
akkor pedig nem egy film nézése közben óhajtanék tudomást
szerezni róla. Amikor leülök filmet nézni, akkor filmet óhajtok
nézni, nem pedig a következő napok tévéműsorát olvasgatni.
Majd amikor nem nézek filmet, akkor tájékoztatni lehet, hogy
mikor lesz focimeccs, dominónap, megasztár, megatánc, meg a
többi. Ha viszont 2010-ben én megnézem ezt a Maléna című
filmet, akkor elvárom, hogy a legközelebbi kedden 20:30-kor
legyen REAL–BAYERN, mert ki volt írva a képernyőmön,
hogy lesz, elég sokáig bámultam. Hát akkor legyen is!
3. A hatóság is rátesz egy lapáttal a tulajdonomban levő képernyő bitorlására: elrendelte, hogy sárgával és pirossal bekarikázott számokkal csúfítsák tele a filmeket. Pár éve kék háromszög és piros kör járta, és esélyt látok rá, hogy újabb néhány év
múlva megint másfajta szimbólumokkal hazudják nekünk,
hogy vigyáznak gyermekeink egészséges fejlődésére. Hazudják, hiszen ezek a módszerek nem érnek semmit. Amikor megjelenik a tizenkettes vagy akár a tizennyolcas embléma, a kiskorúak nem állnak föl és mennek ki a szobából, hacsak a szüleik nem küldik őket – ahhoz viszont nincs szükség emblémára.

A szülők nem az emblémából tudják, hogy a film nem való
gyerekeknek.
Ugyanakkor viszont ez az embléma csak tovább zavarja azokat, akiknek semmi szükségük a korhatárjelzésre. Nálunk például nincsen gyerek. Miért kell örökké bámulnunk a jelet, hogy
a film nem való olyanoknak, akik nálunk nem élnek?
4. Vannak a világnak eseményei, amikről nekem halllllladéktalanul értesülnöm kell, akkor is, ha filmet nézek. Van olyan
filmem, amelynek egyharmadát elcsúfítja egy átúszó felirat:
bombázni kezdték Szerbiát (Irakot), részletek a film után a híradóban. Ez lemegy kétszer, aztán három perc múlva ismétlődik. (Miért? Hát vak vagy szenilis vagyok én? Ha ott ülök és
nézem a filmet, miből gondolják, hoagy elsőre nem fogtam föl?
Ha meg nem nézem, csak néha odakapcsolok, akkor miért remélik, hogy éppen akkor teszem, amikor ott megy a felirat? És
miért várnám meg ez esetben a film utáni híradót, amikor valamelyik rivális csatorna valószínűleg már most tudósít?)
És vannak események, amikről már tudok, de folyamatosan
emlékeztetni kell rájuk. Nemrég fölvettem A dunai hajóst, aminek egyik részében a sarokban díszelgő fekete csík szünet nélkül jelzi: „ezt akkor vetted föl, amikor meghalt egy híres ember”. Hogy kicsoda, azt a videófelvételről nem lehet tudni, tehát nyilván nem is fontos. Mert nálunk ez a demokrácia: mindenki azt gondol, amit akar, de vannak gondolatok, amiket kötelező gondolni. Például kötelező volt gyászolni Puskás Öcsit,
annak is, aki életében meg nem nézett egy focimeccset és nem
tudja megkülönböztetni a kapufát a kopjafától. Viszont szabad
megnézni A dunai hajóst, csak közben gyászolni kell Puskás
Öcsit. Akkor is, amikor évek múlva videóról nézzük meg a filmet.
5. Mára már az MTV is eltanulta a kereskedelmi csatornáktól,
hogy levágja a film végét, és egy előregyártott inzertet rak oda,
ami néhány másodperc alatt elmondja, amit a reklámfőnök
szükségesnek látott a filmről elmondani, a tévénéző dühében
azt se olvassa el, főleg hogy a kereskedelmi csatornákon a három-négy sornyi felirat fölött már ott bőg a cég üvöltőembere,
hogy feltétlenül maradjunk velük (mintha eddig „velük” lettünk volna), mert pillllllanatokon belül kezdődik valami, ami
műfajilag olyan szöges ellentétben áll az éppen véget ért film-

mel, hogy annak nézőjét föltehetőleg nem érdekli, de ha mégis,
akkor se unatkozza végig a „pillanatokat”, hanem negyedóra
múlva visszaül a tévé elé, annyi időt jelentenek a pillanatok.
A gyerekek mentálhigiénéjét karikával óvó tévéket egyébként
nem zavarja, amikor a kedves, vidám gyerekfilm utolsó levetített kockája után egytized másodperccel méteres ízeltlábúak
vágódnak a képernyőre, a gyerek ehhez már hozzáedződött, de
erről később. Utolsó levetített kockát mondtam, hiszen a filmet
nem szabad teljes terjedelmében végignéznünk. A feliratok
alatt a nézők egy része kikapcsolja a tévét, és nem látja a film
után következő reklámot. Mivel a reklámozó ezt nem szeretné,
a film végét le kell vágni. Gyakori, hogy a filmben elhangzó
utolsó szó után azonnal vágnak, tekintet nélkül arra, hogy a feliratokig esetleg még percek vannak magából a filmből. A néző
persze ilyenkor, ahelyett hogy kötelességtudóan végignézné a
reklámokat és rohanna vásárolni, dühöng és kifejezi reményét,
hogy aki megvagdossa a filmeket, egyszer műtőasztalra kerül,
és az orvos is ilyen nagyvonalúan vagdos majd.
A film levágott feliratai helyébe illesztett protézis a tévétársaságok állatorvosi lova. Az ember nem is hinné, hogy ebben a
nyúlfarknyi terjedelemben mennyi hibát lehet elkövetni. Természetesen szabott mezőszélességű adatbázissal dolgoznak,
így a hosszú című filmek pórul járnak, valahol három pontot
tesznek és nyissz. A helyesírási hibák a címekben viszonylag
nem gyakoriak, a melléütések a rendező és a főszereplők nevében annál inkább. Rengeteg a tévedés, például az E. T. végére
tett műfarok Erika Eleniakot főszereplővé teszi, mert akkoriban
vetítették, amikor a világ fölfedezte, hogy a sztár gyerekkorában játszott ebben a filmben tíz másodpercet, és valaki úgy látta eladhatónak a filmet, ha a színlap elejére odaírja a nevét. De
van olyan is, amikor a film végén az utána következő film adatai állnak, mert Mancika mellényúlt az adatbázisban. Hja, csak
az nem hibázik, aki nem dolgozik. Hogy a munka célja a károkozás és egyáltalán nem lenne szabad elvégezni, az más lapra
tartozik.
6. És persze van a filmek, filmesek és nézők elleni leglátványosabb merénylet, a másfél órás érdekes filmet félóra unalommal fűszerező megszakítások. Az ember elgondolkodik, miféle
lények azok, akik megkövetelik tőlünk, hogy Zeffirelli Rómeó

és Júliájának közepén, este kilenckor ugorjunk föl és rohanjunk el tampont meg vécétisztítót vásárolni. Mert másnap reggel már nem fogunk attól, hogy este reklámozták. Vagy csak az
a cél, hogy folyamatosan újraprogramozzák a készülékek előtt
ülő pénzköltőgépeket?
Természetesen a reklámozó óhajainak teljesítése után a tévétársaság magára is gondol, a közeljövőben látható erőszakfilmek összes blikkfangos jelenetét levetíti, mielőtt folytatná a filmet. Mire a mai kisgyerek végignézi Mary Poppins vagy Micimackó kalandjait, két tucat fölrobbanó házat és autót, gyilkosságot és hídról lezuhanó motorost szemlélhet meg a szünetekben, a tampon- és sörreklámok után.
De akkor miért nincsen piros karika minden egyes istenverte
filmen?

Ezt kívánom
Mint mondtam, vissza kívánom kapni a képernyőmet. Amikor
egy filmet megnézek, akkor a filmet lássam, elejétől végéig,
megszakítás nélkül, mert ez az óhajom és fizetek érte. Ilyenkor
a képernyő teljes felülete a filmé, emblémák, reklámok, akármik nélkül, mert zavarnak. Aki odateszi ezeket, bizonyára ki
lenne kelve magából, ha a taxija hátsó ülésén egy krokodilt fedezne föl; nem kifogásolhatja, ha én is protestálok hasonló dolgokért.
A tévétársaságok továbbra is maguk döntik el, hogy mikor és
mennyi filmet vetítenek; a fennmaradó idővel pedig azt csinálnak, amit akarnak. Egy szóval se kifogásolom, ha négyórás
show-műsort csinálnak a fékezett habzásról, ha Fábry kétpercenként bemondja, hogy aznap melyik sör a legjobb a világtörténelemben, esetleg ha a kérdések arról szólnak, hogy milyen
kedvező ajánlattal várja kedves vásárlóit a tecsó (A: 10%-os
árengedménnyel, B: 15%-os árengedménnyel stb.). Ezeket a
műsorokat ők csinálják, legyenek olyanok, amilyennek ők
óhajtják. Ha nem tetszenek, majd azzal szankcionálok, hogy
nem nézem ezeket.

Mert különben…
A kívánságaimat nem teljesítő tévétársaság, az ellenszegülő
reklámozó megleckéztetésére eddig is volt eszközöm: nem néztem a műsort, nem vásároltam a reklámozó áruját. Az eszköztár
azonban bővül. Videón úgy is meg lehet nézni egy filmet, hogy
áttekerjük vagy eleve már föl se vesszük a reklámokat; sovány
vigasz a cégeknek, hogy a sarkokat így is látom, hiszen az ott
reklámozott gigaműsor rég megvolt, anélkül hogy megnéztem
és profitot termeltem volna. Megfelelő szoftverrel még a sarkokat is el lehet homályosítani, hogy az emblémák kevésbé legyenek zavaróak.
Azonkívül pedig rohamléptekkel jön az internetes, digitális
televíziózás, és a mostani reklámparadicsomnak vége szakad.
Nyilván kitalálnak majd új stratégiákat, de ami nem tetszik nekem, azt nagyon gyorsan és hatékonyan büntethetem.
És vigyázat: több millió tévénéző van ebben az országban, és
egyre több lesz közülünk dühös.

2008.10.24.

A tévémaci nem halt meg
Bálint Ágnes sajnos igen. De a klubhíradóban csak a tévémacit
mutatták végig, alkotóját csak a királyi tévében nézhettük meg.
Talán oda lehetett volna figyelni, hogy melyikük halt meg.
De kétségtelen, hogy egy egységsugarú tévés szerkesztőnek nehéz megkülönböztetni az egyik celebet a másiktól. Mint ahogy
Mécs Károlyt is rendre utasították egy azóta elfelejtett műsor
forgatásán, mert neki más dolga is volt: „Tessék szépen várni a
sorára, a Pongó művész úr is kivárta.”*
Bálint Ágnes, Mécs Károly, Pongó művész úr, tévémaci – tévés szerkesztőnek egykutya.
*

Rosszul emlékeztem, Kállai Ferenccel történt az eset. Pongó művész úr,
polgári nevén Lassan Zoltán valóságshow-szereplő volt. (Szivárvány)
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St. Atisztika
A statisztika szent és minden híradótudósítás kötelező része.
Miután a békávések megvertek egy embert, a híradó rohant
minket értesíteni, hogy naponta tízezer ellenőrzést végeznek,
október 31-éig hárommilliót, és százharminchárom panasz érkezett ellenük.
Én is tudok statisztikázni. Egy átlagos békávéellenőr ütéseinek 75%-a, rúgásainak 60%-a talál, és a találatok 99%-a fáj. Ez
érintheti a sértett végtagjainak 80-100%-át, valamint törzse felületének 50-60%-át is. Belső szerveinek 10-20%-a szenvedhet
súlyos sérüléseket, amelyek későbbi gyógykezelése békávéellenőr-ütésenként és -rúgásonként akár egymillió forintjába is
kerülhet a társadalombiztosításnak. (Csak a találatot elért ütéseket és rúgásokat számítva.) Több ellenőr együttes ütései és rúgásai hatására az áldozat sérülései többletellenőrönként számítva 200-300%-kal is megszaporodhatnak.
Egy átlagos tévériporter egy évben 700-1000 riportot készít,
amelyeknek 70-80%-ához mellékel statisztikai elemzést. Ennek
során statisztikánként 5-10 számadatot közöl, ami egy évben
átlagosan 5000 számadat közzétételét jelenti. Ezeknek legfeljebb 5%-a olyan adat, ami érdekli a tévénézőt. A maradék
mintegy 4750 számadat közzétételéért a riporter úgy veszi fel a
fizetését, hogy csak untatta a nézőket. Ez évente több tízmillió
forint elpocsékolt pénzt jelent a tévétársaságnak.

2008.12.05.

Szaknyelven szólva
hullámot vetett
Azt mondja Vissy Karcsi bácsi, hogy a ciklon szaknyelven
szólva, a kedves pedig rögtön rávágja, hogy hullámot vetett. És
tényleg vetette, Karcsi bácsi ezzel folytatja a mondatot.
Szerintem az a műsor, aminek a tartalmát előre meg lehet
mondani, sablonos. A sablonos műsor pedig unalmas. Ami elég
baj, mert ráadásul még az időjárás is pocsék.
Van egy ötletem. Legyen érdekesebb a műsor, ha már ilyen
az időjárás. Vagy van egy még jobb ötletem. Ha már unalmas a
műsor, legalább legyen jobb az időjárás!
2009.07.14.

A kutya fizetett?
Rács János már a kutyájához se tud bemenni – mutijja a klub –,
lakat van a kertkapun, mert kilakoltatták, nem tudta fizetni a
kölcsönt.
És valóban. Kertkapu, rajta lakat, mögötte német juhászkutya
sétálgat, a kapu előtt Rács úr és a riporter.
Valami furcsa itt. Kilakoltatták a tulajdonost, de bent hagyták
a kutyát? Ki fogja megetetni? Szerintem nem kerek a történet.
Lehetséges, hogy
a) a kutya titokban kifizette a tartozást és most övé a ház;
b) a ház a hitelező banké, de a kutyát státuszba vették házőrzőnek;
c) a kutyaházon soha nem volt hitel, tehát a kutya teljes joggal maradhat;
d) egyáltalán nem igaz az egész, és a klubhíradó hatásvadász
eszközöket használ.
Lehet találgatni.

2009.07.14.

Gyerekekkel eteti
a szúnyogokat az RTL Klub
A tegnapi klubhíradó tudósított Rom községből, ahol mindent
ellepnek a szúnyogok. Az óvodásokat ki se engedik az épületből, csak a forgatás kedvéért mentek ki a kertbe.
Föl tetszik ezt fogni? Az óvó néni nagy nehezen bemenekíti
védenceit a szúnyogok elől, de akkor betoppan a forgatócsoport.
– Csók’lom, forgatunk, tess’ kigyünni a kertbe mán!
– Nem lehet, megeszik a gyerekeket a szúnyogok.
– Há ide tessék mán vazni! Épp a szúnyogokról forgatunk,
hé! Na gyerünk mán ki a kertbe, me’ nekünk még kétszáznegyvenhat riportot le kell máma vazni. Na! Na!
– De nem érti, hogy megeszik a gyerekeket a szúnyogok?
– Vasszus! Há vammég gyerek az ószágba éppen elég!

2009.09.30.

Utolsónak marad a tévémaci
Vitrayt és Szinetárt is kirúgták a köztévétől, mint minden nyugdíjast és gyakornokot. Nem csinálnak többé műsorokat, csak ismételnek. De Szomszédokat nem, azt beszüntették.
Ez persze állítólag csak egy időszak lesz, de hogy milyen
hosszú, arról nem szól a fáma. A kommunizmusba való átmenet negyven évig tartott, aztán érdeklődés hiányában elmaradt,
úgyhogy én is hosszú időszakra számítok. Aztán a Magyar Televízió újraindítása érdeklődés hiányában elmarad. Mert nyugdíjasok nélkül nincs múlt, gyakornokok nélkül pedig nincs jövő.

A sok ismétlés között esetleg majd ismét műsorra lehet tűzni
azt a rendszerváltás után forgatott szomorkás kis karcolatot,
amelyben az egész MTV üresen tátong, csak ketten maradnak:
Antal Imre meg a tévémaci.
Antal Imre sajnos már nincs meg. Marad a tévémaci.

2010.05.13.

Médiacézár korunkban
A kezembe került néhány a tévériportjaink közül, és beléjük
kukucskáltam, csak azért, mert láthatom őt bennük. De azért elgondolkodtam rajtuk és eszembe jutott pár dolog.
A riport az avatási ünnepélyről, amikor lekegyeskedett hozzánk a miniszter. Klassz dolog volt, nagyon tetszett nekünk,
hogy többet szerepeltünk benne, mint a miniszter. Szabályos
mélyinterjú volt. Akkoriban volt egy riporter, nevét fedje jótékony homály, akinek az volt a szokása, hogy mindenkitől statisztikát követelt, mindenkitől idegen szavak magasröptű ismeretét várta el, és mindig kérdéssorozatokat zúdított a riportalanyra. A hatéves Ödönke megnyerte az iskolai rajzversenyt.
„Kedves Ödönke, mondd, milyen stratégiával készülsz a rajzversenyre? Milyen grafikai technikákat alkalmazol? Milyen
perspektívába helyezed a szubjektív szkéné objektumait? Szoktad-e obszerválni riválisaid ópuszait, mielőtt alkotói transzba
emelkednél? Megfigyeléseid szerint a hatéves gyerekek hány
százaléka foglalkozik szabadkézi rajzzal művészi szinten, illetve mennyi ebből a fiúk és mennyi a lányok aránya százalékpontok szerinti bontásban?” Mire Ödönke: „Aha… rajzolni
szokok…” No, szóval Jótékony Homály minket is meginterjúvolt. Kérdéssorozat, statisztika, magasröpt. Csak hát mi értettünk ahhoz, amiről beszéltünk, úgyhogy klassz kiselőadást kapott, duettben. Nemigen vágtak rajta. A miniszteren sokkal többet.
Meg az aláírásgyűjtéses riportok. Most is az járt a fejemben,
ami öt éve, amikor készültek: hogy a tévéseket micsoda bűvös

kábulatba ejtik a kerekek. Mi persze megadtuk az örömüket,
lelkesen parádéztunk a kedvükért, az egyik stábbal kimentünk
a zöldséghez és bevasaltunk pár aláírást, legyenek vágóképeik.
Lettek, az utcán az operatőr előrevágtatott és leguggolt, hogy
szuperplánban vehesse a bűvös pillanatokat, ahogy közelednek
a KEEEEREKEEEEK, mi meg lelassítottunk araszolásig, hogy
legyen ideje fölkészülni. Imádták.
Mindazonáltal a fotónak nincs köze a riportokhoz, ámbár perszonálunióban van azok főhősével.
Apropó, kerekek, az meg a Corában történt, hogy szokás szerint elszakadtunk egymástól, én mászkáltam mindenfelé, aztán
már csak nekiálltam megkeresni. Szaladok, egyszer csak meglátok valamit a szemem sarkából: Krisz, Krisz! közbe biciklik
voltak.

2010.07.08.

Szegény Ihos József
Ihos József szomorúan állapítja meg, hogy Kató néni derékba
törte a pályafutását, mindenki a tájszólásos, nevetséges idős
asszonnyal azonosítja. Hiába találna ki egy új karaktert, nem
kell senkinek.
Akkor már én is szomorú vagyok. Mert megint azt látom,
hogy valaki körül az események logikusan történnek, és ő az
egyetlen, aki nem érti őket, ráadásul egy tehetséges, híres ember.
Én ott voltam, amikor Kató néni megszületett. Akkoriban a
Szeszélyes évszakok még csak negyedévente, évszakonta jelentkezett, és csillogó szemekkel vártuk. Egy ízben Antal Imre
elbeszélgetett Ihossal, aki föltette a kendőt, de nem történt semmi, Antal pedig megkérdezte: És most? Most itt egy kicsit
megcsippentem, mondta Ihos, és egy szempillantás alatt átalakult Kató nénivé. Fantasztikus volt. Zabáltuk.
Aztán Ihos legközelebb is Kató néni volt, és megint és megint
és megint. Már nem zabáltuk annyira, viszont jobban ismertük.
Ihost Kató néni tette ismertté, azelőtt nemigen tudtuk hova tenni ezt a nevet. Akkor már azokban a számokban is ráismertünk,
amiket ő írt, de nem játszott bennük. Máthé Erzsinek és Tábori
Nórának volt egy sokáig játszott sorozata, két falusi nénike voltak, a nevekre már nem emlékszem. A jelenetek úgy működtek,
hogy mondjuk Juli néni mondott valamit, teszem azt voltak
Szolnokon háztűznézőben, amire Mari néni megkérdezte, hogy
ki nősül, senki, akkor milyen háztűznézőben, hát kigyulladt a
ház. Hahota. Következő mondat, Mari néni felvezet valamit,
aminek nincs köze se Szolnokhoz, se a háztűznézőhöz, Juli néni elüti a labdát, Mari néni lecsapja. És ez így ment, amíg vége
nem lett a jelenetnek. Az embernek az volt az érzése, hogy Ihos
két-három mondatos párbeszédeket írt, egyenként kártyalapokra írta őket, aztán összekeverte. A poénok nem voltak különösebben rosszak, de amikor egy jelenet nem jelenet, csak poénfelsorolás, az fárasztó. De üsse kavics, ilyet is lehet. Csakhogy
aztán eljött az a korszak, amikor minden Évszakok-adásban, de

akkor már havonta, Ihos menetrend szerint jelentkezett az ő poénfelsorolásával. És ez már borzalmas volt.
Lehet, hogy Ihos ki tudna találni egy nagyon klassz karaktert,
lehet, hogy százat is. Talán egyszer megteszi; egy igazi művész
bármikor képes újat kitalálni és újra kezdeni. Sajnos arra nincs
garancia, hogy ezt bárki észreveszi és megcsinálhatja az új karaktereket a publikum előtt, mert aki nem ismeri Ihost, az miből hinné, aki pedig ismeri, annál fellép Kató néni mint fehér
elefánt.
Mármost Kató néni tájszólásos is volt, idős is volt, asszony is
volt, de hogy nevetséges lett volna, azt sajnos tagadnom kell.
Eleinte még igen. De Kató néni is csak poénokat sorolt fel. Régi falusi népszokásokat, volt például a suttyantott huttyantás,
amikor a legények körbe álltak, a lányok pedig – és következett
valami kétértelműnek szánt csattanó, aminek nem volt két értelme, egy se volt neki, de obszcénül lehetett érteni. Klassz
volt, jópofa. Egyszer. De legközelebb Kató néni elmesélte a
huttyantott suttyantást, amikor a leányok körbe álltak, a legények pedig – kétértelmű csattanó semennyi értelemmel, amit
obszcénül lehetett érteni. Évekig ismételgetve ez se jó nem
volt, se nevetséges. Csak fárasztó.
Az a baj, hogy Ihos pechje Kató nénivel nem az egyetlen a
humortörténetben. Galla Miklósnak volt egyszer egy száma,
amiben az amerikai showmaneket parodizálta. Úgy rémlik, egy
teljesen szokványos öltönyben volt, és az amerikai blikkfangshowmanek stílusában primitív poénokat adott elő. Dőltünk a
nevetéstől, mert egy jelenséget ábrázolt, élethűen, és ez volt a
jelenetben a jó, nem a poénok. De Galla félreértette a sikert, és
belemerevedett ebbe az állapotba. Még rengetegszer előadta a
showmanszámot, lehetetlen színű öltönyökben, és már nem
volt jó. Már nem parodizált valamit, hanem ő volt a valami.
Mintha Kazal az emlékezetes jelenet után évekig újra meg újra
bort kóstolt volna.
Talán Hacsek és Sajó évtizedes sikerét értették félre. Ez a
szám 1928 óta újra meg újra felbukkan a magyar kabaréban,
Vadnai László későbbi szerzőket is megihletett, színészek nemzedékei játszották, óriási siker mindmáig. Én nem tudom, hogy
ők miért maradtak meg sikernek, és Kató néni meg a Galla-féle
showman miért kopott meg néhány fellépés után. Lehet, hogy

csak annyi a különbség, hogy Hacsekék az egyik poén tartalmáról asszociálnak a következőre, a jelenetet nem lehet néhány
mondatonként fölszabdalni és összekeverni. Lehet, hogy az
okozza, hogy az ő félreértéseiknek értelme van, a káka tövén
rottyantás meg csak mulatságosan hangzik.
Én ezt nem tudom, nem vagyok humorista vagy bármilyen
szakértő. De azt látom, hogy Ihos és Galla nyomdokait mások
is követik. Szilveszterkor láttuk egy humoristaverseny döntőjét,
a címét elfeledtem, nem sok emlékezetet érdemel, ámbár ismerős fiatalember is szerepelt. A versenyzők többsége ugyanúgy
csak összefüggés nélküli poénokat sorolt, mint Kató néni és a
showman. Közülük annak az egynek volt értelme, aki Gallát
parodizálta (a nevét már nem tudom), neki emlékszem egy poénjára. Tegnap főztem egy kis levest. Nagyon lassan főtt meg a
tészta. Hát nem csigatészta volt?! A poén nem rossz, mint poénnal nincs vele semmi baj, csak része egy összefüggéstelen
poénfelsorolásnak, se előtte, se utána nem történt azzal a levessel vagy tésztával semmi. Persze amikor Gallát parodizáljuk,
akkor a szövegét is parodizáljuk, tehát összefüggéstelenül kell
poénokat felsorolni, csak ezzel meg az a bibi, hogy Gallát nem
szabad parodizálni.
Két ember ismeretes a közelmúlt történetében, aki nagyon ingerlő egy parodista számára, Galla és Torgyán. Óva intek tőlük
minden parodistát, mert őket annyira könnyű parodizálni, hogy
a siker garantált, tehát értéktelen. Én tökéletes antitalentum vagyok parodistának, de Galla és Torgyán jellegzetes beszédmódját még én is tudom parodizálni!

2010.07.14.

Portugália egy város
Olvasónk küldött linket erre a cikkre, ahol azt írják: „ráadásul
egy hete a portugál futamot is törölni kellett a várossal történő
megegyezés hiánya miatt”. Olvasónk szerint ebből az jön ki,
hogy Portugália egy város.

Hát szerintem is. De legalább szép nagy város. A zavaró hatás kikerülhető lett volna, ha korábban megemlítik, hogy Liszszabon, Porto, Bragança vagy mit tudom én, mert akkor onnantól lehet úgy említeni, hogy „a város”. Általában a határozott
névelős főnevek akkor használhatók, ha megmagyaráztuk,
hogy „az asztal” melyik asztal. Különben suta és értelmetlen.
Az elnök találkozott a királlyal és áttekintették a térség problémáit. Kitértek a hajléktalanok helyzetére és a kábítószer-kereskedelem növekvő gondjára.
Ilyen mondatokat naponta olvasunk az újságban, és nincs is
velük semmi baj, mert a korábbi mondatokban ott van, hogy
melyik elnök, melyik király, melyik térség. A hajéktalanok és a
kábítószer-kereskedelem viszont előzetes magyarázat nélkül is
jó határozott névelővel, mert ezek olyan általános főnevek,
amiknek nincs szükségük ilyesmire. Hajléktalan sok van, de „a
hajléktalanok” mint kategória csak egy, akkor is, ha a New
York-i hajléktalanok életükben se találkoztak a habarovszkiakkal.

2010.07.16.

Összeomlik régi világunk
A televízió mindmáig egy illedelmes, jólnevelt világ volt. A riporter kiment az utcára és meginterjúvolta a nagy szakállú motoros vagányt, akit maffiatevékenységgel vádoltak, a hajléktalant meg a prostit, és azok szépen válaszolgattak. Igen, amikor
a rendőrök igaztalan váddal illettek minket, az módfelett kellemetlen volt. Nagyon haragudtunk miatta. Az utcai verekedések
rendkívül zavaróak. A közbiztonsággal is problémák vannak, a
múlt héten egy zsebtolvaj zaklatott, de erőteljes ütésekkel illettem az arcát.
Mert ha nem ilyen szépen és csiszoltan beszéltek, akkor nekik ugrott a sípolós ember és úgy kisípolta őket, hogy még
másnap is csengett a fülük.

Hanem mostantól minden másképp lesz. Az amerikai ORTTnek, amit ott FCC-nek hívnak, bíróságilag megtiltották, hogy
kisípoltassa a csúnya szavakat. Mert alkotmányellenes. Az emberek olyan stílusban beszélnek, ahogy nekik tetszik, alkotmányilag joguk van hozzá.
Az FCC feltehetően azt felelte, hogy a kurva életbe, basszátok meg, mert általában az erkölcscsőszök iszonyú csúnyán beszélnek, én legalábbis megjegyeztem azt a kórházi nővérkét,
aki rettenetesen letolta azt, aki oly irtóztató szóra vetemedett,
hogy barom, viszont a gyerekek hallótávolságán belül nem zavartatta magát oly szót kimondani, hogy fasz. De momentán
nem ez a lényeg, mármint hogy az FCC mit felelt, hanem hogy
ha csúnyán beszélni alkotmányos alapjog, és a jómodor törvényileg nem előírható, akkor ezzel elkezd repedezni a Szent Prüdéria fala.
Az továbbra se lesz, hogy a rendőr ahelyett, hogy „a tett színhelyén elfogtunk egy úriembert véres késsel a kezében”, azt
nyilatkozza, hogy „elcsíptünk egy faszit”, de akit letolnak,
hogy merészelik illetlen szók elhagyni tollát, az hivatkozhat az
alkotmányra. Tökmindegy, hogy amerikai-e az illető, mert az
illetlen beszédet más ország alkotmánya se tiltja, például a magyar se, bassza meg, tehát mindenki úgy beszél, ahogy kedve
és kultúrája diktálja.

2010.08.26.

Akar az olvasó
milliomos lenni?
A világon a legegyszerűbb dolog. Íme egy cikk, amely utat mutat a homályban. Ez a sikeres művészpalánta keresett százötvenezer fontot, és máris milliomos. Hogy csinálta? Sehogy,
nem is tud róla. Ő csak százötvenezredesnek hiszi magát, de
nálunk milliomosnak számít.
Íme tehát a tökéletes recept.

1. Szerezzen be az olvasó, akár csak átmenetileg is, legalább
53 217 forintot.
2. Számítsa át kambodzsai rielbe. Egymilliót meghaladó öszszeg fog kijönni.
3. Örüljön neki tíz másodpercig.
4. Gondolkodjon el, hogy ezzel most mitől jobb.

2010.09.01.

Termékelhelyezés
A Duna tévé ötlete fel fogja lendíteni a hazai fodrászok forgalmát: az embernek égnek áll a haja az olyan szavaktól, mint
„termékelhelyezés” meg „reklámelhelyezés”. Elhelyezni annyit
jelent, hogy négy ember lefog minket, kettő szétfeszíti a szánkat, a hetedik pedig lenyomja a torkunkon a reklámot.
Jó, hogy emlegetik a Família Kft-t, azt hiszem, az volt a hazai
televíziózás mélypontja. Most megnéztem az IMDb-n a főszereplők későbbi pályafutását, senki nincs közülük, aki a sorozat
befejezése után öt éven belül kamera elé állt volna, és rögtön
jön az emberben a kérdés, hogy akkor is miért. Mert az a ripacséria, amit ott műveltek, nem múlik el nyomtalanul, kételkedem benne, hogy ezekből az emberekből valaha megint színész
lett volna – és mindezt azért, hogy eladjanak néhány tonna kávét meg könyvet. Emlékszem egy esetre, amikor a nagypapa
kézbe vett egy könyvet, arra már nem emlékszem, ki és miért
adta a kezébe, mondta a címét, aztán jelentőségteljesen: „Édesvíz Kiadó. Jó, el fogom olvasni.” Anyád, mondtam az idős művésznek, így nem beszélünk, az ember nem olvassa föl a kiadó
nevét, mert senkit sem érdekel, hogy melyik kiadó adta ki a
könyvet, amit kézbe veszünk!
Hát ezt a szépséges világot hozza vissza a Duna, legalábbis a
cikk szerint, mert a sorozatot persze nem láttam, ezek után nem
is kaptam kedvet a megnézéséhez. A recept egyébként kitűnő.
Csinálunk egy forgatókönyvet, veszünk hozzá egy köteg színészt (mennyi most a csonkaandrás kilója az Ecserin?), azokat

betesszük egypár jó bige mögé, mert színész azért kell ám a sorozatba, de elsősorban a bige látsszon. Az adja el a Terméket.
Bige Audin, bige a Symbol étteremben, bige iPhone-nal, bige
Audin, bige a Symbol étteremben, bige iPhone-nal.
Én igazán nem vagyok azzal vádolható, hogy Barátok köztrajongó lennék, a Barátok közt talán a második legprimitívebb
magyar tévéműsornak tartom a Família Kft. után (viszont nem
is vagyok azzal vádolható, hogy ócsárolom, de nyálcsorgatva
nézem – nem nézem nyálcsorgatva, egészen más módon nézem
és okom van rá, hogy nézzem), de azt az egyet kénytelen vagyok a javukra írni, hogy legalább a reklámáradatot kihagyják.
Elvből, ez meg lett mondva, hogy aki reklámozni akar, az vegyen reklámidőt, de ők Sör márkájú sört isznak és a XXIV. kerületben élnek. Tény, hogy nemlétező tárgyak és helyek szerepeltetése nem túl valószerű, de kizártnak tartom, hogy ember
képes lenne olyasmit kitalálni, ami a Barátok közt még valószerűtlenebbé tenné. Azt sajnos nem tudják megoldani, hogy
nemlétező márkájú autóval járhassanak, de legalább nem hangzik el az autó márkája, a kamera nem foglalkozik az orrán levő
emblémával – autó és kész. (És mindegyiknek GMO–00-val
kezdődik a rendszáma.) Kárpótolják magukat a közbeiktatott
reklámokkal, a tegnapi adag még itt van kéznél, megmértem.
Az első „rész” hét és fél perc, a második tizennégy, a kettő között tizenkét perc reklám. Végeredményben ez tisztességes üzlet, ők felveszik a pénzüket a reklámért, a néző meg szépen áttekeri a reklámot, mindenki jól jár, a reklámozót kivéve.
Tény, hogy vannak, akik csüggenek a Barátok köztön, őket
talán az se zavarná, ha nem kávét innának, hanem dzsekobszaromát, és mindenkinek ótépés embléma lenne a zakóján. A
Diplomatavadász agyament alaptörténetét olvasva gyanítom,
hogy ők ezt is imádni fogják, és rohannak a Symbol étterembe
vacsorázni, hátha találkoznak kedvenc ribanchőseikkel, de nem
esznek sokat, mert Audira spórolnak.
Nincs ezzel semmi baj. Minden közönséget megillet a jog,
hogy a neki megfelelő színvonalú műsorra igényt tartson.
Én csak egyet szeretnék kérni. Szólítsuk most már a Duna tévét is az őt megillető néven, kereskedelmi televíziónak.

2010.10.14.

Reklámtalan,
de nem ribanctalan
A Duna tévé újravágja a ribancos tévésorozatot, mert mégiscsak volt benne reklám.
A hazugság eltarthatósági ideje másfél hónap. Szeptember
elején még megvetették a kis lábaikat, nem, nem is igaz, hogy
mi ledöngöljük a reklámot a tévénéző torkán, abszolút merő
véletlenség, hogy mindig mindenki a Symbol étteremben eszik,
ami egyébként Budapest legmenőbb étterme, állati klassz kajával, és ezen a héten dupla szalonnát teszünk a túrós csuszára,
ráadásul húsz százalék engedményt adunk mindenkinek, aki a
tévésorozatból kivágott kupont bemutatja, Symbol éttereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
Hát igen, ismeri be most a Duna tévé lesütött pillával. Reklámoztunk. Nem, nem hazudtunk, az volt az igazság. Most buktuk, és innentől más az igazság. De meg tudjuk magyarázni, áll
elibénk dacosan a Duna tévé, és megpróbálja kidunálni magát.
Igazából az történt, hogy életszerűségileg nem lett volna elég
életszerű, ha a szereplők olyan életszerűtlen étterembe járnak,
ami az életben nem is létezik, mert hát szóval tessék megnézni
másik sorozatokat, mondjuk a… a Dallast, az ugye például
Dallasban játszódik, ami tényleg létezik, vagy a… a… a Miért
éppen Alaszka, az meg ugye Alaszkában játszódik, és az is létezik, szóval hát tetszenek érteni. És ugye autóban is kellett ülniük nekik, mert hát ugye a huszonegyedik században Európában enélkül mégse lenne életszerű, és hát mégse gyárthattunk
külön Autó márkájú autókat, de azért választottuk az Audit,
mert ez majdnem ugyanolyan, meg mert egyébként az Audi a
haladás technikája, most tíz százalék kedvezménnyel a lehajtható tetősre is, Audi, Audi!
Ezzel a tévé megkönnyebbülten felsóhajt, mi pedig várjuk a
következő bepróbálkozást. Ebben a sorozatban most már nem
lesz reklám, de megmarad a sok ribi… ribizliszörp tíz százalék
engedménnyel csak most, csak önnek!

2011.01.27.

Gyerekek a csatornában
Állítólag gyerektévét csinálnak az M2-ből, a Comment:com
meg is interjúvolta az olvasókat, hogy mi legyen a neve. És záporoznak a túlnyomórészt bugyuta javaslatok. Szó se róla, a javaslatok nem azért buták, mert az embereknek nincsenek jó ötleteik, hanem mert szemlátomást nem látják értelmét az egésznek. Sokan meg is mondják.
Én se látom. Rögtön az az eset jutott róla eszembe, amikor –
talán a kilencvenes évek végén – a tévémaci hosszabb ideig tartó száműzetés után visszatért a képernyőre, és nagy parádéval
megszavaztatták a gyerekeket, hogy melyik csatornán legyen,
az egyesen vagy a kettesen. Már meg nem mondom, melyik
nyert, a tévé közhírré tette, és onnantól azon a csatornán ment.
Mondjuk két hétig. Lehet, hogy két hónapig. Aztán áttették a
másik csatornára. Gondolom, volt egy beszélgetés egy irodában.
– De főnök, a gyerekek megszavazták, hogy…
– És ki nem szarja le?
Onnantól a másik csatornán ment a tévémaci, talán három hónapig. Aztán megszüntették, nyilván nem fogyott elég tampon.
Azóta nem láttuk.
Gyerekcsatorna? Óriási ötlet lenne. Amikor én gyerek voltam, minden szombaton és vasárnap kora reggeltől késő délelőttig, délig gyerekműsorok mentek. Az egyesen, amit akkor
még nem hívtak egyesnek, mert kettes még nem is volt. Az ország egyetlen tévécsatornáján. Sok gyerekműsor.
Mostanában mindenfelé vannak gyerekműsorok. Reggel, délben, este, mindenféle csatornán (kivéve a királyit). Ötletszerűen. Például most szombaton az egyesen fél tíztől fél tizenkettőig gyerekműsorok mennek, nem is rossz, csak sajnos történetesen csupa rajzfilm és egy mesefilm, de lám, 2010-ben forgatták
Magyarországon, íme, van magyar gyerekfilmgyártás! Meg a
hírverés is megvan hozzá, a címe Rest mese, a Port.hu odalöki
nekünk a rendező és az operatőr nevét, gyerekfilmben ugye
azok a legfontosabbak, meg egy rövid tartalomismertetőt. Fi-

gyelem, a műsorújság a tévécsatornától kapja az információit, a
tévécsatorna pedig elméletileg azért vetít műsort, mert ebből él,
de megint elképzeltem egy beszélgetést.
– De főnök, ha nem adunk semmi infót erről a mesefilmről,
nem fogják megnézni.
– És ki nem szarja le?
A szombati nap hátralevő részében az egyesen nincs gyerekműsor, hiszen a gyerekeknek délre ágyban a helyük. Vasárnap
viszont reggel kilenctől déli tizenkettőig masszív kereszténykedés van, délután pedig minek lenne gyerekműsor?
Nézzük a kettest. Szombat délelőtt nincsen gyerekműsor, van
viszont helyette Mindszenty-per, háromnegyed óra kérődzés a
múlton. Délután sincsen gyerekműsor. Vasárnap viszont van,
kilenctől tizenkettőig, bizony! Délután már nincsen, három óra
masszív kereszténykedés (az előző napi műsor ismétlése) és két
és fél óra sport közé csak egy film fér be. Az éppenséggel Xaver Schwarzenberger, szóval nem akármi, de hát nem gyerekműsor.
Hétköznap? Végignéztem a két királyi csatorna műsorát a következő hétre. Szombaton az egyesen, vasárnap a kettesen lesznek délelőtti gyerekműsorok, ámbár a kettes vasárnapjából levesz másfél órát egy karácsonyi filmdráma, ami ugyan feltehetően egy helyes kis gyerekfilm, de dráma van írva, úgyhogy
nem biztos, hogy a gyerekek meg fogják nézni.
Hétköznap semmi más, csak a kettesen este hat és hét között
valamikor Marco és Gina, olasz animációs sorozat. Alá odaírva
apró betűkkel: Esti mese. Amiről most nem lehet tudni, hogy a
Marco és Ginát szánják esti mesének, vagy utána lesz még egy
esti mese. A kettő együtt huszonöt perc, de ez nem jelent semmit, lehet, hogy az olasz rajzfilm tizenöt, a mese tíz perc, belefér. Szóval lehet, hogy a Marco és Gina után igazi, valóságos
esti mese megy a tévében. Az is lehet, hogy tévémaci is van
hozzá.
– De főnök, ha nem mondjuk meg, mi van az esti mesében,
nem fogják megnézni.
– És ki nem szarja le?
Egyébként nulla. És ami van, az szinte mind rajzfilm, kicsi
gyerekeknek. Tízéves kortól tizenhat évesig – semmi!

– De főnök, a gyerekek egyharmada semmit se talál a műsorban, ami érdekelné.
– És ki nem szarja le?
Szóval erről startolunk. Szó se róla, volt ez még így se, néhány évvel ezelőtt még végigájtatoltuk a szombat-vasárnap délelőttöket, mindkét csatornán. Amikor éppen nem, akkor olyan
magvas műsorok mentek, amiket a felnőttek se néznek, nemhogy a gyerekek, például a szíriai Margat restaurálásáról (pedig
csupa magyarok csinálják ám!) meg az erdőbényei gubacsapók
céhládájáról (ezt a szót háromszor kellett elolvasnom, mert először értettem, hogy milyen állat, de mi az a gubacsa, másodszor már világos volt a gubacs is meg az apók is, de mi közük
egymáshoz), szóval kétségkívül hallatlanul fontos műsorokat,
amik darabkákat mentenek meg a kultúrából, csak az emberek
nem nézik őket. Evvan.
Úgyhogy nekem nehéz elhinni, hogy a királyi tévé komolyan
gondolja a gyerekműsorokat. Mert ha komolyan gondolná, akkor már eddig is lennének.
– De főnök, az emberek nem hisznek a terveinkben.

2011.03.27.

Az utolsó kínai
csatornaválasztó
Aiszin Csioro Pu Ji, az utolsó kínai császár belépett a trónterembe, körbehordozta pillantását alattvalóin, és tisztán csengő,
erőteljes hangon azt mondta:
– Értesítjük Kedves Nézőinket, hogy az m2 SD 4:3-as változatának műholdas sugárzása április 1-én megszűnik. A továbbiakban csak a 16:9-es változat lesz elérhető. Egyéni műholdvevőt használó nézőinknek a műholdvevő csatornaválasztóján az
m2 elnevezésű csatornát kell választaniuk. Amennyiben ez eddig nem volt beállítva, akkor újra kell hangolni az adott csatornát. Ha előfizetési díjas szolgáltatás részeként, vagy kisközös-

ségi antennarendszeren keresztül látják az m2-t, akkor a nézőknek nincs teendőjük, az átállítást a szolgáltató végzi el. További információ az MTV Képújság 318. oldalán olvasható.
A császári protokollnak megfelelően a három főmandarin
egyike ezalatt szakadatlanul kiáltozta:
– M2! M2! M2! M2!
A másik főmandarin azt kiabálta:
– Csak tizenkét éven felülieknek! Csak tizenkét éven felülieknek! Csak tizenkét éven felülieknek! Csak tizenkét éven felülieknek!
A harmadik főmandarin pedig két zászlót lobogtatott, pirosfehér-kék és piros-fehér-zöld csíkokkal, és rikoltozott:
– Holland–magyar! Holland–magyar! Holland–magyar! Holland–magyar!
De mielőtt az olvasó szaladna bejegyezni mindezt készülő kínai történelemkönyvébe, szólok, hogy mindez csak tizenöt másodpercig tartott. Akkor leállítottam a videót és kikapcsoltam a
tévét, csak a feliratok legelejéig jutottam el. Úgyhogy nem lesz
meg nekem a Bertolucci-film.
1989-ben írtam egy levelet az MTV 2-nek, akkoriban talán
így hívták, amiben rájuk förmedtem, hogy tüntessék el azt az
emblémát a képernyő sarkából, mit keres az ott. Alig pár hete
volt látható. Az akkor még létező Rádió- és Televízióújság
meghökkent kis cikkben emlékezett meg a levélíróról, „akit levele alapján intelligens férfinak kell tartanunk”, ezeket a szavakat megjegyeztem, könnyű volt, ritkán mondanak hasonlókat.
Kaptam egy válaszlevelet Érdi Sándortól, amiben az állt, hogy
intézkedik az embléma levételéről. És az embléma csakugyan
el is tűnt az MTV 2 sarkából. Az egyesen, azt hiszem, akkoriban nem volt.
Ennyi kellett csupán: egy indulatos levél egy tizennyolc éves
sráctól, és az ország két tévécsatornájának egyikéről eltűnt a
csatorna logója. Csak néhány hónapra persze, aztán visszatették. (Pont mint egy évtizeddel később a tévémacival, róla is
volt szavazás, hogy melyik csatornán legyen, a gyerekek megszavazták, hogy melyiken, és akkor csakugyan odatették. Pár
hétre. Aztán száműzték a másikra, hiszen kit érdekel, hogy mit
akarnak a gyerekek? Ha már direkt megkérdeztük őket? Úgyis

ebben az országban nőnek föl, kezdjék el tanulni a játékszabályokat. Később népszavazás is lett a kettős állampolgárságról.)
Innentől kezdve énvelem senki nem hiteti el, hogy 1989-ben
a tévének bármiféle értelmes elképzelése volt arról, hogy miért
rak logót a képernyő sarkába. Csak. Nyugaton is van, fú, nekik
már ott lóg a lógójuk és a sarokban lóbálják, hű, de állati
klassz! Ennyi a magyarázat. Mert aki okkal csinál valamit, azt
nem téríti el a szándékától az, hogy tízmillió néző közül az
egyik mit ír. Egy országos intézmény vezetősége megfontolt
döntést hoz arról, hogy milyen stratégiát kíván követni, és ha
ebbe az is beletartozik, hogy a sarokba emblémát rakunk, akkor
odarakjuk és kész, senkit sem érdekel, hogy a nézők egytízmilliomod része milyen levelet ír. Legfeljebb ő majd nem nézi.
A kettes csatorna nem így viselkedett, amiből én azt a következtetést vontam le, hogy fogalmuk se volt, mit akarnak. Ha
pedig 1989-ben tettek valamit anélkül, hogy elképzelésük lett
volna róla, miért teszik, akkor milyen alapon higgyem, hogy
most van? És különben is. Mint tudjuk, az űrrepülőgépek
üzemanyagtartályainak átmérőjét a római lovak seggének mérete határozta meg. 2011-ben azért van embléma a tévécsatornák adásain, mert 2010-ben is volt, akkor pedig azért volt
ott, mert 2009-ben is. Senkinek nem jut eszébe ellenkező döntést hozni. Ez a divat. Ha visszatekerjük a majmolási láncot,
akkor ott fogunk kilyukadni, ahol először rakták ki a csatorna
emblémáját a sarokba, alighanem évtizedekkel ezelőtt, bizonyára az Egyesült Államokban. Hadd jegyezzem meg halkan,
hogy az amerikai tévézésnek számos tulajdonsága van, amiket
a magyar tévések zsigerből elutasítanak, és a nézők egyetértenek velük. Miért pont ezt muszáj követni?
Az emblémába valahogy belenyugodtam; az összes tévének
mégsem írhatok levelet, az ember beletörődik abba, ami ellen
nem tud tenni. De a képernyőnek négy sarka van; egyelőre. Ha
egyszer megjelennek a hat- vagy nyolcszögletű képernyők, akkor tudni fogjuk, hogy a cél a minél több sarok és a bennük elhelyezhető minél több reklám volt.
Már a Pirítós hasábjain is megénekeltük a képernyő különböző sarkait, szükségtelen őket mind újravenni. Most se szólnék,
ha a tévé nézőkitolási főosztálya nem halmozta volna össze a
három sarokba berakott emblémákat a végtelenségig ismétlődő

szöveggel, értesítjük kedves nézőinket, értesítjük kedves nézőinket, értesítjük kedves nézőinket, ez szemlátomást napi hetvenkét óra hosszat megy, mert a Bertolucci-filmet még tegnap
este nem láttam, most pedig az Ida regényét nem látom emiatt.
És elgondolkodom, hogy mi lesz az április 1-én (helyesen: 1jén) megszüntetett akármilyen sugárzás után. Nézi még valaki
azt a csatornát, amitől feltehetően hetekig vadították el ezzel a
nézőket? Egyáltalán: eltűnik majd akkor a felirat? Nyugtalanít
a gyanú, hogy nem. Túl sok tacepaót láttam kórházi folyosókon, hogyaszongya Tisztelt Betegeink! A dialízises betegek hatékonyabb ellátása érdekében a labor rendje 2003. szeptember
18-tól az alábbiak szerint módosul – és ez ugyanúgy ott virít
2008-ban, sőt az az érzésem, 2118-ban is, ha le nem bomlik a
papír.

2012.02.12.

Istentől eredeztetett jog
Furcsák az emberek, hiába. De én voltam a hülye, rá kellett
volna jönnöm, hogy mibe gázolok.
Gyanútlanul fölhívtam a figyelmét, hogy nem helyes, amit
tesz. Egy blogcikkben rövid méltatást írt egy filmről, és a végén levonta a tanulságot, hogy a film éppen ugyanazokat az értékeket hordozza, mint az ő szolgáltatása, és kattints ide a megrendeléshez. Sajnos a szavaimat nem tudom itt idézni, mert
nincsenek meg. Igen pikírten reagált, ámbár én megpróbáltam
elmagyarázni, hogy őt védeném attól, hogy bepereljék – persze
gondolhatnánk, hogy egy milliárdos filmvállalat majd éppen az
ő blogcikkét fogja tanulmányozni, de hát nem is nekik kell,
elég ahhoz egy magyar ügyvéd –, de nem hallgatott végig, kitörölte, és épp csak a facebookos ismeretséget nem szüntette
meg, minden egyéb módon letiltott.
Azon nem lepődöm meg, hogy az emberek megsértődnek a
kritikán. Csak a reakciót furcsállom. Ha két hete ismernénk
egymást, akkor nyilván kihajít az ismerősei közül, és másnap

már a nevemre sem emlékszik. De tizenvalahány éve, még a
múlt évezredből ismerjük egymást. Még így is érteném, ha töröl az ismerősei közül, ha akkora nagy szörnyűséget írtam, de
nem tette. Megmaradtam a listában mint telefonkönyvi adat.
Persze ennek a cikknek a linkjét majd kirakom az oldalára,
mert ezt az egy jogosultságomat nem vonta vissza (talán csak a
törléssel együtt lehetne, mit tudom én, sose próbáltam embereket ilyen rafinált módon kizárni, én valakit vagy törlök, vagy
nem törlök). De gondolom, majd kitörli, és ha az eddigiekkel
arányban akar reagálni, akkor repülőgépet bérel és bombát dob
a házra, de hát mit tudok tenni, ősidők óta szokásom, hogy ha
valakiről írok, aki nem közszereplő, és értesíteni tudom, hogy
írtam róla, akkor megteszem.
Szóval az itten a bökkenő, hogy belegázoltam az ő Istentől
eredeztetett jogába. Ezt például egy-egy filmben temetkezési
vállalkozóknál lehet megfigyelni; mit tesz Isten, pont ma láttam a Columbónak azt a részét, amiben a gyilkos Johnny Cash
(az énecash), és a temetésen Columbo összeakad a vállalkozóval, aki nekiáll leadni neki a szokásos dumát, hogy hát egyszer
mindannyian és gondolt-e már ésatöbbi. Columbo persze nem
olvasta Konrad Lorenzet, aki egy helyütt leírja, mi a teendő, ha
erdőben sétálva összeakadunk egy bájos őzbakkal, Bambi, jaj,
de szép, jön oda hozzánk barátságosan, a fejecskéjét lóbálva.
No, ilyenkor sétabottal, egy jó nagy kővel, vagy akár ököllel rá
kell sózni oldalt a pofájára, különben egykettőre a hasunkba
döfi a bájos és mellesleg tűhegyes szarvacskáit. (Hogy miért,
az egy másik történet.) Szóval ezt Columbo nem olvasta, pedig
a vállalkozóval is ezt kell csinálni. Vannak időszakok, amikor
ha becsöngetnek, nem azzal veszem föl a kaputelefont, hogy ki
az, hanem azzal, hogy nem veszünk semmit, tessék továbbmenni!, már eleve parancsoló hangnemben. Ilyenkor aztán tíz esetből egyszer mégsem vándorárus az illető, kilencen viszont akkor is nekiállnak győzködni, hogy menjek ki és nézzem meg,
mert nagyon olcsó! Hogy micsoda, azt nem tudakolom, leteszem a telefont.
Mármost az viccen kívül tényleg abszolúte totál jogában áll
mindenkinek, aki árusít valamit, hogy megpróbálja fölhívni a
figyelmet a cuccára. Ez nyilvánvaló. Csak ahhoz történetesen
nincsen joga, hogy ehhez másvalaki szerzői joggal védett mű-

vét használja fel: olyan művet, ami feltehetően ismertebb és
népszerűbb, mint az ő honlapja, tehát szerepeltetése emelheti a
találatok számát és a profitot. Ezt kimondani én illetékesnek érzem magamat, mert bírósági ítélet van a birtokomban, ami pontosan ezt tartalmazza. (Szentül abba vagyok, hogy írtam is erről, de most nem találom.)
Azonfelül pedig én elhiszem, hogy aki vécékeféket árul, annak okvetlenül minden elképzelhető és el nem képzelhető körülmények között, minden adandó és adandatlan alkalommal el
kell adnia még egy vécékefét. Társaságban beszélgetnek Zeffirelli Rómeó és Júliájáról, az egyik dicséri a zenét, a másik a
színészi játékot, de ő már alig várja, hogy szóhoz jusson, s amikor a többedik jelenlevő a díszleteket kezdi méltatni, akkor már
közbevág:
– Igen, és éppen erről jut eszembe, nem tudom, megfigyeltéke, hogy a folyosóról nyílt egy kis fülke, ahova nem nézett be a
kamera – hadarja, nehogy félbeszakítsák –, pedig én kíváncsi
lettem volna, hogy nézett ki azokban az időkben a vécé, és főleg milyen volt a vécékefe. Azért mondom, mert véletlenül éppen én találtam fel a Colossal Ultra Super White Diamond
Brightness Closet Kefe termékcsaládot. – Előhúz egy vécékefét
és magasra tartja. – Ez egy rendkívüli hatékonyságú vécékefe –
üvölti, hogy hangja még eljusson a távozók fülébe, mert tudja,
hogy nem az számít, hogy most pánikszerűen menekülnek a
szobából, hanem az, hogy amikor egy hónap múlva vécékefét
akarnak venni, akkor eszükbe jusson a reklámszöveg.
Az emberek pedig pánikszerűen menekülnek a szobából, nem
mintha előítélettel viseltetnének a vécékefékkel szemben: a
reklám idegesíti őket, ami mindenfelől árad és ordít, és egyetlen tévécsatorna egyetlen este negyvenhét mosóporról bizonyítja be tudományosan, hogy az az egyedüli legjobb. Mert mindenkinek, aki mosóport árul, Istentől eredeztetett joga, hogy
megpróbálhassa túlkiabálni a többit, és mindenki, aki ismeri a
játékszabályokat, megtesz mindent, hogy ebben segítse – ha fizet érte, persze. Vagy ha éppen ő kér pénzt azért, hogy reklámozhasson, akkor is. Mert ugye egy Adidasnak, Nike-nak mi
fizetünk, hogy hordhassuk a cuccát, de a reklámjelvény azért
mégiscsak rajta van, mi pedig boldog mosollyal válunk járkáló
hirdetőoszloppá. (Nekem is van embléma a baseballsatyeszo-

mon, igaz, nem fizettem érte, de a cég se fizetett, hogy reklámozzam őket. Nem is próbáltam emblémamenteset beszerezni,
minek, ezt a csatát rég elvesztettük.)
Csak van egy-két játékszabály, amiket mégsem illik megsérteni. Bizonyos körökben ha egymás árujának nevét említjük,
akkor okvetlenül mágikus jeleket kell mögé rajzolni, ©, ®, ™,
számítástechnikai cégeknél alkalmasint terjedelmes nyilvántartások vannak, hogy melyik márkanév kié és melyik varázsjel
dukál neki; hogy miért, azt nem tudom. Egymás reklámjára
nem dumálunk rá, reklám alatt a tévétársaságok engedelmesen
leveszik a sarkokból az összes jelvényt, pedig szerelmesek beléjük, hogy miért, azt se tudom.
És hát, ami most játszik: egymás szerzői joggal védett művét
nem használjuk föl reklámra, ha nem fizettünk érte. Ez rohadtul cikis dolog, és amikor olyan világban élünk, ahol a gázóraleolvasó kijelenti, hogy megsérült a plomba, és leszereli az
órát, mielőtt a tulaj észbe kaphatna, mert ő prémiumot kap a
megfogott gáztolvajok után, darabszámra – szóval amikor ilyen
világban élünk, akkor egyáltalán nem hiszem, hogy ne érné
meg egy ügyvédnek a netet böngészni, hátha talál valakit, akit
beperelhet szerzői jogsértésért. Mint mondottam, bírósági ítélet
van a birtokomban, ami ennek realitását bizonyítja.
Disclaimer. A vécékefés hasonlat éle a műalkotás reklámra való felhasználására, nem pedig a szolgáltatás minőségére irányul. Ezt fel kellett itt tüntetnem, mert a játékszabályok között
az is szerepel, hogy egymás árujáról tilos rosszat mondani.
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Indexálás
„Ha például egy moszkvai esőzésnek egy adott napon 0,4 százalék, egy San Franciscó-i földrengésnek pedig 0,0003 százezrelék az esélye, akkor annak az esélye, hogy a két esemény egy
napon történjen, 0,4*0,0003, vagyis 0,000012.”

Létre kellene hozni az Index tudományosan képzettebb változatát, a Felső Indexet, ahol már tudnak számokat elolvasni is.
1. 0,4 százalék az annyi, mint egy százaléknak a 0,4-e, vagyis
az egésznek 4 ezredrésze. Ez nem baj, ha később tényleg ezzel
szorzunk, és nem 0,4-del, vagyis az egésznek a 4 tizedrészével.
2. A „0,0003” kiejtése „három tízezred”. Tessék végiglépkedni a számjegyeken a tizedesvessző után, három nulla képviseli
a tizedeket, századokat, ezredeket, aztán jön a hármas.
3. Százezrelék, olyan nincs. Van százalék és van ezrelék (és
van ázalék, állásban az Indexnél). Ahogy van ujjperc, de nincs
ujjnegyedóra, van fényév, de nincs fényvíkend, van féleszű, de
nincs 75% eszű!
4. Ha létezne a százezrelék, az ugye az egésznek százezred
részét jelentené, és „0,0003 százezrelék” azt jelentené, hogy
egy egész százezred részének három tízezrede, vagyis három
tízmilliárdod.
5. Ha a tizedes számokat helyesen vesszővel jelöljük, akkor
szorzásjelnek is tessék a helyeset használni. Van · és van ×,
igazán van miből választani. A * az a programozástechnikai jelölés, ott viszont a tizedeseket ponttal jelöljük. Ez azért van,
mert a programozástechnikában aránylag kevés az őrvezető,
ezért a tizedeseknek nem kell két pont, elég egy.
5. Ha viszont megmaradunk a programozástechnikai jelölésnél, akkor az olvasóban óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy mi
lett volna, ha a cikkíró nem a golyóit tologatja, hanem rendeltetésszerűen használja a kezében levő számítógépet és azzal végezteti el a számítást. Akkor bizony 0,00012 jött volna ki, egy
egész nullával kevesebb, vagyis tízszer annyi.
6. Ha már némi erőfeszítés lett belefektetve a szorzandók kiejtésébe, és ez ügyben sikeresen megvalósítottuk a teljes kudarcot, akkor elmondom, hogy a szorzás végeredményét úgy kell
kiejteni, hogy tizenkét milliomod. A szorzás helyes végeredménye tizenkét százezred.
7. Ha az Index újságírója elolvasta volna ezt a cikket, akkor
se vette volna észre, hogy két ötödik pont van benne.

2013.07.28.

Orbán Viktor
szexuális kicsapongásai
Mielőtt rátérnénk Magyarország miniszterelnökének szexuális
kicsapongásaira, el kell mondanom, hogy meglátásom szerint
hírhamisítás, ha valaki híres ember nevét félrevezetően használja cikk címében: mert a hír nem a híres emberről szól vagy
egy másikról, aki kevésbé híres és ugyanúgy vagy hasonlóképp
hívják. Szerintem az ilyenért első alkalommal főszerkesztői
körmöst kellene adni, másodszorra kirúgni az illetőt. A helyzetet persze némiképpen bonyolítja, hogy az ilyesmiket főszerkesztői biztatásra, sőt utasításra követik el, úgyhogy a fejétől
bűzlő halat rögtön a főszerkesztőnél kezdve kell kirúgni. Vagy
esetleg csak őt, és az újságírók rögtön elkezdenének valódi címeket adni a híreiknek.
Akad még ilyen. Most átlapozom a feedjeimet.
Megvannak! Íme a hatos lottó nyerőszámai (Délmagyar)
Miért, el voltak veszve? Szólt valami pletyka, hogy ezen a
héten nem húzzák a hatos lottót? Vagy mi ez a dráma, azon kívül, hogy kattintsanak ránk, ránk, ránk?
Igyon kávét, nem lesz öngyilkos! (Index)
De, attól még esetleg igen. „A statisztika szerint napi két-három csésze a felére csökkenti az öngyilkosság esélyét.” A címbeli bölcsesség a statisztikai átlagot ténnyé lépteti elő. Ugye
tetszik tudni, mi a különbség aközött, hogy „Kis Pál nyerte a
választásokat” és „az exit poll eredmények szerint Kis Pál
nyerte a választásokat”?
Jövő hétvégén sem lesz hó (Index)
Hát az biztos. Hamis hír ez is. Az olvasó önkéntelenül rákattint: „persze hogy nem, de ki állította, hogy augusztusban hó
lesz”? Aztán veszi észre, hogy egyszerűen arról van szó, hogy
folytatódik a kánikula.
A hírhamisítók kézikönyve szerint a hamis címnek valami
köze csak kell hogy legyen a cikk tartalmához, különben jön a
reklamáció és ki leszünk rúgva. Természetesen most közölhet-

nénk, hogy a LAttilaD.org nem hírportál, ezért a kézikönyvek
írhatnak, amit akarnak, az minket nem érdekel, és különben
sincs minket honnan kirúgni. De nem. Szembenézünk szavainkkal és igenis rátérünk a címbeli tárgyra, hogy az olvasó úgy
érezze, kapott valamit a kattintásáért.
Orbán Viktor szexuális kicsapongásai nem érdekelnek minket, ha vannak, ha nincsenek. Jó lesz? Elégedett az olvasó?
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Kiteszem az Indexet
Az azért nem kis dolog, ha az ember több mint egy évtized
után szakít a lappal, amit a legtöbbet olvasott. Nem, nem azért,
mert Dezső András megírta ezt a cikket, bár tény, hogy ez volt
az utolsó csepp a pohárban. Azért, mert eljött az ideje elgondolkodni. Mit akarok én ettől a laptól? Mit akar ez a lap az olvasóktól?
Emlékszem az Index alakulására, már Internetto korában olvastam, sőt én már az ABCD-t is olvastam. Együtt van ez már
tizennyolc év is. Kis magyar nettörténelem. Az ABCD kísérlet
volt arra, hogy kell magazint csinálni számítógépen, a multimédia volt a bűvös jelszó, ma meg már jóformán a szót sem ismerjük, minden multimédia lett. Az Internetto kísérlet volt arra, hogy kell lapot csinálni neten. Az Index eredetileg lázadás
volt, az IDG kirúgta a főszerkesztőt, Nyírő Andrást, a magyar
net egyik prominens alakját, mire a szerkesztőség ment vele és
megalapították az Indexet. Aztán – az Index kísérlet lett arra,
hogy kell a magyar net egyik legdöbbenetesebb színvonalbeli
zuhanását bemutatni.
Mindhárom kísérlet sikerült, de most már csak ez a harmadik
számít. A többi elmerült a feledésben. Ha arra gondolok, hogy
olyan embereket, mint Nyírő meg Uj Péter, akik valaha megcsinálták ezt az országot a neten, az utókor esetleg az Indexről
fog megítélni (Uj Pétert esetleg a 444.huról is, ami kvázi anti-

szemitizmussal nyitott meg), akkor eléggé nyugtalan vagyok a
saját legrosszabb műveim felől. De hát ez van.
Az Indexnél viharos gyorsasággal elfelejtettek magyarul. Nálunk a LAttilaD.orgon, a Facebookon, szerte a neten kabarészámba mennek az Index által naponta százával termelt nyelvi
zagyvaságok, a szerkesztőségnek sikerült olyan képet kialakítani magáról, hogy az újságírónak jelentkezőknek olyan kérdéseket tesznek föl, amikre a hülye is tud egyetlen szóval válaszolni
(milyen színű az ég, hány nap van egy hétben), és ha a válasz
nem egy nyakatekert, zűrzavaros okfejtés, tele ismétlésekkel és
csonka, összevissza szerkesztgetett mondatokkal, akkor tűnjenek a fenébe. Az Indexet olvasva az embernek az az érzése,
hogy a magyar nyelv a kihalás szélére sodródott, már senki
nem tud rajta értelmes mondatokat alkotni, hamarosan átveszi a
helyét az angol. A korrektorok kihaltak, az újságíró egyszer lepötyögött szövege mindörökre úgy marad, ahogy az ujja alól
kikerült, ők pedig olyan különleges monitort használnak, ami
mindig az utolsó szót mutatja.
Az Index állatorvosi lova annak a politikai nyelvnek, amit a
sajtóperektől rettegő főszerkesztők találtak ki, a szerintelésnek.
Ha egy politikus nyilatkozik, az újságíró telenyomja a szöveget
a „szerint”, „fogalmazott”, „elmondta” és hasonló kifejezésekkel, mert nem elég egyértelműen közölni az elején, hogy ami
most következik, azt a nyilatkozó politikus mondta, hanem
egyfolytában lengetni kell a fehér zászlót: „Ő mondta! Nem én!
Én csak leírtam! Ezt is ő mondta! Ő a felelős az egészért! Ezek
nem az én szavaim!” Egy ponton az egész agyonelhatárolódás
átcsap nevetségességbe, és már sem azt nem hisszük el a szerzőnek és lapjának, hogy a politikus tényleg ezeket mondta, sem
azt, amit a japán állatkert pandájáról írnak. Semmit.
Az Index a tudományos híreket egy az egyben fordítja le külföldi szaklapokból, ahol a szűk szakmai nyilvánosságnak szánt
írások vannak, tehát odavaló nyelvet használnak. A fordítók hiába állnának a helyzet magaslatán (nem állnak), a szöveg a széles nyilvánosságnak szánt lapban tökéletesen érthetetlen maradna. Sok száz cikket olvastam olyan területeken, amikhez konyítok valamicskét, és egy árva kukkot sem értettem belőlük. A
net más helyein igen.

És végül jött a bulvár. Az Index nem Dezső András cikkével
süllyedt bulvárlappá, de ez az első eset, hogy pletykákat olvasok a lapban. Dino Marsani alsónadrágban az ágyába invitálja a
hozzá érkezőket? „Pletykálnak például arról”? A jóember nem
tud ugyan magyarul, de most, hogy az Index meginterjúvolta,
alighanem lefordíttatja magának a róla szóló cikkeket, aztán
vagy bepereli a lapot és megnyeri, vagy legyint egyet és ő lesz
az erkölcsi győztes. Egy újságnál egy ilyen cikkért Dezsőt holnap kirúgnák, függetlenül Marsani reakciójától, mert erre a
színvonalra márpedig nem züllesztjük a sajtóorgánumot és
kész. De nem fogják, ez látható abból az irányból, amerre a lap
halad, az Index már nagyon régóta nem hírportál, hanem kattintásgyár. Akinek a cikkeire a legkevesebben kattintanak, az
lesz kirúgva. Úgyhogy ömlenek a hamis hírek, a blikkfangos
című, de semmitmondó cikkek, aztán majd jön a jó sok „villantott”. Egy időben minden tele volt a címlap alján azzal, hogy ki
mindenki „villantott” bugyit, cicit, agyat azt nem, végül ezt az
egészet kirakták egy külön Velvet nevű oldalra, beírtam a gugliba, hogy „bugyit villantott”, egyből jött például ez. Azt megtudjuk, hogy Stacy Keibler hány éves (33), hogy milyen (eszméletlen dögös), hogy kinek a csaja (George Clooneyé), de
hogy egyébként ő maga kicsoda, azt nem. Viszont látni lehetett
a bugyiját, három felkiáltójellel, ami annyira sexy (sic!), hogy a
szerzőt különösebben nem is zavarja, hogy nem látható, külön
képsorozaton nagyít rá és tapsikolva élvezkedik, hogy megtalálta, egy félcentis szövetcsíkot a nő combján. Na, az ilyeneket
nem szabad beengedni olyan áruházba, ahol nőiruha-osztály is
van.
Szóval ez akkor kiment az Indexből, de most majd visszajön,
Dezső ma még csak élvetegen mesél Marsani alsógatyájáról,
legközelebb már megpróbálja lefotózni is, mert akkor baromi
sokan kattintanak rá, és vastag prémium lesz. Félreértés ne essék, az élvetegség nem az alsógatyának szól, hanem annak,
hogy az ő cikke lesz a szenzáció. Nem Marsanira gerjed, hanem a főszerkesztői fültővakarásra.
De ezt most már nélkülem, jó? Szépen törlöm az Indexet a
feedjeimből és leveszem a lájkot a nemrég indult Facebook-oldalukról. Azt nem mondom, hogy soha többé nem kattintok indexes linkre, nincs ilyen szándékom, de rendszeres olvasójuk

nem vagyok többé. Majd tessék szólni, ha a jelenlegi üzleti modell befuccsol és kattintógépek helyett olvasókat akarnak megint.
2013.08.31.

Apai beszéd
Timikém, kislányom, gyere, ülj le ide mellém. El kell neked
mondanom valamit. Hallottam, hogy mennyire aggódsz, hogy a
két bátyádhoz hasonlóan téged is autóbaleset ér tizenkilenc
éves korodban és meghalsz. Azt bizonyára tudod, hogy az autóbaleset nem olyan, mint a rák, hogy örökölni lehetne a rá való hajlamot, és különben is, a Tónival nincsenek is közös génjeid. A probléma nem biológiai eredetű. Te már nagylány vagy,
tudnod kell, hogy az élet sajnálatos velejárója, hogy előbbutóbb mindannyian meghalunk vagy elköltözünk Szegedre.
Esetleg külföldre. Sajnos az élet tele van szörnyűségekkel. Lakott itt egy fiatal nő, aki belezuhant a liftaknába, a Klaudia fia
lezuhant a háztetőről, akárcsak szegény András… Ez vár mindannyiunkra, előbb vagy utóbb. Én elég gonosz és elviselhetetlen vagyok ahhoz, hogy tartósan életben maradjak, édesanyád
pedig annyira kibírhatatlanul hiszékeny és bamba, hogy őt se
fogja semmi érni. De sajnos mindannyian a forgatókönyvírók
kezében vagyunk, és hát ők túl fantáziátlan emberek ahhoz,
hogy te sértetlenül megérd a huszonötödik évedet, akkor találkozz egy rendes fiatalemberrel, összeházasodjatok és legyen
három szép, egészséges, okos gyereketek. Elképzelhető éppen,
de ehhez el kell költöznötök Szegedre, amit persze nem élnétek
túl, látod, a Tildáról se hallani többé. Sajnos mindannyian fel
kell készülnünk rá, szívecském, hogy téged tizenhat évesen
megmar egy mérgeskígyó vagy az egyik építkezésünkön a fejedre zuhan egy száztonnás betondarab. A legrosszabb az a dologban, tudod, hogy van ez a szörnyű betegséged, a SORAS.
Hány éve is születtél, hat, hét? És látod, már tizenhárom éves
vagy. Az unokatestvéred, a Bandita alig idősebb nálad, és már
el is költözött, még ha nem is Szegedre. Lehet, hogy neked is
rosszabbodik majd az állapotod, és jövőre már tizennyolc leszel, a következő évben pedig harminc. Vagy akármennyi.

Úgyhogy még ha előre tudnánk is, hogy mondjuk csak negyvenéves korodban dől a fejedre egy villanyoszlop, amit kidönt
egy teherautó, aminek sofőrje félrerántotta a kormányt, hogy
elkerülje a folyópartra váratlanul kirohanó szárnyashajót, mert
még ha így lesz is, akkor se tudjuk, hogy negyvenéves korodig
hány év van még hátra. Ezért csak azt tudom neked tanácsolni,
hercegnőm, hogy addig is ragadd meg az alkalmat. Van egy régi mondás: „carpe diem”, ami azt jelenti, hogy hazudj, csalj,
lopj gátlástalanul, legyél olyan gonosz, amilyen gonosz csak
lenni tudsz, akkor hátha nem írnak ki a sorozatból. Nincs más
megoldás, hidd el nekem. Szegény nagybátyád tizenöt évig elvegetált azzal, hogy olyan sótlan és érdektelen volt, mint egy
kaktusz a sivatagban, de évente egyszer üvöltött egy óriásit,
amikor kiderült, hogy már megint van egy gyereke, aki nem az
övé. De aztán ő is leesett a háztetőről. Ezért tanácsolom neked,
hogy válj olyan gonosszá, amilyenné csak tudsz. Meglátod, a
Balázs is elő fog kerülni, mert olyan velejéig romlott, kapzsi
szemétládát neveltem belőle, amilyet csak lehetett, és ha kilábal az amnéziájából, akkor még gonoszabbá válik. Érdekesnek
kell lenni, nincs más megoldás. Viszont vigasztaljon a tudat,
hogy sosem történik semmi kétszer ugyanúgy. Neked például
rákod már szerencsére nem lesz, szívecském, mert a papának
már volt, és akkor többé nem lesz már senkinek. Sőt a papára
egyszer nagyon régen már rá is lőttek, úgyhogy rád már nem
fognak lőni még egyszer. Hacsak nem jön egy új forgatókönyvíró, aki nem tudja, hogy engem már meglőttek. Sajnos az sincs
kizárva, hogy amikor megtudom, hogy a Zsófi csak hülyít ezzel a szerelemmel és összeszövetkezett a Bartával, hogy engem
átrázzanak, akkor dühöngésemben eldobom a palacsintasütőt,
ami összetöri a szobában levő egyik spotlámpát, ami tiszta fölöslegesen ég egész álló nap, és a törött lámpa belezuhan a mosogatóba, amiben éppen egy poharat öblítesz el, és a szép kis
kezedet összevagdossák a szilánkok, ráadásul megráz az áram,
amit én nagyon fogok sajnálni és búskomor leszek tőle hónapokig, de aztán előkerül egy gyerekem vagy tesóm, akiről addig
nem tudtam. Szóval bármi előfordulhat, hercegnőm, ilyen az
élet. Illetve hogy az élet milyen, azt nálunk nem tudja senki,
legkevésbé a forgatókönyvírók.

2015.08.24.

Egy darabka múlt
„Talán egyik legjellemzőbb vonása a kiállításnak, hogy az
atomenergia mellett a televízió iránt a legnagyobb az érdeklődés. Két évvel ezelőtt még azt igyekeztem bizonygatni a Magyar Rádió hasábjain, hogy a televízió nem lehet versenytársa a
rádiónak, most már másképp látom…” Ezt írta Randé Jenő
Brüsszelből, ahol a szovjet pavilonban hihetetlenül olcsó,
nyolcszáz rubeles televíziós vevőkészüléket látott – „A kép minősége ugyanaz, mint a legdrágábbé és ez is 12 csatornás”,
súgta a fülébe a szovjet mérnök –, az amerikaiaknál pedig a színes televízió volt a fő vonzóerő. „Ma még rendkívül drága vállalkozás, vajon hány évi kísérletezés után válik majd közkincscsé?”, teszi fel a kérdést a tudósító.
„A rádió ma már a hírközlésnek is, az ismeretterjesztésnek is
és a művészi igények kielégítésének is a legdemokratikusabb
formája” – kezdi cikkét Hegedüs Géza, aki leszögezi: „végre
rendszeresen kell foglalkozni a rádiófelvetette művészeti kérdésekkel is. Ne feledjük el, hogy a rádió nemcsak új technikai
közlőeszköz, hanem egyben új művészet is.” Ennek az új művészetnek pedig nincsen szakirodalma, állapítja meg. „Pedig
közben mi, akik tehetségünkhöz mérten igyekszünk kiformálni
– néha hosszú esztendők kísérletezésével – a magyar rádióirodalom műfajait, akik saját gyakorlatunkon mérhettük le a hangjáték dramaturgiai fejlődését, tapasztalatból tudjuk, hogy immáron itt van az idő megteremteni a színpadi dramaturgiától
független rádiódramaturgiát, s az általános irodalomesztétikán
belül a sajátlagos rádió-esztétikát.” Fontosnak tartja a vitát ennek megteremtése érdekében, de akik igyekeznek rendszeresen
kritikai megjegyzéseket tenni – Izsáky Margit, Kristóf Károly
–, azoknak nincsen terük rá, a lapokban nincsen ilyen rovat.
Szerinte nélkülözhetetlennek látszik egy rádióművészeti folyóirat.
„Először harmadéves főiskolás koromban találkoztam a mikrofonnal – egy irodalmi műsorban Both Béla, a mostani debreceni igazgató rendezett – és azóta gyakran fordulok meg a stú-

dióban.” Pályájáról mesél Sütő Irén rádióbemondó, később színésznő.
De lássuk a műsort. Hétfőn a csehszlovák zenei hét nyitó
hangversenye érdemel figyelmet, 21.35-kor. A Csehszlovák
Rádió szimf. zenekarának hangversenye a prágai Smetana-teremben. (Ez ma is megvan és üzemel; amikor e sorokat írom, a
holnapi műsorra még kaphatók jegyek, este hatkor Mozart és
Dvořák legjobb műveit játsszák. A náměstí Republiky ötös
szám alatti városháza része, art nouveau stílusban épült 1918ban.) Vezényel Břetislav Bakala. Közreműködik Paul BaduraŠkoda zongorán. A műsorban van Janáček, Beethoven, Martinů
és Novák, de egyébként hangfelvétel. A koncert előtt rádiószatíra is lesz, Házassági viszontagságok címen, Eötvös Károly regényéből írta Szirmai Rezső, rendezte Szécsi Ferenc, a szereposztás: Kovács Károly, Pethes Ferenc, Gera Zoltán, Deák Sándor, Tassy András, Nagy István, Agárdi Gábor, Harkányi
Ödön, Horkai János. Ja, és mindez a Kossuth rádión. A Petőfin
reggel hattól nyolcig zene, aztán csak délután kettőtől sugároznak megint – ez egész héten így van, kivéve vasárnapot, akkor
reggel nyolckor kezdenek és este tizenegyig lesz műsor. De a
zene a Petőfin is csupa komolyzene, hangversenyek, operák,
operettek. Néha egy-egy könnyűzenei műsor. És regényrészletek, előadások, hangjátékok. Kedden a Kossuthon Munkácsi
Magdolna harmincnyolc perces ifjúsági rádiójátéka Puskás Tivadarról, majd nyolc percben gyermekzene Csajkovszkij műveiből.
Több tánczene hallható az URH kísérleti műsorban, amely
mindennap 18 és 22 óra között sugároz, általában négy, körülbelül egyórás részre osztva más-más műfajokban, de van, hogy
ebből kettőt összevonnak.
Szerdán közvetítés Glasgowból, a Skócia–Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzésről. Beszél: Szepesi György.
Csütörtök este már ünnepi hangulatban a rádió. Homoródy
József rádiójátékáról külön cikk szól.

A szovjet városban zajlik a hétköznapi élet. A grundon focizó
gyerekhad német kézigránátra lel. A felnőttek azonban nem
osztoznak a felfedezés örömében. A helyszínre sietnek, aholis
néhány ásónyom után a gránátok sok-sok társa, bombák, aknák, robbanólövedékek halmaza tárul eléjük. A kivonuló tűzszerészek döbbenten állapítják meg, hogy hatalmas német lőszerraktárt rejt immár 12 éve a föld mélye. Beélesített robbanótestek, ezernyi összegabalyodott huzallal hálózott, összerozsdásodott aknarendszer. A legkisebb rezdülésre, bármely pillanatban tragédiát okozhat. A város lakói 12 éven át lőporos hordóra építették házaikat, parkjaikat, a színházat, az úttörő-palotát
– mindent.
A tűzszerészek véleménye: a sokezer tonna összedobált lőszert elszállítani lehetetlenség. Nincs más mód: fel kell robbantani. S akkor öt kilométeres körzetben összedől minden épület.
Összedől ezrek megvalósult álma, családi fészke, boldogsága.
A városparancsnok, Gyemjanov ezredes, a hős sztálingrádi
harcos, most érzi először, hogy legyőzték a nácik. Tizenkét évvel a győzelem után. Sajátkezűleg kell elpusztítania mindazt,
amit azóta építettek…
Megkezdődik a halálraítélt városrész kiürítése. S ekkor berobban az ezredes szobájába egy zilált, feldúlt lelkű hadnagy.
Engedélyt kér, hogy önként jelentkező 10 katonájával megkísérelje a lőszer leszerelését. Nem hiszi, hogy lehetetlen! Ha csak

egy ezreléknyi remény van, azt is bűn nem megragadni. Kér,
követel, könyörög, fenyegetőzik. Az ezredes szörnyű válaszút
előtt áll. Ha megtagadja a követelést, ő a felelős egy esetleg ki
nem használt lehetőségért, milliárdos kárért. Ha engedélyezi a
vállalkozást és nem sikerül, felelős 11 ember életéért. Mit tegyen, hogyan döntsön?
H o m o r ó d y J ó z s e f rádiójátéka ilyen izgalmas és felzaklató emberi konfliktuson keresztül tárja elénk a „kurszki
eset”-et, amely néhány hónappal ezelőtt izgalomba hozta szinte az egész világot.
Azt hiszem, mi már nem egykönnyen tudhatjuk meg a rádiójáték végkifejletét, amellyel a Magyar Rádió köszöntötte május
kilencedike előestéjét – ötvenhét évvel ezelőtt. A fenti szemelvények a Rádió és Televízió Ujság 1958. május 5–11-i számából valók.
A tizenhat oldalas, A4-es formátumú füzetke egyszerű felépítést követ. A bal oldali lapokon egy-egy nap rádióműsora áll,
két hasábban a Kossuth, egyben a jóval rövidebb sugárzási idejű Petőfi; a jobb oldali lapokon cikkek sorakoznak, amelyek
némelyikéből szintén adtam mutatványt. Végül a hátsó borító,
illetve annak felső kétharmada tartalmazza az egész heti tévéműsort. A hét négy napból áll, kedd, csütörtök, szombat és vasárnap. Még kilencedikén, pénteken, az ünnepnapon sincsen
adás. Híradó egész héten kétszer, kedden TV-híradó, csütörtökön 19. sz. Magyar Híradó, amely nyilván a mozikban vetített
filmhíradóval azonos.
Kedden este hétkor kezdődik az adás. Óvodások műsora, híradó, majd dr. Endrődi Pál tudományos kutató előadása A csőbe
zárt sarki fény címmel, szünet, könyvismertetés, majd a Tavasz
című jugoszláv filmvígjáték, rendezte František Cáp. Ezzel ér
véget a műsor, hogy hány órakor, azt az újság nem közli; az
IMDb-ből lehet csak megtudni, hogy a film 96 perces, vagyis
22 óra után egy perccel ér véget az adás. Csütörtökön a filmhíradót közvetítés követi az Erkel Színházból, a Népek Barátsági
Hónapja megnyitó ünnepségéről. Ennek hosszát sem tudni,
mert ez az utolsó tétel az aznapi műsorban, amely így két műsorszámból áll. Szombaton este hétkor rajzfilm (Három zsák
ravaszság a címe), negyedóra szünet (zene), majd Szórakozó
Budapest címmel egyórás közvetítés – hogy miről, honnan,

nem tudni. Majd René Clair filmje, Az éjszakai szépei. Végül
vasárnap egyetlen műsorszám szerepel, 19.50-kor a Prágai Zenés Tavasz megnyitó hangversenye, Smetana: Hazám – szimfonikus költemény (átvétel Prágából).
Egész héten összesen tizenhárom műsorszámot közvetített a
televízió.
Azért tudok ilyesmiket mesélni, mert megvettem az akváriumban és beszkenneltem ezt a lapszámot meg egy másikat is, a
kettőt együtt ezer forintért. Hosszas tanulmányozás és érett
megfontolás alapján választottam éppen ezt a két lapszámot:
csak ezek voltak kaphatók. Most már tudom, mit közvetített a
rádió és a televízió az 1958. május 5-ével és az 1967. január
23-ával kezdődő héten, és miről cikkezett a műsorújság. Egy
kicsit benézhettem az akkor élt emberek mindennapjaiba, hiszen a rádió és a tévé az életről szól, 1967-ben talán kicsit már
jobban, mint 1958-ban. 1967-ben az újság már huszonnégy oldal, kicsit nagyobb alakú is, és naponta egy oldalt szentel a
Kossuth, majdnem egy egész oldalt a Petőfi rádió műsorának;
naponta fél hasáb jut már az URH adásnak, amit jóval később
neveztek el 3. műsornak, és csak még később kapta Bartók nevét. 1967-ben már van Iskolarádió is, közel fél oldalt tesz ki a
heti műsora; ugyanekkora terjedelem szól az Iskolatelevízióról
is. A rendes tévéadás közel három oldalt tesz ki, természetesen
hétfőn nem volt adás. Az Iskolatelevíziót leszámítva alig van
adás délután öt előtt, a hét első három napján egyáltalán nincs.
Kedden a Falstaffot adják a Magyar Állami Operaházból,
Melis Györggyel a címszerepben. Szerda este Dimitrij Plichta
rendezésében a „Sheriff” a rács mögött című, magyarul beszélő csehszlovák film lesz, utána egy műsor a gyereknevelésről,
írta és vezeti Fehér Klára és Popper Péter, rendezte Katkics Ilona. Csütörtök este Halló fiúk! Halló lányok! – a műsorvezető
Antal Imre. Pénteken egyáltalán nincsen semmilyen film, csak
délelőtt megismétlik a csehszlovák filmet. (16 éven felülieknek.) Szombat este Princ, a katona, tizedik rész (14 éven felülieknek), majd Tabi László: Az élet királya, kétrészes vígjáték,
közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházából. Játszanak
Lázár Mária, Greguss Zoltán, Mensáros László, Pécsi Sándor,
Kelemen Éva, Zenthe Ferenc, Szabó Tünde fh., Deák B. Ferenc

és Pogány Margit. Vasárnap kora este Ivanhoe, magyarul beszélő angol filmsorozat, a főszerepben Roger Moore-ral, negyedik rész; később pedig Teababa, magyarul beszélő nyugatnémet film, 14 éven felülieknek, rendezte Otto Schenk.
S mindezek előtt, között, után most már nagyszámú apróbbnagyobb műsor mindenféléről mindenféle nézőnek, híradás egy
fiatal és törekvő televízió zsibongó életéről. Meglehetős részletességgel dokumentálva. Tessék a keddi Iskolatelevízió egyik
műsorszáma, ált. isk. 5. oszt. történelem: A görögök vallása. Írta: Hegedüs Géza. Szerkesztő: Borus Józsefné. Szereposztás:
Pallasz Athéné – Balogh Emese, Hébé – Péva Ibolya, Ganümédész – Izsóf Vilmos, Hermész – Dávid Kiss Ferenc, Zeusz –
Bodor Tibor, Héra – Pécsi Ildikó, Démétér – Gombos Katalin,
Apollón – Szokolay Ottó, Hadész – Lőte Attila, Perszephoné –
Sólyom Ildikó, Fiú – Dajka Lajos, Leány – Tompai Lívia. Operatőr: Mestyán Tibor. Rendező: Szőnyi G. Sándor. Mindez huszonöt percet tesz ki, és nem szolgál másra, mint tizenegy éves
gyerekeknek tanítani ókori történelmet, de a műsorújság olyan
komolysággal részletezi, mint egy színházi előadást. Mert az.
Nincs kis szerep, csak kis színész van, idéztem Sztanyiszlavszkijt alig pár napja, és amint látjuk, akkoriban ezt a Magyar Televíziónál halálosan komolyan vették. Balogh Emese akkoriban
Miskolcon, majd Szolnokon és Győrött volt színésznő. Péva
Ibolya szintén Miskolcon játszott, több filmben is szerepelt
már. Izsóf Vilmos akkor a Nemzeti Színház művésze volt, Dávid Kiss Ferenc a Vígszínházé, Bodor Tibor a Madách Színházé… igazi színészeket kértek föl huszonöt perces gyerekműsorokra is.
Az 1967-es újság hírt ad az új Rádió és TV Évkönyv megjelenéséről, előjegyző- és megrendelőlap is van hozzá, kb. 32 forintba fog kerülni; azóta meg is jelent, nekem is megvan, bár
beszkennelve még nincsen.
Sajnos kicsi a remény, hogy nagyobb mennyiségben átmenthetjük a jövőbe azt az újságot, amit évtizedeken át szinte minden
háztartásban meg lehetett találni, hiszen mindenhol volt rádió,
egy idő után már tévé is. A legtöbb lapszámot a következő héten kidobták, csak itt-ott lappanghatnak példányok; ha az utódok megtalálják, ők dobják ki, nem tulajdonítanak értéket neki.

Pedig van. Elődeink életéről nem abból tudjuk meg a legtöbbet,
ha megtanuljuk, ki volt kormányon és milyen politikai harcok
dúltak, hanem abból, ha azt olvassuk, amit ők olvastak. Például
a rádióújságot – vagy amennyi fennmaradt belőle.*

2016.06.10.

Ez borzalmas
Ez tényleg borzalmas. Az összes alapelvemet megsértettem, és
nem szólt rám senki. Csak egyvalaki – de én nem tudtam róla.
Írtam egy bekezdést egy levelezőlistára, ami vitán felül tökéletesen helytelen volt és eleve nem lett volna szabad leírni. A sértett válaszolt – elküldött a jó édes anyámba. Én pedig most elolvastam a válaszát, és itt nézek ki a fejemből, hogy mihez
kezdjek. Igaza van. Ha nem lenne igaza, akkor is igaza lenne,
mert ez egy alapelv. De sértő soraimra csak öt évvel később válaszolt, és azóta eltelt újabb tizenkét év.
A körülmények hozták így. Amikor leírtam, amit leírtam, ő
kilencéves volt, és nyilván nemigen netezett még, mindenesetre
erre az írásra nem talált rá – nem is találhatott, mert egy zártkörű levelezőlista volt, aminek tartalmát az üzemeltető évekkel
később rakta föl a webre, ahonnan aztán odakerült, ahol én
most rábukkantam. Véletlenül persze, egészen mást kerestem.
Persze ki gondolta volna, hogy a soraimat, amiket akkor csak a
lista tagjai olvashattak, később archiválni fogják – no de ez
nem mentség semmire.
A nagy baj az, hogy amikor durvaságom sértettje elolvasta
soraimat és a tizennégy évesek temperamentumával kiosztott,
én már másfél éve nem voltam tagja annak a csoportnak, így
semmit se tudtam a leveléről. Ha akadt is barátom, aki látta, öt
év távlatából nyilván nem emlékezett, hogy amire a válasz jött,
azt én írtam, így nem szólt nekem. De hát a net megőriz min*

A helyzet azért jobb ennél. 2019-ben letölthettem az RTV Újság 1957
és 2007 közötti évfolyamainak 2165 lapszámát, vagyis a megjelent számok 81%-át. Ma is őrzöm. (Szivárvány)

dent. Eltelt még tizenkét év, és én itt állok egy 1999 decemberében leírt otrombaságommal, amire 2004 októberében érkezett
válasz – és 2016 júniusa van.
Alapelv, hogy fiatal művészről, pontosabban annak művészetéről nem mondunk rosszat. Nemcsak neki! Róla sem! Visszajuthat hozzá és visszavetheti művészetének kibontakozását,
mert a művészlélek már csak ilyen, könnyebb kárt tenni benne,
mint azt helyrehozni. Ha az olvasó azt hiszi, hogy egy kilencéves szinkronszínész nem akkora művészlélek, mint Al Pacino,
akkor ezt sürgősen felejtse el. De. Talán még nagyobb, mert az
idősebb, érett művésznek rutinja is van, neki meg csak a tehetsége, a hite önmagában és a képességeiben.
Láttam egy-két művészt szinte felnőni; néhányat személyesen, másokat a tévéképernyőről. Általában nagyon ügyelek,
hogy ne mondjak olyat, ami művészi válságot idézhet elő náluk, bár tudom, hogy éntőlem függetlenül is jó néhányon át
fognak esni – legalább én ne okozzak ilyet. Akkor se, ha azt is
tudom, hogy válságok nélkül nincs fejlődés, nincs igazi nagy
művész.
Őt is láttam felnőni, azazhogy hallottam a mikrofon mögül,
és ha emlékeztem volna 1999-ben írt kurta-furcsa soraimra,
megbántam volna szavaimat már sokkal korábban. Most belenéztem eddigi legnagyobb szerepébe, és azt hallom, hogy már
tizenegy éves korában igazi átéléssel, elevenen és fantasztikusan szeretnivalóan szinkronizálta Hermione Grangert – de hát
ezt úgyis tudja mindenki.
S mivel a két szerep között csak két-három év telhetett el, teljesen nyilvánvaló, hogy amit írtam, abból semmi se lehetett
igaz. Az Emily már föllelhetetlen, én pedig nem emlékszem belőle semmire.
A levelezést úgy hagyom, ahogy eredetileg megjelent, az én
szövegem még ékezetek nélkül íródott – múlt századi szokás –,
az övét a programok szavak közepén vágták sorokra, de nem
változtatok rajta.

1999-ben írt soraim:
Mit mondjak, kicsit meghokkento pillanatokat eltem at a tizennegyedik
resz elso mondatainal. Leirtam, hogy Szabo Luca merhetetlenul
tehetsegtelen szinkronja alapjaiban rongalja meg Martha
MacIsaac
alakitasat. De amikor egyszer csak Nemes Takach Kata hangjan szolalt
meg, hat foldbe gyokereztek a fuleim. Persze, Szabo hangja
mar a film
elejen is tul vekony volt Emilyhez, legalbb ket evvel idosebb
ehhez a
hanghoz, mult vasarnap ota pedig szemlatomast nagyobb lett.
Akkor mar
inkabb Nemes Takach, o legalabb tud beszelni es illik az
egyenisege az
orokke visszanyelvelo koltopalantahoz. De az ilyen valtasok
mindig
nagyon veszelyesek, hiteltelenne tehetik az egesz filmet. Az
Onedin
csalad addig volt nezheto, mar amennyire nekem idom volt
nezni, amig
el nem kezdtek lecserelni a szereploket. Elobb kellett volna
gondolkodni es kezdettol nem Szabo Lucara osztani a szerepet, a
kaposzta is jollakott volna es a kecske is megmarad.
En azert inkabb Szenasinak adtam volna, ha rajtam all.
Válasza 2004-ből:
Ezt egy kissé túlzásnak tartom.. Erről a filmről és a szinkronról edd
ig még csak jót hallottam. Én vok a szinkronhang, Szabó Luca, és már cak azért
is meglepett ez a cikk, mert a kb fél évszázada a szakmában
dolgozó rendező

nők személyesen mondták azt a film szinkronizálása közben,
hogy a gyereke
t színművészetire KELL adni, mert olyan tehetséges! Ez azért
asszem jelent
valamit... Nem személyesen nekem mondták, tehát nem csak
szavak, hanem télleg
így gondolják.. A forgatás szünetében pedig maguk a színészek jöttek oda hozzám
gratulálni "mérhetetlenül tehetségtelen" szinkronomért...
Nem magamat akartam
fényezni, de a technikámat ne fikázd plz, arról pedig, hogy a
hangom fiatalabb
volt, nem én tehetek. Logopédushoz soha nem jártam mert
nem volt rá szükségem t
ehát ez a mondat qurvára felidegesített: "Nemes Takách legalább tud beszélni és
illik az egyénisege az
örökké visszanyelvelő költőpalántához" Magyarul én nem tudok beszélni
.. Sztem át kéne gondolnod, mit beszélsz...! Jah és csak tudnám honnan veszed h
az én egyéniségem nem illik Emilyhez.. Merthogy sztem rohadtul nem ismersz! Cs
ak úgy mellesleg elmondom akkor, hogy imádok írni, és nem
vagyok egy csendes sz
emélyiség, igenis hasonlítok Emilyhez. (mondjuk ez szerintem teljesen mindegy,
ha egy színész nem is hasonlít az életben a szerepéhez, akkor
is el kell h tudj
a játszani. Én el tudtam!) "Köszi" a véleményedet, máskor
gondold meg, kit fiká
zol, miért, és legfőképp hogy milyen megfogalmazásban..
A magyarhang voltam...
Szabó Luca

Valaki letolta a „cak, plz, vok” miatt, erre még válaszolt:
cak = elírás, bocs, ha ezzel megbántottam volna bárkit :D
plz, vok.. Nem mindegy? Na jó, ez nekem kicsit sok kezd
lenni... Csak olvastam,
amit írt rólam vmi fergetegesen sok eszű emberke, és felhúztam magam... N
a ennyi.. Sz.L.
Szabó Lucának igaza van. Nem azért, mert későbbi karrierje
bizonyítja, hogy igenis tehetséges, márpedig aki tizenegy évesen az, az kilencévesen se lehetett tehetségtelen, azt nem lehet
két év alatt hipp-hopp megszerezni. Akkor is igaza lett volna,
ha még aznap eljutnak hozzá a szavaim és válaszol, amikor
még semmit se lehetett tudni arról, hogy mire viszi később.
Azért van igaza, mert a tehetség nem így működik. A tehetség
fantasztikusan összetett valami, amit nem lehet abból megítélni, amit kívülről látunk (illetve hallunk, ez esetben). Azt lehet
megítélni, hogy milyen lett az Emily szinkronja – illetve akkor
még meg lehetett, ment a tévében –, de ebben is eltérnek a nézőpontok, én csak néző voltam, de akik Szabó Lucát akkor és
ott dicsérték, azok szakemberek voltak és az alkotói folyamatot
látták, ahogy az a szinkron megszületett. Azt is meg lehet ítélni, hogy milyen lett a Harry Potter szinkronja, meg a többi, és
majd aztán ezeken keresztül lehet fogalmat alkotni a tehetségről is.
Egyetlen szerep alapján ítéletet mondani valaki tehetségéről –
szarvashiba, akkora baklövés, amihez tényleg olyan muki kell,
mint jómagam. Csak abban reménykedem, hogy amikor tizennégy éves korában Szabó Luca rátalált soraimra és leírta legalább egy részét annak, amit érdemeltem, akkor ezzel ki is dühöngte magát és nem emésztette magát rajta fölöslegesen.
Mert az is vele jár.

2017.01.06.

Sajtóhukky
Szívszorító: Ezzel a megható bejegyzéssel keres párt a
nagybeteg, tolókocsis Attila
Mint emlékezetes, a Blikk ezzel a címmel adta tovább hirdetésemet, és érdemes tudni, hogy a cikkük megjelenésekor már
erősen alábbhagyott megosztási lelkesedést a cikk szemernyivel sem növelte. Akkor, egy-két órán belül jött két hozzászólás
a Blikk oldalán, azóta semmi.
Létezik egyfajta élettartama a webes cikkeknek; ez rövidebb
a fizikai létezésük idejénél, az az időtartam, amíg a cikk mérhető olvasottságot kap. Ez a LAttilaD.org cikkeivel sincs másképp, például a Glikoszacharidok metabolizmusa hétévesen és
a Tiszta férfiúság olyan cikk, amik viszonylag gyakran előkerülnek beszélgetésekben, Modern vers című művemet viszont
már magam is elfelejtettem. Itt-ott a Wikipédia is linkel ránk,
az ilyen cikkek tehát viszonylag gyakran előkerülnek. Egy
LAttilaD.org-cikk minimális élettartama az az idő, amíg megírok még ötöt (ami hetekbe is beletelhet), mert akkor kerül át a
blog cikklistázójának második oldalára, ahol már sokkal kevesebben nézik meg. Amíg az első oldalon van, addig azért többen. A maximális élettartam – több év. De vannak művek a
weben, amik évtizedek elteltével is még generálnak forgalmat.
A bulvárlapok cikkeinek élettartama általában néhány nap,
amíg kint vannak a címlapon, amíg az olvasók továbbadják
őket ismerőseiknek, mindenhol körbejárnak. A kamuoldalak
cikkeinek élettartama persze több év, mert vírustechnológiával
terjednek. Némelyik szoftvervírusként. (Odanézzenek, mit visel
az a lány a strandon több ezer ember szeme láttára! Fogalmam
sincs, de ezt a címet már számtalanszor láttam a Facebookon,
természetesen nem kattintottam rá, mert vírus, semmilyen lány
nincsen, de ha rákattint az ember, onnantól az ő üzenőfalán is
megjelenik rendszeresen, kapjon AIDS-et, aki ilyen programokat írogat.) Mások agyvírusként. (Megint támadott a chemtrailos maffia, zsidó gyíkemberek öntöttek le ezer tonna stupídiu-

mot egyetlen repülőgépről! Ezt konkrétan én találtam ki, de
amiket terjesztenek, azoknak sincsen több értelme.)
Könnyfakasztó! Védekezésre képtelen virágokkal szexelt
több méhecske!
Szívszaggató! Feje nélkül találták meg a gyufaszálat!
De van egy módja annak, hogy a néhány napos élettartamot
néhány órára vagy még kevesebbre csökkentsük. Szélsőséges
esetben el lehet érni, hogy a kattintások zömét az tegye ki,
hogy a szerző megnézi a cikkét, a szerkesztő megnézi a cikket,
meg Gizi néni is megnézi a cikket, aki mindent megnéz, amit
az unokaöccse ír. Az a módja, hogy szíveket fakasztunk, könynyeket csavarunk, idegeket tépkedünk, rögtön a címben.
Hajmeresztő! Lebukott az ismert búvár!
Idegzsigerbizsergető! Elzöldült a Szabadság-szobor!
Ezek elég hosszú címek szoktak lenni, mint a Blikké is; én
jóval rövidebbeket találtam itt ki. De mindig kell valami, ami
hiányzik a címből. Lehetőleg a legfontosabb információ.
Gyász! Elhunyt a népszerű színész!
Ez örökzöld cím, garantált kattintásokat eredményezett elég
sokáig, amíg az emberek rá nem jöttek, hogy ha nincs benne a
címben, hogy ki hunyt el, akkor a kattintás után az fog kiderülni, hogy Prabhákarna Srípalavardhana Atapattu Dzsajaszúrija
Laksmanszivramkrisna Sívavenkata Radzssekhara Szrinivaszana Tricsipalli Jekjaparampíl Parambatúr Csinnaszvámi Muttuszvámi Venugopala Ajer hunyt el, ami szomorú, csak nálunk
a kutya nem ismerte. (Létező név, csak nem színészé, hanem
egy filmszereplőé.) Úgyhogy ma már ezekre se kattint senki.
Vagy pedig leírunk mindent a tényleg hosszú címben, akkor
meg már minek kattintanának?
Gyökérkezelő! Kidőlt a thaiföldi állatkert kapujában álló,
kétezer éves szent fa!
Merülőforraló! Kapitányával a parancsnoki hídon az új
hajó nyílegyenesen kifutott a tengerre!
Hajcsavaró! Világsztárok énekeltek a hollywoodi jótékonysági gálán!
Minél több címben van ott, hogy Idegszeletelő! Gyomorvakaró! Agyidegzsábatépkedő! Vércukorlezuhasztó! Szúnyogriasztó! Agyrohasztó! – annál kevésbé kattintanak. Mert minek? Az

előző száz, amire rákattintottak, hülyeség volt. Ez is nyilván
hülyeség lesz.
Nekem van egy javaslatom.
Viharkabát! Zöld fogú csiga bal füle némán énekel téglafal!
Kápolnásnyék! Medvecukor-forradalom hajóhinta tülök
lókenyérbalta-pástétom!
Az értelmetlen cím. Erre már muszáj rákattintani, megtudni,
hogy miért nincsen neki értelme. És ha az újságíró ad magára,
akkor arról is gondoskodik, hogy a cikket végig kelljen olvasni,
másként az olvasó nem tudja meg, hogy az elejének miért nincsen értelme. Tehát a cikk így kezdődjön: „Furulyahattyú ugróiskola kékítő fatörzsmedve sárgacsikólilahagyma-sugárezred
cim- és luftbalom Kisköre, nadragulyamókus, félelemkirály betűtészta hajcica.” És legyen jó hosszú, hogy amíg az olvasó végigolvassa, a szeme mellett elhaladjanak az összes reklámok.
Aztán a legeslegvégén, de egészen röviden ám, legyen ott a lényegi információ, amiért megírtuk a cikket. Maximum három
szóban. „Tizenhatéve haltmeg Sinkovitsimre.” Ezért olvassa el
a cikket az olvasó. Meg hogy megtudja, zárt osztályra került-e
a szerző.
Hapolmánysümörítő! Libatekervénnyel möhölték a rábapöszlit!

2017.11.10.

A Gévai
2000. június 6.
A Gévai nem szerepel az ismert, sőt a kevésbé ismert televíziós
személyiségek névsorán sem. Nem hívják meg gálaműsort vezetni az Operába, nem közvetít sporteseményt. Nem csinál
egyebet, mint hogy hetente egy délutánra beballag a tévé I. stúdiójába, s másfél óra hosszat fogalommá válik.
Nem ismerik meg az utcán. Nem tudják, kicsoda. Nem kap
rajongó leveleket. Nem írnak róla kritikákat – alighanem ez az

első. Nem is igényli a sztárolást, hisz nem tesz mást, mint egygyé válik a stúdió díszleteivel, s imádnivaló ügyefogyottsággal
adja önmagát.

Filigrán termete van, kis mozgékony orra és piros haja. Vidám és lendületes, tele van gondolatokkal, de nem igyekszik
mindenáron kifejezni azokat. Nem jó műsorvezető, de nem is
rossz. Kialakulóban van, keresi önmagát. Nem szép és nem
csúnya. Egyéniség.
A Gévai szót ért nála háromszor idősebb emberekkel és kisgyerekekkel. Híres emberekkel is közvetlen és fesztelen, folyamatosan ontja a diáknyelvi szófordulatokat és vicceket, s ezeket mindenki olyan béketűréssel fogadja, amire nem magyarázat műsorvezetői rangja. Lényéből fakad. Adásonként legalább
hússzor bakizik, de csak jóindulatú mosolyokat kap mindenünnen. Néha egy-egy fintor erejéig kivillan belőle valami ismeretlen tehetség, aminek sem formája, sem mértéke nem látható.
Most még nem. Most volt a huszadik születésnapja. A huszonötödiket már nem fogja a Tanodúban tölteni, nem jelenik
meg keddenként az M2-esen, nem bűvöli el a 10-15 év közötti
korosztályt. Kap majd egy telefont valamilyen szerkesztőségtől
– vesz egy nagy levegőt – s mi megismerhetünk egy újfajta Gévai Julit.
2000. szeptember 21.
Nen szokásom alig negyedév elteltével megint kritikát írni
ugyanarról, de okom van rá. Amikor Spielberg valamelyik

filmjéről írtam kritikát, ő nem írt vissza és nem köszönte meg.
Volt is eszibe. Gévai Juli megtette, és ez azért csak rendkívüli
eseménynek számít, mert ő ugyan nem híres ember úgy általában véve, megelőzik sok ezren, de hozzám képest mégiscsak,
engem tízmillióan előznek meg. De éppen ezért jó dolog kritikát írni róla, mert hálás feladat. Nem attól, hogy megköszöni.
Azért jó a Gévairól kritikát írni, mert ilyet még nem csinált
senki. Repülőgépet építeni is a Wright fivéreknek volt a legjobb buli, mert őelőttük még senki nem tett ilyet; hát a Gévaikritikák majdani hosszú sorában is én lehetek az első.
Azért jó a Gévairól kritikát írni, mert középszerű műsorvezető. Nem én mondom, ő mondja. Ebben az a jó dolog, hogy
csakugyan így van: ha pedig az ember tudja magáról, hogy milyen műsorvezető, az nagyon hasznos dolog. Bár én tudnám
magamról, milyen író vagyok. A Gévai nem rossz műsorvezető, mert a rossz műsorvezetőtől elmenekül az ember, meglátja a
műsorát és iszkol másik csatornára – de nem is jó, mert a jó
műsorvezető képességeinek egy részével nem rendelkezik.
Egyelőre. Majd meg fogja tanulni, mert jó műsorvezető akar
lenni, én pedig szomorú leszek, mert elvesztek valami érdekeset. A jó műsorvezető nem mindig érdekes műsorvezető.
Azért jó a Gévairól kritikát írni, mert érdekes műsorvezető.
Ez nem azonos se a jóval, se a rosszal. Tulajdonképpen ha jól
meggondolom, van abban valami, hogy középszerűnek mondja
magát, de nem egészen fedi az igazságot. Minőségileg igen, dimenzionálisan nem. A középszerű műsorvezető bemegy a stúdióba, levezeti a műsort és öt perc múlva nem emlékszünk rá –
a műsorra igen, a vezetőre nem. Ez a Gévaira nem áll. Érdekes
műsorvezető. A műsor is érdekes, de ha nem lenne az, a műsorvezető mindenképpen érdekes. Nem is tudom, mióta, hónapok
óta elsősorban a Gévai kedvéért nézem a Tanodút, s a hét többi
napján az Iskola utca többi adása nem érdekel, mert azokban
nincs benne.
Azért jó a Gévairól kritikát írni, mert az ember látja, hogy
formálódik. Nem az én kritikám hatására, csodákat, közöm
nincs nekem ahhoz – annak hatására, hogy hetente bebandukol
a tévébe és fogékony gyereklelke reagál arra, ami történik vele.
Júniusban, amikor első kritikámat megírtam, egy egészen másmilyen Gévai Juli mászkált a Tanodúban „imádnivaló ügyefo-

gyottsággal”, mint most szeptemberben, holott közben látszólag csak annyi történt, hogy elment nyaralni és a pirosat visszacserélte eredeti hajszínére. Amikor mondta egy adásban, hogy
ő eredetileg szőke, nem tudtam elképzelni, az milyen lehet. Hát
most látom, egész helyes, de pirosan se volt rossz.
Azt mondja, nincs igazam, megismerik az utcán. Ennek örülök, megérdemli. Nem azért érdemli meg, mert benne van a tévében, hanem mert színes egyéniség, de hát a világ ilyen, nem
arról ismerik meg az embert, amiért érdemelné.
Nem emlékeztem rá, hogy benne volt a Kölyökidőben, bár jó
a névmemóriám, de hát rég volt és elég kevés adást láttam. Kár
érte, őszintén szólva, sok jó tévés került ki onnan, akik aztán
többségben eltűntek – vagy csak én nem látom őket –, jó színészeket nevelt az a műsor. Kovács Robi, Aczél Réka jut hirtelen
eszembe. Ja: meg a Gévai.
Igazából tippelhettem volna a Kölyökidőre, az volt még
ilyenféle műsor, mint a Tanodú, csak más műfajban: egyszerre
kellett műsorvezetőnek, színésznek, az ég adta világon mindenfélének lenni, és ment. Onnan van Juliban az a mennyiségében
és minőségében is behatárolhatatlan tehetség, ami időnként kivillan, túl rövid időre ahhoz, hogy fogalmat lehessen alkotni
róla. A Kölyökidőben bankra kellett venni, ami manapság ritka
a magyar televíziózásban, de a Tanodúban még megvan. Juli
bankra veszi. Nincs más választása, a műsor élőben megy, tele
kockázati tényezőkkel, mint például a stúdióba hozott kutya,
aki nem végzett tévés tanfolyamot és netán bekakil, avagy a fizikai kísérletek, amik a maguk feje után mennek és vagy sikerülnek, vagy nem. S a legnagyobb kockázati tényező az ember
saját maga: fogom-e bírni, nem fogom-e összekeverni Gryllus
Dánielt Gryllus Vilmossal, eszembe fog-e jutni a jó kérdés, jó
helyen fogok-e állni, nem esem-e kétségbe, amikor ki tudja,
milyen híres emberekkel ülök szemközt.
Azt írtam, gyereklelke van. Nagykorú már pedig, de az ilyesmi nem az évek pontos számán múlik, nem is bizonyos élettapasztalatok meglétén vagy meg nem létén – ez többé-kevésbé
azon múlik, hogy az ember ebben leli örömét. Onnan tudom,
hogy nekem is gyereklelkem van. Juli nem gyerekes és nem
éretlen. (De nem is érett. Most érik, mint mindenki más az ő
korában.) Ha gyerekes volna, akkor kész felnőtt volna, aki azt

játssza, hogy gyerek. Ha éretlen volna, akkor gyerek volna, aki
azt játssza, hogy felnőtt. Egyik borzalmasabb a másiknál, szerencsére őnála egyik se áll fenn.
Képes félvállról venni nagyon komoly dolgokat, mint a rengeteg bakit, amiken néha már csodálkozik az ember. Nem
azon, hogy bakizik. Persze hogy bakizik, mindenki bakizik, ha
nincs kamera jelen, akkor is. Hanem hogy ilyen nyugodtan bírja, hogy fapofával javít és továbbmegy, öt perc múlva megint
bakizik és megint továbbmegy. Ez egyrészt attól van, hogy a
vérében van a televíziózás, aminek nagy hasznát fogja látni a
következő hatvan évben; másrészt attól, hogy gyereklelke van,
ami sajnos nem fog kitartani hatvan évig. (Bár ki tudja?) Egy
gyereket nem zavarnak ilyen dolgok, ha elrontja, hát elrontja,
Vilmos vagy Dániel, egyre megy. Egy felnőtt ettől kétségbeesne. Őbenne is jelen van egy „huh, mit csináltam”, mert hát felnőtt már úgy-ahogy, de gyorsan felülkerekedik benne a gyerek
és rálegyint. Hála az égnek. (Most azon rettentem meg hirtelen:
mi lesz, ha ezektől a soraimtól most majd megijed? Hisz még
fel lehet fedezni rajta egy-két tojáshéjdarabkát. Soha meg nem
bocsátanám magamnak.)
Az, hogy izgul, annak tudható be, hogy egypár tárgy jelen
van a stúdióban. A kamerák. Kamera nélkül sokkal nyugisabb
lenne, csak hát mink itt unnánk magunkat a sötét képernyő
előtt. Ha ez segít valamit, elmondhatom, bár szerintem eddig is
tudta, hogy világhírű, sokéves gyakorlattal rendelkező színészek is izgulnak a kamera előtt, még ha nem megy élőben, akkor is. Mert ez egy emberi tulajdonság. A kutyák, akiket behoznak a stúdióba, semmit nem tudnak a kameráról, sose lehetne nekik elmagyarázni, mi az, és mégis izgulnak. Ők azért izgulnak, mert idegen helyen vannak idegen emberek között,
nem értik, hogy mit keresnek ott, róluk beszélnek és mégsem
hozzájuk, nem engedik őket szabadon kószálni és egy csomó
gyerek simogatja végig őket. Ez úgy nagyjából mind megtörténik Julival is, csak ő érti, hogy mit keres ott és nem simogatják.
Dekoncentrált? Igen. Persze hogy dekoncentrált, amikor van
egy beszélgetőpartnere, van körülötte féltucat gyerek, akik akkor szólalnak meg, amikor nekik tetszik és azt kérdeznek, amit
akarnak, van továbbá, sose számoltam, legalább három kamera,
amikről mindig tudni kell, melyik veszi éppen az embert. És

hát közben magával a beszélgetés témájával is illik foglalkozni
egy cseppet. Amikor az ember egyszerre figyel erre a néhány
tucat dologra, egyáltalán nem csoda, hogy egyszer-egyszer valamelyikre nem jut a kellő mennyiségű figyelem. Ekkor jön a
dekoncentráltság, aminek mondjuk minden tizedik esetéből
lesz valamilyen baki, a többit észre se veszi senki. Csak ő maga
persze, amitől aztán skrupulusai vannak, pedig nincs oka rá.
Egyrészt, mint írtam, gyereklelke van, és ez megakadályozza a
túlzott összpontosítást. Másrészt pedig három fokozat létezik: a
csodalény, aki gond nélkül figyel egyszerre tízfelé, ilyen volt
Varga János a Ki mit tudon; aki sehova se tud figyelni, ez a
szórakozott professzor vígjátéki esete; és a normális középút,
akinek nemrég még piros volt a haja.
Erre a gyereklélekre éreztem rá, amikor azt választottam előző kritikám címének: A Gévai. Nem illik pedig, először is személyneveket nem írunk névelővel, másodszor a keresztnévtől
megfosztott vezetéknév ridegnek és hivatalosnak számít, főleg
fiatal hölgyek esetén. De okom volt rá, hogy ezt válasszam. Ha
azt írom címnek: Gévai Juli, az sztárolás, ez pedig egyikünkhöz se illik. Juli nem sztár, nem azért, mert nem elégge ismert,
hanem mert nem olyan műfajt csinál és nem olyan egyéniség.
Nem sztár, csak szeretik, mert „a tíz és tizenöt év közötti korosztály” a magáénak érzi, hiába nőtt ki már ebből a korosztályból, úgy beszél, úgy gondolkodik, olyan. Még az arca is csakolyan, mint egy tizenéves kis csibészé. (Legalábbis piros hajjal
olyan volt, én nagyon szerettem ezt a változatot; szőkén nőiesebb, ez is nagyon tetszik.) Ezt jelenti az, hogy „a Gévai”. Pár
éve még így emlegethették óra alatt suttogva, „a Gévait is hívjuk meg a buliba”. Srácok között így szokás, Juli pedig húszéves fejjel is srác maradt. (A srácság nemtől független dolog,
vannak fiúsrácok és vannak lánysrácok.)
Azon gondolkodom, sikerült-e megmaradnom ebben a hoszszúra nyúlt elemezgetésben annál a középútnál, amit tartani
szándékoztam. Nem szeretném se túlságosan megfeddeni, se
túldicsérni, mert valahol van bennem egy kis félsz, hogy hátha
megijed vagy hátha elbízza magát. Pedig hülyeség, mert elég
régen csinálja ezt a műsort és elég véleményt kapott már a nézőktől is, a főnökségtől is ahhoz, hogy az én véleményem az
égvilágon semmit ne számítson, bár egyébként se számítana,

senki-semmi nem vagyok, még valami újság státuszban levő
kritikusa sem vagyok. (Hálistennek! Akkor azt kellene írnom,
amit elvárnak tőlem. Így a saját véleményemet írhatom és semmilyen felelősségem nincsen.) Csak hát nem vagyok hozzászokva, hogy akiről írok, az is elolvassa a recenziót, egy kezemen meg tudom számolni, hogy ez hányszor fordult elő. (Eddig még soha.) Meg valahogy van az embernek egy olyan érzése, hogy kicsit sebezhető. Talán a gyereklelke miatt.
Pedig belevaló kislány, megállja a helyét tűzön-vízen keresztül. Nem kell félteni.

2018.07.12.

Meghalt a Móni
Egy csomóan voltak, akik Töröknek szólították, de én Móninak. Hosszú ó-val, pedig röviddel írta. Utoljára május 25-én
váltottunk pár üzit, én éppen sofőrt kerestem, mint már annyiszor, ő pedig az ország túlsó végéből elkezdett szervezni, de
végül nem volt rá szükség, találtunk sofőrt helyben és elhoztuk
Amirt. Ő már nem látta. Ja, engem se. Személyesen soha nem
találkoztunk, de évek óta ismertük egymást. Most visszapörgettem az üziket a Messengerben, nincsen sok, két és fél éve valamelyik könyvem kiadása kapcsán váltottuk az első leveleket,
de akkor már évek óta váltottunk mondatokat itt-ott a Facebookon, olvastam néha a blogját meg a Huppát, ő is olvasta néha
az enyémet, volt, hogy vett át tőlem cikket a Huppára, aztán lebarmoltam, mert hibásan írta a nevemet, elmagyaráztam neki,
Láng Attila D., pont úgy, ahogy írva van.
Szerettem a Mónit, mert volt egy feje. És használta. Jó cikkeket írt, azokat előbb ismertem meg, mint Mónit. Készült hozzám tavaly, de aztán minden közbejött, főleg az ikrek, azóta
meg nyilván nem is tudott volna jönni.
Most meg már nem jön. Egyszer csak fekete lesz Kati profilképe, rányomok, hogy mi van már, vannak, akik olyan hülyeségek miatt képesek kifeketíteni a képüket, hogy valami politiku-

sok megint hoztak valami szemétláda törvényt, mintha nem
lenne tökmindegy, szóval rányomok és ott a hír, hogy meghalt
a Móni. Na ne már. Majd pont a Móni, ötvenhárom évesen?
Egyévesek se lehetnek még az ikrek, nekem összefolyik az idő,
lehet, hogy már vannak annyiak, tökmindegy, csecsemők még,
és most majd nem fogják megismerni?
Na ne már.
Amir tetszett volna neki. És ő se fogja megismerni.
Na ne már, gyerekek. Bassza meg.

2007.02.27.

Kérjük, szíveskedjenek
Kapaszkodókampányt indít a BKV, mert a Combinókon túl jó
a fék és repülnek az utasok. „Kérjük, szíveskedjenek fogódzkodni”, mondja a behízelgőhangosbeszélő, és futófényként is
kiírják. Mindent elkövetnek, hogy az emberek ne figyeljenek
oda.
Ha azt mondanák, hogy „tessék vigyázni, mert a villamos nagyon hirtelen fékez”, az nem lenne ilyen szépen behízelegve,
de az emberek kapaszkodnának.

2007.02.28.

Vitaminok
A mesterséges vitaminok növelik a halálozás valószínűségét,
mondja a klub híradója. A mesterséges C-vitamin például 6%kal.
Tehát aki mesterséges C-vitamint eszik, az már csak 94%-os
valószínűséggel számíthat örök életre. Szegény.

2007.04.29.

Petőfi csontjai
Aszongya illetékes elvtárs, hogy a Petőfi Sándor nevű nő
csontjait nem tartják Magyarországon, mert nem lehetne őket
biztonságban őrizni.
Miért?! A világ összes kutyája minálunk lakik?!

2008.01.24.

Mi se bor
A kormánybiztos szerint a misén fogyasztott mennyiség nem
mutatódik ki a szondával. Ő is ivott és fújt, és a szonda nyugiban maradt. Úgyhogy a papok föllélegezhetnek, sőt a szondába
is.

2008.06.16.

Bosszúfelhívás
Mezőőrsön nevelik a vadászok a száznegyvenhatmillió-nyolcszáztizenhétezer-kilencszázhetvenkettedik Bambi nevű őzet.
Álljatok bosszút, állatok! Szólítsatok minden embert Mauglinak!

2008.08.01.

Marhajog
Befogták a kacorlaki szürkemarhákat, akik két éve törtek ki a
karámból és azóta csatangoltak.
Ez oké. A baj az, hogy csak harminc marha szökött meg, de
ötvenet fogtak be. Ugyanis az eltelt két évben szaporodtak is.
Vagyis a kacorlaki cowboyok jogtalanul letartóztattak húsz
olyan marhát, aki soha sehonnan nem szökött meg.
Marha ciki.

2008.12.03.

Címlet, birka, ötvennégy
Egy jóember eladott három birkát egy tizenhét éves srácnak, és
két ötvennégyezer forintos bankjegyet kapott, adja hírül az Index. Nem tűnt föl neki, hogy ilyen címlet nem létezik, csak
amikor fizetni akart velük.
Akkor összesen hány birka is szerepelt ebben az ügyletben?!

2009.02.15.

Páratlan rekord
Harminckilencezer-nyolcszázkilencvenheten csókolóztak Mexikóvárosban, hogy világrekordot állítsanak föl. Sikerült nekik.
A rekord azért is páratlan, mert ez az első eset a történelemben,
hogy valakinek egyedül sikerült csókolóznia.

2009.04.06.

Látta a tévében
Iszonyú sötét fiatalember belevezette az áramot a kerítésbe,
mert látta a tévében, hogy egy bácsi hasonlóképpen cselekedett. A börtönben volt, amikor ez ment a tévében.
Alighanem csak a tudósítás elejét nézhette meg, aztán magánzárkába csukták. Mert ott az is benne volt, hogy a bácsi mehet
a börtönbe emberölésért.
Jó lenne valami szűrőt bevezetni, mint a neten a gyerekeknek
való pornóvédelem. A következő iszonyú sötét fiatalember
esetleg egy ámokfutóról szóló riportot néz meg.

2010.01.03.

Csalódtak szegények
Karácsonykor a Rémhír Tévén Klárika számos példányt figyelt
meg azokból a papokból, akik ilyenkor mindig észlelhetők.
Megszületett a Kisjézus, örvendjünk, mondják, és ülnek feketében, nyársat nyelve, arcukon annak az embernek boldogságával, akit éppen az imént kényszerítettek negyedóra citromnyalogatásra. Megszületett a Kisjézus, örvendjünk, brühühü.
Elmesélte, mit látott, s erre kapásból megszólal a kedves:
– Persze. Biztos lányt szerettek volna.

2010.01.07.

Őrizetben a volt igazgató
Érdekes felvételeket mutatnak a BKV egyik korábbi tanácskozásáról, ahol Sz-né Sz. Eleonóra is ott ül a többi vezető között,
de neki homályos a feje. A többiek pedig nyugodtan ülnek ott
mellette.
Én már akkor gyanút fogtam volna, amikor egy tanácskozáson ülök és a szomszédomnak homályos a feje.

2010.06.29.

Alyssa Thomas, a Légi Rém
Úgy tűnik, egyszer már engedték repülni Alyssa Thomast, noha
a neve feltehetően már akkor is rajta volt azok listáján, akiket
tilos repülőgépre engedni – nem mintha terroristák lennének
vagy ilyesmi, éppen csak rajta vannak, rátették őket és most ott
vannak. És úgy tűnik, hogy legközelebb is engedik repülni,
noha a neve továbbra is rajta van a listán.
Ideje, hogy biztonságosabb biztonságot követeljünk a légiutasoknak. Ha egyszer Alyssa Thomas neve rajta van a listán, akkor márpedig rajta van és nem repülhet! Ukmukfukk, jobbra át!
Mi lesz, ha egyszer lezuhan egy gép, amin akár hetekkel korábban ott ült Alyssa Thomas? Vagy ami még ennél is szörnyűbb,
mi lesz, ha jönnek a revizorok, és kiderül, hogy engedtük repülni a lista ellenére?
Az amerikai légiközlekedés első számú közellensége hatéves,
és senkinek sejtelme sincsen, hogy miért nem repülhet.

2013.05.23.

Nem tudjuk kezelni
a problémáinkat
Csörög a mobil, fölveszem.
– Én.
Fiatal női hang, érezhetően visszafogja magát, de nagyon fel
van dúlva.
– Fejezd be a hívogatást!
– Tessék?
– Fejezd be a hívogatást! Hagyjál békén!
– Jó – felelem –, csak rossz számot hívtál.
Kis csend. Gondolkodik, mit feleljen, ilyen szemtelenséget
még nyilván soha nem hallott tőlem, aztán leteszi.
Nem tudjuk kezelni a problémáinkat.

2021.03.13.

A zsiráf nyaka hosszú,
a gyereké meg szexi
Van néhány baj. Erősen kellemetlen mellékhatásokkal járó oldalt tett közzé a Burda, és egymást követő bajok sora fakadt
belőle.

Első baj:
a szexi hasíték a nyolcéves nyakán
Ezt írta a Burda a képen középen látható ruháról: „Sima kerek
nyak, az eleje közepén szexi hasítékkal, gumival behúzott háromnegyedes ujjával: hát igen, ezt Anyu is megirigyelhetné!

Kicsit hosszabbra hagyva leggingshez is hordható miniruhává
alakítható. Tippünk: a nyakán elfér egy keskeny kézi vagy gépi
hímzés.”

Igen, a Burda szerint a nyolcéves nyakán a kivágás, tehát a
nyaka az lehet szexi. Mivel a LAttilaD.org olvasói kétségtelenül mentesek a pedofíliától, ezt tovább nem is taglalnám.

Második baj:
még meg is kérdezték
Itt kezdődnek a bajok. A Burda
beleállt a dologba és nagy ártatlanul megkérdezte, hogy mi ezzel a gond.
A képet a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány oldaláról
hoztam, mert miután az első képet levettem a Burda oldaláról,
akkor nekem még volt félórácska elintéznivalóm, s mire hozzáláttam a cikket is megírni, addigra a Burda oldaláról eltűnt. De

amikor még ott volt, akkor százával sorakoztak alatta az anyázások, hogy mit nem lehet ezen érteni, ezt csak egy pedofil
nem érti, és így tovább.

Harmadik baj: a durci alapállás
Már a poszt hangneme is ezzel nyit, ahogy zárójelben megjegyzi, hogy periférikus volt a gyerekjogi szervezet, eleve megpróbálja megsemmisíteni a véleményt annak elkövetőjével együtt.
Hiszen csak egy periférikus szervezet, és durván csinálta! Aztán a második felvonás: hogy kommunikáció helyett, például
egy tisztességes bocsánatkérés helyett leveszi a posztot, abban
a reményben, hogy a Burda olvasói nem olvasnak mást, csak
Burdát – ha nincs az oldalunkon, nem létezik a probléma, mehetünk a főszerkesztői fültővakargatásért.
Ha lennének a Burdánál kommunikációs partnerek, én azért
megérdeklődném, hogy mit jelent az a periférikus gyerekjogi
szervezet. Egy határ menti falucskában üzemel? Gondolom,
nem. Vagy talán létezik mainstream gyerekjogvédelem és periférikus?

Negyedik baj:
mire megnő, akkor is baj lesz
Nézzük meg, mi van, ha ez a ruci nagy kislányon van (azt hiszem, burdául így mondanák). Nem nyolc-, hanem tizen-huszon-harmincnyolc évesen. Akkor már lehet nyugodtan szexi.
De szexi?
Hát nem. Ez egy kis kivágás a ruha nyakán, semmi eget rengető. Le kellene végre kattanni arról, hogy egy nőnek néhány
négyzetcentiméterrel több látható bőre az hűha meg fúha meg
juhé, faszok föl, viii-gyázz! Ez gyerekeknél pedofília, felnőtteknél pedig a nő szexuális céltárggyá (ahogy Vanessa mondja,
zsákmányállattá) ledegradálása, és nagyon itt volna már az ideje lejönni erről az anyagról. Az egésznek teljesen az a szaga
van, akkor is, ha felnőttön van az a ruha, mint azoknak a bulvárcikkeknek, amikben „villantanak”, ami azt jelenti, hogy va-

lakinek látszik fél centi a melltartójából, és akkor hű, de izgis.
Ezeknek a szerzői azok, akiket nem szabad beengedni az áruházak nőiruha-osztályaira. Gyerekeknél is volt már ilyen: a
Narancsszem-botrány.*

Az első baj még egyszer, juszt is
Természetesen nem feltételezem, hogy a blogot és a LAttilaD.org többi írását pedofilok is olvassák, nem lehet kellemes
nekik, viszont akadhat, aki ideológiailag nem eléggé képzett.
Például mert szerkesztő a Burdánál, vagy éppen Narancsszem.
Az ő kedvükért alkotta meg a LAttilaD.org Alapvető Ismeretek
és Diliház Ügyosztálya az AHA Szabályt. Ennek segítségével
bárki meg tudja különböztetni a gyereket a felnőttől.
AHA: Attila Hármas Aranyszabálya
1. Kérdezd meg az életkorát. Vonj ki belőle tizennyolcat. Ha
a kapott szám negatív: gyerek.
2. Ha nem mondja meg, akkor kérdezd meg, hogy érdeklik-e
a nyuszikák meg a kismackók. Ha igen: gyerek. (Vagy zoológus, de ennyi margót vállalni kell.)
3. Ha ezek a módszerek nem segítenek, kérdezz meg valakit,
aki látott már emberi lényeket.
A végén birtokába jutsz az AHA-felismerésnek:
a) Aha! Ez egy gyerek! Akkor nem szexuális zsákmányállat!
vagy pedig
b) Aha! Ez már nem gyerek! Akkor sem szexuális zsákmányállat!

*

igen, van olyan szó, hogy ledegradál, kérném nem hisztizni emiatt, tudom, hogy a de- latinul azt jelenti, hogy le, csak mi magyarul beszélünk, nem latinul, a magyarban a de- nem képző, ha az lenne, akkor létezhetne fölgradál meg kigradál meg simán gradál

Plusz egy baj:
ez amúgy egy sajtótermék
A baj a középső ruhával van – de azért kimásolom a bal oldali
ruha leírásának egy részletét is.
„[…] máris nekiláthat ennek a semmivel sem kevésbé mutatós, de sportosabb karakterű, kimondottan kis hölgyek számára
tervezett, elöl végiggombolt, svédzsebes változatba.”
Tetszik tudni, én időnként szerkesztő vagyok itt-ott. Ha egy
ilyen bent hagyok, addig voltam szerkesztő.

2021.12.14.

Kód
Tehát nézzük logikusan. Ahhoz, hogy megnézz egy tévésorozatot az RTL Most Plusz nevű izén, kell egy kód, amit a szolgáltatódtól kapsz. Ehhez kell egy kód, amivel be tudsz lépni a
kódodért. Amikor ezt a kódot megadtad, akkor kapsz egy kódot
SMS-ben, és átveheted a kódot, ami azonban nem jó, mert már
fel lett használva, és másik kódot nem kapsz, deviszont nem
tudsz belépni és nincsen kód. Ahhoz, hogy legyen kód, a kódolt kódoló kódot kell kódolni a kódoló kódot kódoló kód, kód
a kód a kód a kód a kód.
A mai gyerekek gyerekei elbűvölve fogják hallgatni, hogy a
monitort valaha még tévének hívták, az ember megnyomta,
várt fél percet és ment a műsor. Vagyis nem fogják hallgatni,
mert ha öreg koromban elmondom a tévében, akkor azt ők csak
akkor látják, ha elmennek a Főkódolóba, ahol kódoló kódot kódolnak a kódolójuknak, és akkor azzal hazakódolva bekódolnak a kódolt kódolóba a kódolóval, amit viszont nem fognak
tudni megtenni, mert már kód a kódoló kódolt kóddal. Vagyishogy de, meg fogják tudni hallgatni, csak némi késedelemmel,
letöltik az ncore-ról.

„a Word úgy nem működne sokáig,
kifogynék az üres lapokból”

Billentyűk, nyomatjuk

Krisznek

A számítástechnika hasznos tudomány. Ha működik. Ha jól
működik. Számítástechnikai cikkeim egy része arról szól, mi
van, amikor a számítástechnika nem vagy rosszul működik. De
írtam cikkeket a számítástechnika múltjáról és lehetséges jövőjéről, különböző hardverekről és szoftverekről, módszertani
cikkeket, sok mindent.

2006.04.26.

Számítástechnika 2015
Régi játékom, hogy néhány évenként megtippelem a számítástechnika fejlődését a következő évekre. Először a nyolcvanas
évek végén tettem egy-két barátommal beszélgetve; már akkor
„föltaláltam” az érintőképernyős, tenyérben elférő gépeket,
bár az én elgondolásom nem nagyon hasonlított erre a kis, öregecske Palmra, amin írok. De kigondoltam az internetet is; akkoriban itt mit se tudhattunk arról, hogy már létezik. Igaz, az
én képzeletbeli netem inkább az ftp-re hasonlított, mint a webre.
A kilencvenes évek első felében már le is írtam elgondolásaimat, talán még megvannak valahol. 2000-ben írt cikkem* itt a
LAttilaD.orgon is megvan, akkor a net fejlődését képzeltem el
öt évre előre; meg lehet nézni, mi valósult meg belőle.
Ennek ellenére ismét felcsapok futurológusnak. Tárgyam a
számítástechnika fejlődése 2015-re.

A számítógép
Jóslatom szerint 2015-ben már nem lesznek desktop gépek. A
nagyméretű gépek már csak szervertermekben lesznek használatosak, a háztartásokban és a céges felhasználóknál mindenütt
notebookokat és PDA-kat találunk majd. Notebookot is inkább
a számítástechnikus és az advanced felhasználó fog használni,
mert a PDA-k mindent megcsinálnak, ami a köznapi felhasználónak kell.
A notebookok nem lesznek kisebbek, mert a jelenlegi képernyők és billentyűzetek kicsinyítése ebben a kategóriában nem
kívánatos, legfeljebb a súlyuk fog csökkenni. A perifériák később részletezendő változása segíteni fog ebben.
A notebookoknál is megjelennek a PDA-kra jellemző tulajdonságok. Ahogy a PDA-k, a notebookok is csak standby módba kerülnek a főkapcsoló megnyomásakor, s bekapcsoláskor
*

A net 2005-ben

ugyanonnan folytathatjuk a munkát. A notebookok tartalmazni
fogják mindazokat a perifériákat és szolgáltatásokat, amiket a
PDA-k. Általában véve a két kategória közötti különbség a lehető legkisebb lesz, hogy a felhasználók minél könnyebben áttérhessenek.

A PDA-k
Minden PDA egyúttal mobiltelefon is lesz, bár a mobiltelefonok kategóriája sem szűnik meg, azok kedvéért, akiknek csak
telefonszolgáltatásokra van szükségük. Hasonlóképpen megmaradnak az önálló MP3-lejátszók, digitális fényképezőgépek
és más készülékek.
Az eszményi PDA a következőképpen áll össze. Egy fejlett
operációs rendszerrel rendelkező számítógép, ami az internetre
is rácsatlakoztatható, a gép adottságai folytán rádiós kapcsolattal, persze szélessávon. De ha tud rádióhullámokat adni és venni, akkor logikus, hogy egyesítjük a mobiltelefonnal és a rádióés tévétunerrel. Ha venni tudja a rádió- és tévéműsorokat, akkor logikusan rögzíteni is tudja azokat, csak elegendő tárkapacitást kell kapnia. Csak kapacitás függvénye az MP3-lejátszó
is, hiszen az ehhez szükséges hardvert az előző funkciók miatt
már beépítettük. Másfelől célszerű, ha ellátjuk beépített fényképezőgéppel és GPS-szel, amik mobil voltából eredő funkciók.
Mindezek a szolgáltatások már benne vannak a mai tenyérgépekben, nem állítom, hogy itt újat alkottam volna. A különbség
a használhatóságban lesz. Egy szövegszerkesztőnél bőven elég,
ha úgy indul, hogy kihúzzuk a stylust és kiválasztunk vele egy
ikont. Az MP3-lejátszónál ez nehézkes volna, annak a kezelésére célszerűen külön gombok fognak szolgálni a gép házán,
amik a többi multimédiás alkalmazást is kezelik. Másfelől egy
egyszerű MP3-lejátszónál megengedhető, hogy ne tartalmazzon saját hangszórót – egy PDA-nál nem, hiszen annak például
ébresztési funkciói is vannak.

Az FTB
A PDA-t tulajdonosa mindenre használni akarja, amire csak lehet, így bankolásra is. Ma mobiltelefonnal és internetböngészővel használható banki szolgáltatások vannak, s egy ideig a
PDA-k is beérik majd ezekkel; azután viszont megjelenik a
PDA-s bankolás. Ennek alapja az ujjlenyomat-felismerés lesz,
amire egy-két mai típus is képes. A közeljövő PDA-felhasználója a maximális biztonságot és a gyors, könnyű kezelhetőséget
egyszerre várja el, s a két kívánalmat csak az ujjlenyomat-felismerés tudja összeegyeztetni. (Ha a felhasználónak minden
bankügyletnél hosszú számsorokat és jelszavakat kell beírnia a
böngészőbe; ha ezeket csak a PDA-ban vagy a fejében tárolhatja, hiszen ez az a két dolog, amik biztosan nála lesznek, amikor
PDA-bankolni akar; ha a biztonság és a sok banki ügyfél olyan
hosszú és bonyolult kódokat eredményez, amiket megjegyezni
képtelenség, minden alkalommal beírogatni pedig idegtépő; ha
felmerül benne a kétség aziránt, vajon a PDA-ban tárolt jelszavak csakugyan annyira titkosak és feltörhetetlenek-e, amint a
fejlesztő állítja – nos, akkor hamarosan igényelni fogja a jobb
megoldást.)
Attól a perctől, hogy a PDA megbízhatóan felismeri gazdája
ujjlenyomatát, a bankok kifejleszthetik a PDA-s bankolást,
amihez kizárólag ujjlenyomat kell. S ez a szolgáltatás olyan
forradalmat fog elindítani, aminek végigviteléhez aligha elegendő a tárgyalt tíz év, de a folyamat enélkül is felvázolható.
A PDA-bankolásnak eleinte feltétele lesz, hogy a felhasználónak legyen ujjlenyomat-olvasós PDA-ja. Ha fizetni akarok,
akkor kiválasztom a bankos programot, ujjlenyomattal igazolom magamat, megadom az összeget és a partner számlaszámát, s az átutalás megtörténik; a PDA ekkor egy olyan képernyőt ad vissza, amin bizalmas adataim feltüntetése nélkül igazolja, hogy kinek és mennyit utaltam, s volt rá fedezetem. Egy
üzletben így fizetek: a pénztáros összead és közli a végösszeget, én PDA-mon átutalom a pénzt, majd megmutatom neki az
igazolást a képernyőmön. Mivel ezt a bank adja vissza és a
bank a számlaszámból tudja, hogy kinek fizetek, az igazoló
weboldal olyan jeleket is tartalmazhat, amiket csak a bank és
az üzlet ismer, így nem hamisíthatom azt. De a bank elküldheti

az igazolást a pénztáros monitorjára is, ezzel egyértelművé téve, hogy tőle származik.
A következő lépés az lesz, hogy függetlenítjük magunkat a
konkrét PDA-tól. A tranzakcióban nincsen olyan adat, amit ne
lehetne egyesegyedül a bank számítógépében tárolni, sőt ami
ne ott lenne a legjobb helyen. A felhasználó PDA-jának semmi
más feladata nincs, mint az ujjlenyomat, az összeg és a számlaszám inputja és továbbítása; ehhez azonban nem kell, hogy a
felhasználó legyen a gép tulajdonosa, vagy hogy egyáltalán legyen neki saját gépe. Az üzletekben tehát, a készpénzes kassza
és a kártyaolvasó szomszédságában, megjelenik az ujjlenyomat-olvasó. A számlaszámot innentől nem kell megadni, az összeget a pénztáros adja az eddigi módokon, a vásárlónak pedig
csak az ujjlenyomat-olvasót kell megérintenie, miután előzőleg
– egyetlenegyszer – nyilvántartásba vétette ujjlenyomatát bankjánál. Ezzel a PDA-bankolás visszaszorul az olyan esetekre,
amikor magánszemélynek, távollevő cégnek akarunk utalni, lekötést tenni számlánkon stb. Amikor egy üzletben személyesen
vásárolunk és az ő ujjlenyomat-olvasójukat használjuk, az a
fingertip banking, az FTB.
Az ujjlenyomat-azonosítás elterjedésével azonban nemcsak
bankügyeknél találkozhatunk. Az a polgár, aki komplex műszaki eszközökkel védi magát az ellen, hogy kiürítsék a bankszámláját, örömmel fogja fogadni azokat a komplex műszaki
eszközöket is, amik attól védik meg, hogy nevében szerződést
írjanak alá, helyette szavazzanak vagy bárhol utánozzák személyazonosságát. El fognak terjedni az ujjlenyomattal hitelesített szerződések és egyéb okiratok.

A személyi kártya
Ha egy PDA felismeri gazdája ujjlenyomatát és egyebekben is
gazdájának személyes dolgait tárolja, akkor könnyen megteremthetjük annak a feltételeit, hogy a PDA segítségével a tulajdonos igazolhassa személyazonosságát és különböző jogosultságait. Ehhez csupán annyi kell, hogy a PDA üzembe helyezésekor ellenőrzött, hivatalos körülmények között rögzítsük benne a tulajdonos ujjlenyomatát; s hasonló módon kerüljenek bele

a tulajdonos személyi okmányai, amiket a PDA parancsra megmutat.
Nicky című regényemben ezt a technikát már mint létező gyakorlatot mutatom be és személyi kártyának nevezem. Az ilyen
készülék egyfelől betölti egy PDA szokásos funkcióit, másfelől
pedig hivatalos körülmények között rögzítik benne tulajdonosának ujjlenyomatát és személyi okmányait. Nekem magamnak
például van, illetve lehetne személyi igazolványom, lakcímkártyám, útlevelem, TAJ-kártyám, közgyógyigazolványom, nyugdíjas- vagy diákigazolványom, iskolai bizonyítványom (-aim),
bank- és hitelkártyá(i)m, anyakönyvi kivonataim, könyvtári olvasójegyem, a kocsimhoz forgalmim. További okiratokra tehetnék szert, ha lediplomáznék, jogosítványt szereznék, képviselővé választanának, elnyernék valamely állást, ahol ilyesmit adnak, vagy belépnék klubokba, egyesületekbe, pártba. Egy élénk
társadalmi életet élő ember ma kártyák és könyvecskék egész
arzenálját birtokolja, amiket egyetlen kicsi készülékben egyesíteni lehet, egyszerre téve tárolásukat kényelmessé és használatukat biztonságossá, hiszen gazdájuk ujjlenyomata nélkül nem
jelennek meg. A személyi kártya a biztonsági ellenőrzéseket is
megkönnyíti: ha egy létesítménybe engedélyköteles a belépés,
akkor a biztonsági rendszer jelet küld az érkező kártyájának,
ami a mobilok szokásos módszereivel jelzi gazdájának, hogy
igazolnia kell magát; annak válaszképpen csupán annyi a teendője, hogy megérinti az ujjlenyomat-érzékelőt, a kártya ezután
már ki tudja választani és el tudja küldeni a biztonsági rendszer
által követelt elektronikus okiratot, legyen az szupertitkos katonai létesítmény belépője vagy online vásárolt színházjegy.
Az ujjlenyomat-ellenőrzés megvéd attól, hogy kártyánkat idegen használja fel. Egy másik, még nem publikált regényemben
olyan koncepciót használok, ahol a személyi kártya fizikailag
is ellophatatlan, így az a hátrány sem érhet minket, hogy amíg
vissza nem szerezzük ellopott vagy elvesztett kártyánkat, addig
nem tudjuk igazolni magunkat és nem férünk hozzá adatainkhoz. A módszer alapelve, hogy nincs is személyi kártya, hanem
bármely számítógép – legyen az magántulajdon vagy egy nyilvános helyen közhasználatra kitett példány – képes bárkinek a
személyi kártyájaként, illetve számítógépeként működni. Minden adat központi szervereken van, s bármely gép ujjlenyomat-

olvasóját érintjük meg, a saját desktopunkat fogjuk látni a saját
beállításainkkal, adatainkkal. Ha a jövő mégis inkább az egy
ember–egy kártya módszert választaná, aminek nagy az esélye,
akkor is lehet védekezni a lopás és elvesztés ellen: a kártyában
található GPS-t nyomkövetőként is használhatjuk, csak kerítenünk kell egy kölcsöngépet és ujjlenyomatunkkal bejelentkezni
rá; ezzel egyértelművé tettük, hogy melyik kártyát keressük, és
hogy jogunk van ezt tenni.
A személyi kártyák elterjedése a bűnüldözést is megváltoztatja. Törvényben kell majd szabályozni, hogy ha a rendőrség
olyan ujjlenyomatot talál egy bűntett helyszínén, ami nincs
meg a bűnügyi nyilvántartásban, akkor az összes állampolgár
ujjlenyomatát tároló adatbázishoz fordulhasson; ahhoz pedig
még inkább, hogy bemérhesse a gyanúsított kártyájának hollétét.
Ezek már nem számítástechnikai kérdések, bár a számítástechnika fejlődése generálja őket. Térjünk vissza a számítógépekhez.

Rendszerparaméterek
2015 számítógépei ugyanazokon az elveken épülnek majd fel,
mint a maiak; őrültség lenne másképpen. Megmaradnak a mai
szabványok és protokollok, már ami el nem avul belőlük, és az
újakat a régiekhez igazodva tervezik. Mivel notebookokban és
PDA-kban kell gondolkodni, értelmüket vesztik azok a szabványok, amiket a nyolcvanas években azért hoztak létre, hogy a
különböző gyártóktól származó hardvereket csatlakoztatni lehessen az alaplapra és mechanikailag be lehessen építeni a házba. Az ISA, IDE, PCI és SATA szabványok vagy utódaik már
csak a szerverüzemeltetőknél fognak létezni, a köznapi számítástechnikus már nem vesz a gépébe építhető perifériákat.
A gépek konkrét műszaki paramétereit legfeljebb játékból lehet megtippelni. Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy a PDA-k
behozzák jelenleg meglevő sokéves hátrányukat a hertzek és
byte-ok terén, és 2015 PDA-ja nem lesz lassúbb 2015 notebookjánál. Valószínű, hogy a processzorsebességeket giga-

hertzben, az operatív memóriát pedig gigabyte-ban fogjuk mérni, mindkettőt kétjegyű számokkal.

Háttértár
A közeljövő ugyancsak megrostálja cserélhető és fix tömegtárolóinkat. Elsőként a floppy tűnik el; ez már inkább múlt idő, a
floppy napjainkban már csak szervizcélokra használatos, azokra is egyre kevésbé, ahogy eltűnnek a régi alaplapok, amik nem
tudnak más cserélhető lemezről bootolni. Nemsokára eltűnik a
CD is, hiszen a DVD a közelmúltban olyan olcsóvá vált, hogy
CD-t már nem éri meg használni. A DVD még egy ideig tartani
fogja magát: addig, amíg a DVD-vel azonos kapacitású memóriakártyák ára le nem zuhan a DVD-ével azonos nagyságrendre.
A tömegtárolók világát ezek a memóriakártyák fogják megreformálni. Ahogy csökken az áruk és nő a kapacitásuk, egyre
nagyobb számban fognak elterjedni, míg végül egyeduralkodóvá válnak, mert a korábbi cserélhető lemezekhez képest gyakorlatilag sérthetetlenek, sokkal nagyobb – lesz akkorra – a kapacitásuk, sokkal gyorsabbak, apró méretük miatt pedig könynyebb a tárolásuk és sokkal többféle készülékben használhatók.
Ma PDA-k, MP3-lejátszók és digitális fényképezőgépek használják őket, a PC-s kártyaolvasók csak ezek kedvéért vannak –
a jövőben mindenhol memóriakártyák lesznek.
A háttértár nem része a Neumann-elvnek, ami a számítógépet
input és output egységekre, feldolgozóegységre és memóriára
osztja. Születését egy műszaki kényszerűségnek köszönheti:
annak, hogy a létrehozható memóriák túl drágák voltak ahhoz,
hogy tetszőleges mennyiséget helyezzenek el a gépekben, és a
tápfeszültség kimaradásával mindent elfelejtettek. Olyan tárolókra volt szükség, amik folyamatos tápellátás nélkül is emlékeznek, és az egységnyi adatra eső költség a lehető legkevesebb. Cserében elviselték, hogy ezek az eszközök nagyságrendekkel lassúbbak, mint a memória. Az utóbbi másfél évtizedben a winchester vált egyeduralkodó háttértárrá, de pozícióit
már nem sokáig tarthatja meg. A háttértár létrehozásának eredeti okai már nem állnak fenn, tudunk tápáram nélkül emléke-

ző, nagyméretű memóriákat készíteni; éppen csak ezek ma még
a winchesterek árának sokszorosába kerülnek. A winchesterek
memóriakártyákra cserélése akkor fog megkezdődni, amikor
egy nagy wincsi áráért már egy kisebb wincsi kapacitását nyújtó kártyát lehet kapni, ugyanakkor pedig fontossá válik a kis fizikai terjedelem.
Valamivel siettetni fogja a folyamatot, hogy a wincsiket nem
kártyákra fogjuk cserélni, hanem beépített, tehát valamivel olcsóbb memóriára.
Konkrét számokat itt is csak játékból van értelme mondani.
Valószínű, hogy 2015 számítógépei három számjegyet mutatnak majd fel a „gigabyte” szó előtt, nem felejtő memória formájában. A cserélhető memóriakártyák feltehetően hasonló
nagyságrendűek lesznek, többféle szabvány szerintiek, akárcsak ma.

Szoftver
Az optikai lemezek letűnésével a szoftvergyártóknak új adathordozót kell keresniük. Ez már csak a memóriakártya lehet,
amin ma is árulnak szoftvert; valószínűbb azonban, hogy a netes letöltés válik uralkodóvá, és a felhasználó legfeljebb a dokumentációt kapja kézhez fizikai tárgyként, azt is csak akkor,
ha nem éri be az online dokumentációval és nem akar nyomtatni.
A közeljövő fontos problémája lesz a szoftver- és adatkompatibilitás. A nyolcvanas évek sokféle házi számítógépe után
élmény volt a PC-világ, ahol minden program minden gépen
futott, ha a szükséges hardverfeltételek megvoltak. Még inkább
így van ez, amióta a web összefogja a különböző operációs
rendszerekkel dolgozó felhasználókat. A sokféle PDA és főleg
a rengetegféle mobiltelefon azonban széttördelni látszik ezt az
épp hogy kialakult, képlékeny harmóniát. Az operációs rendszerek megszaporodása már a puszta adatkompatibilitást is veszélyezteti; jó példa erre a Palm OS, amelynek 3.5-ös verzióját
ismerem. Ennek fejlesztői egy ügyes trükkel megoldották,
hogy egy programot az összes hozzá tartozó adatfile-lal együtt
lehessen uninstallálni, ezáltal viszont elszakadtak a DOS–Win-

dows évtizedes normáitól, és gyakorlatilag lehetetlenné tették
adatfile-ok átmásolását a Palm gépekre. Az ehhez szükséges
konvertálóprogramot minden formátumhoz külön meg kell írni
és minden alkalommal lefuttatni, a PC-s és a palmos példányokat adminisztrálni stb.
A közeljövőnek meg kell oldania az ilyen és hasonló problémákat. A megoldás egyfelől az lesz, hogy az újabb operációs
rendszerek fejlesztésekor szem előtt tartják a mainstreamben
keletkezett szabványokat és konvenciókat, másfelől pedig az
újabb file-formátumok kezelését villámgyorsan beépítik az
operációs rendszerekbe. A jövőben a lemaradás veszélyének teszi ki magát, aki úgy jár el, mint a Microsoft, amely egészen a
Windows XP kiadásáig várt olyan formátumok rendszerszintű
támogatásával, mint a GIF, a JPEG, sőt a ZIP. S itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a korábbi Windowsokban nem volt
képnéző és tömörítő, hanem elsősorban arról, hogy aki ilyen
formátumokat kezelő programot akart fejleszteni, annak be kellett szereznie a szükséges könyvtárakat.
A jövőben a fejlesztők dolga egyszerűbb lesz. El fognak terjedni az olyan fejlesztőkörnyezetek, amelyek a programírást
-összeállítássá változtatják, előregyártott programrészsablonok
segítségével, persze multiplatformosan. A cél ugyanis az, hogy
a fejlesztőkörnyezetből minél többet lehessen eladni, ezt pedig
semmi sem szolgálja jobban, mint a programozói tudás követelményének csökkentése. A jövő felhasználója komolyabb
programozói ismeretek nélkül, egyszerűbb és bonyolultabb elemek összerakásával fog alkalmazást generálni, ami azután a
legtöbb létező hardveren és operációs rendszeren fut vagy kis
átalakítással futtatható. A végső tökéletesedést az jelenti majd,
amikor a fejlesztőkörnyezetek tervezői felismerik, hogy a különböző programnyelvek végső soron csak a szintaxisban és a
kínált nyelvi elemek választékában térnek el, és olyan környezeteket írnak, ahol a felhasználó a neki tetsző nyelven írhat,
vagy akár keverheti is a C-t, a BASIC-et, a PHP-t és a Pascalt
egyazon programon belül.

2006.08.11.

A palmtekercs
Egy beszélgetés kapcsán elgondolkodtam a palmos olvasásról
mint olyanról.
Azt hiszem, a PDA-k megjelenése a harmadik óriási fejlemény a könyv fizikai megjelenésének történetében, mármint
időrendben. Az első az volt, amikor rájöttek, hogyan lehet a
könyvet egyetlen tárggyá tenni a sok-sok különálló agyagtábla
helyett; a második pedig az, amikor rájöttek, hogy lehet megoldani, hogy egy kéz is elég legyen a könyv fogásához. Tudniillik addig kettő kellett, az egyik tartotta azt a tekercset, amelyikre föltekeredett a könyv, a másik azt, amelyikről letekeredett.
Ha képszerűen akarom kifejezni, azt mondhatom: egy könyv
kezeléséhez először egy szekér kellett, aztán már elég volt az
ember két keze, harmadjára már csak egy keze kellett, legvégül
pedig egy kezének egyetlen töredék része. Mivelhogy az egy
szem kezünkben tartott PDA egy halom könyvet képvisel.
Így például, teszem azt, az én kis Palmom jelen pillanatban
csak Asimovtól vagy egy tucat kötetet tartalmaz, továbbá egy
csomó Ransome-ot, Padisákot, Szabó Magdát, Fehér Klárát,
Clavellt, Merle-t, Zsoldost, Zalkát és másokat. No meg az öszszes saját irodalmi alkotásomat. Mivelhogy még nem csináltam
meg, amit tervezek, hogy veszek egy igazán nagyméretű kártyát és arra sok könyvet teszek rá, úgyhogy most csak a saját
szkenneléseimből van fönt egy válogatás, amit nem kellett letörölnöm, mert hibás volt a konverzió vagy mert a Palm összeomlott, amikor kinyitottam a könyvet (holott ugyanazon könyv
előző kinyitásainál nem tette). De ha belepillantok a PC-n levő
konyvtar könyvtáramba, amiben csak a magyar nyelvű könyvek három és fél gigát tesznek ki (viszont például máltai nyelvűekből csak egyetlen mega van, ami azért nem zavaró, mert
nem tudok máltaiul), akkor nem éppen aziránt aggódom, hogy
nem fogok elektronikus olvasnivalót találni. Pár év múlva megfizethető lesz az akkora SD-kártya, amire az összes magyar
nyelvű könyvem ráfér…

Ez azt jelenti, hogy mostantól néhány dekányi súly és néhány
köbcentiméternyi térfogat egész könyvtárakat tartalmazhat. Ez
természetesen eddig is így volt, amióta van wincsi, van CD, de
a PDA-k megjelenéséig ezek csak tárolni tudták a könyveket
ilyen kicsi helyen, az olvasásukhoz kellett egy komplett gép,
ami sokkal nagyobb volt, mint bármilyen hétköznapi könyv.
A könyv fogalmát a számítástechnika már igencsak kibővítette. Először szoftvert és multimédiás elemeket tettünk a szöveg
köré, majd jöttek a webes szolgáltatások. Most mindkettőt betehetjük a zsebünkbe. Az én Palmomon például ott lakik a DictionaryToGo angol értelmező szótár demóverziója, amíg le
nem jár, valamint a Slovoed magyar–angol, angol–magyar szótára. Mindkettő több egyszerű szövegszerkesztőben feldolgozott dokumentumnál. És van rajta böngésző, amin keresztül a
web kimeríthetetlen szöveganyagát mind elérhetem.
Az ember persze gondolkodóba esik: milyen jövő vár ezek
után a nyomtatott könyvre? A kérdésnek van alapja, nem is kevés, mert amikor a lapokra nyomott, kötött könyv megjelent,
akkor rövidesen eltűntek a tekercsek és a kettő közötti átmenetet jelentő kódexforma, amelyek viszont korábban az agyagtáblákat szorították ki. Tekercset még csak-csak látunk egy-egy
zsinagógában, hagyománytiszteletből ilyenre készítik az ott
használt Tóra-példányokat. Agyagtáblát már hagyománytiszteletből se használnak sehol.
Persze azért az meredek állításnak tűnik, hogy a PDA-k hipphopp föl fogják váltani a könyveket. Elvégre az én TX-em még
mindig nyolcvanezer forint, ez azért még a mai könyvárakhoz
képest is elég sok. Ráadásul attól, hogy vettem egy PDA-t, még
nem tudom elolvasni rajta Böszörményi Gyula legújabb regényét, azt ugyanúgy meg kell vennem a boltban.
De hát mi itt egy átmeneti korban élünk. A PDA-k azért
olyan drágák, mert még nagyon újak, a számítástechnikai ipar
legfrissebb hajtásait képviselik. A könyvek azért jelennek meg
szinte egytől egyig nyomtatásban, mert így lehet őket eladni.
És tíz év múlva? Ötven év múlva?
Tíz év múlva az emberek tömegeinek lesz PDA-ja, mert sokkal olcsóbb lesz, mint most, és a „menedzsertípusú ember”
nem lehet meg nélküle. A PDA-k egyre nagyobb részében lesz
WiFi-rádió, és a világ egyre nagyobb részét fedik le WiFi-cso-

mópontokkal. De ha ez utóbbi nem így lenne is, a PDA-kat akkor is egyre több helyütt és egyre könnyebben lehet rácsatlakoztatni a netre, ahol már most is hatalmas könyvmennyiség
várja olvasóit.
A PDA-s olvasásnak újszerű következményei is lehetnek. Az
emberekben fölmerül majd, hogy miért vegyenek meg egy
egész könyvet olyankor, amikor csak egyetlen információ kell
belőle. Még ha az az információ csak abban az egy műben van,
akkor is. Elég lenne letölteni azt a részletet, és kész. A kiadók
pedig úgy fogják gondolni, hogy jó, ne vegye meg az egész
könyvet, de fizessen azért a részletért, amit letöltött. Mindenki
jól jár: a kiadó bevételhez jut, az olvasó olcsóbban kapja meg
az információt. Azok a kiadók, amik szótárakat, térképeket és
hasonló műveket adnak ki, kiszorulnak a piacról, ha megmaradnak a papír mellett. A nyomtatott térkép vagy túl terjedelmes, vagy nem elég részletes, és mindenképpen nagyon hamar
elavul. Nem mondja meg, hol vagyunk éppen a tanulmányozott
földterületen, és nem lehet beállítani, hogy csak a pillanatnyilag szükséges térképjeleket mutassa. A szótárból sokszor csak
egyetlen szó kell, de egy hosszabb szöveg lefordításakor sem
használunk többet a nagyszótár anyagának egy-két százalékánál. A többiért fölöslegesen adtunk ki pénzt.
A PDA-k új lehetőségeket adnak azoknak, akiknek gyakran
van szükségük szakirodalomra ott és akkor, ahol és amikor a
probléma felmerült, és mégsem kell majd egész könyvtárat –
de még egy laptopot sem – magukkal cipelniük. Az orvos – különösen a mentő- és háziorvos, aki munkájából adódóan sokat
van távol a könyvespolcától – PDA-n nézhet utána gyógyszerek mellékhatásainak vagy ritka betegségek tüneteinek. A régész az ásatás helyszínén, a zsebébe nyúlva nézhet utána, hogy
a frissen megtalált műtárgy melyik régebbi leletre hasonlít.
Talán a szépirodalom az, ahol lassúbb lesz a változás, mert az
emberek egy ideig még ragaszkodnak a nyomtatott könyv hangulatához, tapintásához, szagához. Aztán ez is elenyészik, mert
mindig lesznek, akik szívesen hordanak magukkal egypár
könyvet a PDA-jukon, és az ő kedvükért egyre több PDA-ra
optimalizált ebook jelenik meg. Ezek pedig olcsóbbak lesznek
a papírkönyveknél, ami egyre több embernek csinál kedvet,
hogy inkább elektronikusan vegye meg ugyanazt a regényt.

Nem, egyáltalán nem olyan meredek állítás, hogy a PDA-k
felválthatják a könyveket. Tessék csak idefigyelni:
„Elismerem, hogy a könyv áteshet a lényegét nem érintő változásokon. Egykor kézzel írták, most nyomtatják. A nyomtatott
könyv közreadásának technikája százféleképpen fejlődik, és lehet, hogy a jövőben a könyvet az olvasó otthonában fogja
elektronikusan előállítani egy tévékészülék.
Végül azonban az olvasó kettesben marad az írott szóval – s
azt mi helyettesíthetné?”
Ezeket a szavakat Isaac Asimov több mint harminc éve írta le
(A Hold tragédiája, fordította Békés András). Azt már láthatta
akkor, hogy a könyvet egyszer esetleg elektronikusan fogják
előállítani az olvasó otthonában; húsz évvel később bekövetkezett halálakor talán már azt is sejthette, hogy az ehhez szükséges készüléket egyszer a zsebünkből vesszük elő, akárcsak az
eredeti könyvet. És tetszett neki a gondolat, nem féltette írói
karrierjét az elektronikus könyvtől. Hiszen a szöveg akkor is az
író szövege, csak a közlés formája változott.
Asimovot, aki hozzám hasonlóan betűmániákus volt, bizonyára nem zavarta volna, ha monitoron kell hosszabb szöveget
olvasnia, de mint tudjuk, ezzel nincs mindenki így. A PDA ebben is segít. Egy nagyfelbontású, kontrasztos, jó színbeállítású
PDA-képernyő, egy jól olvasható fonttal, akármilyen nyomtatott szöveggel vetekszik. (Bár ha meggondolom, ebben nem vagyok jó ítész. Én monitoron is vígan olvasok.)
Sokakat valószínűleg zavar – engem is évekig zavart –, hogy
a képernyőn, legyen az PDA vagy PC, a szöveg nincs lapokra
osztva, hanem egy kilométeres hosszúságú tekercs az egész.
No de, kérem szépen, a könyv történetéből évezredek teltek el
úgy, hogy a tekercs volt az uralkodó forma. S lám, Palmra is
van olyan könyvolvasó program, amit automatikus tekercselésre lehet kapcsolni, állítható sebességgel, épp csak a két pálcika
hiányzik, hogy egyikről a másikra tekeredjen a file.

2006.10.26.

Csak véglegesített
ügyfeleknek
Két tévéhíradóban is végighallgattam, hogy hétszer született és
hétszer esett át boncoláson az a férfi, akinek nőgyógyászati ultrahangvizsgálatot is csináltak (remélhetőleg nincs méhnyakrákja szegény úrnak), úgyhogy megjött a kedvem utánanézni, vajon elszámoltak-e a nevemben valamit, amit nem adtak oda
vagy nem végeztek el. Ki tudja, lehet, hogy behajthatok rajtuk
egy kifizetett gyomortükrözést vagy mandulaműtétet.
Az Index útmutatását követve eljutottam a csodaszép, kínbonyolult Magyarország.hura, és megtapasztalhattam, hogy az
adatvédelmi biztonságtechnikai ügyféladat-kezelési védelmezéstudomány messze sokkal fontosabb, mint a cselekvészet.
Rögtön találtam egy TAJ-szolgáltatások linket, amire nyomva
megtudhattam, hogy milyen servlet nyújtja a szolgáltatást és
milyen URL-paraméterekkel, ez olyan, mint amikor egy katasztrókáról híradótudósított felvétel sarkában ott áll a felirat,
Courtesy XYZ Television, mert illik megemlíteni, hogy kitől
kapjuk, amit használunk.

Hát ettől a servlettől kapjuk. De a dolog regisztrációt igényel,
hát akkor regisztráljunk. A megfelelő linkre nyomva megtudom, hogy háromféle mód létezik, ideiglenes, elektronikus aláírásos és időpontfoglalásos. Mivel okmányirodába eszem ágában sincsen elmenni emiatt, elektronikus aláírásom pedig nincsen, marad az ideiglenes.

Az űrlap kitöltése elsőre sikerült, leszámítva, hogy a végén ki
kellett tölteni egy lejárati dátumot. Megadtam egyet, amire rám
ripakodott, hogy az ideiglenes regisztráció csak harminc napig
terjedően kerülhet foganatosításra. Any’ pics’. Akkor miért
nem töltöd ki saját magadnak? Megadtam október 31-ét. Közölte, hogy kapok egy megerősítő levelet, és parancshatalmilag
nyomatékosított figyelmeztetésben történő részesítésre kerültem, hogy harminc napon belül a regisztráció véglegesítése végett megjelenni el ne mulasszak. Mulasztani fogom, gondoltam
magamban, nekem bőven elég, ha most megnézem, kit érdekel,
hogy véglegesítitek-e a regisztrációmat. Megjött a levélke, rákattintottam, visszabandukoltam a szolgáltatáshoz, újra bejelentkeztem, elindítottam a szolgáltatást.
Anyátok fasza. A tévériportot hárman láttuk a családból és
egy órán belül hármunknak támadt kedve ellenőrizni a korrupt,
csaló kórházakat. Ha azt hiszitek, hogy ezért be fogunk zarándokolni az önkormányzati ügyfélszolgálat elektronikusügyintézésiazonosító-kiadási főosztályának ráütiapöcsét-ügyintézőjéhez, akkor ellenőrizzétek őket magatok. Ha ti fejből tudjátok,
hogy rajtam végeztek-e öt évvel ezelőtt abortuszt, akkor én ehhez nem kellek.
Megjegyzem, én az OEP-nél véglegesített ügyfél vagyok.

2006.12.30.

Írás és nyelvek
a számítógépen
A számítógépek egyik fontos felhasználási területe a szövegek
feldolgozása, de kisebb mennyiségű szövegre mindenféle területen szükség van, az olvasni még nem tudó kisgyerekeknek
szánt játékokat kivéve. Az ember nem gondolná, mekkora
probléma az, hogy egy program tudjon azokon a nyelveken,
amiken szeretnénk. S mi már egy boldog korszakban élünk; tíztizenöt évvel ezelőtt sokkal nagyobb probléma volt.

A kódolt betű
A problémát az okozza, hogy a számítógép csak számokkal tud
dolgozni, a betűket tehát át kell változtatni számokká. Ez a feladat két részből áll:
– biztosítani kell, hogy a számítógép meg tudja különböztetni
az előforduló betűket és egyéb jeleket, azaz tudja, melyik
melyik;
– és biztosítani kell, hogy a számítógép ki tudja rajzolni a betűket, vagyis ismerje az alakjukat.
A betűk megrajzolásához a régi számítógépek bittérképet
használtak. Ilyesfélét:

8·8 képpontnyi területen rajzoljuk meg a betűt, kétféle színt
használva. Ezzel a módszerrel a betű alakja könnyen tárolható:
minden képpontnak egy bit, minden nyolcbites sornak egy byte
felel meg. Ahol a bit értéke 0, ott sötét lesz a szín; ahol 1, ott
világos.* Egy betű alakját nyolc byte-on tudjuk tárolni.
A módszert évtizedek óta alkalmazzák, az első képernyős
számítógépek már ezzel dolgoztak. A mai PC-k is ismerik ezt a
tárolási rendszert, csak nyolc sor helyett tizenhatot használnak,
hogy szebb legyen a kép.
De ha egy szöveget így akarnánk tárolni, az nagyon helypazarló lenne. Betűnként nyolc byte! Ennek a cikknek a szövege
ezzel a tempóval néhány mondaton belül megtöltené egy régi,
hetvenes-nyolcvanas évekbeli számítógép 16 kilobyte-nyi memóriáját, holott ha minden betű tárolására csak egy byte-ot
használunk fel, akkor nyolcszor ennyi is elfér. És hely kell a
programnak is, ami a szöveget feldolgozza.
Ezért a számítástechnikusok már a kezdet kezdetétől így kódolták a szövegeket: egy betű = egy byte. Azazhogy nem betű,
hanem karakter, a számítástechnika így nevezi őket: karakternek számít minden betű, írásjel, számjegy, grafikai jel, ékezetes
betű, vezérlőkarakter (olyan kód, aminek kiíratásakor nem egy
jel jelenik meg, hanem a számítógép vagy a nyomtató valami
egyebet csinál, például új sort kezd, más betűtípusra kapcsol,
megváltoztatja az írás színét, csönget vagy letörli a képernyőt).

*

Mármint amikor fekete képernyőre írunk világossal. (Szivárvány)

Minden számítógépnek volt egy jelkészlete: az általa ismert
karakterek gyűjteménye. A nyolcvanas évek végéig a számítógépgyártók töméntelen típust fejlesztettek ki, amiknél nem volt
cél, hogy szót értsenek egymással, így a jelkészletet is tetszés
szerint lehetett kialakítani. Minden gép ismerte a következő jeleket:
– az angol ábécé betűi (de volt gép, amelyik csak a nagybetűket ismerte);
– a számjegyek;
– a szóköz;
– a következő írásjelek és matematikai jelek: . , : ; ? ! ( ) + - *
/ = < > % # $ & ' " (de volt gép, amelyikről hiányzott a
felkiáltójel).
A PC-k ezeket a jeleket is ismerték: [ ] { } \ | _ ` ^ ~. A három
utolsót ékezet gyanánt helyezték el a billentyűzeten, hogy a
nyugat-európai nyelvekben leggyakoribb ékezeteket (á, ä, à, â,
ã) az aposztróf, az idézőjel és ez a három karakter jelölhesse.
Ez még a teletype-ok korában alakult így ki, amikor a számítógép papírra (és csak oda) írt: kiírták a betűt, eggyel visszaléptették az írófejet, kiírták az ékezetet, és ott volt az ékezetes betű.

Az ASCII
A folyamat, amiről mesélek, a morzeábécé feltalálásáig vezethető vissza. A mai számítógépes kódtáblázat az ötvenes-hatvanas évek fordulóján kezdett kialakulni. A neve ASCII [eszki]:
American Standard Code for Information Interchange, amerikai szabványos kód információk cseréjéhez.
Az ASCII eredetileg hétbites: egy karaktert a byte első hét
bitje kódolt, így a nullától 127-ig terjedő kódszámoknak volt
jelentésük; a nyolcadik bitnek sokáig csak hibakezelési funkciója volt. Némi kísérletezés, igazgatás után a 128 kódszám jelentése a következőképpen alakult ki.
Nullától 31-ig különféle vezérlőjelek vannak; jó néhányuk jelentése már a kezdet kezdetén feledésbe merült, másokat mindmáig használnak.
A 32-es kódtól kezdve a táblázat így fest:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4 @ A B C D E F G H I J K L M N O
5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6 ` a b c d e f g h i j k l m n o
7 p q r s t u v w x y z { | } ~
A táblázatot hexadecimálisan kell olvasni: baloldalt olvasható
a szám első jegye, felül a második. A bal felső sarokban tehát a
20h = 32-es kódú jel, a szóköz van. Az utolsó kód (7Fh = 127)
egy ma már nem használt vezérlőjel.

A bővített ASCII
Változtak az idők, változtak a szükségletek. Amikor az ASCII
megszületett, fontos volt az adatátvitelek hibaellenőrzése, anynyira, hogy karakterenként egy külön bitet fönntartottak erre.
Néhány évtizeddel később ez már nem volt olyan fontos, nagyobb szükség volt arra, hogy a gépek tudjanak másféle nyelveken is, nemcsak angolul. Ekkora már nem teletype-ot használtak, hanem képernyőt, így hiába volt a gépen a betű és ^ jel,
ez nem könnyítette meg az â betű előállítását. A képernyőt egyforma négyzetekre (karakterhelyekre) osztották, és mindegyik
négyzetben egyszerre csak egyféle karakter volt látható. Olyan
karakter pedig, ami nem szerepel a gép jelkészletében, egyáltalán nem jelenhetett meg. A képernyőnek ezt az üzemmódját karakteres módnak hívjuk; némelyik számítógépen semmilyen
más üzemmód nem állt rendelkezésre, ahol pedig igen, ott a
többi nagyságrendekkel több memóriát igényelt és sokszorta
lassúbb volt kezelni.
Mindezek miatt elsősorban a jelkészletet bővítették, éspedig a
nyolcadik bit segítségével: a 128 és 255 közötti kódszámokhoz
is karaktereket rendeltek.
Megszámlálhatatlanul sok jelkészlet jött létre. A számítógépek egy részén a jelkészletet megfelelő program segítségével át
lehet rajzolni, és a nem angol anyanyelvű felhasználók általában megrajzolták nyelvük ékezetes betűit, vagy ami kellett: cirill, görög betűket, matematikai jeleket, mindenki a saját igé-

nyei és ízlése szerint. Voltak nyelvek, amelyekhez négy-ötféle
kódkiosztás terjedt el – s bizonyára sok száz, amiket csak az ismert, aki kitalálta.
Kódkiosztásnak azt a módot nevezzük, ahogyan a kódszámokat hozzárendeljük a karakterekhez. Ha két kódkiosztásban
ugyanazok a karakterek vannak, akkor az egyikkel készült szöveget be lehet konvertálni a másikba: ha például az á betű kódja az egyik kiosztásban 160, a másikban 128, akkor a szöveg
összes 160-as byte-ját ki kell cserélni 128-ra.
A karakteres képernyőt használó PC-k 1981-től általában a
437-es kódtábla nevű kódkiosztást kapták. Ebben a 128-tól
kezdődő kódok a következők voltak:
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Ez a jelkészlet ma is benne van a PC-kben, csak nem látszik,
mert a Windows mással dolgozik, ezért eltakarja, de megfelelő
program segítségével előcsalogatható. Az összeállítást rengeteg
kritika érte, logikusan.
„Ott ül az a szegény amerikai számítástechnikus az akár 256
betű és írásjel elhelyezésére is elegendő kódtáblázat előtt, és
kétségbeesetten látja, hogy nem tudja mivel kitölteni. A szűkös
angol abc miatt neki mindössze 26 betűje van, nagybetűkkel
együtt ez 52, hozzá 10 számjegy meg néhány írásjel. De mindezeket játékosan felduzzasztva se tudja a 100-at elérni. Szerencsére szabadon kell hagyni 32 helyet a vezérlőkódoknak, így
most már 122-nél tart. Innen kezdve azonban teljesen tanácstalan. […]
Istenem, még mindig van 41 szabad kódszám! Várjunk csak!
Hátha eljutnak a számítógépek déli szomszédunkhoz, Mexikóba, s nekik az n felett ott van a váltóáram jele: ñ. Meg a kanadai franciák, nehogy reklamálják azt az aranyos kis kalapot az
ê betűn… Persze, amikor a múltkor Európában jártam, láttam

én még ott néhány fura betűt a svédeknél, a dánoknál, Németországban… nem bánom, tegyük azokat is a kódtáblába.”
Így írt Faklen Pál Magzarul besyelunk? című cikkében, az
Alaplap 1990. júniusi számában. Sokan érezték úgy, hogy a
437-es jelkészletet hozzá nem értők állították össze, ami azért
volt nagyon nagy baj, mert a cikk írásának idején használt számítógépek jelentős részén egyáltalán nem lehetett kicserélni a
jelkészletet, legfeljebb az azt tároló áramkör kicserélésével (ha
van hozzá szakember és van mire cserélni). Ezzel a jelkészlettel lehet írni franciául, de nincs œ betű, és az ékezetes nagybetűk túlnyomó része hiányzik. Lehet írni spanyolul, de nincs
nagy Á, É, Í, Ó betű. Van å és æ betű, hogy írhassunk dánul és
norvégül, de nincs ø betű, hogy tényleg írhassunk dánul és norvégül. Az æ betűt ezen a két nyelven kívül csak a latin használja, talán egyházi célokra tették bele? Van egy csomó görög betű, de ahhoz nem elég, hogy görögül írhassunk (nincs kis γ, λ,
ξ, ψ, η stb.), matematikai képletekhez pedig ez nem elég. Van
kétrészes integráljel (az F4-F5 kódokon), de nincs kétrészes zárójel, és rengeteg matematikai jelet lehetne még elképzelni.
Mindenből van egy kicsi, de semmiből sincs elég.
A 437-es kódtábla persze nem volt elég a magyaroknak se,
akik hiányolták saját betűiket. A kilencvenes években tömegével készültek olyan nyomtatványok (főleg számítástechnikai
cégek reklámjai, árlistái), amiken öt hűtőházból kértünk színhúst helyett öt hûtôházból kértünk színhúst (nagybetűkkel: ÖT
HÿTºHÅZBòL KÉRTÜNK SZìNHùST) módra voltak az ékezetek. Akik ennél igényesebben akartak dolgozni, azok kicserélték a jelkészletet a nyomtatójukban. Jómagam akkoriban úgy
dolgoztam, hogy a képernyőmön mindenféle grafikus jeleket
láttam az ékezetes betűk helyett, meg kellett tanulni, hogy melyik betű helyett milyen jelnek kell lennie. Az SZKI (Számítástechnikai Kutató Intézet) kódkiosztását használtuk, ami a Ventura 2.0 kiadványszerkesztőben volt:
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(A készlet hátralevő része teljesen üres volt.) Ezzel a jelkészlettel már leírható volt Nyugat-Európa összes államnyelve, valamint a magyar nyelv. Ezzel párhuzamosan használták a CWI
(Computerworld Informatika) jelkészletét, ami kevésbé különbözik a 437-estől, beéri a hiányzó magyar ékezetes betűkkel,
amiket ritkábban használt nyugati betűk helyére tesz. Csak azt
a két sort közlöm, ahol változás van a 437-eshez képest:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
8 Ç ü é â ä à å ç ê ë è Ő î Í Ä Á
9 É æ Æ ő ö Ó ű Ú Ű Ö Ü ¢ £ ¥ ₧ ƒ
A nyugat-európai nyelvekhez ez idő tájt a Microsoft készített
kódtáblákat, rejtélyes okokból úgy, hogy egy-egy nyelv vagy
nyelvcsoport számára külön kódtáblát dolgozott ki. Ilyeneket:
– 860: portugál (ã, õ);
– 861: izlandi (ð, þ, ý);
– 863: kanadai francia (a québeci franciák pontosan ugyanazokat az ékezetes betűket használják, mint a franciaországiak,
az elnevezésnek csak politikai oka lehet);
– 865: „nordikus”, az ø betűt tartalmazza a dán és a norvég
számára.
Ebből a négyből áll össze a 850-es többnyelvű latin, amely
furcsa módon ı (ponttalan i) betűt is tartalmaz, noha ezt csak a
török használja, amelynek többi ékezetes betűje viszont nincs
meg.
Később jött még két kódlap:
– 857: török, a 850-es kibővítése a törökhöz szükséges İ, ğ, ș
betűkkel, így ezzel már a rendszerváltás előtt politikailag Nyugat-Európához tartozó nyelvek mindegyikén lehet írni, a görög
kivételével;
– 858: ugyanaz, mint a 850-es, de az ott hasznavehetetlen ı
helyére € jelet tettek.
A nem latin betűs nyelvek támogatására készültek a következők:
– 866: cirill, az orosz ábécén kívül tartalmazza a belorusz ў
betűt és az ukrán є, ї betűket, de az ukrán і hiányzik;

– 855: cirill, tartalmazza az összes ukrán, belorusz, szerb és
macedón betűt, viszont a betűk sorrendje nem абвгд, hanem
абцдеф;
– 737 és 869: görög.
Készültek kódlapok a kínai, a japán és a koreai írás számára
is, de hamar kiszorultak.
Közép-Európát a Microsoft egyetlen kódlappal, a 852-essel
kívánta támogatni, amely így nézett ki:
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A támogatott nyelvek a következők:
– albán: ç, ë;
– cseh: á, č, ď, é, ě, í, ň, ó, ř, š, ť, ú, ů, ý, ž;
– horvát és szlovén: ć, č, đ, š, ž;
– lengyel: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż;
– magyar: á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű;
– német: ä, ö, ß, ü;
– román: ă, â, î, ș, ț;
– szlovák: á, ä, č, ď, é, í, ĺ, ľ, ň, ó, ô, ŕ, š, ť, ú, ý, ž.
Lett is felzúdulás. Százan száz szólamban kiabálták ugyanazt.
Hogy nem kompatibilis egyetlen meglevő kódtáblával sem
(magyarhoz volt ugye a CWI meg az SZKI, lengyelhez a Cyfromat, a DHN meg a Mazowia, csehhez-szlovákhoz a Kamenický, és így tovább). Hogy összevissza vannak benne dobálva
a betűk, minden rendszer nélkül. Hogy egy kalap alá vettek
olyan nyelveket, amiknek nem sok közük van egymáshoz, és
így lehetetlen például magyar szövegben leírni Molière nevét,
amire sokkal gyakrabban van szükség, mint České Budějovicére. A Microsoftot persze mindez nem érdekelte, új kelet-európai kódlap nem készült.

A TrueType
Időközben megjelent a Windows és a többi grafikus rendszer,
ahol a bittérképes megjelenítés már nem volt elég. Olyan megoldásokra volt szükség, amik minőségvesztés nélkül lehetővé
teszik a karakterek nagyítását és egyéb átalakításait. Többféle
megoldást vezettek be; a Windows a TrueType rendszert használja. Már nem jelkészletet mondunk, hanem fontot, és egyszerre értjük rajta a jelek összességét és a képüket tároló file-t.
A TrueType fontok Béziergörbéket használnak a karakterek alakjának leírására. Ez egy
matematikai eljárás, ami tetszőleges alakú görbék rajzolását teszi lehetővé. A rajzon egy betű
körvonalai láthatók. Ez a betű
négy görbével előállítható: kettő
közülük S alakú és a körvonal
két szélét alkotja, kettő pedig
egyenes vonal és a végeket zárja
le.
A grafikus felület igazi előnye
az, hogy nem vagyunk többé a
karakteres mód korlátaihoz kötve. Most már azt is meg lehet
tenni, hogy a szöveg egy részét az egyik fonttal írjuk ki, más
részét egy másikkal, annyi fontot cserélgetünk, amennyit akarunk. Nincs többé akadálya kelet-európai és nyugat-európai, cirill és görög keverésének. Bajba csak akkor kerülünk, ha olyan
jelkészletekre van szükségünk, amik önmagukban sem férnek
el a 256 kódon, például kínaira vagy matematikai jelekre.

A Unicode
Már a nyolcvanas években felismerték, hogy a bővített ASCII
nyolc bitje nem elég ahhoz, hogy a világ nyelveihez szükséges
rengeteg jelet, a matematika, a technika, a zene sok-sok jelét
mind felölelje – de ha sikerülne minden jelet egyetlen kódtáblában elhelyezni, az nagyszerű lenne. Akkor minden jelnek

egyetlen egységes kódja lenne, nem lennének többé kódtáblák
és konverziók, és mindent egységesen lehetne kezelni.
Ha a karakterek kódjait nyolc helyett tizenhat biten, vagyis
két byte-on tárolnánk, akkor 256 helyett 65 536 kódot használhatnánk. Ez már elégnek tűnik. 1986-ban a Xeroxnál egy munkacsoport összegyűjtötte az egyforma kínai és japán írásjegyeket. A következő év decemberében Joe Becker kitalálta a Unicode nevet. A kilencvenes évek folyamán a szabvány folyamatosan fejlődött, de csak az ezredforduló táján kezdett elméletből gyakorlattá válni. 1998-ban jelent meg a Windows első
olyan változata, amelyik támogatta a Unicode-ot, de ez a támogatás még csak két dologra szorítkozott. Egyfelől a Windows
beépített fontjai tartalmaztak bizonyos mennyiségű unicode-os
karaktert, másfelől – ami fontosabb – a rendszer elboldogult a
tizenhat bites karakterkódokkal. Innentől U+0000-tól U+FFFFig minden karaktert meg lehetett rajzolni és el lehetett helyezni
szövegekben. (A unicode-os karaktereket szabványosan U+
előtaggal jelölik, ami után a hexadecimális kódszám áll. FFFF
a legnagyobb hexadecimális szám, ami két byte-on tárolható.)
A Unicode-ban a jeleket tartományokba csoportosítják, amik
különböző méretűek, és nevük van; a nevek dőlt betűkkel állnak a továbbiakban.
A Windows 98 beépített fontjai csak a Unicode egy kicsiny
részletét fedték le, de ez is ízelítőt ad az új szabvány lehetőségeiből:
– a nyugat-európai ékezetes betűk (âèïøþ);
– Latin Extended-A néven további 128 ékezetes betű (āċęģĭřů);
– a Latin Extended-B tartomány néhány fontosabbnak ítélt
karaktere (ơǎǽ);
– az újgörög ábécé (αθξϋώ);
– a cirill ábécé orosz, ukrán, belorusz, szerb és macedón
nyelvhez szükséges betűi (гчђќ);
– a héber ábécé ( ;)אלףש
– az arab ábécé legfontosabb jelei (٤ ;)ؤثشك
– a Latin Extended Additional tartomány egy része, elsősorban a vietnami ékezetes betűk (ạẩệứỹ);

– a General Punctuation-beli központozási jelek egy része
(–‘„†‰);
– a matematikai jelek egy kicsiny hányada (∂∑∞≠);
– a dobozgrafikus jelek egy része, amik a 437-es kódtáblában
is benne vannak (┤═╘╫).
A Unicode azonban csakhamar a két byte-ot is kinőtte. Nem
csoda: a különböző betűírások egyenként legfeljebb százegynéhány jelet számlálnak, de vagy egy tucat van belőlük; a szótagírások már több száz darabig elmennek; a különböző matematikai-technikai jelek általában 256 darabos tartományokat kaptak; s mindez a mennyiség eltörpül a CJK (Chinese, Japanese,
Korean, vagyis kínai, japán és koreai) mellett, amelynek legnagyobb egybefüggő tartománya huszonegyezer karaktert tartalmaz.
A szakemberek összeállítottak olyan CJK-tartományt is, ami
több mint negyvenezer jelet számlál, nem beszélve a sok-sok
kisebb-nagyobb karaktercsoportról, amik együttvéve még sok
ezret kitesznek. Ennyi jel egyszerűen nem fér el még 65 536
kódon sem. Egy lehetséges megoldás lenne, hogy három, esetleg négy byte-on kódoljuk a karaktereket, de a fejlesztők nem
akarták tovább növelni az olyan szövegek méretét, amik csak
„köznapi” karaktereket tartalmaznak. Ezért különböző UTFeket (Unicode Transformation Format, Unicode-átalakítási formátum) dolgoztak ki.
Az UTF-8 formátumban egy byte kódolja az olyan karaktereket, amik beleférnek a hétbites ASCII-be (U+0000–U+007F),
két byte az U+0080–U+07FF közöttieket, három byte pedig
U+0800-tól U+FFFF-ig mindent. A maradékot négy byte kódolja. Ezt használják leggyakrabban, de van UTF-16 és több
másféle rendszer is.
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Algoritmikus gondolkodás
Amikor az ember programozni tanul, a legnehezebb az algoritmikus gondolkodás elsajátítása. Arról van szó, hogy a programunkat a számítógép lépésről lépésre, betűről betűre hajtja
végre, és fogalma sincs az összefüggésekről. A legnehezebben
kijavítható programhibák azok, amikor semmilyen hibaüzenetet nem kapunk, a program hibátlanul fut, épp csak nem azt csinálja, amit szeretnénk. Amikor egy ilyen hibát végül megtalálok, azt szoktam mondani: „a gépnek mindig igaza van”, mert
az, amit én odaírtam, betű szerint azt jelentette, amit a gép végül is csinált. „Viselkedése” azt jelentette: te ezt mondtad, hát
ezt csinálom. Azt nem találhatom ki, hogy mit akartál mondani.
Jó példa erre pályafutásom egyik legelső programja, 1987ben, C16-oson. Olyan teniszprogramot írtam, amilyen a hetvenes évek tévére köthető kis játékgépeiben volt: két ütő (függőleges vonalka) a képernyő két oldalán, és köztük pattog a labda. A képernyő tetejéről és aljáról visszapattan, de oldalt nem,
csak az ütőről, ha ott van. Ha nincsen ott, akkor a túloldali játékos kap egy pontot.
Mindenekelőtt rá kellett jönnöm, hogyan mozgassam a labdát. Akkor még nem csináltam hasonlót, fogalmam se volt a
dolog módjáról. A labdának ferdén kellett haladnia a képernyőn, és a széleken, illetve ütőkön visszapattannia. Négyféle
iránya lehetett: északkelet, délkelet, északnyugat, délnyugat.
Hogy lehetne ezeket könnyedén váltogatni?
Valamit valamilyen irányba úgy mozgatunk, hogy elszámolunk valamennyitől valamennyiig, ez a szám legyen mondjuk
x. A számlálás mindegyik lépésében kirajzoljuk a tárgyat az x
által mutatott helyre, és letöröljük arról a helyről, ahol az előző
lépésben volt. Ha ferdén akarunk mozgatni, akkor mindkét koordinátát x fogja mutatni. Ha más irányba akarunk menni, akkor az egyik koordinátánál x-et kivonhatjuk a legnagyobb
számból, és a labda az ellenkező irányba fog menni. De hogy
csináljam a pattogást? Jó ideig törtem a fejemet, mire rájöttem.
Tároljuk a labda két koordinátáját x-ben és y-ban, a két koordi-

náta mentén mért haladási irányát pedig xi-ben és yi-ben. Ez
utóbbiak lehetnek +1 vagy -1. Minden lépésben hozzáadjuk xhez xi-t, y-hoz pedig yi-t, ettől x és y aszerint fog nőni és csökkenni, hogy mi az iránymutatójuk előjele. Ha mindkettő pozitív, akkor a labda jobbra lefelé (délkeletre) halad, ugyanis a bal
felső sarok a 0, 0 koordinátájú pont. Ha xi pozitív, de yi negatív, akkor jobbra fölfelé. S így tovább. Így már a pattogás is
egyszerű. Ha y eléri a megengedett legkisebb vagy legnagyobb
értéket, akkor yi előjelét az ellenkezőjére váltjuk: ekkor a labda
y irányban sarkon fordul, fölfelé helyett lefelé megy vagy megfordítva, x irányban viszont ugyanúgy halad tovább. Vagyis 90
fokban megpattan.
Ez volt a bevezető ahhoz, amit mondani akarok, elnézést, de
el kellett mindezt mondanom, hogy a lényeg érthető legyen.
Tehát a labdám szépen pattogott, nagyszerűen lehetett vele teniszezni a végtelenségig, szó szerint. A labda útja túlságosan
kiszámítható volt, kis szemmértékkel meg lehetett becsülni,
hogy akár egy-két pattogás után is hova kerül, és odavinni az
ütőt. A játékprogramok írásakor gyakori probléma állt elő: a
programozástechnikai feladatot szépen megoldottuk, csak a játék lett unalmas.
Akkor hát, mondtam magamnak, haladjon a labda más szögekben. Eddig pontosan negyvenöt fokos szöget zárt be a vízszintessel, változtassuk meg ezt. Jó, de hogyan?
Valaki látta küszködésemet, és megkérdezte, tudok-e változtatni a labda sebességén. Tudok, mondtam, de nekem nem más
sebesség kell, hanem más pattanási szög. De akkor más lesz a
szög, figyeljem csak meg. Nem lesz más, mondtam, és megváltoztattam a labda sebességét: minden lépésnél betettem egy kis
várakozást. Tanácsadóm megszemlélte, ahogy a labda lassabban futja be pontosan ugyanazt a pályát, és azt mondta: jé!
Meg kell tanulnunk, hogy a számítógép számára az nem labda. Még csak nem is egy pötty a képernyőn. Egy csomó összeadás és kivonás eredményeként a memória egyes részeire bizonyos értékek kerülnek, máshova pedig másmilyenek. A labda
pedig nem engedelmeskedik a fizika törvényeinek, mert a valóságban az nem labda, és nincsenek fizikai törvények. Ha akarjuk, szimulálhatjuk őket, több-kevesebb hűséggel.

2007.04.01.

Olvasókütyü kontra PDA
Elém került Molnár Zsolt blogbejegyzése, amelyben a Sony
Reader PRS 500 nevű jószágot tárgyalja. Oké, teljesen igaza
van, a kütyü tényleg nagyon aranyos. Egy bajom van. Nem látom be, hogy miért akarjon a polgár ilyet. Azaz hogy miért
ilyet akarjon PDA helyett.
Én is csináltam egy képet. Kicsit sötétebbnek mutatja a TX
képernyőjét, mint a valóságban. Ami látható, az a Documents
To Go és a MyKbd együttműködésének eredménye; utóbbinak
van státuszsor-eltüntető funkciója, így a képernyőn a szövegen
kívül csak egy gördítősáv marad.
Mivel a Reader is megeszi a kártyát, én nem villogok azzal,
hogy az én Palmom kártyája pillanatnyilag közel 450 kötetet
tárol. De már programokat a Reader aligha futtat! Én tartok a
gépen hat játékprogramot, naptárat, rajzolóprogramot, térképprogramot, tömörítőt, programkezelőt, hírolvasót, képnézőt,
backupprogramot, képlopót, szövegszerkesztőt és FTP-klienst,
tudniillik a többi feladatra megfelelőnek tartom a gyári programot is. Ezek közül használom a számológépet, a dokumentumkezelőt (Word- és Excel-file-okat olvasok és írok), az MP3-lejátszót, a levelezőprogramot, a webböngészőt és néha a világórát. De ha ez nem elég, akkor a kártyán ott lapul még száz megányi program, amiket magam válogattam ki: futnak a gépen,
tetszenek, hasznosnak találom őket, de csak ritkán használom.

És nem az a kérdés, hogy Palm TX vagy Sony Reader PRS
500, nem ezt a két típust kell összehasonlítani. A két készülékkategóriát kell összehasonlítani. Abban a világban élünk, ahol
az emberke megkérdezi magától: akarjak én magammal cipelni
egy fényképezőgépet, amikor mindig nálam van a mobilom?
Nem akar, inkább olyan mobilt vesz, amiben van fényképezőgép. Akarjak – kérdezi magától az emberke – magammal cipelni egy MP3-lejátszót, amikor mindig nálam van a mobilom?
Ezt se akar, beleteszi a mobilba a lejátszót is. És a naptárat, a
dokumentumkezelőt, a böngészőt, egyre több és több dolgot.
Az eredmény a PDA. A könyvolvasó készülék egy olyan PDA,
amiből kispórolták a PIM-funkciókat, azazhogy voltaképpen a
könyvolvasás is egy PIM-funkció. A többit.
Számomra ez a gondolat furcsa. Találtam egy árat a neten: a
Sonyt 350 dollárért, azaz 65 ezer forintért lehetett kapni néhány
hónappal ezelőtt. Az Olcsóbbat.hu szerint a TX-et 66 ezerért
meg lehet kapni. És ez egy drága PDA, sokkal olcsóbbak is
vannak. Mit tud egy ilyen könyvolvasó, amiért megéri az árát?

2007.09.05.

A kevesebbet tudó Palm
Elgondolkodtam egy kicsit. A Palm ugye nem tud annyit, mint
a PC, ezért még mindig használunk PC-t is. De vegyük már
számba, hogy miben és mennyivel tud kevesebbet. Ebből még
kisülhet valami hasznos.
A szoftveres részével hamar végzünk: írni kell programokat, és
már sincs gond. De azért kicsit részletezzük. A különböző formátumok kezelése okozza a legtöbb gondot. Jelenleg például
nem lehet megnézni PNG képeket, sok weboldalnak szétesik a
szerkezete, egyes videóformátumok nem működnek stb. Azt
hiszem, el fog jönni egy kor, amikor a számítástechnikusok
egyik fontos tevékenysége lesz mindenféle régi file-formátumhoz konvertereket írni és futtatni. Emlékszik még valaki az
LBM, FLC és ChiWriter formátumokra? A gépek igen, rejtőznek még ilyen file-ok a régi archívumok mélyén, és némelyiket
érti még valamelyik modern program, ismer hatszáz formátumot, ez is köztük van. Aztán a cég feladja a supportot vagy
tönkremegy, és a program lassan elmerül a süllyesztőben.
S itt jön a bibi. Ha a Palmok vagy bármiféle új platform átveszi az uralmat, akkor a régi programok automatikusan feledésbe merülnek, csak az a kisebbség nem, amit portolnak. Nem
biztos, hogy lesz például ACDSee a maga rengeteg avétos formátumával. Szoftveroldalról tehát nem az a kérdés, hogy mivel
tud a Palm kevesebbet. A következő kérdések vannak:
Mikor várható, hogy hardverben a PDA-k fölzárkóznak?
Amikor megteszik, leáldozik-e a PC-k csillaga? Ha igen:
mennyi információ létezik ódon, félig feledésbe merült formátumokban? Mennyit érnek ezek? Melyiket érdemes megmenteni a megfelelő konverter megírásával?
Lássuk a hardvert. Kezdjük belül. A processzorok lassúbbak,
de mivel a megmozgatandó adatmennyiségek is kisebbek, a TX
jóval gyorsabban dolgozik, mint a 98 vagy az XP az én 2,8

GHz-es procimon. Márpedig ez az, ami számít, nem a puszta
szám.
A memória kisebb (TX: 128 MB, PC: határ a csillagos ég, az
enyém konkrétan fél giga), de az összehasonlításhoz ez kevés,
mert a két gép máshogy használja. A PC-n a RAM csak operatív memória, ahogy a számítógépek őskora óta mindig. Palmon
a memória egyúttal file-ok tömegének lakóhelye, ami háttértár
nélkül is működteti a gépet. Így Palmon az operatív memória
sokkal kisebb a fizikainál (nálam például e percben 77,1 MB,
mert amit csak lehet, kártyán tartok). Ugyanakkor viszont a
Palmnak nincs szüksége ekkora operatív tárra. A memóriában
tárolt programfile onnan indul, ahol tárolom, nincs operatív terület és RAM-disk, amik között másolni kellene. Több megás
programok vígan futnak akkor is, ha a szabad memória jóval
kisebb, mint a program. Azt lehet mondani, hogy a PC-nek sose elég a memória, a Palmnak meg igen.
A háttértár az első, ahol a Palm vereséget szenved, méghozzá
nagyot. Az én wincsim százszor akkora, mint a Palmban levő
kártya, és sokkal gyorsabb is. A lemaradást persze enyhíti,
hogy a wincsi kapacitásának jókora részét a programok használják föl, a Windows és a rajta futó alkalmazások hírből sem
ismerik a helytakarékosságot – a Palm kártyáján viszont gyakorlatilag minden kilobyte-tal én gazdálkodhatom. De még így
is nagyon nagy a különbség, a wincsin megengedhetem magamnak a helypazarlást, ritkán használt, nagyméretű dolgok
szétdobálását, a kártyán nem.
Itt mindenképpen fejlődésre van szükség, ami történik is. A
Palm nem lesz konkurense a PC-nek, amíg a kártyák kapacitása
tíz giga fölé nem megy, az áruk pedig tízezer forint alá nem
esik. Ami persze nem jelenti azt, hogy amikor ez bekövetkezik,
akkor a Palm garantáltan a PC versenytársává válik.
Amikor viszont azzá lesz, akkor – vagy már előbb – meg kell
jelenniük a PDA-ra (valószínűleg wifivel) csatlakozó DVD-lejátszóknak, hogy a lemezen tárolt rengeteg információ hozzáférhető maradjon. Floppyn gyakorlatilag nincs már adat, mindenki lemásolta lemezeit, amik valószínűleg nem is nagyon olvashatók már.
Az is lehet, hogy a PDA–wincsi interfészek fognak elterjedni.
Már van ilyen, a slug, de kevesen ismerik, és nem közvetlenül

a tenyérgépre csatlakozik, hanem egy közbeiktatott LAN-t igényel. El tudom képzelni, hogy LAN mindig lesz a PDA-k körül, mert logikusan következik az igényekből: ha egy családban
több PDA van, azok még akarhatják ugyanazokat a wincsiket,
tehát ugyanazokat az adatokat használni. (Munkahelyen a LAN
adekvát.) De előbb-utóbb várható, hogy a PC-k kilépnek a játékból.
Térjünk vissza a Palm kisebb tudására. Képernyő. Itt még
nem árt némi fejlődés, de a TX 320*480-as grafikája már a legtöbb célra jól használható. Természetesen 64k színben, amit a
programok, a játékokat kivéve, egyáltalán nem használnak ki.
Ez pedig baj. A hanghoz nem tudok hozzászólni, nekem csak
mp3-hallgatásra kell, ahhoz jó. Nyomtató: bizony ideje lenne a
közvetlen PDA-nyomasztó kapcsolatnak, egyelőre ez még
nincs.
Ezek voltak az outputok. Az inputnál találjuk az első olyan
tételt, ahol a Palm megoldása kétséget kizáróan jobb a PC-énél:
a pozicionáló eszközt. A ceruzával egy pillanat alatt elérjük a
képernyő bármelyik pontját, míg az egérrel hosszas manőverezgetésre van szükség (és végre nyugodtan tarthatunk sajtot a
közelben). Ez persze csekélységnek tűnik, de másfél évtizeddel
a GUI-k elterjedése után nem mondhatjuk, hogy közömbös
volna, mivel mutogatunk a képernyőn.
Amit a Palm nyer a ceruzával, többszörösen elveszti a billentyűzetfronton. A myKbd a földtörténet legjobb onscreen billentyűzete, de nem versenyez az onplastic billentyűzetekkel. Jómagam valaha tizenháromezer „n”-t (kvázi byte-ot) szedtem
óránként. Ezt Palmon képtelenség akár csak megközelíteni is,
most például a tejpWriter tanúsága szerint 150 karakter/perc,
azaz 9000 karakter/óra sebességgel írok. De ennek jókora része
törlés és újraírás! Itt sokat ront az ember. És ha lenyomtam öt
hibás karaktert, akkor ötször megnyomni a backspace-t persze
hogy gyorsan megy…
Vannak persze külső billentyűzetek, de ezek sem alkalmasak
se arra, hogy gyorsan írjunk, se arra, hogy sokat. Amíg olyan
billentyűzetek nem jelennek meg, amik erre is jók, addig a tömeges szövegbevitel eszközei a PC-k maradnak. Tömeges szövegbevitelen persze nemcsak a folyamatos szövegírást kell érteni, hanem minden olyan tevékenységet, amihez sok billentyűt

kell megnyomni. Például a programozást vagy bizonyos játékprogramok futtatását.
A jövő PDA-i olyan gépek lehetnek, amik teljes értékű számítógépek a zsebünkben, és mindenfélét össze lehet dugni velük
– elsősorban rádióval persze. Ma is vannak bluetoothos billentyűzetek, headsetek; meg kell jelenniük a bluetoothos vagy wifis monitoroknak is, amikkel a kis palmok nagyképernyős gépekké változnak. Ma létezik egy felhasználói réteg, amely mindenhova notebookot hurcol magával. Ez várhatóan kétfelé válik majd: akiknek elég egy PDA kis képernyője és onscreen,
esetleg összecsukható billentyűzet, illetve akik nagy képernyőt
és/vagy komoly billentyűzetet igényelnek. Nekik jól jönnek
majd az irodákban, tárgyalókban, várószobákban elhelyezett
rádiós monitorok és billentyűzetek, netán nyomtatók, szkennerek, projektorok. Az adatokat és az alkalmazásokat pedig viszik
magukkal a zsebükben.

2007.09.21.

Kinesa

Valamikor a télen született Kinesa billentyűzetem, a korábbi
Kistea továbbfejlesztése – úgy döntöttem, most már közreadom.
Mit tud? Nagyon gyorsan lehet vele magyarul írni. A kiosztás
megtervezéséhez külön statisztikaprogramot írtam, ami huszonöt megányi magyar szöveget dolgozott föl abból a szempontból, hogy milyen betűpárok és betűhármasok fordulnak elő

gyakran; ennek alapján készítettem el a billentyűzetet, majd a
folyamatos napi használat során időnként finomítottam.
Egymás mellett vannak a cs, sz, zs, gy, ty, ny betűkapcsolatok (az ly már nincs, mert fontosabb volt az l-et az a és az s
mellé tenni). Egymás mellé kerültek az olyan gyakori betűpárok, mint e és t, a és k, n és i, l és v stb. A folyamatos íráshoz
persze nagyon sokat kell gyakorolni, először meg kell tanulni,
hogy mi hol van, aztán azt, hogy mi hogyan érhető el gyorsan.
Ki kell használni a myKbd azon szolgáltatását, hogy az egymás
mellett levő gombokon végighúzva a ceruzát folyamatosan írhatunk. A Kinesa maximálisan kihasználja ezt. Találomra választott folyamatos szöveg másolásában 150 betű/perces átlagsebességet értem el; kétszázra is fölment, de akkor azért már
slampos volt az írás. A dolog nyitja tehát a gyakorlat. Ez jó szó
egyébként, három részletben, azaz két ceruzafölemeléssel le lehet írni a Kinesán: gy-akorla-t.
A billentyűzet középpontja a rózsaszín szóközgomb, amit a
névadó hat leggyakoribb betű vesz körül sárga gombokon. Itt
van a három leggyakoribb magánhangzó. Ekörül, zöld alapon
áll a betűk második csoportja, nem gyakoriság szerint, hanem
úgy, hogy a sárga betűkkel és egymással minél jobban kombinálhatók legyenek. Hasonló elv szerint rendeztem el a bal oldali kék sáv öt betűjét. Jobb oldalt a másik kék sávban és balra a
lila gombokon vannak az ékezetes betűk. A magyarban nem
használt három betűt balra fönt, barna gombokra tettem.
Narancssárga gombokon vannak a fontosabb írásjelek, amik
közül a négy legfontosabb egész gombot kapott, a többiek csak
felet. Világoskék félgombokon vannak az egyéb írásjelek, balra
és jobbra, illetve kettő az alsó sorban. A számbillentyűzet egy
kis tömbben, világoslila gombokon van. Az alsó sorban elhelyeztem négy kurzornyilat (szürke) és a makrógombokat 1-től
9-ig (zöld), valamint a parancsgombot (barna).
A funkciógombok fehérek. Jobbra fent van a Backspace és az
Enter, balra fönt a Del (ami valójában egy makró), balra lent a
Caps Lock, az alsó sorban pedig a Cycle és a Tab. Shift gomb
nincs, mert egyetlen nagybetűt könnyen előállíthatunk többféleképpen is: az autoshift segítségével, a „helyben körző” funk-

cióval, a szövegszerkesztő (például tejpWriter) capitalize funkciójával stb.*

2007.12.27.

A net
mint az író munkaeszköze
A napokban többször is előfordult velem, hogy olyan információkat sikerült beszereznem, amik párjukat ritkítják. A dolog
elgondolkodtatott egy kicsit. Mostani regényemet óriási menynyiségű netes információ begyűjtésével írom, ámbár az olvasó
ezt nemigen fogja rajta észrevenni. A regény címe – az utókor
kedvéért – Kissy. De ennél többet nem is mondok róla, nem
szeretem előre elárulni a dolgokat.
Eszembe jutottak a régi idők, földtani korszakokkal ezelőtt,
amikor még nem volt net. Nálam 1997 nyara óta van, vagyis öt
évig nélküle írtam. De már jó pár éve tartott a 21. század, amikor a net ilyen nagyszerű információforrássá kezdett válni az
író számára. Bár lehet, hogy csak én érzem így, mert addig nem
volt szükségem olyan nagy mennyiségű információra.
Ez a kis eszmefuttatás csak regényírással foglalkozik; ismeretterjesztő művekhez a net még nagyobb segítséget jelent, de
ott ez magától értetődő, regénynél pedig nem, legalábbis normál esetben az olvasó nem gondolja, hogy egy egyszerű kis regényhez mennyiféle ismeretet kell beszerezni.
Kezdetben vala, ugye, a net nélküli tengődés. Információkat
könyvekből és tévéből lehetett szerezni. Mármint énnekem. Padisák Mihály egész biztosan járt a Tátrában és az Adrián, mi*

A cikk eredetileg tartalmazta az installálás leírását is, de ezt a könyvből
kihagytam – kicsi az esély, hogy valaha még akad valaki, aki ezt Palmon használni szeretné. Ha mégis, majszol. Egyébként mindmáig (tizenöt éve) a Kinesát használom, csak már nem Palmon, hanem Androidon. (Szivárvány)

előtt megírta ott játszódó könyveit, és ha valamilyen infó még
hiányzott, bement a könyvtárba vagy logikusan a Rádióba. Dumas egész biztosan minden levéltárat, könyvtárat feltúrt a XIII.
Lajos kori Franciaországról beszerezhető ismeretekért, mielőtt
megírta A három testőrt. Leon Uris beutazta Izraelt és rengeteg
emberrel beszélt, hogy megírhassa ott játszódó könyveit.
Nekik könnyű volt, de én nem tudtam menni sehová, nekem
helyben kellett beszerezni minden infót. Részben ennek nehézségei is okozták, hogy olyan regényeket írtam, amilyeneket,
vagy inkább azt, hogy nem írtam másféléket. Mert amiket megírtam, azokat akkor is megírtam volna, ha tudok közlekedni,
azokat muszáj volt megírni, benne voltak a tollamban és ki kellett ereszteni őket onnan. (Szabad asszociáció Michelangelo
után, aki azt mondta, hogy az angyal benne volt a kőben, ő
csak kiszabadította.) De nem írtam olyan regényeket, amik például a mai Budapesten játszódnak, mert nem tudtam megnézni
a mai Budapestet, ámbár ott éltem. Ma se tudom megnézni Budapestet, de Szegedet sem, mert nem tudok bármely pillanatban
a város bármely pontján teremni, hogy megnézzem, milyen éppen akkor. (Azazhogy ehhez időutazónak is kellene lennem, hiszen a valós idő másképpen telik, mint a regénybeli. Ha ma elkezdenék egy regényt, ami 2007. december 27-én kezdődik a
valóságos Szegeden, akkor mire a regény elérne mondjuk december 31-éig, a valóságban már esetleg február lenne, és én
nem tudnám megnézni, hogy milyen rendezvényt tartottak a
Széchenyi téren. Persze megnézhetném szilveszterkor és csinálhatnék jegyzeteket, hogy majd fölhasználhassam. De az ember általában nem tudja előre, hogy mire lesz szüksége. Fordítva se sokkal jobb a helyzet, ha a regény előreugrik mondjuk
egy évet, és én tudni szeretném, hogy akkor mibe kerül a sós
mogyoró, akkor meg kell várnom. Persze tehetnék oda egy
csillagot és később beírhatnám, de mi van, ha valami múlik
ezen a cselekményben? Úgyhogy a realtime regényírás ritka
madár.)
Ilyen regényeket tehát nem írtam, amilyeneket pedig igen,
azokhoz egyfolytában gyűjtöttem az infót. Hogyan? Ahogy
tudtam. Könyvekből, tévéműsorokból. Gyakran ültem csőre
töltött tollal a tévé előtt, hogy hátha mondanak valami érdekeset. A Nicky miatt például Írországról szóló műsorokat figyel-

tem nagyon. Egyszer fölhívtam az ír nagykövetséget, hogy
megtudjam egypár hely ír nevét, alaposan megdolgoztatva az
ott ülő hölgyet, aki magyar volt, ráadásul egy fia ír nem volt a
közelben, még ráadásulabb – azt mondta – ezeket az írek sem
tudják.
Aztán jött a netes korszak, fokozatosan, mert net volt már
ugyan, de az infókat nehezen lehetett elérni rajta. A net lassú
volt, a használható infó kevés és nagyon el volt dugva. Ekkoriban leginkább a listák segítettek, ahol kérdezni lehetett, és mindig akadt valaki, aki válaszolt. Ez persze ma is megvan, de
ahogy egyre több infót lehet elérni egyre könnyebben, már kevésbé van rá szükség.
Azért használom a listák segítségét most is. Nemrég a Tippen
tettem föl pár kérdést, amiket meg is válaszoltak, és közben
összeállították a kérdésekből, hogy mi lehet a könyvben. Mondanom sem kell, hogy amit kigondoltak, annak köze sincsen a
regény tartalmához, de ezt ők maguk is alighanem gyanítják.
Most pedig egy indexes fórum segít más kérdésekben.
És hasznosítom a tömérdek online információt. A két legfontosabb a Google és a Wikipédia. Csak úgy nagyjából pár dolog,
amiket eddig hasznosítottam a Kissyben:
– a Google Maps és a Google Earth segítségével részletesen
szemügyre vehettem a helyszíneket;
– a Wikipédiában rengeteg információt találtam róluk, például a település történetét, nevezetességeit;
– szükségem volt egypár adatra egy repülőgéptípusról, amiket a Wikipédiában és másutt pillanatok alatt megtaláltam;
– ismerni akartam az euróbankjegyek küllemét, mert még
nem tanultam meg őket, és egy gyors kereséssel meg is találtam a képüket.
Nem merem állítani, hogy ez a teljes felsorolás.
A regényírás sokkal információéhesebb tevékenység, mint látszik. Függetlenül attól, hogy miről írunk, milyen korban és környezetben játszódik a regény, mindenképpen szükség van legalább n darab információra, ahol n egy elég nagy szám. Ha például történelmi regényt írunk – én még nem tettem, nem is foglalkoztat a gondolat –, akkor n értéke ugrásszerűen megnő,

minden megtudhatót meg kell tudni a korról és kultúráról, az
esetleges valós szereplők életéről stb. Ha a mai korban játszódik a könyv és nem szerepeltet létező figurákat, akkor lehetnek
épített vagy természetes nevezetességek, amiket nem jó említés
nélkül hagyni, ha a szereplők útja ott vezet el mellettük; tudni
kell, hogy x pontból y pontba egy óra vagy két nap alatt juthatunk el egy adott járművel; hogy egy bizonyos készülék hogy
működik, legyen az lemezjátszó vagy vadászrepülő; hogy mi a
szokás az adott kultúrában bizonyos dolgokkal kapcsolatban;
és így tovább.
Ez akkor is így van, ha sci-fit írunk, mert valamennyire az is
kötődik a mai, köznapi világunkhoz. A Nicky például millió
szállal. Hogy csak egy-két példát mondjak, érdemes volt beszerezni azt az infót, hogy a gael nyelvben a családneveknek hímés nőnemű alakja van. Az csak angolul van, hogy Mr. O’Donnell és Miss O’Donnell, gaelül a férfi Ó Donnaíle, a nő viszont
Ní Dhonnaíle, másik előtaggal és lenícióval, ami elég logikus,
tekintve, hogy az Ó előtag azt jelenti, hogy fia. Egy lány nem
lehet valakinek a fia. (De úgy néz ki, ha tehetek egy kis kitérőt,
hogy ezt a világon egyedül az írek tudják. Magyarul Pálfi Ödön
lánya Pálfi Gizella, nem Pállány Gizi. „A jérce is baromfi, nem
pedig baromlány.” A germán nyelvekben a -son és -sen, a görögben a -pulosz, a törökben az -oglu végződést változatlanul
örökli az apa minden gyereke, legyenek azok fiúk, lányok stb.
Egyedül az izlandi módszer más, de ott nincs is családnév.)
Nagyon sok infó kellett és kell mindmáig a Nicky számára
például Anglia történetéről, szokásokról, hogy hogy viselkednek, beszélnek az angolok, a többiekről nem is beszélve. Akármennyit változik a világ Nicky koráig, nekem tudnom kell,
hogy a változás előtt milyen volt.
Itt persze csak azokról az ismeretekről beszélek, amiket meg
lehet szerezni, amik le vannak írva valahol. Az már sehol nincs
leírva, hogy valamely hősöm egy adott helyzetben hogyan reagál. Ezt általában ők döntik el, bár van úgy, hogy hagynak az
írónak is némi beleszólást.
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Szövegszerkeszteni
anyanyelvünkön
Yes, dear olvasó, a számítógép very-very remekül tud szöveget
szerkeszteni az Ön anyanyelvén, bármi is legyen az – akár
amerikai angol, akár brit angol. Más nyelvek? Hát persze hogy
tud franciául és spanyolul is! Fi-i-inn? Izé… arrafelé KözépAmerikában nem csak spanyolul beszélnek?
Innen indult a számítástechnika. Valaha csak a számítástechnikusok, mára az egész világ használ szövegszerkesztőket, és
bajmolódik azzal, hogy megtanítsa a gépet anyanyelvére, pusztán azért, mert pechünkre olyan országban született meg a számítástechnika, ahol egyáltalán nem használnak ékezetes betűket. A művelt amerikai tudja, hogy mexikóiul az urat senornak
írják és szenyornak ejtik. Mi az, hogy „ñ”? És minek? Rendes
nö betűvel nem értik?
Lehet persze, hogy az olvasó már abban a boldog korban kezdett számítógépeket használni, amikor azok magától értetődő
természetességgel tudtak már magyarul. Talán az olvasó nem is
emlékszik már arra a korra, amikor lépten-nyomon tele volt
minden olyan feliratokkal, mint kötõtû, mert a nyomtatókon
nem volt magyar ékezet. (A neten ma is gyakoriak, de nyomtatásban már kevésbé.) Arra talán jobban emlékszik az olvasó is
– régebben volt, de nagyobb figyelmet kapott –, hogy a nyolcvanas években a tévé képújságja eleinte svéd betűkkel volt olvasható: „Åtadtåk Györben az uj vasuti hidat. Håromszåzan
gyultek össze az unnepi rendezvényen, amin Såfår Årpåd mondott beszédet…” Aranyos, mi? Szegény ember vízzel főz. Akkor még a nagy Szovjetunióhoz közelebbi szálak fűztek minket, mint Svédországhoz, úgyhogy járhattunk volna rosszabbul
is. (Атадтак Дёрбен аз уй вашути хидат…)

De ha az olvasó már ebben a boldog korban ismerkedett meg a számítógépekkel, amikor igazi, szép
magyar Ő és Ű betűket lát, sőt a
programok magyarul írják a feliratokat, akkor is kerülhet cifra helyzetbe. Van például egy könyvem,
amit 1974-ben adtak ki, másfél évtizeddel azelőtt, hogy megkezdődött hazánkban a számítógépes könyvkiadás.
A könyvet a magyar Tankönyvkiadó adta
ki, ebből következően a magyar ékezetek
mind gond nélkül megjelennek. A vietnamiakkal viszont meg se próbálkoztak, a szerzők
tollal rajzolták be a 126 oldalas könyvecske
összes vietnami ékezetét.
Ismétlem, ez 1974-ben volt. Harmincnégy
évvel ezelőtt. És ma? Képzelje el az olvasó,
hogy állásajánlatot kap: újra kiadják a könyvet, és az olvasó
feladata számítógépre vinni a szöveget. Részlet az előszó
vietnami szövegéből:
Trong những năm gần đây quan hệ giữa hai nước chúng ta
ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực chính trị, ngọai
giao, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật.
Én egykor fényszedő voltam, és úgy működött a dolog, hogy
ha mondjuk tizedikén kiadtak egy kötetnyi terjedelmű munkát,
akkor tizenkettedikén már kiabáltak, hogy miért nincs még
mindig kész, akármilyen nyelven volt. Hosszan sorolhatnám,
miféle kalandokba keveredtem, de nem erről szól ez az írás. A
lényeg az, hogy nem volt arra idő, hogy az ember megtanítsa a
gépet például vietnamiul. Annak már eleve tudnia kellett. Volna.
De nem tud! Tud és mégse tud. A fenti példában apró képek
gyanánt mutattam a vietnami szöveget, mert van rá némi esély,
hogy az olvasó számítógépén nem jelenne meg, de ma már a
legtöbb gépen megjelenik. (Ellenőrzésképpen a vietnami betűk
legproblémásabb hányada, nem képként: ơ ư ả ạ ẻ ẹ ẽ ỉ ị ĩ ỏ ọ ủ
ụ ũ ấ ầ ẫ ẩ ậ ắ ằ ẵ ẳ ặ ế ề ễ ể ệ ố ồ ỗ ổ ộ ớ ờ ỡ ở ợ ứ ừ ữ ử ự.) Ha
az olvasónak például Windowsa van, 98 vagy újabb, a gyári

fontokkal és beállításokkal, akkor a vietnami betűknek meg
kell jelenniük.* De attól, hogy megjelennek, az olvasó még
nem lesz képes vietnamiul írni. A betűk nincsenek rajta a billentyűzeten.
Ehhez a cikkhez részben az adott lökést, hogy nemrégiben kipróbáltam a MobiOffice-t, ami egyszer még akár remek szövegszerkesztővé is válhat, de most nem az. Többek között azért
nem, mert nem tud nyelveken, noha tud nyelveken. De minden
tiszteletem az olvasóé, ha van türelme leírni vele egy mondatot
például oroszul, ami amúgy elég egyszerű eset. De nem kell
ilyen kevéssé ismert szövegszerkesztőt hozni példaként: a jó
öreg Word is tökéletesen megfelel.

Íme egy képernyőfotó a Wordből, amint éppen oroszul írok
benne. Utánam tudja csinálni az olvasó? Nagyon egyszerű dolog, tessék a Microsoft-féle hiperszuper módszer. Ha Mr. Jones
mostanáig amerikaiul dolgozott a számítógépén, de most éppen
levelet ír moszkvai ügyfelének, akkor belép a Control Panelbe
és rákattint a Regional and Language Options ikonra. A Languages fülön megnyomja a Details gombot és megkapja a Text
Services and Input Languages ablakot. Itt van egy Installed
Services nevű lista, amibe a mellette levő Add gombbal (Add
Input Language ablak) fölveszi a Russian nyelvet és keyboard
layoutot, azaz billentyűzetkiosztást. Ha kéznél van a Windows
lemeze, természetesen, mert ha valahova elpakolta az ember,
akkor szenvedhet. Ha mindez kész, akkor Mr. Jones máris írhat
oroszul. Rákattint a tálcán az EN ikonra és átváltoztatja RU-vá.
Ilyen egyszerű, very nice!
*

Az „apró képek” persze a cikk webes változatára érvényes. A könyvváltozatban nem kérdés, hogy megjelennek, illetve a könyv összeállításakor már a weben sem lehetett probléma. A cikk írásakor még ez komoly
gond volt. (Szivárvány)

Csak az egyszerűség okán vettem a képet a Windows OnScreen Keyboardjából, természetesen a rendes billentyűzet is
ilyen. Mi van, ha Mr. Jones, aki nem egy orosz nyelvi fenomén, inkább olyasfajta keyboard layoutot szeretne, ahol az
orosz А betű az A billentyűn van, a Б a B-n és így tovább? Akkor vannak mindenféle nagyszerű keyboard layout manager
programok, egyik egyszerűbb, mint a másik, whoa.
És az amerikai fejlesztő boldogan hátradől, taughtoltam languagéket a Windowsnak, how very-very szuperhapsi I am.
Pedig még nem csinált semmit, illetve amit csinált, az inkább
nega-, mint pozitív. Létrehozott egy hihetetlenül agyonbonyolított rendszert, ami olyan feltételezéseken alapul, amik lehet,
hogy a felhasználók túlnyomó részénél igazak, de akinél nem,
azt lehetetlen helyzetbe hozzák.
Első feltételezés: az a user, aki lettül akar írni, nyilván Lettországban élő, lett anyanyelvű user. Hogy ez miért baj? Mert ha a
feltételezés téves, akkor a user, aki nem lett, kellemetlen helyzetbe hozva lett. (Elnézést.) Mert a lett user Lettországban már
megtanulta a Hivatalos Lett Billentyűkiosztást, és nem lepi
meg, hogy a számítógépen is ugyanúgy lettek elhelyezve a lett
betűk.

Ez itt a Hivatalos Lett Billentyűkiosztás képernyőfotója; egy
magyar vagy amerikai user ezzel még azt se tudja leírni, hogy

George Bush, pedig abban semmilyen lett ékezetes betű nincs,
épp csak minden más helyre lett pakolva.*
Arra pedig semmiféle módszer nincsen, hogy az ember áttegyen egy-két betűt máshová. Tessék letölteni egy very-very
easy billentyűzetszerkesztő alkalmazást és csinálni új billentyűzetet.
Második feltételezés: egy nyelv jelkészletét csak teljes egészében akarják használni. Az, hogy valaki mondjuk magyarul ír
egy könyvet, amiben sűrűn említi Molière nevét, olyan lehetetlenség, amire föl se lehet készíteni egy számítógépet. Az ilyen
user vagy másszon be minden egyes alkalommal a Szimbólum
beszúrása ablakba (ha van ilyen a szövegszerkesztőjében),
vagy tanuljon meg makrót programozni (ha van ilyen a szövegszerkesztőjében).
Harmadik feltételezés: ha egy fontban megrajzoltuk a betűket
és rátettük őket a billentyűzetre, akkor hátradőlhetünk, az a
nyelv kész. Némely programban még az „és rátettük őket a billentyűzetre” rész is kimarad, jó példa erre az említett MobiOffice, ami úgy hirdeti magát: „read and write your own language
whatever it is”. De ebből csak a read valósul meg, a write már
nem, mert csak francia, német, olasz, spanyol és holland billentyűzet van a programban. (De én a Mobit egyelőre félkész verziónak tekintem, többek között ezért is.)
Így például ha az ember a Wordben az alábbi kép szerint
állítja be a szimbólumablakot, akkor a vietnami kivételével az
összes latin betűs nyelv ékezetes betűit egyszerre látja. De akkor se tud írni egyiken se, mert az ékezet nélküli betűk nincsenek itt, ha pedig a billentyűzeten próbálja lenyomkodni őket,
akkor az ablak vezérlői között fog ugrálni összevissza, betűk
nem jelennek meg.

*

A cikk írásakor még nem tudtam, hogy a lettek valójában nem ezt használják. (Szivárvány)

A legtöbb programban legfeljebb a „fontosabb” latin és cirill
betűs nyelvek meg a görög kapnak saját billentyűzetet, a többi
nem. Ami baj, mert vannak nyelvek, amiken egyáltalán nem lehet szöveget szerkeszteni, ha nincsen speciális szoftver hozzá –
de erről később részletesebben is mesélek.
A megfelelő nyelvi billentyűzet nélkül, kódtáblával összeböködött szövegben könnyen előfordulhat, hogy ilyeneket látunk:
Ultra Daisy tečni deterdțňent za pranje posuđa i čišćenje sa limunom, amint az ultradézis flakonon olvasható. A horvát nyelv
azonban sem a ț, sem az ň betűt nem használja.
Negyedik feltételezés: a szótárakat nem készítik, hanem születnek. Mert ha készítenék őket, akkor lennének userek, akik az
egyik pillanatban lettül akarják leírni, hogy ābeļu, a másik pillanatban pedig lengyelül, hogy jabłoń, direkt nem említettem a
magyar megfelelőt, mert az almafa nem tartalmaz ékezetet. Ma
már vannak olyan szótárak, mint a Wiktionary, ahol kisezer
nyelven kell írni, és le kell tudni írni, hogy melegít az finnül
lämmittää, héberül חימם, kínaiul 加热, románul a încălzi stb.
Hogy hogyan írjuk le mindezt, az meghaladja az átlagos szoftverfejlesztő képzelőtehetségét.
A gyakorlatban persze úgy oldódik meg a probléma, hogy az
adatbázisba nem ugyanaz az ember írja be a különböző nyelvű
szavakat, hanem az egyik a finnt, a másik a hébert stb., és
mindegyiknek a gépe tudja azt az egy nyelvet, amit a gazdája
ismer. De mi van a speciális esetekkel, amilyen ez a cikk?

Aki több nyelven szerkeszt szöveget, nem ér rá egérrel vacakolni, rákattint, kiválaszt, rákattint, kiválaszt. Ha erre ráérne,
akkor arra is, hogy minden egyes betűt egérrel jelölgessen ki.
Gyorsan akar dolgozni, tehát gyorsan akar váltogatni is.
Ötödik feltételezés: semmi szükség minden nyelven tudó szövegszerkesztőre, hiszen minden nyelven tud valamilyen szövegszerkesztő. Vannak arab, héber, hindi, kínai, orosz szövegszerkesztők, a világ minden nyelvéhez készült már. Ez kétségkívül igaz (úgy értve, hogy arapahó szövegszerkesztő bizonyára nincsen, de vannak olyanok, amiket némi erőfeszítéssel meg
lehet tanítani arapahóul), csak hiába igaz, rajtunk nem segít.
Nem is olyan régen még herkulesi feladatnak bizonyult volna
mondjuk magyar szövegben orosz és kínai idézetet szerepeltetni, mert csak három teljesen különböző kódolásban lehetett
volna elkészíteni őket, és feltehetőleg a képernyő lefotózása
lett volna a legegyszerűbb mód, hogy végül egyazon szövegbe
kerüljenek. Ez ma már sokkal egyszerűbb, mert van Unicode,
„csak” a megfelelő szövegszerkesztőket kell megszerezni. A
baj az, hogy a szoftverpiac csak arra a felhasználóra van felkészülve, aki folyamatosan, évek hosszú során át írni akar kínaiul. Neki megéri megvenni egy kínai szövegszerkesztőt, meg
fog térülni az ára. Nekem egyszer azt mondta a kiadó, hogy kínai munka van, egy vagy két oldal, meg tudom-e csinálni. Igen,
mondtam, ámbár akkor még nem volt kínai szövegszerkesztőm
és nyilván ennyiért nem is érte volna meg, hogy vegyek egyet,
de biztos voltam benne, hogy meg tudom csinálni – szoftverguru vagyok, kódolások és nyelvek terén nagyon otthon vagyok,
nekem ez nem probléma (ámbár akkor még semmit se tudtam
kínaiul). De postafordultával jött a válasz, hogy inkább lefényképezik.
Van két könyvem Lomb Katótól, amikben bemutat összesen
talán öt kínai írásjegyet. Természetesen berajzolta őket kézzel,
amikor a könyvet készítették. Ma mi lenne a megoldás? Öt
írásjegyért senki nem vesz meg egy szövegszerkesztőt. És ne
tessék mondani, hogy freeware-ek is vannak, mert nem a pénz
az egyetlen kérdés (egy kiadó költségvetésében egy húszdolláros program nem lenne tétel). Azt a szövegszerkesztőt fel kell
kutatni, le kell tölteni, föl kell installálni, meg kell tanulni,
majd a szükséges szövegrészek előállítása után meg kell olda-

ni, hogy azok bekerüljenek a fő szövegbe. Macera, macera,
macera.
A soknyelvű szövegszerkesztőre tehát nem annak van szüksége, aki sok nyelven ír terjedelmes szövegeket, legfőképpen
azért, mert ilyen ember nemigen van. Annak sincs rá szüksége,
aki egy-két nyelven ír, és néha előfordul nála egy-egy szócska
sokféle további nyelven. Az ilyennek elég, ha a szimbólumtáblából kikeresi a szükséges betűket. Soknyelvű szövegszerkesztőre annak van szüksége, akinél aránylag gyakran előfordulnak
néhány mondattól egy-két oldalig terjedő hosszúságú szövegrészek mindenféle nyelveken. Elég hosszúak ahhoz, hogy a szimbólumtáblában való keresgélés idegtépővé váljon, de nem elég
hosszúak, nem elég gyakoriak és/vagy nem elég fontosak ahhoz, hogy az illető elgondolkodjon az adott nyelvhez való szövegszerkesztő beszerzésén – különösen ha a nyelvek túl sokan
vannak, tehát túl sokféle szövegszerkesztőt kellene tartania.
Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy egy szövegszerkesztőt csakugyan soknyelvűnek mondhassunk, azt állíthassuk róla, hogy
támogatja a világ nyelveit.
Először is: szabadon definiálható kiosztások. Az előregyártott
billentyűzetek nem elegendőek, mert a felhasználónak esetleg
nem felelnek meg. Előfordulhat, hogy a programba beépített
magyar kiosztások valakinek nem jók, itt vagyok például én,
aki másmilyet használok, mint a legtöbb magyar számítógépfelhasználó, és túl gyorsan, beidegzetten írok ahhoz, hogy átálljak más kiosztásra. Az is megeshet, hogy a kiosztás jó ugyan,
de kellene még egy-két speciális jel, például € vagy §, netán az
è betű, mert Molière-életrajzot ír.
Másodszor: gyors váltás. A felhasználó gyorsan, kényelmesen akar váltani a különböző kiosztások között, ami azt jelenti,
hogy saját maga akarja eldönteni, hogy melyik kiosztást milyen
billentyűkombinációval akarja elérni. Nem akar hosszú listákat,
amikből ki kell keresgélni azt az egy darabot, amire szüksége
van. „Ha megnyomom a Tabot, kapcsolj vietnamira – ha megint megnyomom, kapcsolj magyarra.” A felhasználó nem azt
akarja, hogy a szövegszerkesztője minden elképzelhetőt tudjon,
hanem azt, hogy ami neki kell, azt gyorsan tudja. Amikor kiválogatja, hogy mit kell gyorsan tudni, akkor jöhetnek a hosszú

listák meg minden elképzelhetőre fölkészített párbeszédablakok.
Harmadszor: nyelvi támogatás. Az már bonyolultabb kérdés,
hogy ez mit takar; nyelvenként változó. Állapodjunk meg abban, hogy a helyesírás-ellenőrzést és a program feliratainak lefordítását nem említem külön, ezeket vagy megvalósítják, vagy
nem, általában nélkülözhetőek ahhoz, hogy az adott nyelven írhassunk. (Természetesen ha vannak, akkor is csak kívánságra
szabad bekapcsolódniuk; a második legborzasztóbb gondolat,
amit el tudok képzelni, az, hogy csak úgy tudjak leírni pár sort
vietnamiul, ha a program összes menüparancsát és nyomógombját vietnami feliratúra kapcsolom. A legborzasztóbb gondolat pedig az, hogy egy program esetleg nem enged klallamul
írni engemet, mert a menük nincsenek lefordítva klallamra!)
Még a helyesírás-ellenőrzésről annyit, hogy ez egy kicsit ütközik egy másik elvvel, nevezetesen azzal, hogy nem nyelvet
akarunk változtatni, hanem billentyűkiosztást. Teremtett lélek
nem fog azzal bíbelődni, hogy egy német szövegben, ami finn
idézeteket tartalmaz, oda-vissza kapcsolgasson a német és a
finn kiosztás között, amikor a német billentyűzettel a finnt is
hiánytalanul le lehet írni. (A némethez ä, ö, ü és ß betű kell, a
finnhez csak ä és ö.) Így viszont a helyesírás-ellenőrző teljes
joggal ki fog akadni, mert ő nem tudja, hogy melyik szöveg
milyen nyelven van. Akinek ez fontos, annak rendelkezésére
kell bocsátani az eszközöket, hogy megjelölhesse a szöveg részeinek nyelvét. De el tudok képzelni olyan szövegszerkesztőt
is, aminek a helyesírás-ellenőrzője több szótárat is tud kezelni
egyszerre, ilyenformán: „Ellenőrizz a német szótárral. Ha abban nem találod a szót, ellenőrizz a finnel. Ha abban sem, akkor kiabálj.”
A legkevesebb munka a latin betűs nyelvekhez kell. Itt csak
annyi feladat van, hogy a billentyűzetet kiegészítsük a szükséges ékezetes betűkkel és egyéb jelekkel (például valamely ország pénzjelével, a spanyolhoz a ¿ és ¡ jellel, jogi szöveghez §
jellel stb.). Vannak viszont országok, ahol a hivatalos billentyűzet különlegességeket is tartalmaz (és a hivatalos billentyűzetet célszerű ismerni, mert rengeteg felhasználó azt szokta
meg). Mint például a lett, amit föntebb láttunk: teljesen eltér a

QWERTY kiosztástól. A német és a magyar QWERTZ-t használ, a francia AZERTY-t. Nem szabad a felhasználót arra
kényszeríteni, hogy AZERTY billentyűzetre kapcsoljon ahhoz,
hogy le tudja írni a François Charrière nevet, de megfosztani se
szabad a lehetőségtől, hogy megtegye, ha akarja.
A franciák, a csehek és több más nép felhasználói kedvelik a
döglött billentyűket, amikor az ember megnyom egy billentyűt,
mire nem történik semmi, aztán megnyom egy betűt, és a betű
ékezettel jelenik meg. Alternatív változata az, amikor először
nyomják meg a betűt és utána az ékezetet. Egy jó szövegszerkesztőnek ezt is tudni kell, persze flexibilisen. Ha ahhoz van
kedvem, akár a finn billentyűzetre is tehessek ˋ ékezetet adó
döglött billentyűt, ámbár ez a nyelv ilyen ékezetet nem használ,
de kit érdekel? Döglött billentyű terén az egyik csúcsot, azt hiszem, a myKbd tartja, ahol a Cycle billentyű úgy működik,
hogy egyrészt lehet karaktersorozatokat definiálni, mint például uúüűūûùůŭųũủụưǔȕȗṳṵṷ (persze nem valószínű, hogy ezek
mind meglegyenek egyugyanazon fontban), és ha a szövegben
a sorozat bármelyik karaktere után megnyomjuk a Cycle-t, akkor a következő karaktert kapjuk helyette, újabb nyomásra az
azután következőt stb. Másrészt pedig meg lehet csinálni, hogy
bármely karakterre rádefiniálunk egy makrót, amit szintén úgy
kapunk meg, hogy a karakter után megnyomjuk a Cycle-t, és
végrehajtódik a makró. Ezt azért már elég nehéz überolni a
döglött billentyű fogalomkörén belül.
Fontos még, hogy némely nyelvek egyszerre több ékezetet is
rátesznek ugyanarra a betűre (lásd a vietnami példát), így olyan
sok betűjük lesz, hogy a döglött billentyűknek esetleg ékezetes
betűből kell „még ékezetesebb” betűt csinálni. A vietnamiak
például a különböző beszédhangokat jelölő â, ă, ê, ô, ơ és ư betűket önállóan fölteszik a billentyűzetre, a zenei hangsúlyokat
jelölő ˊ ˋ ˜  ̉  ̣ ékezetek pedig döglött billentyűkkel kerülhetnek
akár ékezetes, akár sima betűkre. De lehet, hogy például egy
joruba billentyűzeten a kétféle hangsúlyjelet (ˊ ˋ) is döglött billentyű csinalna, meg a  ̣ ékezetet is, ami más hangot csinál
egyes betűkből. (A LanguageGeek.com két joruba billentyűzete közül az egyik pontosan ilyen, a másik „vietnami módra”
minden alsó pontos betűt külön tartalmaz, csak a hangsúlyjeleseket „dögleszti”.)

Maradva még egy percig a döglött billentyűk társaságában,
érdekes lehet, hogy miképpen írhatnánk döglött billentyűk segítségével magyarul. Ez nem annyira képtelenség, mint látszik,
akadtak már ilyen megoldások a történelemben. S bármikor
szükség lehet ilyenre, ha például olyan munkán dolgozunk, ami
túlnyomórészt idegen nyelven van, olyanon, ami jó néhány
ékezetes betűt használ, tehát nem marad hely a magyar betűknek, de a szöveg elég sok magyar szót is tartalmaz.
Az első megoldás az, hogy a háromféle ékezet három döglött
billentyűt kap, tehat a = a + ˊ, ö = o +  ̈ , ő = o + a .
Második megoldás: a kétféle vesszőt összevonjuk, á = a + ˊ
és ő = ö + ˊ, és egy masik döglött billentyű szolgal az  ̈ ékezetre. Tehat ö = o +  ̈ , vagyis ő = o +  ̈ + ˊ.
Harmadik megoldás: egyetlen döglött billentyűvel, ami első
lenyomásra vesszőt ad, másodikra két pontot, harmadikra két
vesszőt.
A latin ábécéhez még érdemes megjegyezni, hogy nagyon sokszor lenne szükség valamilyen írás (például dévanagári) és a latin betűs átírás könnyű elérésére egyszerre. A legtöbb szövegszerkesztő azt tudja, hogy lehet írni például dévanagárival, és
persze lehet írni angolul, plusz akármilyen betűt ki lehet keresgélni a Unicode-táblázatból. Ez így azért nem az igazi. Egy komoly programban egy gombnyomással lehetne váltani az eredeti írás és az átírás között, sőt nyilván ugyanazt a hangot
ugyanazon a billentyűn találnánk meg mindkét esetben, és szövegrészeket automatikusan lehetne ide-oda konvertálni a két
módszer között (már amennyire az adott írásrendszerben ez
egyértelműen megoldható).
Lépjünk tovább. A cirill, örmény, grúz stb. ábécéknek nincsen
olyan jellegzetessége, ami különösebben megdolgoztatná a
szoftverfejlesztőket. Esetleg néhol jól jönnek a döglött billentyűk, például orosz nyelvtankönyvhöz, ahol hangsúlyjeleket
használnak, és szükség lehet „páncirill” kiosztásokra, ahol több
cirill betűs nyelv betűi szerepelnek. Nekem például valaha volt
egy olyan kiosztásom, ami Alttal hozta a szerb, macedón,
óegyházi szláv stb. betűket (ez WordPerfect 5.1 alatt volt, ahol
az urál-altaji és kaukázusi kisebbségi nyelvek cirill betűi nem

voltak raktáron), eredendően pedig „oroszosított bolgár” volt,
vagyis olyan kiosztás, amivel oroszul is lehetett írni, de bolgárul könnyebben, mert az ъ betű frekventált helyen volt, a ё, э és
ы betűk viszont kint a széleken. Akkoriban ugyanis főleg bolgárul dolgoztam, oroszul nem annyira.
A görögnél is jól jöhetnek a döglött billentyűk, az ógörögnél
pláne. Hétféle ékezet, amikből három is rákerülhet egyetlen betűre! Néhány közülük: ᾄ ᾂ ᾅ ᾃ ᾆ ᾇ. A gyakorlatban ezt hét döglött billentyűvel oldják meg, amik egy-egy ékezetet adnak, de
persze meg lehet csinálni azt is, hogy a gyakoribb kettes-hármas kombinációkat külön döglött billentyűre teszik (vagy akár
a gyakoribb ékezetes betűket).
Egyes felhasználásoknál előfordulhat, hogy túl sok a ritka karakter, amiket csak mindenféle Ctrl-Alt-Shift kombinációkkal
lehetne elhelyezni a billentyűzeten, és nehéz megjegyezni,
hogy mi hol van. Ilyenkor célszerű lehet, ha a Word-féle szimbólumbeszúró ablak célorientált változatát kínálja a program. A
legnagyobb „karakterfogyasztók” a nyelvészek, némely dokumentumaikban rengetegféle fonetikus jel fordul elő; ők leginkább olyan megoldásokat tudnak használni, ahol a gyakori jelek és ékezetek rajta vannak a billentyűzeten, a ritkábbakat Alttal és hasonlókkal lehet elérni, a még ritkábbakat pedig kívánságra megjelenő ablakokban találják meg; olyan ablakokban,
amik csak a szükséges jeleket tartalmazzák és mást nem.
Lássunk most már olyan írásokat, amik jobban megdolgoztatják a fejlesztőket. Aránylag egyszerű eset a héber: „csak” a
jobbról balra haladó írás támogatását kell beépíteni, és máris
megvan minden, ami kell. Persze a bibliai héberhez sok döglött
billentyű kell.
Az arabnál is kell a jobbról balra haladás, valamint a betűkötés. Így írnak az arabok címen kétrészes cikkben mutattam be
nemrég az arab írást; billentyűzet szempontjából természetesen
úgy kell működnie, hogy  ﻫ ﻬ ﻪ ﻩegy és ugyanazon billentyű
(például a H), és a program magától tudja, hogy mikor melyik
formát kell használni. A szabályok nem bonyolultak, csak kell

ugye egy programrész, ami alkalmazza őket. A nálunk kevéssé
ismert arab szövegszerkesztők ezt természetesen tudják. Viszont nem tudják azt a rengetegféle ékezetet és speciális jelet,
amit az arab írást használó nyelvek sokasága alkalmaz; a perzsa szövegszerkesztők persze tudják azt, ami a perzsa nyelvhez
kell, de nem tudják, ami az urduhoz stb.
A következő problémás csoport a bráhmi íráscsalád. A dévanagáriról háromrészes cikket közöltünk nemrégiben, ott bemutattuk a ligatúrák, magánhangzók és más nyalánkságok problémáját. Ezt a programok általában nem tudják, csak a speciális dévanagári szövegszerkesztők, amikkel viszont nemigen lehet
egy magyar nyelvű idézetet beszúrni a szövegbe.
A bráhmi íráscsalád egyik nagy problémája, hogy „túl sokan
van”. Az idetartozó írásrendszerek névsora a Unicode szerint:
dévanagári, bengáli, gurmukhi, gudzsaráti, orijá, tamil, telugu,
kannada, malajalám, szingaléz, thai, lao, tibeti, burmai, tagalog, hanunóo, buhid, tagbanwa, khmer, limbu, új tai lue, buginéz, balinéz, sziloti nagri, phagsz-pa. Huszonöt írásrendszer,
amik nemcsak a betűk formájában különböznek, hanem a ligatúrák, magánhangzójelek és ékezetek számában, használatában,
képzésének módjában. Ahhoz, hogy a szövegszerkesztőnk
csakugyan mindegyiket tudja, mindegyikkel külön-külön kellene foglalkozni; meg kellene nézni, hogy a kódtáblában szereplő
karaktereken kívül mik vannak még, azokat hogyan kell előállítani stb., és megcsinálni a szükséges programrészeket. Elég
pepecs munka, sok utánjárást igényel, és minél kisebb a kereslet az adott írásrendszert ismerő szövegszerkesztő iránt, annál
kevésbé kifizetődő. (A felsorolt írások némelyike már csak történelem, egykori használóik áttértek a latin betűkre.)
Újabb csoport a szótagírások. Ezeknek túl sok jelük van ahhoz,
hogy rátegyük őket a billentyűzetre, viszont van egy sajátságuk: a jelek mássalhangzó-magánhangzó párokat alkotnak, így
általában egy jelet két billentyűlenyomással leírhatunk. Persze
ez nem mindig egyszerű. Az etióp írásnak például harminchat
mássalhangzója van, amelyeket darabonként hétféle magánhangzóval lehet kiegészíteni. Egy lehetséges megoldás az,
hogy a betűkön és a számokon helyezzük el a mássalhangzó-

kat, amelyek után az írásjelek billentyűin elhelyezett magánhangzókat kell megnyomni, így kapjuk a jelet. A cseroki szótagírásban a jelek száma sokkal kisebb, mindössze 85, így lehet, hogy jobban járunk, ha két csoportra osztjuk őket, egy fontosabb és egy kevésbé fontos csoportra, és az elsőt simán, a
másodikat Shifttel rátesszük a betűkre, számokra és írásjelekre.
(Hasonló a helyzet a kétféle japán szótagírással is, de ott ez
nem elég.)
Külön megoldást igényel a UCAS, a kanadai indián nyelvek
szótagírása, amelynek 630 jele van, de csak akkor kell az öszszessel foglalkozni, ha egységes UCAS billentyűzetet akarunk,
amivel minden nyelven egyformán lehet írni. Az egyes nyelvek
számára készített kiosztásokban jóval kevesebb jel kell. A jelek
csoportokra oszthatók. A csoport egyes tagjai különböző magánhangzókat képviselnek, és az alapjel elforgatásával, illetve
különböző kiegészítő pontokkal, vonalakkal jönnek létre. A teljes UCAS-ban egy-egy csoportnak harminc tagja is lehet (különböző nyelvek más jeleket használnak vagy másképpen használják ugyanazt a jelet), a csoportok száma pedig negyven körül van, plusz még sok kiegészítő jellel is kell foglalkozni.
Így az egy-egy nyelv számára készítendő kiosztások úgy nézhetnek ki, hogy a mássalhangzókat rátesszük a betűkre, a magánhangzókat pedig döglött billentyűk gyanánt az írásjelekre.
Az egységes UCAS billentyűzeten két, három vagy négy
gombnyomást is igényelhet egy jel leírása: a betűkön lennének
a leggyakoribb mássalhangzók, amikből bizonyos kiegészítő
billentyűk állítanák elő a ritkábbakat, ezután jönne a magánhangzót jelölő döglött billentyű és végül, ha kell, a magánhangzó valamilyen változatát létrehozó kiegészítő billentyű. Határozottan érdekes programozástechnikai feladat volna.
A legnagyobb készlet (nem számítva a koreait, ami végül is
nem szótagírás) a ji szótagírásnál van: 1164 jel. Egy szótag három részből áll: a mássalhangzóból, a magánhangzóból és a
hangsúlyból. A logikus megoldás itt is az, hogy három gombnyomással alakítsunk ki egy-egy szótagot.
Minden írás közül a legkülönlegesebb feladatot a mongol adja.
Szerkezete nem bonyolult, az arabra emlékeztet, amennyiben a
betűket össze kell kötni, így választani kell a különféle alakok

közül – nem ez a baj. Hanem hogy az egész írás függőlegesen
működik! Szó se róla, a kínaiak és a japánok is szeretnek függőlegesen írni, ez a hagyományos, de a mongol írás csak függőlegesen haladhat.
A függőleges írás – erre a kínainál és japánnál már nem térek
vissza – elsősorban azért tűnik megoldhatatlan feladatnak, mert
egész beállítottságunk azt mondja, hogy a képernyő egy végtelen hosszú tekercs egy részletét mutatja, és ez a tekercs olvasás
közben fölfelé halad. A képernyő alatt és fölött a tekercs hoszszú-hosszú szakaszai vannak ott képzeletben, miközben a képernyő bal és jobb széle „kemény”, ott a szöveg megtörik. (Folyószöveget nem lehet word wrap nélkül olvasni, hogy minden
sornál balra-jobbra kelljen ugráltatni a képernyőt.) Nos, függőleges írásnál az egészet meg kellene változtatni. A képernyő alsó és felső széle változna „keménnyé”, vagyis a képernyő aljára érő szöveg a következő oszlopban folytatódna, és vízszintessé változna a tekercs, ami bal felé halad, ahogy olvasunk.
A legnagyobb probléma kétségkívül a kétféle irányú szöveg
keverése, amikor a vízszintesen írt szöveg függőleges részleteket is tartalmaz. Erre egyelőre sehol nem láttam megoldást.
Bár a szimbólumok között szerepel, a Braille-írás mégiscsak
inkább a nyelvek közé való. Logikus, hogy a mindentudó szövegszerkesztőnek támogatnia kell. Egyrészt lehet csinálni billentyűzeteket, amiken például az L gomb a Braille L betűjét
adja, másrészt hasznosítani lehet egy digitális Braille-írógépet,
ahol bármilyen pontkombinációt beállíthatunk, és megjelenik a
karakter.
A kínai, japán és koreai szövegszerkesztők töméntelen kifinomult szolgáltatást tudnak, ötletekből tehát nincs hiány. Csak fel
kell használni őket. A mindentudó szövegszerkesztő természetesen mindent tud, amit ezeknél az írásoknál hasznosítani lehet:
a japán szöveget kifejezésenként dolgozza fel és alakítja kandzsikká és kana szótagokká; a kínaihoz mindenféle beviteli
módszereket kínál, mint például a ceruzás bevitelt.
Egy minden nyelven tudó szövegszerkesztőben persze nemcsak
a nyelvek támogatása várható el. A Unicode tekintélyes kész-

letet tartalmaz különféle szimbólumokból. Akad köztük, amelyiket könnyen elérhetővé kell tenni bizonyos nyelveknél (például a spanyolnál a ¿ és ¡ jelet), másokat elég, ha táblázatból
kiválasztóvá teszünk.
A matematika, fizika, kémia képletei is felérnek egy nyelvvel.
A Wordnek és néhány (nem sok) más szövegszerkesztőnek van
képletszerkesztője is, ez tehát már létező technika – a minden
nyelven tudó szövegszerkesztőben nyilvánvalóan benne kell
hogy legyen. A Unicode mindenféle szimbólumai ötletet adnak
olyasmire, mint hogy A betűből egy gombnyomással Ⓐ betűt
lehessen csinálni és hasonlókra. Valaha régen, a karaktergrafikus képernyők korában voltak programok, amikben a felhasználó vízszintes és függőleges vonalakkal rajzolgathatott – ezek
a karakterek ma is megvannak a Unicode-ban, esetleg lehetne
hasznosítani őket, meg persze a sok-sok más grafikus célú jelet.
El tudom képzelni azt is, hogy egy igazán mindentudó szövegszerkesztő még a Unicode sakkfiguráit is tudja rendeltetésszerűen használni: kis táblát rajzol, amin elhelyezhetjük a figurákat, a sakk-könyvek szerzői imádnák.
Természetesen a minden azt jelenti, hogy nem állunk meg az
egyelőre technikai határnak tűnő U+FFFF kódszámnál, és a további kódtartományokat is felhasználjuk. Már vannak fontok,
amik tartalmaznak idevalósi karaktereket is, de a szövegszerkesztők még nem készültek fel rájuk. Ideje változtatni ezen.
Akkor lesz mindenféle ókori írásunk, deseret, oszmán ábécénk,
kharosthi (a huszonhatodik bráhmi írás, amit kódbeli helye miatt nem említettem), lesznek kottajeleink, amikhez majd írhatunk kottaszerkesztőt (bizáncit és modernt is), körülbelül negyvenháromezer pótlólagos kínai írásjegyre teszünk szert, nem is
beszélve a Unicode később létrehozandó bővítéseiről.
S végül, de nem utolsósorban egy mindentudó szövegszerkesztőből nem illene kihagyni a Unicode-ban Alphabetic Presentation Forms néven definiált jeleket, amilyen a ﬁ ligatúra – amikkel szebbé lehetne tenni az írást, de soha nem használják őket.

Pedig a keresőalgoritmusokat be lehetne tanítani arra, hogy így
is megtalálják a szavakat.
Nagyjából ennyi az, amit meg lehetne tanítani egy szövegszerkesztőnek, és máris tudna a világ minden nyelvén. Ha ráadásul
még tudja mindazt, amit a Word kategóriájú szövegszerkesztők, mindenféle platformon elszalad és minden file-formátummal táplálkozik, akkor már nemigen kell helyette semmi más.

2008.08.28.

Ősrégi játékok
A minap nagy öröm ért: viszontláttam egy régesrégi kvarcjátékot, amivel 1984-ben játszhattam egy-két alkalommal, amikor
a gazdája kölcsönadta. Ma már nemigen emlékeznek rájuk, de
akkoriban a kvarcjátékok igazi csúcstechnológia voltak, náluk
többet csak az igazi számítógépek tudtak.
Ma már a kvarcjáték szóra se sokan emlékeznek. Biztos volt
nekik valami csiszoltabb nevük, de sráckörökben csak így hívtuk őket. Akkoriban (mer én ilyen öreg vagyok ám) az LCD
nem volt színes, kizárólag világosszürke alapon fekete alakzatokat tudott megjeleníteni, és az alakzatok is ritkán alkottak
x·y-os pontrácsot, inkább a képernyő bizonyos területein megrajzoltak alakzatokat, és azokat
tudta a gép kigyújtani vagy nem
gyújtani ki. Egyébként a zsebszámológépek mindmáig használják
ezt a technikát, például ezen a képen egy olyan gép van, ami szemlátomást nyolc számjegyet tud
megjeleníteni a szokásos hétszegmenses technikával, tud tizedespontot (lehet, hogy csak az utolsó jegy előtt, de lehet, hogy
máshol is), és a számjegyek fölött legalább három dolgot tud
megjeleníteni, az M betűt, az Euro és a RATE feliratot. A

RATE egyes betűit önállóan aligha tudja, és nem tud helyette
RACE-t vagy PLATE-et írni.
Szóval a kvarcjátékok ezzel a technikával működtek. Nekem
is volt egy, hasonló ehhez:

de nem ejtőernyősöket kellett elkapdosni, hanem egy kis ufót
célbajuttatni több útvonalon érkező rakéták között. De se az, se
ez nem érhet a kedvencem közelébe, amiből valaha én is írtam
programot, csak aztán félbehagytam. Különleges kvarcjáték
volt, mert két képernyőt használt. Ez akkoriban rendkívüli dolognak számított. Az is, hogy színes volt, persze a színes részek
nem mozogtak, azok egyszerűen az LCD egyik rétegére vannak festve.

A játék Mario és Luigi áldozatos munkájáról szól. A két testvér a palackozóüzemben dolgozik, a futószalag mellett. Jobbra
látható Mario, ő kezdi a munkát. (A képen az összes létező
szegmens egyszerre látható, ami kicsit zsúfolttá teszi, de így
mindent meg lehet mutatni.) A jobb alsó sarokból érkezik az
üres rekesz, amit át kell tennie balra. Ezután a rekesz átmegy a
gépezeten, és a bal oldali képernyőn érkezik meg Luigihez,
most már két palackkal. Luigi átemeli egy emelettel följebb, és
visszavándorol Marióhoz, immár négy palackkal. Mario továbbemeli a harmadik futószalagra, ahol megkapja Luigi, most
már palackokkal tele. Ezután utoljára érkezik vissza Marióhoz,
most már a teteje is rajta van, s amikor a képernyő tetején megérkezik Luigihez, masni is van rajta. Luigi rádobja a teherautóra, ahol nyolc rekeszt kell összegyűjteni; a hatodiknál a sofőr
kidugja a fejét az ablakon és begyújtja a motort. A nyolcadik
rekesz után az autó elpöfög, a két munkás pedig pihenhet egy
kicsit (mindketten láthatók ülve és kis gőzfelhőt fújva), aztán
rövid konzultáció a főnökkel, és jöhet az új kocsi. Ha viszont
leesik egy rekesz (lent látható az összetörő rekesz rajza, Mariónál kettő, mert érkezéskor leeshet jobb oldalt, később pedig a
létrától balra), akkor a bűnös raportra megy a főnökhöz, aki
alaposan leszidja, ő pedig hajlonghat előtte. A hibákat a jobb
oldali képernyő tetején, a MISS feliratnál számolja a program;
a harmadik hibánál vége a játéknak.
Mindezt Luca Antignano jóvoltából eleveníthetem itt föl, aki
nagy csomó kvarcjátékot varázsolt már PC-n futó programmá.
Az eredetihez való hasonlóságot garantálja, hogy magát a
kvarcjátékot helyezi szkennerbe, így reprodukálja a képernyőt
és a gép külsejét is. Nagyon jól el lehet játszani velük még ma
is.

2008.10.03.

Csak ülök és programozok
Ülök a gép előtt, programozok, és arra gondolok, hogy vajon
miért csak mi tesszük ezt, „programozók”. Az a ki tudja, hány
százezer muki, akinek hozzám hasonlóan szokása – vagy éppen
fizetett munkája –, hogy programokat bütyköl össze. Merthogy
a többség csak a meglevőket használja, amiket mi csinálunk.
Valaha nem így volt. Aki számítógéphez nyúlt, az programozó volt, mást nem is engedtek oda. Később már csak minimális
programozói tudás kellett a géphez, felhasználók tömegei nem
ismertek többet a LOAD és a RUN utasításnál, meg esetleg a
POKE-nál, amivel közvetlenül a memóriába lehetett írni. Kis
cédulákra föl voltak nekik írva örökéletek, ezeket beírták a játék betöltése után, és örültek. De azért elég sok emberke programozott is.
Ma már nagyon kevesen. 1,4 milliárd ember használja a netet
a világon, számítógépet feltehetően még valamicskével többen.
Ennek csak elenyésző töredéke programoz.
Pedig tök jó dolog.
Programozói szemszögből kétféle program létezik. Felhasználói szemszögből csak egyféle, mert a felhasználó csak az
egyikkel találkozik: a „felnőtt” programmal, ami csinos kis
csomagban érkezik, installálásra, bocsánat, telepítésre készen,
az ikonja megjelenik a Start menüben és az asztalon, kattintásra
indul, mindent megcsinál, ha elakadunk, ott a használati utasítás, szóval minden szempontból komplett, forgalomképes piaci
termék.
De a programozó a másik fajtát is ismeri. Sokszor csak a sajátjait, mert megírja őket, használja, de soha nem adja tovább,
nem is lenne értelme, mert kifejezetten a saját szükségleteire
készült, más nemigen venné hasznát. Mint az én programindító
programom. A nevét nem mondhatom meg, mert nincsen neki;
programot írni sokkal könnyebb, mint a programnak nevet találni, ezért ha nem muszáj, ezzel nem szenvedek.

Programindító programom arra szolgál, hogy elindítsa a
programokat. Én nem tartok ikonokat az asztalomon, nem is
kotorászok a Start menüben, csak megnyomok egy hotkeyt és
elindul a program. Meg mindenféle programok mindenféle
funkcióira is vannak makróim, amik másnak aligha kellenének.
Ilyeneket az olvasó is nagyon könnyen csinálhat. Az Autoit 3
egy univerzális scriptnyelv, amiben Windows alatt szinte mindent meg lehet írni. Komplett programokat is; a website fórumában rengeteget lehet találni. A címlapon levő Download
gombbal töltse le az Autoitet (hét mega), indítsa el, és amint az
installálás lefutott, írhat programokat. Akár a Jegyzettömbben
is. Akarja a programjait egy-egy billentyűkombinációval indítani? Tessék:
hotkeyset("#j", "jegyzettomb")
while 1
sleep(1000)
wend
func jegyzettomb()
run("c:\windows\notepad.exe")
endfunc

Nem kell érteni, csak lemásolni. A piros sor egy hotkeyt,
vagyis forró gombot definiál, a Win–J-t (# a Windows gomb
jele), amihez hozzárendeli a sárga részt, aminek a feladata elindítani a Windows Jegyzettömbjét (amit Notepad.exének hívnak, és a c:\windows könyvtárban szokott lakni). A fehér pedig
egy végtelen várakozás, arra szolgál, hogy működésben tartsa a
programot, mert enélkül egy pillanat alatt eltűnne és nem lehetne használni. Ez a rész csak egyszer kell.
Akar az olvasó száz ilyen forró gombot? Semmi akadálya.
Csináljon mindegyikhez egy példányt a piros sorból és egyet a
sárga sorokból. A zöld kiemelőfilccel megjelölt részeket cserélje ki szükség szerint, a kékkel jelöltek helyére mindegyiknél írjon egy szót, mindegy, mit, csak a pirosban egyezzen a sárgával, és ne egyezzen a többi kékkel. Gombok definiálhatók a következőképpen: # a Win gomb, ^ a Ctrl, ! a Shift és + az Alt,
ezekből többet is lehet egyszerre, például +!x azt jelenti, Shift–

Alt–X. Meg lehet írni olyanokat, mint {f1}, {enter} stb., a teljes lista megvan az Autoit helpjében.
Ha az olvasó megírta a programot, mentse ki akármi.au3 néven, aztán indítsa el, mint egy programot. Egy Autoit-ikont fog
kapni a tálcán, s amíg az ott van, a létrehozott forró gombok
szépen elvégzik a nekik rendelt feladatot.
Nálam tucatszámra vannak-voltak ilyen programok, Autoitben, a régebbi Autohotkeyben, azelőtt más nyelveken. A kilencvenes években például 4DOS-ban építettem magamnak
egy bonyolult rendszert, ami rengeteg mindent tudott, többek
között azt, hogy a sok-sok apró parancsfile ne foglaljon különkülön helyet a wincsin (ez akkoriban nagyon fontos volt). Ezek
az „egyszer megírom, onnantól használom, ha kell, megváltoztatom” típusú programok.
Vannak „egyszer megírom, felhasználom, aztán elfelejtem”
típusú programok is. Egyszer használatos programok. Leggyakrabban arra kellenek, hogy szövegeket átalakítsak valami
mássá, aztán az adott probléma többet nem fog fölmerülni,
vagy ha mégis, akkor hamarabb megírom újra a programot,
mint előkeresem a régit. Avagy nemrég egy számítással akadtam össze, ami túl bonyolult volt ahhoz, hogy számológépprogrammal csináljam, sokszor is volt rá szükség, tehát programot
kellett írni rá – de a számításra Palmon volt szükség, Palmon
sajnos mindmáig nem tudok programozni, ezért írtam egy
programot, ami a teljes értéktartományra elvégezte a számítást,
az eredményeket kiírta egy listába, aztán a listát azóta is elfelejtettem átmásolni a Palmra. De megvan és használható.
Hogyan lesz az ember programozó – akár csak olyan amatőr is,
mint jómagam? Úgy, hogy megtanul egy programnyelvet, elkezdi használni, programokat írogat rajta, és amikor úgy tartja
kedve, nekiáll megtanulni még egy programnyelvet. Választék
szerencsére van bőven, tessék egy kimerítő lista a Wikipédiáról, kategóriák szerinti bontásban. A legfontosabb kategóriák:
Compiled languages (lefordított nyelvek). Ezek némelyike
(BASIC, C és C++, Delphi, Java, Pascal) alkalmas a legkorszerűbb önálló programok írására. (Önálló program az, aminek a
futtatásához nincs szükség az eredeti fejlesztőkörnyezetre, ami
egy elég nagy és persze drága szoftver.)

Interpreted languages (értelmezett nyelvek). Itt viszont éppen
ellenkezőleg, a programot a nyelv folyamatosan olvassa, tehát
önálló programot nem lehet írni. (Persze nagyon sok nyelv értelmezővel és fordítóval egyaránt el van látva, fejlesztés közben az értelmezőt használjuk, aztán amikor kész a program, lefordítjuk és most már önállóan is megáll.) Ezek közül az Autoit, a Perl, a Python és a VBScript érdemel fokozott figyelmet.
List-based languages (listaalapú nyelvek). Itt található a Logo nyelv, ami nagyon érdekes, egyrészt a Logo védjegyévé vált
(bár persze más nyelvekben is ismert) teknőcgrafika miatt,
másrészt viszont a nyelv egésze is az.
Logic-based languages (logikai alapú nyelvek). Itt találjuk a
Prolog nyelvet, ami nagyon különleges, „hagyományos fejű”
programozó nem is boldogul vele könnyen. Az összes többi
nyelven utasítjuk a gépet: csináld ezt, csináld azt. A Prolog és
rokon nyelvei viszont állításokat fogalmaznak meg, amikből
logikai láncok jönnek létre, aztán a gép dolga levonni a következtetéseket.
Macro languages (makrónyelvek). A Wikipédia ez alatt azt
érti, hogy szövegbe ágyazunk végrehajtható programrészleteket
– ennek a módszernek legfontosabb képviselője a PHP nyelv.
De makrónyelvnek hívjuk azokat a nyelveket is, amiket egyegy alkalmazás részeként lehet használni. Például a Microsoft
Wordnek van egy makrónyelve, amiben nagyon fejlett programokat írhatunk – amik aztán természetesen csak a Wordön belül működnek, de ott bármit meg tudnak tenni. Az ilyen makrónyelveket is érdemes megtanulni: ha az olvasó használ olyan
alkalmazást (Wordöt, Excelt stb.), aminek van saját makrónyelve, akkor sokkal hatékonyabban tud dolgozni a programmal.
Object-oriented languages (objektumorientált nyelvek). A
Wikipédia ezeket még tovább osztja, de ez számunkra most
nem fontos. Objektumorientált nyelveken lehet olyan programokat írni, amik például Windows alatt tevékenykednek, ablakokkal, gombokkal, miegyebekkel. A már említett nyelvek közül is jó néhány objektumorientált, vagy van olyan változata,
amelyik az, vagy ugyanazt a változatot lehet használni objektumorientált vagy nem objektumorientált módon.

Scripting languages (scriptnyelvek). Itt említi a Javascriptet
(és az Autoitnek meg az Autohotkeynek is itt lenne a helye).
Hasonlítanak a makrónyelvekre.
Azért persze a legtöbb programozójelölt örül, ha egy nyelvet
megtanul. (Megnyugtatom az olvasót, én se ismerem mindet
azok közül, amiket felsoroltam, pláne nem jól.) Melyik legyen
az az egy?
Ízlés dolga. Régen a BASIC volt a kezdők egyeduralkodó
nyelve, mert minden gépen rajta volt, egyből lehetett tanulni.
Ma már ez nem szempont, mindegyiket egyformán le lehet tölteni. Azazhogy egy részüket persze csak megvenni lehet. Lehet
egy BASIC-kel kezdeni, amilyen a Panoramic (nem ismerem,
csak látom, hogy van ingyenes változata) vagy a Liberty BASIC (bár ez ránézésre elég extravagáns). Vagy egy BASIC-szerű nyelvvel, amilyen az Autoit. Esetleg PHP-vel, ehhez se kell
több: az ember letölti, fölrakja a gépére, és kész, futhat. De a
Logót is nagyon tudom ajánlani, például a Berkeley Logót, ami
nagyon szép, fejlett változat.
Kedvcsinálóként íme legutóbbi programom teljes szövege. Ez
egy PHP-ben írt képszín-változtató program; ilyeneket tud csinálni:

csak annyit kell beírni, hogy php.exe imagecolorize.php
képnév piros zöld kék (ahol piros, zöld és kék a színösszetevők 0-tól 255-ig, hogy melyik összetevőt mennyire kell
megváltoztatni). A program kicsit buta, mert csak jpg-kkel boldogul (ami nem nagy baj), és a fekete háttereket is átfesti (ami
már nagyobb baj), de kezdetnek megteszi. Íme:
$img=$argv[1];
$i=imagecreatefromjpeg($img);
if($i && imagefilter($i, IMG_FILTER_COLORIZE,
$argv[2], $argv[3], $argv[4]))
imagejpeg($i,str_replace('.','_recolor.',$img));

2008.10.04.

Furcsa programnyelvek
Kis blogom előző írása olyan programnyelvekről szólt, amiket
abból a célból hoztak létre, hogy megkönnyítsék az ember és a
számítógép kapcsolattartását. Éppen ezért nem említettem a világtörténelem legősibb programnyelvét, a gépi kódot, amely
nagyjából így néz ki: 111000100101011000100100100100101
001010010101001010101001010101001011101100000111101
01001011101010101011010010101101010101
Ez itt nem értelmes program, csak nyomogattam a két billentyűt, de az értelmes programok is így néznek ki. A világ minden programja így néz ki „belül”, hiszen a számítógépek mindmáig csak egyeseket és nullákat ismernek, úgyhogy végső soron minden programot ezekre kell lefordítani, hogy a gép végrehajthassa. Mindazonáltal emberi szemszögből a gépi kód elég
furcsa programnyelv.
De vannak olyan programnyelvek is, amiket direkt tettek furcsává. A programozók is emberek, szeretnek játszani. És a játékaikból néha érdekes dolgok sülnek ki.

Amit itt lát az olvasó, az egy festmény és egy program. A
festmény Piet Mondrian Kompozíció sárgával, kékkel és pirossal című festménye, készült 1921-ben, olaj és vászon – a program pedig Thomas Schoch Piet című programja, amely Piet
nyelven íródott, és arra szolgál, hogy kiírja a Piet nevet. (Ejtsd
pít, a Pieter rövidítése.) Találós kérdés: melyik melyik?
Gondolom, a megfejtés akkor is könnyű, ha az olvasó nem ismeri ezt a festményt, hiszen nyilvánvaló, hogy ha Mondrian lilát is használt volna, az benne lenne a kép címében. A Piet
programnyelvet a De Stijl híres művészéről nevezte el kidolgozója, David Morgan-Mar, akinek honlapján már nyolc ilyen
ezoterikus programnyelv szerepel, mind saját alkotása. De a
Piet a legszebb. A programok itt absztrakt festményeknek néznek ki, mert mindegyik egy-egy kép, amin színek jelzik a különböző műveleteket. Húsz színt használ (hatot három-három
árnyalatban, plusz a fehéret és a feketét), ennyivel a világon
mindent meg lehet írni.
Hiszen például a Brainfuck nyelvnek nyolc jel is elég, ami
egyúttal azt is jelenti, hogy ha a nyolc jel jelentését megtanultuk, akkor elméletileg tudunk programozni Brainfuckban. A
Brainfuck program egy képzeletbeli szalaggal operál, amin számok lehetnek, a program indulásakor csupa nulla. Van egy
„hol tartunk a szalagon” mutató. Ennyit kell tudni ahhoz, hogy
megértsük a nyolc jelet:
> eggyel jobbra lépteti a mutatót;
< eggyel balra lépteti a mutatót;
+ a mutató által jelzett számot eggyel növeli;
- a számot eggyel csökkenti;

. kiírja a mutató által jelzett számhoz mint ASCII-kódhoz
tartozó karaktert;
, beolvas egy karaktert és a kódját tárolja a szalagon a mutatónál;
[ ha a mutatónál levő szám nulla, akkor a megfelelő ]-hez
ugrik;
] visszaugrik a megfelelő [-hez.
Ezennel gratulálok az olvasónak: éppen elvégezte a LAttilaD.org első teljes nyelvtanfolyamát.
A nyelv azért kapta az agybaszó nevet, mert ez a nyolc jel
ismétlődik a végtelenségig. A szabály szerint minden egyéb
jelet át kell ugrani, azok tehát megjegyzésnek számítanak. A
világ minden programnyelvén meg szoktak írni legalább egy
programot, a Hello, worldöt. Feladat: kiírni egy üdvözletet a
világnak. Brainfuck nyelven ez így néz ki: ++++++++++
[>+++++++> ++++++++++ >+++>+<<<<-] >++.>+.
++++ +++..+++.>++.<<+++ +++++ +++++++.>.++
+.------. --------.>+.>. Szóközöket csak azért tettem bele, hogy a böngészőnek legyen esélye tördelni valahogy.
Ami lenyűgöző a dologban, hogy ez a zagyvaság nemcsak
működik, de érthető, felfogható, ha az ember veszi hozzá a fáradságot. Az első tíz pluszjel a szalag első cellájának értékét
megnöveli 10-re (hiszen minden nulláról indul). Ezután csinálunk egy ciklust (a két szögletes zárójel között), ami a következő cellákban a 70, 100, 30 és 10 számokat helyezi el, és visszamegy az első cellához. Ha most egyet jobbra lépünk és kettőt
növelünk, abból 72 lesz, vagyis a H betű kódja. Egyet jobbra,
egyet növelünk, 101, a kis e betű kódja. És így tovább, ide-oda
lépkedve, állítgatva a számértékeket, a megfelelő pillanatban
kiírva a karaktert – kijön a szöveg.
A Brainfuck természetesen egy Turing-gép. Ezeket Alan Turing brit matematikus találta fel, és azóta számtalan matematikai problémát segítettek megoldani, de néha a valóságban is
megépítenek egyet-egyet (például Denis Cousineau legóból
csinált, be is mutatja ezen az oldalon). A Turing-gép nagyon
röviden egy olyan gép, ami egy vagy több szalagból és egy íróolvasó mechanizmusból áll. Ez a fej mozog a szalag mentén
(illetve általában a szalagot tekerik ide-oda és a fej áll). A sza-

lagon olvasott adatok arra utasíthatják, hogy mozduljon a szalagon balra vagy jobbra, írjon a szalagra vagy változtassa meg
belső állapotjelzőjét.
A Brainfuck egy kétszalagos Turing-gép: az egyik szalagon
(amit csak olvasni lehet és csak egy irányba) a program van, a
másikon az adatok.
Bármilyen extravagáns a Brainfuck, mégiscsak hasonlít a többi
programnyelvre abban, hogy a programot az elején kell elkezdeni, aztán sorban olvasni a jeleket. A Befunge nyelvben ez
nem így van. A nyelv kétdimenziós. Egy négyzetrácsban helyezzük el a jeleket, és mindenféle irányokban szaladgálunk
benne.
"egnufeB">:#,_@
Ez mindazonáltal egy egyenes vonalban megírt program. Baloldalt kell kezdeni és jobb felé haladni. A jelek a következőket
csinálják:
" a következő idézőjelig minden karakter kódját a verembe
teszi;
> irány jobbra;
: a verem tetején levő értéket megduplázza;
# trambulin: átugorja a következő karaktert;
, kiírja a verem tetején levő számhoz tartozó karaktert, levéve a veremről;
_ vízszintes HA utasítás (ha a verem tetején nulla van, akkor
jobbra kell menni, különben balra);
@ vége a programnak.
Van több is, de ezek szerepelnek itt.
Sok más nyelvhez hasonlóan a Befunge is veremmel működik. Az adatokat egy veremben helyezi el, egymás tetején, mindig a legutolsónak berakott adatot lehet kivenni legelőször.
A program tehát sorban a verembe teszi a Befunge szó betűit,
visszafelé, utoljára a B betűt. Aztán ezt a : megduplázza (BBefunge) és a , kiírja. Az _ megnézi, mit talál a vermen (el is
dobja onnan), és mivel nem nullát, balra fog menni, vissza a
,-höz. Most az e betű jelenik meg. A duplázáson átugrat minket a trambulin, aztán a > visszafordít jobbra. Most duplázunk,
kiírunk, megvizsgálunk, visszafordulunk… Amikor elfogy a

szöveg, az _ nullát talál a veremben (mármint üres vermet), tehát jobbra fog menni, és véget ér a program.
Ez pedig egy igazi kétdimenziós Befunge program. Érdemes
figyelni a nyilakat (< > v ^), amint összevissza kanyarogtatják a végrehajtást.

Ezek a nyelvek azért furcsák, mert megszegik a programnyelvek írásának elemi szabályát – ami éppen azért nemlétező szabály, mert meg lehet szegni és úgy is létrejöhetnek programnyelvek. A szabály, ami tehát nem létezik: „programnyelvet
azért írunk, hogy a gép és az ember közötti kommunikációt az
ember számára minél könnyebbé tegyük, tehát olyannak kell
lennie, hogy a programozó számára minél érthetőbb legyen”.
Ezek a nyelvek más szempontokat követnek.
Olyan programnyelv is van, ami követi a szabályt, és mégis
furcsa.

Ez itt egy program. Az öt kis szövegblokk nem a tartozéka,
csak a szerző magyarázatai. Magát a programot a színekkel jelölt táblácskák alkotják, az ikonokkal, a nyúlványokat összekötő színes drótokkal, a narancssárga kerettel. Ez annyira szép,
hogy muszáj még egyet mutatnom.

Ez a NXT-G programnyelv, ami éppen azért ilyen színes-rajzos, hogy jól érthető legyen. Ezen a nyelven az NXT gépet
programozzák, ami a Lego Mindstorms sorozat tartozéka, és
olyan robotokat építenek vele, mint például a BrickSorter, ami
képes szín szerint szétválogatni legókockákat (ámbár, mint a
videón látható, néha hibázik).

2009.02.15.

A multinyelv
Egy régi cikket olvasgatva eszembe jutott egy gondolatom,
amit már meg akartam írni egy ideje, de sose jutottam hozzá.
Az ősi programozómondás szerint a programozó erénye a lustaság. (Ha az olvasó nem érti, hogy miért, akkor nyilván nem
programozó, és nem biztos, hogy a cikk további részében örö-

mét leli.) De nekem sokszor úgy tűnik, hogy ezt az erényt nem
hasznosítjuk eléggé, vagy nem szolgáljuk ki eléggé, vagy tudomisén mit.
Itt vannak például a különböző nyelvek. Gyakorta megesik,
hogy ráakad az ember egy klassz algoritmusra valahol már lekódolva, föl is használná, de – másik nyelven van. A programozó ilyenkor mit tehet, lefordítja. Csak hát ez ellentmond az
ősi alapelvnek, hiszen a fordításnál elkövethetünk olyan hibákat, amiket a copy-paste technikával biztosan nem.
De voltaképpen mi a különbség a programnyelvek között? Ha
lecsupaszítjuk a dolgot, akkor annyi, hogy minden nyelvet és
nyelvjárást egy-egy szoftver valósít meg, és mindegyiknek
megvannak a saját szintaktikai és szemantikai szabályai. Egyik
sem tűnik olyasminek, ami visszavonhatatlanul megakadályozza a nyelvek egyesítését. Ha egy nyelv, mondjuk a PHP 6 értelmezésére már megírtak egy programot (a PHP programot, ami
letölthető a PHP.netről), akkor ugyanígy meg lehet írni még
egy programot. És ha egy nyelv, mondjuk a Spectrum BASIC
szintaxisa és szemantikája különbözik a PHP-étől, akkor lehet
írni olyan programot, ami összehozza a kettőt.
Ez nyilvánvaló. Tessék egy forrásszöveg példa gyanánt.
10 PRINT "Hello, world!"
#include <iostream>
int main()
{
std::cout << "Hello, world!n";
}
: HELLO
HELLO

( -- )

." Hello, world!" CR ;

print [Hello, world!]
program hello;
begin
writeln('Hello, world!');
end.
echo "Hello, world!";

A programozó olvasó ránézésre fel fogja ismerni, hogy a forrásszöveg valójában hat forrásszöveg, éspedig ugyanazt a Hello, world! programot másoltam ide öt nyelven. Sőt azt is ránézésre fel fogja ismerni, hogy a nyelvek sorban: sorszámozott
BASIC, C++, Forth, Logo, Pascal és PHP. A programozó olvasó olyan forrásszöveget is kitűnően meg fog érteni, aminek
nyelvét nem vagy hibásan azonosítja, például ezt:
function main()
{
message("Hello, world!")
}

Az olvasó tudja ebből, hogy Baan Tools nyelven van, 3GL
formátumban? Én nem tudnám, mégis minden betűjét hibátlanul megértem. (A példák természetesen a Wikibooks listájából
valók.)
Én még azt se gondolom, hogy a gépet meg kellene tanítani
felismerni a programnyelvet, ámbár ha ezt tennénk, az se lenne
csoda. A számítástechnika történetének egyik folyamata arról
szól, hogy a gépeket megtanítjuk olyan dolgokra, amiket mi
mindig is tudtunk. Tudnak papírra írni, olvasni (OCR), sakkozni, zenélni – de volt idő, amikor ezeket még nem tudták. De
programnyelvet felismerni nem feltétlenül kellene megtanítani
őket.
Én a következőt képzeltem el. Lehetne írni egy olyan fejlesztőkörnyezetet, ami Minden Nyelven Tud. Hiszen a nyelvek
végeredményben csak a szintaxisban és a mögötte levő szemantikában különböznek. (Ez így nem igaz, de momentán
megteszi.) A mai programnyelvek már mind parsert használnak, egy külön programot, ami elolvassa a forráskódot és lefordítja egy köztes kódra, amit aztán a fordító vagy az értelmező
feldolgoz. Akkor mi lenne, ha több parser lenne a fejlesztőkörnyezetben?
Egy olyan parsert képzeltem el, ami egy központi részből és
sok-sok pluginból áll. Minden nyelvhez, nyelvjáráshoz egy
plugin jár, és a központi rész választja ki, hogy mikor melyiket
válassza. Például így:
#BASIC

10 PRINT "Hello, world!"
#C
#include <iostream>
int main()
{
std::cout << "Hello, world!n";
}
#FORTH
: HELLO
HELLO

( -- )

." Hello, world!" CR ;

#LOGO
print [Hello, world!]
#PASCAL
program hello;
begin
writeln('Hello, world!');
end.
#PHP
echo "Hello, world!";

Például így. A parser központi része látja a nyelveket jelölő
direktívákat és meghívogatja a pluginokat. Azok lefordítják a
nyelvükön írt részeket, és egyetlen köztes kódot (Pascal-terminológiával P-kódot) kapunk, amit aztán egyetlen fordítónak
vagy értelmezőnek lehet föltálalni.
Miért jó ez? Több okból. Ha találunk a neten egy alkalmas algoritmust, azt fordítgatás nélkül beilleszthetjük a programunkba. Ugyanazon a projekten úgy dolgozhat több programozó,
hogy mindenki a neki legjobban megfelelő nyelven írhatja a
neki jutó részeket. És a különböző nyelvek profitálhatnak egymás képességeiből.
Azt mondtam, hogy a nyelvek csak a szintaxisban és a szemantikában különböznek, és hozzátettem, hogy ez így nem
igaz. Persze hogy nem igaz, hiszen a nyelvek mögött egy szoftver van, ami különféle rutinokat tartalmaz. Például a Logo
minden interpretációja tartalmazza a teknőcgrafikát, amit a többi nyelvben úgy kell külön létrehozni, ha szükség van rá.

Ha több parserünk van, amik ugyanazt a pszeudokódot állítják elő, az csak úgy ér valamit, ha a fordítóban benne vannak a
szükséges rutinok is. Vagyis ha tudunk Logót interpretálni, akkor a teknőcgrafikához szükséges rutinoknak is benne kell lenniük a fordítóban. De ha benne vannak a fordítóban, akkor a
többi nyelvből is elérhetjük őket. Hogyan? Ki kell dolgozni rá
a módszereket. Ilyesféléket:
#TRANSLATE
FROM PHP
forward(#VAR#);
END FROM
TO LOGO
forward #VAR#
END TO
END TRANSLATE

Innentől PHP-ben a forward() függvény a Logo-beli forward utasítást fogja jelenteni.
Szerintem nyereség lenne egy ilyet összehozni.
2009.06.26.

Csak a láncleveleinket
veszíthetjük
Kérlek, segítsetek a kisfiamon! Egy ceratophyllum submersum
nevű ritka betegségben szenved, az orvosok szerint nem fogja
megérni az ötödik születésnapját! Egyetlen kezelés segíthet, de
ezt csak egyetlen orvos végzi a világon, Dato’ Sri Mohd Najib
professzor Los Angelesben. A kezelés roppant drága, nekünk
pedig még a repülőjegyre sincs pénzünk. Kérlek, küldjétek tovább ezt a levelet minden rokonotoknak és ismerősötöknek! A
Coca-Cola Ltd. minden továbbküldött példány után 15 forintot
utal a számlánkra. Ez nem becsapás! Segítsetek! Köszönjük!
Kovács Árpád,
Budapest, VI. kerület,
Kolozsvári u. 17.

Szomorú történet, ugye? Biztos vagyok benne, hogy a lelkiismeretes olvasó máris nekilátott kimásolni a szívhez szóló üzenetet a LAttilaD.orgról, és gondosan fölragasztotta néhány tucat emailre, amiket szétküldöz rokonainak, barátainak és üzletfeleinek. De mielőtt, vagy akár miután a Küldés gombra kattint, elmondanék egypár dolgot.
1. A Ceratophyllum submersum nem betegség, hanem vízinövény. Magyar neve sima tócsagaz, és fénykép látható róla itt.
2. Dato’ Sri Mohd Najib csak akkor tud praktizálni Los Angelesben, amikor éppen ráér odautazni, félretéve politikai teendőit. Ugyanis ő a maláj miniszterelnök, fényképe és életrajza itt
látható.
3. Az üdítőitalgyár neve nem Coca-Cola Ltd., hanem The Coca-Cola Company, lásd itt.
4. A VI. kerületben nincsen Kolozsvári utca. Ez némi gyanúra ad okot arra nézvést, hogy van-e benne tizenhetes ház, és abban lakik-e Kovács Árpád.
5. De igen, ez becsapás.
Persze mondhatja az olvasó, hogy hát igen, könnyű volt ennyi
hibás adatot találni egy olyan történetben, amit én koholtam direkt ennek a cikknek a kedvéért, és teleraktam szándékosan hibás adatokkal. Szentigaz. A legkönnyebb azt a hibát megtalálni, amit mi magunk raktunk oda. De az ilyen külddtovábblevelek egytől egyig dugig vannak pontosan ugyanekkora hibákkal,
akár ez volt a koholó szándéka, akár nem. Egyetlen adat hibás
mivolta bőven elég, és van egy adat, amiről utánjárás nélkül is
azonnal lehet tudni, hogy rossz.
„Küldd tovább, mert X. Y. minden példány után x forintot ad
nekünk.”
Ha ez benne van, akkor a lánclevél légből kapva koholt átverő hamisítvány, amit azért írt valaki – a frász tudja, hogy miért
írta valaki. Még soha nem hallottam, hogy Öcsike kiállt volna a
nyilvánosság elé, és elmondta volna, hogy miért koholt lánclevelet. A lánclevélkoholók tevékenysége két szakaszra osztható:
először koholnak, aztán lapítanak.
Soha senki nem tudott épeszű magyarázatot találni arra, hogy
bármiféle cég, alapítvány, hivatal vagy magánszemély
1. mégis miféle eszközökkel volna képes megállapítani, hogy
egy lánclevelet hány példányban küldtek tovább;

2. mégis miféle hasznot látna abban, hogy a lánclevelet továbbküldik.
Mert, tetszik tudni, olyan van, hogy „gyűjts össze műanyag
kupakokat, vidd el N. N. vállalkozónak, és ő kilónként x forintot ad nekünk”. Ez működik, mert a vállalkozó mérlegre teszi a
kupakokat és máris tudja, hogy mennyit nyomnak, és érdekében áll minél több kupakot összegyűjteni: újrahasznosítja őket,
amivel anyagi haszonra tesz szert. Ebből a haszonból tud adni
jótékony célra.
De olyat még a világ nem látott, hogy „dobj minél több kavicsot a tengerbe, mert a Jótékony Adakozó minden kavics után
ad nekünk egy forintot”. Erről mindenki tudja, hogy marhaság,
mert semmiféle adakozó nem fog ott állni a világ összes tengerpartján és bámulni, hogy dobnak-e be kavicsot, és mivel ebből neki nincsen semmi haszna, nem tud miből adakozni. Azazhogy adakozhat a megtakarított pénzéből, de ahhoz minek
megmozgatni a kavicsokat és a dobálókat? Akkor egyszerűen
kiveszi a pénzt az asztal- vagy bankfiókból és odaadja. Nem ír
felhívást, amit meló terjeszteni, s aztán a végén még szégyenszemre kiderül, hogy nem dobnak elég kavicsot és ő csak az erre szánt pénz egy részét adhatja oda. Zsenáns.
Úgyhogy ha az olvasó adakozni akar, akkor adakozzon. Fogja meg a pénzét és küldje vagy vigye el egy jótékony célú intézménynek, dobja a koldus kalapjába, csináljon, amit akar, de
úgy, hogy azzal használjon valakinek. Ne küldözgessen tovább
láncleveleket, mert azzal semmiféle beteg gyereken nem segít
(két okból: az illető beteg gyerek garantáltan nem létezik, és a
továbbküldözgetés akkor se segítene rajta, ha létezne), viszont
kárt okoz vele: időt, tárhelyet és energiát von el más emberektől, bosszúságot okoz vele és mellesleg hülyeségi bizonyítványt
állít ki saját magáról.
Mármint az olvasó persze nem. Akik ezeket a láncleveleket
továbbküldözgetik, azok nem olvassák a LAttilaD.orgot, nem
olvasnak semmit. Valószínűleg egyáltalán nem tudnak olvasni.
Ugyanis tíz-tizenkét évvel ezelőtt én már megírtam ugyanezt,
és még mindig jönnek a lánclevelek. Már az iwiwen is.
Ja, és még egypár apróság. Olvastam egy orvosról, aki nem
tudja használni a kórházi postafiókját (évekkel ezelőtti adat,
hogy azóta mi van, nem tudom), mert elözönlik a segítséget kí-

náló levelek. Ugyanis az ő osztályán fekszik az a szegény szerencsétlen beteg kisgyerek, aki egyébként soha nem létezett. A
kórház és az orvos viszont létezik, és a lánclevélkoholó az orvos létező emailcímét tette a levélbe. (Aki továbbküldi, személyes adattal él vissza, és az orvos bármelyik rajtacsípett továbbküldőt kártérítésre perelheti. Garantáltan megnyerné.)
Egyetlen lánclevélről tudok, amit nem hülye kiskölykök írtak
vigyorgó pofával, hogy na lássuk, hány marhát tudunk bepalizni. Ezt egy anya írta, Christine Schmidt, akinek elrabolták a
kétéves kislányát. Kétségbeesésében írt egy levelet a barátainak
és beleírta, hogy küldjék tovább. Megtették. A levél egy évvel
később még mindig cirkulált. Azóta eltelt tizenegy év, és lehet,
hogy azóta is cirkulál, ámbár Krystavát két nappal később épen
és egészségesen hazavitték.
Egyébként egyetlen adat mindig hiányzik a szívhez szóló történetekből. Az évszám. Jessica Mydek, ez a szerencsétlen hétéves kislány hat hónapon belül meg fog halni, ha nem küldöd
tovább ezt a levelet egymillió millió példányban. De hogy a hat
hónap honnantól számítandó, azt „elfelejtették” beleírni, akkor
ugyanis egy-két év múlva már nem küldenék tovább. Jessica
Mydek történetét tizenkét évvel ezelőtt tűzték először gombostűhegyre a lánclevélvadászok, úgyhogy ha netán felgyógyult
súlyos betegségéből, akkor mostanra egyetemre járhatna, ha
valaha is létezett volna.
Kérlek, küldjétek tovább ennek a blogcikknek a linkjét minden barátotoknak és ismerősötöknek. Minden továbbküldött
példány után kapok tíz forintot az Uruguayi Tarisznyarákok
Szövetségétől. Vagy ha azt mégse, akkor végre talán tanulnak
valamit az emberek, és egy kicsit kevesebb lesz a lánclevél.

2009.07.24.

Családi ebéd Microsoftéknál
Anyu Kérlek, várjatok, amíg elvégzem a tálalást. Ez több
percig is eltarthat.
Apu Kisfiam, kérlek, add ide a következőt: SÓ!
Anyu Mennyi krumplit kérsz?
Apu Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt. A kijelölés kész.
Anyu Összesen 8 krumplit kértél a 35 közül. Megkezdem a
krumplik áthelyezését a tányérodra. Ez több percig is eltarthat.
Öcsi Én is kérek krumplit.
Anyu Felvettelek a listára. Előtted 1 személy kért krumplit.
Hugi Én is kérek krumplit.
Anyu Felvettelek a listára. Előtted 2 személy kért krumplit.
Eddig 3 krumplit helyeztem a következő tányérjára: APU. Még
5 krumpli vár áthelyezésre.
Hugi Különleges kivétel történt. Ez a pohár megrepedt.
Anyu Kéred a pohár kicserélését? Igen vagy nem?
Hugi Igen.
Anyu Eddig 5 krumplit helyeztem a következő tányérjára:
APU. Még 3 krumpli vár áthelyezésre. A pohár kicserélése
csak az étkészlet kicserélésével együtt lehetséges. Kéred az étkészlet kicserélését? Igen vagy nem?
Hugi Igen.
Anyu Az étkészlet csak egyszerre cserélhető mindegyik családtag számára. Apu, kéred az étkészlet kicserélését? Igen vagy
nem?
Apu Igen.
Anyu Öcsi, kéred az étkészlet kicserélését? Igen vagy nem?
Öcsi Ki készítette az étkészletet?
Anyu Az étkészletet a Budapesti Porcelángyár készítette. Sorozatszáma 5342.
Öcsi Köszönöm.
Anyu Öcsi, kéred az étkészlet kicserélését? Igen vagy nem?
Öcsi Igen.
Anyu Anyu, kéred az étkészlet kicserélését? Igen vagy nem?
Igen. Megsemmisítem a régi étkészletet. Az új étkészlet hasz-

nálatba vételéhez új ebédet kell főzni. Ez több percig is eltarthat.
Öcsi Az új étkészlet csak legalább 110-szer 120 centiméteres
asztalon használható. Az asztal kicserélése szükséges. Az asztal
csak egyszerre cserélhető mindegyik családtag számára. Apu,
kéred az asztal kicserélését? Igen vagy nem?
Apu Igen.
Öcsi Anyu, kéred az asztal kicserélését? Igen vagy nem?
Anyu Ki készítette az asztalt?
Öcsi Az asztalt a Budapesti Bútorgyár készítette. Sorozatszáma 6879.
Anyu Köszönöm.
Öcsi Anyu, kéred az asztal kicserélését? Igen vagy nem?
Anyu Igen.
Öcsi Hugi, kéred az asztal kicserélését? Igen vagy nem?
Hugi Igen.
Öcsi Öcsi, kéred az asztal kicserélését? Igen vagy nem? Igen.
Megsemmisítem a régi asztalt. Az új asztal használatba vételéhez legalább 420-szor 550 centiméteres szoba szükséges. A
szobánk ennél kisebb. A falak elmozdítása nem lehetséges.
ÁLTALÁNOS VÉDELMI HIBA!
Apu ÁLTALÁNOS VÉDELMI HIBA!
Hugi ÁLTALÁNOS VÉDELMI HIBA!
Anyu ÁLTALÁNOS VÉDELMI HIBA!
Hugi Újra kell indítani a családot.
Apu Jó napot, kisasszony, ön jelentkezett a házassági hirdetésemre?
Anyu Igen. Jó napot, uram.

2009.11.26.

Kovácsné
született Tamagocsi Matild
Örömhír a kibertérben: Nene férjhez ment. Az újsütetű férj a
Sal9000 névre hallgat, egyébként pedig egy japán fiatalember.
Polgári neve nem ismeretes. A boldog feleség lánykori neve
Anegaszaki, többszörösen hátrányos helyzetű leány, illetve
most már asszony. Bár szemre csinos, számos érzékszerve hiányzik, mindössze kétdimenziós és súlyos mozgássérült. Soha
nem jöhet ki az otthonául szolgáló Nintendo DS játékgépből.
A hölgy oly módon jutott férjurának házába, amit mostantól
rabszolga-kereskedelemnek kell minősítenünk: Sal9000 megvette a Nintendót, amiben benne lakott Nene és két társnője,
Manaka és Rinko (illetve erről nincs pontos információ, lehet,
hogy egy-egy példányban csak egy leány lakik), hazavitte, játszott vele, s eközben beleszeretett. Én a magam részéről reménykedem, hogy az érzések kölcsönösek, bár szerintem egy
tamagocsilány érzelmeiben az ember soha nem lehet biztos. Én
valahogy aggódnék, ha a barátnőm tamagocsi lenne: vajon
őszintén szeret-e, vagy csak azért, mert én teszek bele mindennap elemet. Szegény Nene túlságosan ki van szolgáltatva.
„Egy évet sem adok ennek a házasságnak. Ott fogja hagyni a
lányt a PSP verzióért.”
Jópofákat írnak a hozzászólók a neten. Viszont nem keresik a
választ fontos kérdésekre.
Teszem azt, talán kicsiség, de aki házasságot kötött, az felnőtt. Pillanatnyilag Mrs. Sal9000 az egyetlen felnőtt ember Japánban, aki nem friss bevándorló, nem áll büntető ítélet hatálya
alatt, és nincsen szavazati joga. Ez elég nem szép. Remélhetőleg a férje kiharcolja majd a jogait.

A másik problémát nemcsak én feszegetem. Nene lehet jogilag felnőtt,
de biológiailag egyáltalán nem tűnik
annak. Nagyon remélem, hogy nem
történt meg az a szörnyűség, hogy
anyakönyvi támogatással hajtottak
egy pedofil karmaiba egy ártatlan
gyermeket, aki annál is kevésbé tud
védekezni, mivelhogy rajzolva van.
De a férfi nincsen rajzolva, ő nagyon
is valóságos, és annál veszélyesebb. A
japán törvények szerint egy lányt el is
lehet adni. Mármint a játékgéppel
együtt.
„Hát nem talált a lány magához való
fiút?”
Nagy probléma, hogy Anegaszaki
Nene (így, a lánykori nevén) sok millió ugyanilyen játékgépben ott lakik,
Sal9000 feleségétől megkülönböztethetetlenül, és akármikor… hát szóval
másik pasikkal. Mármint nem ő, hanem a másolatai.
Valaki azt írja, hogy nem volt komoly a dolog. Szórakoztatóipar, performance, publicity. Szörnyű, hogy
milyen felelőtlen emberek vannak. És ha Nene is olvassa? Ilyeneket művelni egy kislány érzelmeivel, aki ráadásul rajzolva
van. Ezek a mai Nintendók, azt gyanítom, föl tudnak csatlakozni a netre és bővítéseket tölthetnek le. Nem olvastam utána, de
valószínű. Akkor pedig logikus a feltételezés, hogy az ifjú feleség belép a netre, már csak kíváncsiságból is, hogy mit szól a
világ forradalmi esküvőjükhöz.
„Vajon ki vezette oltárhoz a menyasszonyt? Remélem, a Nintendo atyai áldását adta.”
„Remélem, van házassági szerződésük. Válás esetén a Nintendo lányok a fele vagyont viszik.”
Érdekes módon a hozzászólók, akiket eddig olvastam, nemigen próbálnak belesni az ifjú pár hálószobájába. Dicséretes a

tartózkodásuk, igazán nem lenne illendő, hogy a magánéletükbe tolakodjanak.
„A videójátékkal kötött házasságok 60%-a törött képernyővel
végződik.”
„A keresztény konzervatívok nem fognak kiabálni a videójáték-házasságok ellen. Csak az ellen, hogy melegek is köthessenek.”
„Ez benne van a használati utasításban?”
Én egyfolytában azon gondolkodom, milyenek lesznek a gyerekeik.

2010.06.09.

Internet az internet előtt
Souilik ekkor egy számlapon egy sor olyan mozdulatot tett,
mint mi, amikor egy telefonszámot tárcsázunk, csak jóval bonyolultabbakat. A tejüveg lapok egyike megvilágosodott, és képek jelentek meg rajta: pontosan olyan pattintott kőszerszámok, mint amilyeneket a mi barlangjainkban tártak fel az ásatások.

– Az imént egy hivatkozási számot tárcsáztam – magyarázta
Souilik –, és az archeológiai könyvtár ide vetíti a szükséges dokumentumokat.
*
– Kösz – felelte Tamás, aki a házi televíziós központ gombját
nyomogatta. – Te, ez a központ alszik.
– Nem alszom, de ember vagyok, és éppen ezért csak egy
szám és két kezem van – szólalt meg egy méltatlankodó női
hang. – Mit óhajt?
– Ezer bocsánat – vörösödött el Tamás. – Azt hittem, automata. Két kislányt keresünk, itt vannak valahol a klubban. Fábián
Évát és Tóth Zsuzsit.
– És nem tudják, melyik teremben vannak?
– Nem. Itt adtunk randevút a könyvtárban, de késnek.
– Jó. Kapcsolom az emeleteket.
Tamás kényelmesen hátradőlt a karosszékben, és figyelmesen
nézte a házi televíziós adást. A képen most az első emeleti folyosó jelent meg: fiúk és lányok álltak a hirdetőtábla előtt, és
az esti programot tanulmányozták. Tamás figyelmesen nézte a
szőke, barna fejeket, azután lenyomta a gombot – mehetünk tovább.
[…]
– Szíveskedjék a hallgatóságot is megmutatni! – szólt a gépbe. A televíziós központ felvevőgépe sorra fogta fel a nézők arcát, és a harmadik sor szélén Tamás valóban észrevette Évát,
aki elmerülten figyelte a tejsavaserjedés és az érrendszer rugalmasságának bonyolult összefüggését. „Köszönöm, megtaláltam” – mondta Tamás, és kikapcsolta a televíziós készüléket.
Helyette a házi televifonjegyzékben megkereste az Orvostudományi Előadóterem harmadik padsor első helyének számát.
„Kétezer-háromszáztizennyolc…
kétezer-háromszáztizennyolc…” – mormogta. Gyorsan tárcsázott, és a következő pillanatban látta, amint Éva előtt az asztalon kigyullad a televifonjelzőlámpa, látta a készülékben a lány gesztenyeszínű haját és
kicsit bosszúsan csodálkozó arcát.
– Ki az? Jaj, szervusz, Tamás.

*
A vidifon kezeléséről röviden csak annyit, hogy számozott
gombokkal „tárcsázunk”. Felhívom például a felső gombsoron
a könyvtári katalógust, azt a csoportot, amelyikre kíváncsi vagyok. A távlátó ernyőjén megjelenik a kívánt névsor, melyet
egy tárcsával szükség szerint előre-hátra pörgethetek. Kiválasztom a könyvet, s a vidifon alsó gombsorán lenyomkodom a
katalógusról leolvasott számot, megnyomom a készülék fehér
gombját, amely a lakásom számát jelzi. Öt-hat perc múlva berregni kezd a csőposta csengője: egy kis fémdobozban megérkezett a könyv.
[…]
Például a „távolvasás”. A Vidifon-könyvtárból el sem kell
hozatnom csőpostán a könyvet, mert az ernyőn megjelenik a
filmre vett mű címlapja, s az automata kedvem szerint pörgeti a
filmet előre-hátra, mintha csak magam lapoznék.
[…]
A vidifon kapcsolja az elektronikus számológépet, amely percek alatt a legbonyolultabb fizikai és csillagászati számításokat
is elvégzi az érdeklődőknek. Akinek közérdekű javaslata vagy
egyéb elintéznivalója van, vidifonon keresi az ügyeletes főtanácstagot. Egyszerű vidifonhívással hallgathatom a Föld bármelyik rádióállomásának a műsorát, sőt – amióta a négyszáz
szimmareni műholdat fellőtték – a televíziós adásokat is bekapcsolhatja a szimmareni polgár, akár a földteke túlsó oldaláról
is.
A vidifon egyesíti magában a helyi újságot, a rádiót és televíziót is. A rádióújságról – a Napjainkról – lesz még szó a következőkben. Ez híreket, leveleket, vitacikkeket, közleményeket és
hirdetéseket közöl, szóban, írásban és képben. A televízió viszont délután háromtól este tizenegyig a kultúrház műsorait
közvetíti, és a legújabb – hazai vagy külvilági televíziókból átvett – filmeket mutatja be.
Szó volt már róla, hogy a szimmareni távlátó a műholdak segítségével a Föld bármely pontjáról közvetít madártávlati képeket, így láthatott bennünket Hajna, és így láthatom én is innen Budapestet. Nos, ez a távlátó azonos a szoba sarkában álló
vidifonkészülékkel.

Mint említettem, a vidifon közel hozza nemcsak a Föld messzi
tájait, hanem az egész ismert világot. Ha kedvem támad, bekapcsolom a Csillagda automata távcsövét, s innen, a szobámból figyelhetem a Hold sötét krátereit, a Mars hómezőit vagy
akár a több millió fényévnyi távolságból ködlő galaxisokat.
Ennyiből is gondolhatja az olvasó, mi mindenre használható
a vidifon, pedig amit idáig elmondtam, még ízelítőnek is kevés.
Száz és száz olyan apróság van az életben, amiben itt már nélkülözhetetlen segítőtársunk a vidifon. Így bonyolódnak le az értekezletek, sőt: akár népgyűlést is tarthatunk a vidifon mellett.
Ha a kutatót valamilyen fogas kérdés megakasztja a munkájában, felhívja az illető tudományos szakosztály ügyeletesét, s azzal vitatja meg problémáját. Ha mondjuk munka után, szellemi
frissítőül meg akarom nézni Gorkij Éjjeli menedékhelyét a
moszkvai Nagy Színház előadásában vagy Chaplin Diktátor című filmjét, vagy meg akarom hallgatni Beethoven VII. szimfóniáját: ott a vidifon. A művészeti és zenei Archívumból pillanatok alatt előkerül a kívánt darab. A külvilági rádiók legjobb
műsorszámait és a televíziós adóállomások legjobb közvetítéseit ugyanis azonnal hangszalagra és filmre másolják, s így napról napra gyarapszik az Archívum.
*
Közismert, hogy néhány szerző, például Verne, a huszadik század technikájának rengeteg vívmányát „megjósolta” már a tizenkilencedikben. De kevésbé ismert, hogy az internetet is
megálmodta több szerző, ha nem is a tizenkilencedikben, de
jócskán a net megjelenése előtt. A fentiekben három ilyen műből mutattam részleteket. Az első Francis Carsac A sehollakók
című regényéből való, Gyáros Erzsébet fordításában; az eredeti
1954-ben jelent meg. A regény „ma” játszódik, de egy másik
bolygón, egy sokkal fejlettebb civilizációban. A csillag után
Fehér Klárától, A Földrengések Szigetéből egy megvágott részlet, megjelent 1957-ben, a történetbeli dátum 2057. Végül néhány idézet Fekete Gyula A kék szigetéből, 1959-ből; a történet
ideje 1944, de a sziget, ahol játszódik, évtizedekkel előrébb
tart, mint a világ többi része.

Apró mozaikokból a mai internet egy szeletkéje áll össze. Azt
persze nem tudjuk meg, hogyan tudta Souilik fejből azt a hivatkozási számot, ámbár archeológiával is foglalkozik, tehát feltehetjük, hogy a fontosabbakat tudta. Carsacnak láthatóan nem
jutott eszébe, hogy egy fejlett civilizáció nemcsak számok tárcsázásával közvetíthet információt. Ennél fontosabb volt, hogy
egy pillanat alatt elő lehessen varázsolni a pattintott köveket.
(Carsac, polgári nevén François Bordes, civilben archeológus
volt és éppen a pattintott kövekkel foglalkozott.) De azért ebben a a részletkében, mondhatni, „feltalálta” a távolról is elérhető információs könyvtárat.
Fehér Klára viszont a webkamera egy olyan alkalmazását
mutatja be, ami végül sosem valósult meg: egy hatalmas (harmincemeletes) klubépületben rálelni valakire csakugyan nagy
művészet, ha a mobiltelefont viszont elfelejtjük feltalálni. Ez
ugyanis kimaradt, ámbár az írónő ebben a regényben hihetetlenül elkényezteti hőseit, csodálatos találmányok egész áradata
lepi el őket – de nincs mobiltelefon. Minek is, amikor még a
színházterem egyes üléseinek is külön telefonjuk van? (Tessék
visszagondolni arra, hogy 1954-ben csak a kiváltságosak kaphattak telefont, és a budapesti hívószámok is csak ötjegyűek
voltak.)
Ami Fehérnél a televifon, Feketénél a vidifon, és alighanem
még rengeteg néven szerepelt a képet is adó telefon csodálatos
találmánya. Mire megvalósult – el még nem terjedt ugyan –,
egyszerűen telefonnak hívjuk ezt is. Fekete Gyula is számokat
nyomkod és tárcsázik (ami engem illet, sosem értettem, hogy
miért kell külön felső és alsó gombsor, miért nem elég egy
készlet a számjegyekből és egypár gomb, amivel közöljük,
hogy milyen célra szolgál a szám, amit megadunk), és ő is feltalálta a számjegyes azonosítású távkönyvtárat. Nála csőposta
is van hozzá, de a következő szakaszban már arra sincs szükség: feltalálta az ebookot is, persze mikrofilmmel működik, de
működik. A vidifon terminál is az elektronikus számológéphez
– 1959-ben nem lehetett arra gondolni, hogy egy olyan kicsi
országban, mint a harmincezer lakosú Szimmaren, több elektronikus számológép is lesz, és a „számítógép” szó, ha létezett
is, sokkal kevesebbet mondott volna. Az ötvenes évek lelkes
klubélete persze itt is visszaköszön, a vidifon közelebb hozza

egymáshoz az embereket, és az újság hasábjain intenzíven
kommunikálnak egymással – olyasféleképpen, hogy a polgár
megírja a levelet papíron, elküldi a szerkesztőségnek, ott az újságot alkotó mikrofilm része lesz, aztán levetítik a vidifon képernyőjén. De föltalálta Fekete a Google Mapset is, ráadásul
mindjárt realtime, hiperszuper felbontással, természetesen analóg (tévéjelekkel továbbított) rendszerben. Egyébként a három
szerző közül ő egyedül működésben is láthatta „találmányát”:
idén januárban hunyt el, míg Fehér Klárát 1996, Francis Carsacot pedig 1981 óta nélkülözzük.
A kitűnő szerzőknek persze sokkal könnyebb dolguk volt,
mint azoknak, akik a találmányokat végül a gyakorlatban is létrehozták. Jómagam is elég könnyen, pár pillanat alatt kitaláltam a molekulátort, aztán csak meg kellett írni a novellát és
kész. Ha társulok egy mérnökkel, hogy akkor most csináljuk
meg a valóságban is, annak alighanem lett volna egy-két nehezen megválaszolható kérdése. Fekete Gyula például nem bíbelődött olyasmivel, hogy mi van, ha a műhold által belátható területen egyszerre többen, többfelé is szeretnének nézelődni.
Hány távcsöve van a szimmareni műholdnak? Egy? Száz? Nem
tudni. És az elektronikus számológép vajon hány felhasználót
tud egyszerre kiszolgálni? (1963 előtt erre az volt a magától értetődő válasz, hogy egyet, és az akkor adott új válasz még sokáig nem lett közismert – de erről később.) Hát a filmre vett
művekben vajon hányan gyönyörködhetnek egyszerre? Vagy
egyáltalán, hány készülék van, amibe valamilyen automata befűzi azokat a filmeket és hangszalagokat? Hiszen az nem a felhasználó lakásán történik, hanem valamilyen központban.
Mindezekkel a regényírónak nem kell foglalkoznia, csak a
mérnöknek. S mindaz, amit eddig írtam, csak bevezető volt ahhoz, amit a mérnökről szeretnék mesélni; lássuk hát most már
őt. Az imént említettem az 1963-as évszámot, amikor új választ
adtak arra a kérdésre, hogy egy számítógép hány felhasználót
tud egyszerre kiszolgálni (azt a választ persze, hogy többet). Ez
pedig a Dartmouth egyetemen történt, ahol kidolgozták az első
időosztásos rendszert; a munkacsoport egyik vezetője John G.
Kemeny, a BASIC-programozók nemzeti hőse volt. Az ő egyik
könyvéhez jutottam hozzá nemrégiben.

A könyv címe Az ember és a számítógép, kiadta a Gondolat
1978-ban, Freud Róbert fordításában. Az eredeti Man and the
Computer címen 1972-ben jelent meg.
„Ha a számítógépeket be akarjuk vinni az otthonokba, akkor
olcsó terminálokra lesz szükség” – írja Kemeny professzor, akkoriban az egyetem rektora, a világ egyik talán legtájékozottabb számítástechnikusa, akinek fantáziája reális alapokon állt
és nem szárnyalhatott olyan képtelen magasságokba, hogy az
embereknek számítógépek lesznek az otthonaikban. Ha valaki
negyven évvel ezelőtt felveti ezt az őrültséget, akkor a hozzáértők megmagyarázták volna, hogy itt emberek tömegeiről van
szó, és nem életszerű a gondolat, hogy magánemberek képesek
lennének megvásárolni és fenntartani ilyen drága berendezéseket. Egy sci-fiben remekül hangzott volna, de Kemeny elképzelései két lábbal álltak a földön.
Ehhez képest igenis feltalálta az internetet. Persze akkoriban
már folytak kísérletek, amikről ő kétségkívül tudott, de az akkori próbálkozások fényévekre voltak attól, amit Kemeny kigondolt. Máris megmutatom.
Mindenekelőtt megjósolta, hogy a következő évtizedben
(vagyis az 1980-as években) kiterjedt számítógép-hálózatok
fognak létrejönni. Létrejöttek? Létre. Mivel matematikus volt,
azt is kiszámította, hol kell elhelyezni a fő- és alközpontokat
ahhoz, hogy az Egyesült Államok legtöbb lakosa helyi hívással
elérje. (Érdekes, hogy ő is csak az USA-ban gondolkodott, pedig csak tizennégy évesen került oda, Budapesten született, magyar volt.) A gazdaságosság és a hatékonyság volt a jelszava,
és arra is gondolt, hogy mivel a telefonvonalon nincsenek távolságok, az időzónák különbségét föl lehet használni a terhelés kiegyenlítésére.
Márpedig terhelés bizony lesz. A könyv nyolcadik fejezetében Kemeny bemutatja a jövő könyvtárát. Dartmouth könyvtárában akkor egymillió könyv volt, és addig azt tapasztalták,
hogy ez a szám harmincévenként megduplázódik, vagyis 2000re kétmillióval lehet majd számolni. Ugyanakkor egyre kétségesebb, hogy a kutatók eligazodnak-e a publikációk áradatában. Egy cikk megírása és megjelenése között két hónap is eltelik, ami egy ilyen rohanó világban elfogadhatatlan, de így is

olyan sok van belőlük, hogy a kutatók nem érnek rá elolvasni
őket. Végül is szóbeli közlésekből tájékozódnak – vagy nem.
Egy évtizeddel a könyv megírása előtt, 1961-ben Kemeny
felvetette egy országos automatizált referencia-könyvtár létrehozását. Abból indult ki, hogy az ilyen milliónyi könyvet birtokoló könyvtárak állományának nagy részét nagyon ritkán veszik le a polcról, de a könyvtáros nem tudhatja előre, hogy mire
lesz kereslet, hát kénytelen mindent megvenni. „Ha viszont
gyorsan és olcsón hozzá lehetne jutni azokhoz a könyvekhez,
amelyek egy adott könyvtárból hiányoznak, akkor jelentősen
csökkenthetnénk a könyvtárak állandó állományát” – írja. Ha
létezne egy országos automatizált referencia-könyvtár, az állományt a felére lehetne csökkenteni. Ez persze még nem a műveket tartalmazza, csak a referenciákat. Hogy ez mit jelent, azt
az olvasó is pillanatok alatt kipróbálhatja – ma már –, csak be
kell lépnie a MEK oldalára, rákattintani a könyvkeresőre, beírni a szerző nevét és a könyv címét, és rögtön meg fogja tudni,
hogy Kemeny könyvéből az OSZK-ban két példány van, a raktári számukkal együtt, ami alapján a könyvtárosok már könnyedén megtalálják. Én is használtam már ezt a szolgáltatást, hiszen nemcsak az OSZK-nak van ilyen; azt gyanítom, mára
minden könyvtárnak van. Ahhoz képest, amit Kemeny kigondolt, elég sok időbe telt.
De Kemeny ennél sokkal többet gondolt ki. Magukat a könyveket is tárolni akarta. Akkoriban csak mikrofilmre lehetett
gondolni, hiszen a számítógépek kapacitása a könyvek terjedelmének töredéke volt, míg egy kis kártyán el lehetett helyezni
egy könyv mikrofilmjét, és egy fiókban elfért ezer kártya. Ezer
fiók máris egymillió kötetes könyvtár egy nem túl nagy szobában. Kemeny nem mikrofilmre gondolt, hanem mágnesszalagra. Miniatürizált képekként tárolta volna a könyveket, és azt
mondta, hogy ezer kötethez körülbelül negyvenöt méternyi szalag kell. Hogy ez hogy jött ki, nem tudni, Kemeny nem részletezi, annál több figyelmet szentel a megfelelő könyv kikeresésének, ami kétségkívül bonyolult probléma. Webes űrlapokról
persze még nem lehet szó, a számítógép feltesz egy kérdést a
könyv jellemzőiről, megválaszoljuk, még egy kérdést, arra is
válaszolunk…

Ezután jön a kérdés, hogy ha megtaláltuk a könyvet, hogyan
tovább. Persze elküldhetjük a felhasználónak fénymásolatban,
de van ennél jobb is. Magukat a képeket is továbbíthatjuk, gondolta el a professzor, és alighanem tudta, hogy forradalmi, a lehetetlenséggel határos az, amiről álmodik – műszakilag nem,
de hát azok az iszonyú költségek…
„Próbáljuk megbecsülni, mekkora forgalma lenne egy ilyen
országos referencia-könyvtárnak. Tegyük fel, hogy kezdetben
mintegy kétezer egyetemi, főiskolai és más tudományos könyvtárat látna el. Tegyük fel azt is, hogy 400 ezer kutatónk van, és
mindegyikük heti ötven oldalt kér. (Azt hiszem, hogy ezzel bőkezűen mértük fel a szükséges igényeket.) Mindehhez másodpercenként körülbelül száz oldal továbbítása szükséges.”
Itt álljunk meg egy pillanatra, mert talán nem világos, hogy
ez Kemeny elképzelésében az egész Egyesült Államok teljes
„internet”-forgalma. Heti húszmillió könyvoldal, vagyis naponta 2,85 millió, óránként 119 ezer, percenként 1984, másodpercenként 33, ezt Kemeny újabb bőkezűséggel felkerekítette
százra. Egy könyvoldalt szöveges formában vehetünk úgy két
kilobyte-nak, ez tehát – már felkerekítve – másodpercenként
200 kilobyte, percenként 12 mega, óránként 720 mega, naponta
17 giga, hetente 121 giga. Ennyi adat vándorolt volna ide-oda
az egész Egyesült Államokban.
Azt hiszem, a professzor meg lenne elégedve, ha látná, mivé
fejlesztette a világ az elképzelését. Már tíz évvel ezelőtt is 360
millió felhasználó volt a neten, ezzel a létszámmal az ő egykor
elképzelt forgalmából hetente 344 byte jutott volna mindegyiknek. Ma 1,7 milliárd felhasználó van… (Egy másik adat: 2006ban az amerikai polgárok havonta két gigát fogyasztottak fejenként.)
Persze ez a másodpercenként száz oldal azért elég sok, lehet,
hogy érdemes lesz fiókkönyvtárakat létesíteni, mondja Kemeny. Oda bemegy a polgár és átveszi a cikk fénymásolatát,
amit a számítógép kikeresett neki. Ily módon a tudományos folyóiratok fölöslegesekké válnak, a cikkeket bőven elég a referencia-könyvtárban elhelyezni. Nem vitás, hogy így egy adott
cikk többe kerül, mint most, amikor iparilag sokszorosítják a
folyóiratot, viszont most elő kell fizetni az egész folyóiratra,
aminek a túlnyomó része nem érdekel minket.

Mint elmondtam, az országos automatikus referencia-könyvtár létezik, sőt nem is egy létezik. Megvalósult az is, hogy a
felhasználó a nyomtatott könyv hollétét tudhassa meg, és az is,
hogy online olvashassa magát a könyvet, ha korlátozottan is.
Amit eddig írtam, a tudósoknak való, de Kemeny, mint egy
idézetben már utaltam rá, az otthonokba is el akarta vinni a számítógépeket. Csak olcsó terminálok és nagy teljesítményű,
megfelelően elhelyezett központok kérdése. Itt is tesz egy bőkezű becslést: egy háztartásnak az Encyclopaedia Britannica
tíz oldalának megfelelő memóriakapacitás elég lehet. Ő nyilván
csak ASCII-ben kódolt szövegre gondolhatott, nem képre, de
sajnos így is nehéz megmondani, hogy mennyi szöveg volt az
Encyclopaedia egy átlagos oldalán abban a kiadásban, amit ő
használt. Két-háromezer karakterre becsülhető. Ez esetben egy
átlagos háztartás 20-30 kilobyte-nyi tárhelyet kaphatott volna a
„szerveren”, ami reális szám a kor viszonyaihoz és Kemeny elképzeléseihez képest.
A matematikaprofesszor szépen kiszámolja a várható terhelést. Központonként háromszázezer felhasználóval kalkulál, és
azzal, hogy egyszerre tíz százalékuk lesz vonalban. 1990-re jósolja, hogy ez megoldható, mert a beszélgetések hosszúak lesznek, és ez nagyon megterhelné az akkori hálózatokat, amik sok
rövid beszélgetésre voltak tervezve. Aztán kiszámítja, hogy
mennyi gépidőre lesz szükség, annak alapján, amit Dartmouthban tapasztalt. (Mármint a központi egység tiszta gépidejére,
hiszen egy időosztásos rendszerben nem a központi egység
szolgálta ki a felhasználót teljes időben, hanem egy közvetítő
számítógép; a központi egységhez csak a tulajdonképpeni feladat került néhány másodpercekre.) Azt kapta, hogy óránként
száz óra gépidőre lesz igény, ami száz központi egységet jelentene, de reális becslésnek tekinti, hogy 1990-re a gépek tízszer
gyorsabbak lesznek, tehát elég lesz tíz. A költségeket is kiszámítja, és azt kapja, hogy 1990-re havi tíz dollárért (1971-es árfolyamon, önköltségen) megkaphatunk napi egy óra terminálidőt. Persze ebben verseny lesz, Kemeny három nagy országos
hálózatot képzel el, és kisebb helyieket, amik versengenek a
felhasználókért.
Az igazi kérdés persze az, hogy mit nyújt ez a hálózat.

Az első remek dolog, amit Kemeny feltalált, az RSS feed. Ő
személyhez szóló újságnak nevezi és külön fejezetet szentel neki. Elmeséli, milyen elégedetlen a New York Times roppant terjedelmével és a cikkek túlzott hosszával. Ráadásul a lap sokszor késve értesül fontos eseményekről, s ezáltal az olvasó is
lemarad dolgokról. Ez megesett Kemennyel is, amikor Nixon
1971-ben bejelentette, hogy Kínába látogat, de másnap reggel a
Times korai kiadásában ez még nem volt benne, s mivel Kemeny elmulasztotta a tévé- és rádióhíreket, egy társaságban ő
volt az egyetlen, aki nem értesült a dologról. Végül megjegyzi,
hogy a Times ráadásul még személytelen is, mindenkinek egyforma, pedig már ma is kaphatna mindenki személyre szabott
újságot.
„Képzeljünk el egy olyan rendszert, hogy több százezer példány kinyomtatása helyett a New York Times ugyanezt az információt egy számítógép memóriájában tárolja, és innen az
országos számítógéphálózat segítségével minden egyes olvasó
a saját tetszése szerint választja ki az őt érdeklő anyagokat, és
olyan részletes tájékoztatást kér róluk, amilyet akar.” A cikkírás új módszerével kezdi, s röviden említi a szövegszerkesztő
előnyeit, amik ma már persze triviálisak, de akkoriban az újságírók még írógépet használtak. A cikkeket „blokkokra” tagolva írnák meg, egy blokk annyi, amennyi elfér a terminálok
képernyőjén. Itt apró lyukat érzek a gondolatmenetben, mert
azt írja: „Sok terminálnak tv-készülékhez hasonló képernyője
van”, amiből logikusan következik, hogy más termináloknak
viszont nem volt akkoriban – s ezt egyébként is tudjuk a számítástechnikai történelemkönyvből –, márpedig ha a terminálok
nem voltak egységesek abban, hogy van-e képernyőjük, akkor
szerintem abban se lehettek egységesek, hogy a képernyőjükön, ha van, mennyi információ fér el egyszerre. Mindenesetre
egy nyomdai hasáb harmadrésze, az egy blokk. A rövidebb tudósítások egy blokkban elférnének, a hosszabbak pedig egy
összefoglaló blokkal kezdődnének azok számára, akik már ma
is csak az első bekezdést olvassák el. (Ami – de ezt már én teszem hozzá – a legtöbb lapban félkövérrel kiemelve szerepel,
nyomdai neve lead, és a cikk rövid összefoglalására lenne hivatott, de nagyon gyakran nem más, mint a cikk legblikkfangosabb mondata kiragadva.)

Kemeny számítása szerint az egész lap beleférne ötszáz
blokkba, de ezt a terjedelmet könnyedén a tízszeresére lehetne
növelni, hiszen megszűnnének a nyomdai költségek. Ehhez körülbelül egymillió szavas memória kell – Dartmouth tárolási
kapacitásának egy százaléka.
„Az olvasó pedig otthon a fotelban ülve feltárcsázná a komputerhálózatot, és kérné saját személyes New York Timesát. A
gép katalógusában ott sorakoznak azok az általános témák,
amiket a felhasználók olvasni szoktak. Az előfizető, mondjuk,
a legfrissebb nemzetközi, pénzügyi és sporteseményekre kíváncsi. A gép egyenként előveszi ezeket az anyagokat. Nézzük a
sportrovatot. A komputer először is megnevezi azokat a sportágakat, amelyekkel az aznapi újság foglalkozik. Tegyük fel,
hogy az olvasó a baseballt és a teniszt választja.”
Egy pillanatra hadd vágjak közbe. Kemeny nem foglalkozik
azzal, hogy a „választja” technikailag mit jelent. Ez olyan részletkérdés, amivel egy ilyen, félig realista álmodozásszámba
menő tervben nem kell foglalkozni, majd foglalkozik vele a
programozó, amikor megírja a programot. De azért meg kell
jegyeznem, hogy amikor ezt Kemeny írta, akkor valami ilyesmi
járhatott a fejében:
1. FUTBALL
2. BASEBALL
3. AUTÓVERSENY
4. TENISZ
5. SAKK
6. ATLÉTIKA
MELYIKET VÁLASZTJA? _
Ott villog a kurzor, be lehet írni egy számot 1-től 6-ig, aztán
megnyomni az Entert.
„A gép felsorolja az összes baseballal kapcsolatos hírt, legyenek ezek mondjuk az utolsó huszonnégy órában lejátszott mérkőzések leírásai, a bajnokság állása, és néhány csemege a játékosokról. Az olvasó kiválasztja ebből azt, ami érdekli, például
kedvenc csapatának szereplését…”
Egy újabb idézet, ha figyelmesen olvassuk, rávilágít a technikára, amiben Kemeny akkoriban gondolkodott. „Egy drágább
készüléken már az is megvalósítható, hogy az egész blokk szinte egyidejűleg jelenjen meg, és akkor a felhasználó szabadon

választhat, hogy gondosan elolvassa, vagy pedig éppen csak átfutja az anyagot.” Az ember egy pillanatig nem érti, mit jelent
az, hogy szinte egyidejűleg, aztán rájön, hogy a nem drágább
készülékek kényelmes lassúsággal írták ki a szöveget, ahogy
régi filmekben látjuk, amikor számítógépet mutatnak (sőt még
a kilencvenes években is, mert az olyan „számítógépszerű”,
hogy egy üres fekete képernyőn másodpercenként néhány
betűs sebességgel jelennek meg a szavak, zöld nagybetűkkel,
és közben csiripelő hang hallható).
A professzor azt is kidolgozta, hogyan lehet így is kifizetődővé tenni az újságot, és teljesen ingyen a New York Times rendelkezésére bocsátotta az ötletet. Kicsit később a tervezettnél
és más technikával, de megvalósították.
Másik ötlete az elektronikus vásárlás. Az üzletek nyilvántartása
természetesen számítógépen lesz, hiszen 1990-ben nekik is lesz
már termináljuk. A vevő otthonról megtudhatja, hogy bármely
üzletben mi kapható. A számlák kiegyenlítése már számítógépen keresztül történik, így az eladásoknál a leltár automatikusan frissül. Sőt ha valami kifogyóban van, akkor a gép tüstént
leadja az utánrendelést. A rendszer tökéletes, egyetlen dolog
hiányzik belőle: hogy otthonról is lehessen vásárolni. Valószínűleg azért, mert a hatvanas évek technikája mellett lehetetlennek tűnt, hogy a vevő a terminálja előtt ülve részletesen tájékozódjon az áruról, amit megvesz.
Azaz hogy mire ezt leírtam, már pár oldallal odébb tartok,
ahol Kemeny arról mesél, hogyan használhatják a rendszert a
család egyes tagjai. „A mama a bevásárlásainak a zömét a terminál segítségével végezheti el. Vagy megkérdezi, hogy mi
kapható, és személyesen vásárol be, vagy pedig egyszerűen bediktálja a szükségleteit a terminálba. A lista a helyi ABC-áruházba kerül, ahol automatikusan csomagolják és szállítják az
árukat. Az asszonyok a heti étrendet is könnyen és gyorsan
megtervezhetik a számítógépen, ügyelve nemcsak a jól kialakított, változatos étkezésre, hanem külön gondot fordítva az
egyes családtagok kalóriafogyasztására. Egy pillanat alatt felderíthetik az egész körzet összes szórakozási lehetőségeit, kiválaszthatják a megfelelő műsort, megkérdezhetik a kezdési időpontot és rögtön meg is rendelhetik a jegyeket.” Ugyanez a pa-

pának is rendelkezésére áll persze, ha addigra a nemek teljesen
szerepet cserélnének – teszi hozzá jóindulatúan. Ha nem, akkor
a papa a hivatalból hazahozott munka mellé nagy irodai személyzetet kap a termináltól, utánanézhet a cég levelezésének,
tőzsdei információkat kaphat és megbízásokat is adhat az ügynökének.
Ami körülbelül azt jelenti, hogy a professzor föltalálta az
emailt is.
A gyerekek a leckeírás után (arról külön fejezet szól) játékra
is használhatják a gépet. A géppel is rengetegféle játékot lehet
játszani, „másrészt a gép segítségével olyan társasjátékokat is
le lehet bonyolítani, amelynél minden résztvevő a saját lakásában ül”, mondja, és ezzel feltalálja az online játékokat.
„Mivel minden fogyasztóra tíz oldal Encyclopaedia Britannicának megfelelő memória jut, ennek egy részét fenntarthatjuk
az illetőről szóló személyes információk tárolására. Ezeket
részben a felhasználó diktálná be, részben a gép »tapasztalná
ki«. A gép boldogan szólítja a fogyasztót a keresztnevén, a becenevén, avagy a rangján, ha tudja, hogy az illető melyiket szereti. A komputer tárolhatná azokat az újságtémákat, amelyek
leginkább érdeklik a felhasználót […] Feljegyezné az illető különféle ruhaméreteit, hogy segíteni tudjon a számítógépes bevásárlásban. A legutóbbi szolgáltatások listáját is nyomon követhetné, hogy »megtanulja« a »gazdája« kedvteléseit.”
Ez megdöbbentően hasonlít a webes sütikre. Azok is a saját
gépünkön vannak, nem pedig az adott website szerverén – Kemeny változatában a saját gépünk ugye a helyi számítóközpontban kapott „tíz oldal”, a website szervere pedig az ugyanott, elkülönítve futó szolgáltatás programja és annak adatbázisa. Fizikailag tehát egy helyen vannak, de logikailag nem.
A gondolatmenetet egy elképzelt 1990-es hirdetéssel zárja a
professzor. „Miért kelljen átsétálnia a másik helyiségbe, hogy a
kedves kis házi komputerét használhassa? Kérjen egy mellékállomást a hálószobájába is!”
John G. Kemeny 1992-ben halt meg hatvanhat évesen. Láthatta, hogy bizony nemigen valósult meg az a csodálatos világ,
amit 1990-re megjósolt. Ha még egy évtizeddel többet él, láthatta volna.

Egyébként Dartmouth könyvtárában ma 2,7 millió könyv van,
a professzor negyven évvel ezelőtti becslésének megfelelően.
És a világ túlsó feléből is megtaláltam benne a professzor
könyvének mind a hat példányát.
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Élet a Palm után?
Bár anyagi helyzetemet tekintve abszolúte nem aktuális, muszáj törpengenem azon, hogy mit tegyek, ha kis Palmom egyszer nem bírja tovább. Több mint négy éve vettem használtan,
és érződik rajta a kor, a gombok nem mindig érzékelnek, máskor viszont ha megnyomtam, úgy marad és folyamatosan érzékel. A képernyőn is van egy sérülés, nem tudom, hogy lett és
micsoda, éppen ott, ahol a billentyűzetemen a szóköz van, nagyon kellemetlenül kapar ott a ceruza, úgyhogy vagy egy éve
fordítva tartom, amikor írok rajta. Az, hogy technikailag elavult, másodlagos, elvagyok vele, sose kergettek az asztal körül kisbaltával, ha nem volt a legmodernebb gépem. Csak hát
elöregszik.
És itt jön a nagy kérdés, hogy akkor mit akarjak helyette. Nálam a kérdés elég egyszerű, mert körülbelül két szempont van.
A képernyő mérete és a billentyűzet. Merthogy az összes többi
nem kérdés, ma már nem kell nézdegélnem a képernyőfelbontásokat, mert mindegyiknek elég nagy a felbontása, nem kell
figyelnem, hogy melyikben van wifi, mert mindegyikben van,
és így tovább. Mivel nem várok el rengetegszer nagyon sok
képpontos felbontást meg három kártya kezelését, mindegyik
hozza a színvonalat, ami nekem kell.
A képernyő mérete nagyon fontos, mert azon át kommunikálunk. A TX-nek jó nagy képernyője van, a háznál levő összes
mobiltelefonnak kicsi. Utálom a kis képernyőket, kevés információ fér rájuk, állandóan lapozni kell, macerábilis. Érintőképernyőnél pláne baj, ha kicsi, kevés a megérinthető felület, kevés a tér a kommunikációra. Szóval nagy képernyőt akarok, és

nem kell fizikai billentyűzet. A TX architektúrája tetszik, a
Treóé nem tetszik, kicsi képernyő, nagy billezet. A Pre már inkább elfogadható, nagy képernyő, de nekem nem kell a billezet. (A Pre képernyője nyolctized hüvelykkel kisebb a TX-énél,
de nem kelti azt az érzést, hogy nagyobb is lehetne, ha kevesebb gomb lenne a gépen.)
Fizikai billezet azért nem kell, mert úgyis tönkremegy. A PC
billentyűzete sokkal strapabíróbb, de az is tönkremegy, viszont
azt eldobom és kétezer forintért veszek újat. Ezek a gyámoltalan kis gumiérintkezős gombok édeskeveset bírnak ki.
És pláne nem kell azért, mert nem lehet dolgozni rajta. Fizikailag nem alkalmasak gyors szövegírásra – csak szép lassan
nyomkodni lehet őket –, kiosztásilag pedig a magyar nyelvre.
Én nem tudok úgy írni, hogy sI,AtIbAtIcAk (I az international
mód gombja, A az ábécés módé). A
Palm OS 3-as változatában így lehetett
leírni, hogy sütőtök. Márpedig a PDAk miniatűr billentyűzetein nincs annyi
gomb, hogy a kilenc magyar ékezetes
betűt rájuk lehetne definiálni.Sőt nekem már az olyan képernyős billentyűzet se jó, ami jobbra van, mármint
nemcsak azért, mert nem magyar. Hanem mert egyenkénti QWERTY, és
így lassú. Érintős billentyűzeten a
QWERTY csak pötyögésre jó, mert
nem fér el mind a tíz ujjunk a képernyőn. (Ha viszont elfér, akkor az egy nagy táblagép, amit csak
asztalnál ülve lehet használni, tehát nekem nem jó.)
A csúsztatós billentyűzet a jó. Mindmáig nem tudom, van-e
rá bevett szakkifejezés. Az ember egyik gombról a másikra
csúsztatja a tollat, nem emeli föl, és ezzel lenyomott két billentyűt. Ilyenek is akadnak, például a ShapeWriter (vigyük az egeret a menü felirataira), ami szintén QWERTY, de nem egyenként pötyögünk rajta, hanem csúsztatjuk a tollat. Ez tényleg állati gyors. Mindenesetre sokkal gyorsabb, mint a Dasher, ami
egy prediktív rendszer, irgalmatlanul lassú, és fél perc alatt teljesen elszédül tőle az ember. Online demója is van, ki lehet
próbálni. Szóval a ShapeWriter gyors, én tudom, csak hát a

myKbd még gyorsabb. Ráadásul van magyarra optimalizált billezetem, a Kinesa, amivel megírtam a Kissy idestova két és fél
millió betűnyi terjedelmét, annyi betűt, mint ez a regény, felhívom a figyelmet az oldalszámra, és minden percét élveztem.
Eszméletlenül gyors, és az ember a gondolataira figyel, nem a
technikára.
Szóval ha bárkinek van infója arról, hogy ezt a Palm OS 5-ön
kívül bárhol megvalósították volna, ugye nem tartja titokban?

2010.08.18.

A csodabillentyűzet
Van egy réges-régi programötletem, évek óta csiszolgatom,
sokszor meg is próbáltam megírni, de mindig kudarcot vallok
vele – végül úgy döntöttem, közreadom. Hátha akad egy jobb
programozó, akit megihlet.
Az ötlet azon a tényen alapul, hogy Windowsra nincsen tisztességes billentyűzetprogram. Valaha volt nem is egy, csak aztán eljött a Unicode kora, és senkinek nem tűnt föl, hogy a billentyűzetek lemaradtak a fejlesztésben. Mindenki arra koncentrált, hogy legyenek fontok. Kétségtelen, hogy amíg nincsenek
fontok, addig billentyűzeteket gyártani nincs sok értelme, de
hát ma már elég szépen vannak fontok, szóval itt lenne az ideje, hogy a billentyűzeteknél is lépjünk.
Először is nézzük meg, hogy miért kellenek billentyűzetprogramok, és miért mondom, hogy nincsenek, ha egyszer vannak.
Igen, kétségtelenül vannak. Egy boldog korban élünk: az öszszes nyelvhez, aminek a jelkészlete megvan a Unicode-ban,
vannak unicode-os tyűzetek, az ember csak letölti és installálja
őket, kiválaszt egy alkalmas fontot, és már jöhetnek is a gondolatok. Csak két bibi van.
Bibi Numero 1: A legtöbb nyelvnél nincsen választék. Ha az
olvasó magyar, a magyar billezethez szokott és mondjuk törökül akar írni, akkor az úgynevezett F típusú török kiosztást (a

következő oldalon balról) aligha fogja kultiválni, tehát a Q
típusút választja (jobbról). De tessék megnézni: a vessző helyén az Ö betű van. A magyar is használ vesszőt is, Ö betűt is,
az ember már megszokta, hogy adott helyen keresse őket, és
most máshová kerülnek. Szokja meg vagy pusztuljon, ez a
programozók elve.
F G Ğ I O D R N H P Q W
U İ E A Ü T K M L Y Ş X
J Ö V C Ç Z S B . ,

Q W E R T Y U I O P Ğ Ü
A S D F G H J K L Ş İ
Z X C V B N M Ö Ç .

Bibi Numero 2: A nyelvek nem keverhetők. Ha az olvasó japánul akar írni, ahhoz olyan speciális célprogram kell, ami teljesen lehetetlenné teszi mondjuk egy magyar kiosztás egyidejű
használatát. A kettő közötti ide-oda kapcsolgatás nem lehetséges, vagy ha mégis, akkor az a maximum. Egy harmadik nyelvet már lehetetlen felvenni.
Ez azért van, mert amint számtalanszor megállapítottam, a
fejlesztők kizárólag kétféle embert ismernek: „nemzetközit” és
„helyit”. A nemzetközi ember angolul beszél, a helyi valami
más nyelven (úgy is hívják, hogy locale). Ez voltaképpen annak a továbbélése, amikor az európai gyarmatosítók primitívnek tekintették a bennszülöttek nyelveit, és nem voltak hajlandóak megtanulni, a sajátjukat erőltették rájuk. Ma eljutottunk
odáig, hogy a gyarmatosítók már segítenek abban, hogy a
bennszülöttek is használhassák a gépeket anyanyelvükön, de
egy tapodtat se tovább. Minden gyarmatnak megvan a maga
nyelve, és mindenhol kétféle nyelv létezik: a locale és az angol.
Egyes gyarmatokon esetleg több helyi nyelv van, mindenesetre
minden bennszülött ezek közül választhat.
Ez nemcsak a billentyűkiosztásokkal van így. Átgondolta már
az olvasó, vajon miért árulják az összes nagyobb programot
sokféle nemzeti változatban, egyetlen többnyelvű helyett,
ahogy a kisebb programoknál van? Nyilván nem azért, mert így
többet lehet eladni. Minden gépre legfeljebb egy Windowst
fognak megvenni. Szerintem azért vannak nemzeti nyelvű
Windowsok, mert ők lusták kitermelni a stringeket egypár
nyelvi file-ba, amiket aztán váltogatni lehetne. Megsúgom: az
XP terjedelme mellett észre se vennénk azt a kis többletet, ami

abból eredne, hogy az összes nyelvi verzió összes szövege rákerülne a lemezre. Ha meglátogatnám németországi rokonaimat és leülnék a gép elé, egy Irfanview-t vagy Commandert fél
pillanat alatt átkapcsolhatok angolra vagy akár magyarra. Aber
Fenstern schreibt deutsch! Nur deutsch! Alles deutsch!
Ugyanez van a billentyűzetekkel. Spanyolországban a bennszülöttek spanyolul beszélnek, ezt a programozó kapásból megmondja, hisz most nézte meg a Wikipédiában. Tehát spanyol
billentyűzetre van szükségük. Nem, másmilyenek nem élnek
ott. Olyanok se, akik spanyolok ugyan, de esetleg más nyelven
is értenek.
De persze ha mégis más nyelven akar írni, nem a neki kiutalt
bennszülött nyelven és nem is angolul, akkor sincsen semmi
gond. Letölthet egyet a kívánt nyelvhez való rengeteg keyboard
layout közül, installálja és kész, very easy!
Kedvenc példáim egyike az az ember, akinek kevés szövegre
van szüksége, de néhány szónál azért többre. Néhány szót az
ember akár betűnként is kikeresgél a karaktertáblázatból. (Ha
már letöltött egy erre alkalmas programot, mert a Windows
még az ócska, primitív charmap.exét se rakja föl, ha külön nem
kérjük.) Akinek sok szövegre van szüksége, annak nem probléma, hogy keressen a neten egy megfelelő programot, még akár
fizetőst is megérheti neki venni.
De aki csak néhány orosz mondattal szeretné üdvözölni orosz
barátját, akivel egyébként angolul leveleznek, az hülyét kap,
mire a karaktertáblából beütögeti, ha meg le kell töltenie hozzá
egy orosz drivert, az a pár mondat leírása után jó esetben csak a
helyet foglalja (rossz esetben pedig soha többé nem lehet tőle
megszabadulni). Ráadásul aki nem ismeri a rendes orosz írógépkiosztást (balra), a puska nélkül egy szót se tud leírni vele,
és puskával is csigalassan (hiszen a billentyűket nem fogja
ezért fölmatricázni oroszra), úgyhogy sikító titkárnővé változik.
Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ъ
Ф Ы В А П Р О Л Д Ж Э
Я Ч С М И Т Ь Б Ю /

Ш Щ Е Р Т Ь У И О П Ж Ю
А С Д Ф Г Х Й К Л Я Э Ы
З Ч Ц В Б Н М , . -

Milyen jó lenne egy olyan orosz kiosztás, ahol az А betű az A
gombon van, a Б a B-n, a Ц a C-n, gondolja emberünk (egy
példa az előző oldalon jobbra). A Ж-t meg a többieket előbbutóbb már megtalálná. A valódi oroszok hülyét kapnának tőle,
de nekik nem kellene használniuk, ez az ő saját orosz kiosztása
lenne. Ilyennel esetleg gyakrabban is írna a barátjának oroszul.
Másik kedvenc példám az amatőr nyelvész. A profi ugyanis
ebből él, ő be tud ruházni egy komoly, fizetős programra. Az
amatőr nem. De ő is szeretne írni sokféle nyelvül, és nem tud.
Ez a helyzet itt, a LAttilaD.orgon is. Én amatőr nyelvész vagyok és sokféléül szeretnék írni. De – nem tudok.
Harmadik példám pedig a hétköznapi ember, aki egyszer az
életben ír egy történetet, magyarul, señor Muñoz és monsieur
D’Angoulême kalandjairól, és egyszer a történelemben szüksége van egy olyan magyar billentyűzetre, amin van ñ és ê betű
és aposztróf. Legközelebb esetleg arról ír, hogy milyen kalandokat élt át Švejk České Budějovicében, és cseh betűkre van
szüksége. Egy-két óra hosszára, de hozzájuk akar férni. Lehetőleg kényelmesebben, mint egy karaktertábla útján.
Egy régebbi cikkünkben már tárgyaltuk, hogy mire van szükség a különféle nyelvű szövegekhez; ott komplett szövegszerkesztőt tárgyaltunk, de most beérjük egy billentyűkiosztással,
amit bármilyen szövegszerkesztőhöz lehet használni. Természetesen a program, amit elképzeltem, az összes nyelvet tudja.
Éppenséggel megírtam jó párszor és tudta, csak nem működött
(mindig túl lassú volt a billentyűlenyomások rendes feldolgozásához).
Amit ezen kívül tudnia kell, az a réteges billentyűzet. Ez az
én találmányom, az olvasó sehol máshol nem fogja megtalálni.
Ezzel a technológiával egyszerre több billentyűkiosztást lehet
használni, átkapcsolás nélkül. (Átkapcsolással persze még többet.)
A módszer lényege, hogy egyszerre több kiosztást kapcsolhatunk be, amik egymás fölé rétegezve használhatók. A legfelső
réteg takarja a többit. Ha egy adott billentyűt a legfelső rétegen
nem definiáltunk, akkor ott az alatta levő réteg definíciója él;
ha ott se definiáltuk, akkor az azalatt levő rétegé, és így tovább.

„Billentyű” itt kombinációt jelent, például az A, a Shift-A és a
Ctrl-A három különböző billentyű.
Lássuk a gyakorlatban. Legyen a legfelső réteg egy magyar
billentyűzet. Ezen definíciót kaptak a betűbillentyűk (két okból, erről később), az írásjelek billentyűi, amik a magyar ékezetes betűket adják, és a shiftelt számok, amik az írógép-kiosztásnak megfelelő írásjeleket. Az összes többi jelentés nélkül marad.
Ha a következő réteg egy orosz kiosztás, azon szintén a betűk, az írásjelek és a shiftelt számok fognak jelentést kapni, ezt
a kiosztást a magyar teljes egészében takarja. Vagyis amikor
magyarul írunk, nem fognak orosz betűk megjelenni. Az orosz
viszont ugyanígy takarja a magyart, tehát ha az orosz van felül,
akkor nem jönnek magyar betűk.
A két réteg megcserélésére persze külön parancs van, amit
egy tetszés szerinti billentyűre lehet rátenni. A csere gyorsabb,
mint egy kiosztást file-ból betölteni, és koncepcionálisan is
más.
A harmadik réteg viszont tartalmazhat speciális írásjeleket,
amik a magyarhoz és az oroszhoz egyformán kellenek: gondolatjelet, nyomdai idézőjeleket és hasonlókat. Ezek viszont kilátszanak a magyar és az orosz réteg alól, mert mondjuk ctrl-shiftes kombinációkra vannak definiálva, és azok se a magyar, se
az orosz rétegen nem kapnak jelentést. Vagyis ha például a cirill billentyűzet van felül, és lenyomom az F-et, akkor egy ф
betűt kapok, ha viszont a Ctrl-Shift-F-et nyomom le, akkor például egy € jelet, mert a harmadik rétegen az van erre a kombinációra definiálva, és a fölötte levő két rétegen a Ctrl-Shift-F
„lyukas”.
Feltehetően általában két réteg billentyűit fogjuk egyszerre
használni: egy nyelvi réteget, ami az írógép-billentyűzet nagy
részét lefoglalja, és egy kiegészítő réteget, ami minden nyelvhez egyforma. Tehát csak egyszer kell létrehozni, egyszer kell
tárolni. De lehetnek további kiegészítő rétegek matematikai jelekkel, egyéb ákombákomokkal, bármivel. Egy zenész, teszem
azt, örömmel veheti, ha írhat egypár nyelven, és egy gombnyomással hozzáfér a kottajelekhez is.
A rétegekhez néhány parancs tartozik, amiket billentyűkre tehetünk: a két felső réteg megcserélése, adott réteg felülre hozá-

sa, visszasüllyesztése, réteg ki- és bekapcsolása, ilyesfélék. És
persze egy párbeszédablak, ahol áttekinthetjük és átrendezhetjük a betöltött rétegeket, a jelenlegi állapotot adott névvel kimenthetjük és visszatölthetjük.
Az előbb azt mondtam, hogy a magyar billentyűzeten a betűk
is át vannak definiálva. Ez így van abban a kis scriptben is,
amit jelenleg használok, ámbár az fényévekre van az ötletemtől
(csak magyarul tud). Mind a huszonhat betűbillentyű ugyanazt
a betűt adja, ami rá van írva, de automata nagybetűvel. A rétegzett változaton nemcsak ezért kell definíciót adni nekik, hanem
azért is, mert így takarják az alsóbb rétegeket. (Ha a második
réteg orosz, akkor enélkül ékezet nélküli latin betűt nem lehetne kapni.)
Azt is meg lehet csinálni, hogy az ékezet nélküli betűk egy
teljesen külön rétegre kerülnek, ami fixen marad, amikor
mondjuk magyarról átváltunk németre, de elbújik, amikor
oroszra vagy görögre kapcsolunk.
A rétegtechnika legfontosabb előnye az, hogy nem kell minden nyelvi kiosztásra külön-külön rátenni például az € vagy √
jelet, ami rendkívül macerás, ha sok nyelvünk és/vagy sok kiegészítő jelünk van. És ha nem kell őket egyenként rátenni, akkor nem kell egyenként megváltoztatni őket, ha rájövünk, hogy
mondjuk a Ctrl-Shift-E-re mégsem az ∈ jelet akarjuk tenni, hanem az ∃-t.
Nem kell külön csinálni olyanokat, hogy „magyar kiosztás
nyomdai írásjelekkel”, „magyar kiosztás fonetikai jelekkel”,
„magyar kiosztás matematikai jelekkel”, aztán ugyanezek némettel, orosszal és göröggel, ami eddig már tizenkét kombináció, hanem van magyar, német, orosz és görög, plusz vannak az
írás-, a fonetikai és a matematikai jelek, öt változatot máris
megtakarítottunk, pedig még el se kezdtük.
Az igazi csodabillentyűzet természetesen makrózható. Azzal
kezdődik a dolog, hogy nemcsak egy jelet adhatunk meg eredmény gyanánt, hanem karaktersorozatot is. Ebben lehetnek vezérlőkarakterek, például két zárójel és utána egy kurzor balra
sorozattal kaphatunk olyan zárójelpárt, ami közé csak be kell
írni a tartalmat. Ugyanezt lehet programnyelvi struktúrákkal,
HTML-címkékkel stb.

De igazából a teljes programozhatóság a végcél. Ezzel lehet
olyan trükköket csinálni, mint hogy a görög szigma először lenyomva σ, de ha utána szó vége következik, akkor átváltozik a
ς szóvégi alakká. Vagy olyat (aminek nagy hasznát venném),
hogy a magyar kiosztás általában unicode-os (ő, ű), de ha éppen egy régebbi program aktív, akkor ANSI (õ, û). Kijelölt
szövegrészeket át lehetne alakítani különféle dolgokból másfélékbe (magyar szöveget Unicode és ANSI között, idegen írásrendszereket fonetikus átírásba és vissza, hiraganát és katakanát, sőt akár kandzsik mellé oda lehet tenni a furiganát meg
hanzik mellé a pinyint, hisz tudhat nagyobb adatbázisokat is
kezelni).
A fontosabb programokat most is billentyűkombinációkkal
indítom, nincs is kézügyben az ikonjuk, én nem kattintgatok.
Lehet egy erre szakosított réteg a sok között, olyan kombinációkkal, amik programok indítására szolgálnak, esetleg némely
programokban funkciókat érünk el velük (amiknek nincs beépített hotkeyjük) és hasonlókkal.
Hiszen az egésznek az a lényege, hogy személyre szabott rendszert csinálhassunk vele. A programhoz lehet adni kétszázféle
előregyártott billentyűkiosztást, de ez csak kiindulásul szolgál.
Ha a felhasználónak olyan kiosztás kell, ami nincs a programban, akkor csinálhassa meg magának, könnyen, gyorsan, egyszerűen. Ha a meglevő kiosztásra rá akar tenni egy-két jelet
(cikk señor Muñozról és monsieur D’Angoulême-ről), akkor
kapjon egy ablakot, amiben ezt hipp-hopp megcsinálhatja, és
onnantól működik. Nála. Másnak nincs szüksége ugyanerre. De
persze az elkészített kiosztásokat aztán meg lehet osztani a neten.
Az alapelv: a lehető legkevesebb fölösleges vacakolás. A
Windows beépített billentyűzetkezelőjének lényege a minél
több fölösleges vacakolás. Egy alapértelmezett beállításokkal
installált angol Windowson, ami nem tartalmaz third-party alkalmazásokat, a lehetetlennel határos feladat leírni azt az
agyonkomplikált multikódos bizarrmányt, hogy ház. Mert alapértelmezésben angol billezet van, Character Map viszont nincs.
Vagy ezt, vagy a francia billezet föl kell hozzá installálni.

Az én alapelvem az, hogy a billentyűzetnek azt kell tudnia,
amire éppen annak a felhasználónak éppen akkor szüksége van.
Nem többet és nem kevesebbet. De ahhoz, hogy ezt tudhassa,
rengeteg képességgel kell fölruházni.
Az ötlet persze copyrightos. Ha valakit megihlet, keressen
meg, segítek a fejlesztésben.

2010.12.14.

Vietnami billentyűzet
Nemrég beszkenneltem réges-régi vietnami társalgási zsebkönyvemet, és úgy gondoltam, átalakítom szövegszerkesztett
változatúra. Fölismertetésre persze itt esély sincsen, 1974-ben
vietnami kiadványszerkesztésről Magyarországon nem is álmodtak, a szerzők kézzel rajzolták be az ékezeteket a százhúsz
oldalas könyvecske egész terjedelmében. Így:

Ezt kiolvasni se semmi, és nyelvtudás nélkül nem is sikerülhet száz százalékosan; sokszor nem tudja az ember, melyik magánhangzóra való az ékezet, máskor csak egy kis macskakaparásnak sikerül, aztán találgasson az ember. Ráadásul a ) alakú
vonalkák egyaránt jelenthetik az ơ, ư betűk kampóját és az ỏ, ủ
ékezetét.
De a fő probléma az, hogy billentyűzet kell hozzá. Nekem
pont nem volt vietnami billentyűzet a gépemen; öreg hiba, tudom, de hát néha kimaradnak dolgok. Érdekes dolgok derülnek
ki, ha az ember vietnami billezetet akar faragni, és rögtön használni is kezdi.
A vietnamihoz kell hat ékezetes alapbetű: â, ă, ê, ô, ơ, ư, és
van öt zenei hangsúlyjel (áàãảạ), amiket rá kell tudni tenni a
hat alapmagánhangzóra (aeiouy) és a hat ékezetesre is. Ebből

lesznek a dupla ékezetes betűk, ấ, ằ, ễ, ổ, ợ. Harminc szimpla
és harminc dupla, plusz kell egy đ betű is.
Természetesen eszembe se jutott utánanézni, hogy a valódi
vietnamiak milyet használnak, mert az úgyis csak nekik jó.
Egyébként ilyet:

De utánanézés nélkül is kicsit hasonló lett az első változatom.
A felső sor első öt billentyűjére (`1234) tettem az ékezeteket,
ebben a sorrendben: àáãảạ. Jobb oldalt helyeztem el az alapbetűket. Felső sor: ô, ă, đ. Második sor: ơ, ư. Harmadik sor: ê, â.
És ekkor lépett föl az a szindróma, hogy a kiosztást jól megcsináltuk, az összes betű elérhető, csak az ember hülyét kap tőle. Egy darabig eltartott letesztelni, ez órákkal ezelőtt volt, és
még mindig érzem a bal kezemet. Merthogy ugye minden szótag a hatféle zenei hangsúly egyikét viseli, a hatból egyet jelöl
az ékezet hiánya, ötöt ékezet – vagyis nagyjából a szótagok öthatodára zenei hangsúlyjelet kell tenni. Bal kézzel fölnyúlva.
Ólomból volt már a kezem, mire néhány oldal vietnami szöveget leírtam, bár kétségkívül remekül ment.
Úgyhogy átalakítottam. A hangsúlyokat levettem a számokról
és kitettem jobbra. Pontosvessző: à. Aposztróf: á. Szögletes zárójelek: ã és ạ. Jobboldalt fönt, a fordított perjelen az ả hangsúlyjel, mert az a legritkább. A đ betűt áttettem balra, a ` gombra, az ô és ă betűket hagytam a felső sorban, a többieket pedig
átraktam a rendes betűkre. A vietnami az angol ábécé négy betűjét nem használja, és éppen négy ékezetes betűm maradt
még. Tehát W: â, J: ê, Z: ư és F: ơ. Sokkal kényelmesebb, bár
persze egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a végleges.
Egyébként minden repülő ékezetes billentyűzetnél, ha egyazon
betűre többféle ékezetet is tud, létfontosságúnak tartom az ékezetcserélő funkciót. Nem egykönnyen válik az ember vérévé,

hogy melyik ékezet hol van, gyakran eltéveszti, másik ékezetes
betűt kap. Ha ilyenkor törölni kell, újra leütni az alapbetűt, aztán a jó ékezetet, az bosszantó. Ezért a repülő ékezetes billentyűzeteimet hosszabb ideje úgy csinálom, hogy az ékezetek
cserélik egymást. Például a vietnaminál ha nehéz hangsúlyt
nyomtam és mondjuk ạ betűt kaptam, akkor a kérdő hangsúly
gombját megnyomva ez átváltozik ả betűvé. Ezt lekódolni meló, sokkal hosszabb fordítási listát ad, mint a sima ékezetesítés,
de csak egyszer kell megcsinálni, és nagyon megéri.

2011.01.04.

Az utcanézők és a privácok
Fejembe vettem, hogy megpróbálom megérteni az utcanézet,
anyakönyvezett nevén a Google Street View ellenzőinek álláspontját. De úgy néz ki, hogy kénytelen leszek kivenni belőle
megint, mert a sapkám ellenzőjének álláspontján kívül nem értek semmit.
Szóval vannak az utcanézők és vannak a privácok. Az utcanézők azok, akik megcsinálták a sztrítvjut, akik használják a
sztrítvjut, szóval mink. A privácok pedig azok, akik sikoltoznak miatta. „Úristen, úristen! Gottimhimmel! Kamera van azon
az autón, lefényképez minket! A házainkat! A gyerekeinket!
Az autójainkat! Heiligendamm! Heiligenkreuz! SOS, SOS! Sőt
borsos, borsos! Kártérítést! Antikamerista törvényeket! Azonnal menesszünk küldöttséget az antikamerillába!”
A privácokat most neveztem el legfontosabb szavukról, a privacyről. Talán furán hangzik, de végül is hasonló szó az akác
meg a tornác is, de nekem leginkább a pojác hasonlít. Ez a
Macskákban van, a színházi macska dalában.
Elvem az volt, hogy ésszel, de szívvel is játssz,
ne csak hátaddal domboríts, mint egy pojác!

A privácok engem kicsit emlékeztetnek a pojácokra. Itt van
például az az eset, amikor a feldúlt szülő kétségbeesetten rohant a tévéhez, mert lefényképezték a gyerekeit.
„Rettegés futott végig a gereznámon, mert hát ki engedélyezte ezt?”, akarta tudni Sherry McCoy. Mivelhogy, és most
igyekszem szó szerint fordítani: „Maguk oda kivitték a srácaimat. Maguknak őrültjeik vannak odakint, akik mindennap gyerekeket visznek el. Nekem ez olyan, mintha egyszerűen kiraknának minket oda.” Hogy ezt a hölgy hogy érti, az rejtély, nekem olyan, mintha túl sokat fogyasztott volna a saját keresztnevéből, mert istók zicsi azt mondta, hogy maguknak vannak
őrültjeik, márpedig a guglihoz beszélt, hiszen maguk vitték ki
oda a srácaimat. Tehát a gugli rádumálta a gyerekeket, hogy
menjenek ki a pincéből, ahol egyébként rendesen a helyük lenne, aztán brutális kegyetlenséggel lefotózta őket, és odavetette
ebharmincad martalékul az általa üzemeltetett gyerekrabló
őrülteknek. Szegény, szerencsétlen gyerekek. Egy tébolyodott
anyával.
Érzésem szerint legalábbis nehéz meglelni a különbséget privác és pojác között. Unalmasék alighanem hajazzák a világrekordot. Eredetileg csak privácok lettek volna, ők szerettek volna nyugiban élni, ehhez ugye mindenkinek joga van. A gugliautó behajtott a magánterületükre, aminek ők nem örültek – ehhez is mindenkinek joga van. Az már kérdés, hogy miért nem
volt bekerítve a magánterület, vagy legalább körbe kellett volna pisilni, ezt minden kutya meg tudja tenni. De onnantól, hogy
beperelték a guglit, már inkább a pojác illik rájuk. Aki nyugiban akar élni, az nem perel azért, mert behajt egy autó, aztán
elmegy. Bosszankodik negyedórát, hogy minek zaklatják, aztán
esetleg csinál egy tiltó táblát. Aki nyugiban akar élni, az azért
se perel, mert föltették a háza fotóját a netre. Leszarja. Attól ő
még ugyanolyan nyugiban élhet. Majd akkor pereljen, ha a ház
mellé kiteszik az infót, hogy itt lakik Mr. és Mrs. Dögunalom,
akinek baja van velük, ide jöjjön őket megverni. Egy ház külső
kinézete, amit bárki láthat, nem magánügy vagy személyes
adat.
Vannak priváciai szempontok, amik szerint radírozni kell a
képeken, én pedig próbálok rájönni, hogy azok miért priváciaiak. Lássuk sorban, ebből a cikkből.

– Egy magyar találmányból* távozó, illetve prostikat felszedő férfiak. Szerintem aki e célra létesített intézménybe látogat
πnákat nézegetni, vagy az utcán szedi föl őket, az vagy szégyelli, vagy nem. Ha nem, akkor ne szégyellje a neten se. Ha
igen, akkor minimum maszkírozza el az arcát, mert bármikor
szembejöhet ismerős a fotós autó nélkül is.
– Tiltakozók abortuszklinikák előtt. Tudtommal ők büszkék
az anya- és gyerekgyűlöletükre, és inkább még pózolnának is a
kamerás kocsinak.
– Napozók bikiniben; közparkokban táborozók. Ha ország-világ láthatja őket, akkor ország-világ miért nem láthatja őket?
– Magánterületen olyasmivel foglalkozók, amit nem szánnak
ország-világ tekintetének. Itt a kérdés az, hogy a járókelők is
látják őket, vagy csak a gugliautó. Szerintem akinek dróthálóból van a kerítése, az ne az udvaron finomítsa a heroint, mert
gugliautó csak egy van, de járókelő sok. Ha viszont a gugliautó
a magasan elhelyezett kamerájával átlát a kőfal fölött és lefotózza a polgárt egy szál faszban virágot locsolni, akkor a polgár
jogosan hőbörög, ez az első ilyen eset, amit találtunk.
– Családon belüli erőszak áldozatainak óvóhelyei. Én nem értek hozzá, de szerintem ezek kívülről ugyanolyan épületek,
mint bármelyik másik, és nincs rájuk írva, hogy itt rejtőznek
szigorú titokban a vadállat férjek elől elmenekült nők és gyerekeik.
– Arcok az utcán, rendszámok az autókon. Ez a legismertebb
probléma. Én hosszabb ideje próbálkozom életszerű szituációk
elképzelésével, amikor valakinek kellemetlensége származhat
abból, hogy ismeretlen időpontban adott helyen tartózkodott.
Eddig még nem sikerült. Csak olyanok jutnak eszembe, hogy
„mit kerestél a Ló utcában, Géza, tudom, hogy a nődnél voltál”
meg „hogyhogy maga napközben az utcán volt és nem itt az
irodában”.
– Katonai létesítmények. Én még ezeket sem értem. A kém
elmegy a létesítmény előtt és ő is lát annyit, mint a gugliautó.
A malaclopója alá nyúl, elővesz egy kémcsövet, elkattintja és
tovasunnyog.

*

Állfelkopó postapopó

– Egy háztűznézőt is leradíroztak a képekről. Mármint égett
egy ház, és arra járt a gugliautó. Rendben van, elfogadom,
hogy az érintetteknek kellemetlen emlék, és nem szeretnék a
guglin viszontlátni. Kétségek élnek bennem, hogy az elmaszatolt képet látva nem ugyanazok az emlékek jönnek-e vissza, hiszen tudják, hogy miért lett lemaszatolva, de mondjuk, hogy
oké, tiszteletben tartom, radírozzák le.
– Magántulajdonú utcákon készült fotók. Persze a magánterületre már a behajtás is tilos, de ha csakugyan az, akkor hogy jutott be az autó? Ha nincsen semmilyen akadály, akárki behajthat, akkor akárki akármit láthat, az autó is, innentől már megint
miről beszélünk?
– Saskatoon azért nyivákolt, mert akkor készültek róluk a fotók, amikor a város a legelőnytelenebb képét mutatta. Oké,
egyetértek a gondolattal, hogy az autó értesítse előre a városokat, hogy mikor jön, legyen idejük rendbe szedni az utcákat, ha
akarják; Parkinson jut eszembe. „Wezet mindig megmondja,
mikor jön. Miért? Mert azt vallja, hogy a látogatás fele haszna
az a nagytakarítás, ami megelőzi – az előző napi kikenés-kifenés. Még akkor is elért valamit, ha az utolsó pillanatban lemondja a látogatást. De sohasem mondja le a látogatást és sohasem intézi el sebtében. Mindent megnéz, még az új teniszpályát is.” (Parkinson újabb törvényei. Szász Imre fordítása.) És
ha a város az évszak miatt mutat előnytelen képet, akkor meg
lehessen beszélni, hogy máskor jöjjenek. A város is jól jár, a
gugli is jól jár, a felhasználó is jól jár.
Nem listázom tovább – a lényeg, hogy szerintem a privácok
mesterségesen keltenek hisztériát olyasmiért, amiért nem lenne
érdemes. Semmi baj nincsen az ő magánéletükkel, csak szeretnének egy olyan világban élni, ahol nekik joguk van összetörni
a szembejövőnél látott fényképezőgépet, mert hátha lekattintotta őket. Azt pedig alighanem csak a jogászok tudják kimagyarázni, hogy miért ért el az EU remek áttörést azáltal, hogy a
guglit kötelezte a fotók homályosítatlan változatának hat hónap
utáni letörlésére, ahelyett hogy egy egész év után törölnék őket.
Figyelem: azokról a képekről van szó, amikhez csak az utcanézet fejlesztői férnek hozzá.

2011.03.13.

Még szoftvertámogatásabb
Két hónapja még azt írtam, hogy nem lehet olyan kiosztást létrehozni, amin rajta van mindaz a töméntelen karakter, ami kell
a TESZ-hez. Ezt ma is tartom, természetesen nem lehet, főleg
mert ma már ennyi karakterünk van – érdemes összehasonlítani
az akkorival.

Mindazonáltal a karakterpalettát most már nagyon ritkán veszem elő, mert igenis megcsináltam azt a billentyűzetet, amit
nem lehet megcsinálni. Persze nincs kész, igazán csak akkor
lesz kész, amikor már nem lesz rá szükség, mert állandóan jönnek az új karakterek; most is el van téve néhány egy külön listába, azok újak (némelyiket nekem kellett megrajzolni), a kiosztás még nem ismeri őket, csak a palettáról érhetők el. Időnként előveszem a most már száz K-ra rúgó forráskódomat, beleetetem az új karaktereket, aztán örülök nekik – előfordulni
nemigen fordulnak elő újra, a gyakoriak már rég megvannak,
ezek ritkák.
Annyiból megkönnyítettem a saját dolgomat, hogy nem foglalkoztam olyan karakterekkel, amik még nem fordultak elő a
TESZ-ben, akármennyire fontosak egyébként. Ez egy speckó
TESZ-hez gyártott billentyűzet, úgy is hívják, TESZ-nek. Az
ékezetes nagybetűk túlnyomó részét nem ismeri, az eszperantó,
lett, máltai, walesi kisbetűket sem, mert még nem volt rájuk
szükség; majd ha, akkor.

Szóval anno cicmic, amikor megírtam a szuper billentyűzetkezelő programom negyvenhétezer-tizenkettedik változatát, az
volt a nagy ötlet benne, hogy a különféle kiosztások külön-külön programokként zizegnek, vagyis mondjuk magyar, orosz,
ukrán és lett az négy különböző exe. Nem dagasztjuk és nem
lassítjuk a programot nem használt részekkel, amilyen például
a kínai vagy a koreai kezelésére szolgáló apparátus egy magyar
kiosztásban. (Ulánbátor megjegyzem, se kínai, se koreai nincs
benne még mindig se is.) És van egy főközponti főprogram,
akinek az a dolga, hogy váltogassa a kiosztásokat, ki lehet választani csinatos listából, meg shortcutokkal ízlés szerint.
Az elképzelés hibátlanul működe, amíg nem jöve a TESZ.
Ugyanis itt rengetegszer kellett váltani magyar, cirill és görög
között, és az AFR borzasztóan lelassítja a gépet, utáltam. Úgyhogy végül rászántam magam és beemeltem a cirillt meg a görögöt a magyar mellé, lett egyetlen összesített TESZ-kiosztás,
és áldottam a nagy eszemet, amiért a három írásrendszert a
Print Screen, Scroll Lock és Pause gombra tettem, hát hiszen
ezek a DOS-korszak óta csak lazsálnak.
Így már kevésbé volt nyűgös, de azért nem az igazi: az ógörög nagyon hiányzott, csak hát a programozó erénye ugye a
lustaság, soká tartott rászánni magam, hogy megetessem vele.
Végül egy héttel ezelőtt mégiscsak, és akkor megszállt az ihlet.
Nekiláttam és megetettem vele az ékezetes betveimet is. Döglött billentyűket alkottam, rengeteg sokat, huszonnyolcfélét, ez
idáig. Tegnapig még csak huszonhét volt, de tegnap hozzátettem a cirillesítő döglött billentyűt is, az uralisztikában használt
cirill betvek számára, gyorsabb és kényelmesebb lesz, mint cirillre kapcsolni és rögtön vissza.
Az a dologban a brekeke, hogy én ezt a huszonnyolcféle döglött billentyűt képes vagyok meg is tanulni, és innentől keresgélés és vacakolás nélkül írom az agyonbonyolított uralisztikai
lejegyzéseket. Tessék egy példa – vachi osztják változatok a
jön szóra:
Ezt a szépséget én most már hipp-hopp leírom. Az első betűnek véletlenül a jelentését is tudom, félhangzó i. Leírása i Ctrl6. A második betű jelentéséről már fogalmam sincs, de leírni
könnyű, o Ctrl-U Ctrl-P Ctrl-2. Az ékezetek billentyűit felül-

ről lefelé haladva írtam, de lenyomni bármilyen sorrendben
szabad őket, mindegyik dögbill hozzátesz egy ékezetet. Kivéve
ha az adott kombináció nem szerepel a készletben, akkor abban
a sorrendben nem megy. Pontosan ez a helyzet a másik o betűvel a szövegben: o Ctrl-U előállítja az ŏ betűt, ezután viszont
nem nyomhatom a Ctrl-4-et, a jobbra nyíl ékezetét, mert ez a
betű eddig még nem szerepelt, és újabb ékezet hozzátevése helyett megjelenik a billentyűre alapesetben definiált » karakter.
Vagyis törölni kell ezt a kettőt, megnyomni az o Ctrl-U Ctrl2-t, és aztán a Ctrl-4-et. De az ilyen esetek ritkák. A szöveg
utolsó betűje például a Ctrl-D Ctrl-mínusz vagy a Ctrl-mínusz Ctrl-D hatására egyaránt jön. A gammához g Ctrl-/-t
nyomok, ez a speciális változtatások dögbillje, a svához pedig
e Ctrl--t, mert ez meg a fejre állítás.
Ez a 15. századból, a Müncheni Kódexből való. A kódexidézeteket is szeretem, ritka bolond betvek vagynak bévülük. A
szöveg tisztán olvasható, „szedjétek előre a konkolyt és kötözjétek azokat nyalábokba megégettetni”; a részlet a nyaláb szócikkéből való. Az első betű, az sz hang egyik ritka változata
úgy készül, hogy z Ctrl-/ Ctrl-’. A sorrend megint tetszőleges,
a Ctrl-/ a ʒ betűt állítja elő a z-ből, a Ctrl-’ az ékezetet teszi rá;
sima z betűből ź-t csinál, természetesen.
Az ö hang itt használt jelét q Ctrl-/ csinálja, mert az o-n más
betvek laknak ezzel a dögbillel, többen is. (Sorban egymás
után, többszöri dögbillnyomásra.) Van még indexbe tett r betű
(csúnya, tudom, de nem szépet akartam csinálni, hanem felismerhetőt), ez Ctrl-7-tel jön, az index dögbilljével, és van a kódexbeli s, amit 2 Ctrl- csinál. Egyszerű, mint a relativitáselmélet, csak meg kellett tanulni.
A dögbillisztika fontos kívánalma, hogy a dögbillek redögbillezhetők legyenek. Vagyis a Ctrl-D = ä, a Ctrl-D Ctrl-D = a.
Ez akkor jön jól, amikor már rátettünk vagy két ékezetet a betűre, azok jók, de harmadiknak rosszat nyomtunk; akkor újra
megnyomjuk a harmadik dögbillt, és visszakapjuk az előző betűt a két ékezetével.*
*

Azt írtam, hogy a TESZ után erre a billentyűzetre nem lesz többé szükség, de azóta is ezt használom. Kapott bővítéseket persze. (Szivárvány)

2011.08.29.

Így készül a billentyűzet
Úgy gondoltam, elmesélem, mit tud a jelenlegi billentyűzetprogramom és hogyan tudja. A TESZ-szel való munka végre
alkalmat adott elkészíteni egy igazán komoly billentyűzetet,
amiről már röviden meséltem, de most már elmondanám részletesen. Forráskódokkal, így az olvasó is elkészítheti a sajátját!
A billentyűzetet magát is TESZ-nek hívják, mert kifejezetten
a szótár számára készült, bár minden egyéb célra is ezt használom. AHK-ban írtam, és már négyezer-kétszáz sorra rúg a kódja, a sok ékezetes betű miatt.
Kezdjük az elején. Mindössze nyolc globális változónk van,
layout, aki a kiosztást tárolja (0: magyar, 1: cirill, 2: görög, további értékek majd később), ansi, a magyar billentyűzet ő és ű
betűinek beállítására, autocaps az automata nagybetűs módhoz,
caps a következő betű nagybetűzéséhez, és accenthotkeys, aki
azt mondja meg, hogy működnek-e a döglött billentyűink. Kibe lehet őket kapcsolni, mert rengeteg programfunkcióval öszszevesznek, például a modern programokban a Ctrl-T nyit új
fület és a Ctrl-W csukja be a régit, de nálunk ezek ékezeteket
adnak. A három utolsó változó a prevchar az előzőként összeállított karakter tárolására, k az éppen elkészítendő karakter
számára és storedchar egy további karakternek, az ismétlőfunkcióhoz.
Van néhány hotkeyhez nem kötött rutinunk és függvényünk.
A legfontosabb az uni függvény, a program egyetlen olyan
része, amit nem én írtam, készen vettem át az AHK egyik fórumából. Arra szolgál, hogy a hexakódban megadott karaktert kiküldje a rendszernek. Az itt használt példány egyúttal tárolja is
prevcharban, de csak ezt a két sort írtam hozzá.
uni( p_text ) ; 4 DllCalls/char + 1, reduced from
20/char + 1
{
global prevchar
prevchar:=p_text
event_count := ( StrLen(p_text)//4 )*2

VarSetCapacity( events, 28*event_count, 0 )
base = 0
Loop % event_count//2
}
StringMid code, p_text, 4*A_Index-3, 4
code = 0x4%code%
DllCall("RtlFillMemory", "uint", &events + base,
"uint",1, "uint", 1)
DllCall("ntoskrnl.exeRtlFillMemoryUlong",
"uint",&events+base+6, "uint",4, "uint",code)
base += 28
DllCall("RtlFillMemory", "uint", &events + base,
"uint",1, "uint", 1)
DllCall("ntoskrnl.exeRtlFillMemoryUlong",
"uint",&events+base+6, "uint",4, "uint",code|
(2<<16))
base += 28
{
result := DllCall( "SendInput", "uint",
event_count, "uint", &events, "int", 28 )
if ( ErrorLevel or result < event_count )
MsgBox SendInput failed`nErrorLevel = %ErrorLevel
%`n%result% events of %event_count%
}

Én sem értem, de elég, hogy működik.
Van négy függvényünk switchtwo… switchfive néven, amik
arra szolgálnak, hogy 2, 3, 4, 5 karakter között lehessen cserélgetni. Megmutatom a hármast.
switchthree(a, b, c)
{
global prevchar, k
if(prevchar==a)
k:=b
if(prevchar==b)
k:=c
if(prevchar==c)
k:=a
}

Hívni úgy lehet őket, hogy például
switchtwo("004f", "00d6") ; O Ö

vagy

switchthree("006f", "020d", "0151") ; o ȍ ő

A döglött billentyűk rutinjaiban ilyen sorok vannak, a végükön megjegyzésben mindig ki vannak írva a karakterek is. Az
első példa az umlaut rutinjából való, a második a dupla vesszőéből, ami mindkét irányú dupla vesszőt megcsinálja. (És azért
először a fordítottat, mert az gyakran kell a délszláv nyelvekhez, a magyar ő betű meg amúgy is rajta van a rendes billentyűzeten, csak a teljesség kedvéért van meg itt is.)
A rutinok segítségével két–öt betű tekergethető ugyanannak a
döglött billentyűnek a nyomkodásával. A legtöbbször csak kettőt váltogatunk, ugyanazt az ékezetet föltesszük, levesszük. Ezt
a függvényt a mostani állás szerint több mint ezerhatszáz helyről hívjuk meg, ami viszont nem jelent ugyanennyi különböző
karaktert: a többékezetes betűket több helyről is el kell érnünk.
(1454-féle karaktert tudunk előállítani, nem számítva az
U+0080 alatti kódokat, de persze nem mindet döglött billentyűkkel.) Három karaktert több mint ötven helyen váltogatunk,
négyet hét helyen, ötös csoportunk pedig csak három van.
Lássuk tovább. Van egy ikoncserélő rutinunk, ezt nem mutatom, mert más alkalmazásnál úgyis teljesen másképpen kell
megírni; az éppen bekapcsolt üzemmódváltozók alapján összeállítja az érvényes ikon nevét és kiteszi. Huszonöt különböző
ikonfile-t használunk, egyet A Windowsom tálcája című cikkben is megmutattam. Az ikon bal felső sarkában a színes téglalap jelzi a kiosztást: zöld = magyar, piros = cirill, kék = görög.
A jobb felső sarokban a K betű színe az automata nagybetűt
jelzi: barna = kikapcsolva, zöld = bekapcsolva és a következő
betű kicsi lesz, fehér = bekapcsolva és a következő betű nagy
lesz. Balra lent a Č betű mutatja a döglött billentyűket: barna =
kikapcsolva, sárga = be. Jobbra lent pedig az ANSI üzemmód
A betűje, barna = kikapcsolva, piros = be. Ez például blogíráshoz kell, mert a blogot mindmáig ANSI-ban írom. És van egy
ikon, ami az egész billentyűzet kikapcsolt állapotát jelzi.
Lássuk mármost a billentyűk rutinjait. Három csoportba sorolhatók: funkció-, írógép- és döglött billentyűk. Kezdjük a funkcióbillentyűkkel: nyolcan vannak.
Ctrl ` kapcsolja ki-be az egész billentyűzetet.
Win ` váltja az automata nagybetűt.

Alt ` váltja az ANSI módot.
PrintScreen, Scroll Lock és Pause kapcsol magyar, cirill, illetve görög kiosztásra.
LShift & RShift kapcsolja be-ki a döglött billentyűket.
Vagyis az összes hotkeyra kiad egy toggle parancsot, átváltja
az accenthotkeys változót (aminek az értékét voltaképpen csak
az ikonválasztásnál használjuk) és meghívja az ikonmutató rutint.
LControl & RControl „megöli” az előző karaktert. Ez akkor
kell, ha egy döglött billentyű önálló karakterét akarjuk használni, de előzőleg már lenyomtunk egy olyan betűt, amire a dögbill hatással van. Például a Ctrl-P a pont ékezet dögbillje. Ha e
Ctrl-P-t nyomunk, ė betűt fogunk kapni. Ugyanakkor önállóan
a Ctrl-P a középső pontot · adja. Ha egymás után kell e és középső pont, akkor a kettő között megöljük az előző karaktert: e,
két Ctrl egyszerre, Ctrl-P. Eredmény: e·. A megölést a kurzormozgató billentyűk, az Enter és a szóköz is elvégzi, mert nagyon kellemetlen, ha az előző szóban, esetleg a szöveg egész
más részén percekkel ezelőtt utoljára leütött betűre a később
megnyomott dögbill még mindig reagál.
Az írógépbillentyűk egyszerűen a beállított üzemmódnak megfelelően kiválasztják a szükséges karaktert. Részlet az A betű
kódjából:
$a::
if(layout=0)
{
if(autocaps=1 and caps=1)
{
send A
prevchar:="0041"
}
else
{
send a
prevchar:="0061"
}
caps=0
gosub showicon
}

Itt azért kell némi magyarázat. Az angol ábécé betűit nem az
uni függvénnyel küldjük ki, hanem senddel, mert különben
egyes programok nem reagálnak rájuk mint gyorsbillentyűkre.
Emiatt viszont a prevchart külön be kell állítani a betű kódjára,
hogy egy esetleges későbbi dögbill tudjon rájuk reagálni. A rutin egyébként kétfelé ágazik: ha nagybetűs módban vagyunk
(autocaps) és most éppen nagybetűt kell adni (caps), akkor
nagy A-t küld ki, különben kicsit. Aztán rögtön nullázza a capsot és újrarajzoltatja az ikont.
Nézzük meg a latin részletet egy ékezetes betűnél.
$-::
if(layout=0)
{
if(autocaps=1 and caps=1)
uni("00dc") ; Ü
else
uni("00fc") ; ü
}
caps=0
gosub showicon

Amint látható, itt nincs send, egyből unival megy ki a karakterünk. Mindegyik ilyen, két kivétellel: az ő és ű esetén el kell
döntenünk, Unicode legyen-e vagy ANSI.
$[::
if(layout=0)
{
if(autocaps=1 and
if(ansi=1)
uni("00d5") ;
else
uni("0150") ;
else
if(ansi=1)
uni("00f5") ;
else
uni("0151") ;
caps=0
gosub showicon
}

caps=1)
Õ
Ő
õ
ő

A cirill és görög betűk ugyanígy jönnek, például:
if(layout=1)
{
if(autocaps=1 and caps=1)
uni("0414") ; Д
else
uni("0434") ; д
caps=0
gosub showicon
}

Mint látható, az automata nagybetűzést a cirillnél és a görögnél is szolgáltatjuk, én nagyon tudom ajánlani, egyszer kell végigírogatni és rengeteg időt megtakarít az ember használat közben.
A pont, Shift-1 és Shift-/ billentyűk beépített funkciójukat
adják (. ! ?), emellett pedig
if(autocaps=1)
{
caps=1
gosub showicon
}

– minden szócséplés helyett. A számjegyek 1-től 9-ig egyszerűen csak kiküldik a számjegyet, de emellett a kódját is tárolják, mert némelyik dögbill számjegyre is reagál.
Magyar írógépkiosztásunk a következő:
ű 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ö ü ó í
q w e r t y u i o p ő ú
a s d f g h j k l é á
z x c v b n m , . illetve Shifttel
0 ! @ * ’ % / = ( ) Ö Ü Ó Í
Q W E R T Y U I O P Ő Ú
A S D F G H J K L É Á
Z X C V B N M ; : ?
Figyelmet érdemel, hogy az ű betűnek nincs nagy párja, a
nulla jön helyette, mert a nagy hosszú Ű nagyon ritka betű, és
az automata nagybetűvel könnyen előállítható. Az aposztróf

pedig nem a régimódi U+0027 ' aposztróf, hanem a rendes
nyomdai U+2019 ’ változat.
A cirill kiosztás nem arra szolgál, hogy oroszok vagy bolgárok tudjanak vele dolgozni: saját magamnak csináltam. Tehát
ilyen:
ј 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ё э ъ
щ ш е р т ь у и о п ж ю
а с д ф г х й к л ы я
з ч ц в б н м , . A Ј betű a szerb j, egyszerűen azért, mert nem tudtam hova
tenni és volt egy szabad billentyűm kéznél. Ctrl-lal, dögbill
módban az ukrán és a szerb ábécé betűi mind megvannak. A
magánhangzók a hangsúlyjeles változataikat adják, amik nincsenek meg a Unicode-ban, én rajzoltam meg őket a TESZ számára, tehát csak a TESZ-hez való fontban jelennek meg. De állandóan kellenek.
A görög kiosztás:
ὰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ᾱ ᾶ ᾳ
θ ω ε ρ τ ψ υ ι ο π ἁ ἀ
α σ δ φ γ η ϑ κ λ ϊ ά
ζ ξ χ ς β ν μ , . ;
A görögnél a dögbillek sima billentyűk, Ctrl nélkül. Önállóan
az ékezetek önálló alakjait adják; a dialitika billentyűje az ano
teleiát, a makroné pedig a keraiát, Shifttel az alsót. Dögbillként
Shift-makron = vrachy. A Shift-V és Shift-J nem ad karaktert.
Van továbbá egy garnitúra speciális karakterünk, amik kiosztástól függetlenül elérhetők, ezeket érdemes felvenni más nyelvű billentyűzeteknél is.
Win gombbal:
- ° (fokjel)
=©
\§
[+
] – (gondolatjel)
; _ (aláhúzásjel)
' " (ASCII idézőjel)
,„
.”
/…

Shift-Winnel:
1¡
=&
[#
]$
/¿
Ctrl-lal:
[[
]]
,<
.>
S végül a dögbillek. Ctrl-lal jön mindegyik, ezt külön nem is
mondom, a teljes készlet:
' vessző, ć ǵ ḱ ĺ ḿ stb., összesen vagy százhúsz karakter, hiszen a TESZ-nek nagyon bőséges készlete van.
- fordított vessző, à è ỳ, kilencven darab.
T vízszintes vonal, ā ē ȳ, kereken száz.
; hacsek, č š ž, ötven darab.
A kalap, â ĉ ĵ, közel hetven darab.
P felső pont, ċ ġ ż, nyolcvan.
L alsó pont, ạ ẹ ḳ, nyolcvan.
D umlaut, ä ö ẅ, nyolcvan.
S tilde, ã ñ ỹ, negyven.
U csónak, ă ğ ŭ, hatvan.
M fordított csónak, ȃ ȇ ȓ, húsz.
O karika, å ů, húsz.
Q karika alul, ḁ, húsz.
J farkinca, ą ç ļ, ötven.
W dupla vessző, ȁ ȑ ű, közel húsz.
K áthúzás, đ ł ø, húsz.
E kis e alakú ékezet (o, u, v, w fölött használták a középkorban), tíz.
1 hacsek alul (lefelé mutató hegyes), harminc.
2 kalap alul, ḓ ḙ, negyven.
3 balra mutató hegyes alul, húsz.
4 jobbra mutató hegyes alul, harminc.
5 vidám, ḫ, negyven.
6 szomorú (lefelé mutató ívelt alul), közel húsz.
7 index (felső vagy alsó indexbe tett betűk), negyven.

8 cirill (külön dögbill a fonetikai céllal használt э л ъ ь betűk
számára).
9 egyéb ékezetek: aláhúzás, alsó tilde, alsó umlaut, aposztróf
stb., negyven.
\ fejreállított betű, ǝ ɐ ɔ, harminc.
/ egyéb speciális módosítások, hetven. Itt van például az f betűből a ſ, az s-ből a ß, az a-ból az æ stb.
Végül pedig a Ctrl-= az ismétlőgomb: az esetleg három-négy
gombnyomással előállított utolsó karaktert még egyszer kiteszi.
Nagyon praktikus, ha ugyanaz a betű többször van a szóban,
mert például hosszú mássalhangzó, vagy magánhangzó, ami
végigvonul a szón, hiszen a rokon nyelvekben is megvan a
hangrendi egyeztetés. Ráadásul nekem van egy betűcserélő
gombom is, a Tab (nem része ennek a billentyűzetnek, az Abbyyhez való külön makrócsomag tartalmazza), ez felcseréli a
kurzor előtt levő két betűt. Így ha egy olyan szóra van szükségem, mint medve, de mondjuk az e-k helyén két egyforma, nagyon bonyolult betű, akkor leütöm az m-et, elkészítem a bonyolult betűt, aztán nyomok egy ismétlést: most mee van odaírva, két bonyolult e betűvel. Lenyomom a d-t és meedet kapok,
lenyomom a Tabot, lesz belőle mede, lenyomom a v-t, lesz medev, megint a Tabot, és kész a medve. Mindez azért, mert az ismétlőgomb nem tesz különbséget bonyolult és egyszerű betű
között (megtehetné, de ez nem volt nekem fontos), tehát ha a
medv után nyomnám le, akkor a v-t ismételné.
Ezt a rakosgatósdit ritkán szoktam csinálni, főleg ha a bonyolult betű példányai messzebb vannak egymástól; olyankor inkább összerakom a betű mindegyik példányát újra. Nem tart
soká.
Lássuk mármost a dögbillek programját konkrétan. Legyen a
példa a cirillesítő, ami csak négy betűt tartalmaz.
$^8::
k:=""
switchtwo("0065",
switchtwo("006c",
switchtwo("0071",
switchtwo("0079",
if(k<>"")
{

"044d")
"043b")
"044a")
"044c")

;
;
;
;

e
l
q
y

е
л
ъ
ь

}

send {bs}
uni(k)

Ez az egész. A switchtwo dolga eldönteni, hogy mit adjunk
vissza. Ha az előző karakter e betű volt, akkor egy cirill e-t tesz
a k változóba; ha l volt, akkor л-et, és így tovább. Ha k nem
üres, vagyis a switchtwo talált valamit, akkor kiküldünk egy
backspace-t, ezzel töröljük az eredeti betűt, és kiküldjük az új
karaktert.
Ha a Ctrl-8-at úgy találtuk megnyomni, hogy a felsorolt négy
cirill betű valamelyike volt előzőleg kiküldve (kézzel megnyomva vagy egy előző Ctrl-8 által előállítva, ez mindegy), akkor a switchtwo azt is észreveszi, és kiküldi helyette a megfelelő latin betűt.
Magát a billentyűzetprogramot nem tervezem publikálni.
Annyira speciális, egyedi feladatra készült, hogy más felhasználásra nemigen alkalmas. De az itt leírt módszertani ismertetés segítségével az olvasó már elkészítheti a sajátját – vagy
megkérhet engem, hogy csináljak neki. Szívesen. Imádok ilyeneket bütykölni.

2011.12.21.

Hülyék-e a felhasználók?
Több mint huszonöt éve foglalkozom számítástechnikával.
Rengeteg hibával találkoztam, és rengeteg felhasználónak segítettem elhárítani őket. Sokszor távközléssel, sokszor olyanoknak, akik nem értettek a számítógéphez, és sokszor ez a kettő
egyszerre. Azt hittem, huszonöt év alatt már mindent láttam.
Aztán belefutottam egy nagyszerű gyűjteménybe, és megtudtam, hogy én még nem láttam semmit. A helpdeskesek meg a
szervizesek, ők igen. A gyűjtemény a Computer Stupidities címet viseli, és az olvasónak csak azzal a figyelmeztetéssel ajánlom, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas hatásokat tar-

talmaz. Konkrétan mellkasi és horpasztáji fájdalmakat okozhat,
erős könnyezést, légzési nehézségeket, amikor az ember fékevesztetten röhög az olvasottakon. És elég magas szinten kell
hozzá tudni angolul. Rövidített, átdolgozott idézeteket viszont
mutatni fogok belőle, amikhez nem kell tudni angolul, viszont
a fiziológiai hatások ugyanúgy meglesznek. Gyenge idegzetűeknek nem ajánlanám…
Ugyanis leszűrtem egy-két tanulságot, és ezekről szól ez az
írás.
Mielőtt továbblépünk, szögezzünk le valamit. A címben és a
cikkben többhelyütt a hülye szó szerepel a felhasználók jellemzésére. Azért választottam ezt a szót, mert egyrészt rövid, másrészt mert a bennfentes számítástechnikusok általában ezzel
vagy efféle szavakkal illetik a tudatlan felhasználót, tehát ismerős nekik. A felhasználó azonban nem mindig hülye, vagy ha
igen, az nem mindig az ő hibája. Maga a gyűjtemény (rövidítsük CS-nek) is leszögezi, hogy nem az a célja, hogy kifigurázza a tudatlan felhasználókat; más kérdés, hogy szerintem leginkább erre a célra alkalmas. Kompilátora, Samuel Stoddard helyesen különbséget tesz felhasználó és szakember között; előbbinek nem kell tudnia dolgokat, amik utóbbitól elvárhatók,
mindazonáltal némi józan észt az előbbitől is megkívánhatunk.
Mindazonáltal a CS-ben is akadnak esetek, amik nem lennének odavalók, egy-két példányt felmutatok majd. Például az elvárások szintje miatt: ha valakivel szemben olyan elvárást támasztunk, ami nem lenne jogos, persze hogy hülyének fog tűnni.
Kezdetnek egy eset, ami nem onnan van, személyes tapasztalat. Ismeretségi körömben több abszolút laikus akad, olyanok,
akik nem tekinthetők felhasználónak, mert soha életükben nem
nyúltak számítógéphez (többségük idős ember, tehát a „soha
életükben” nyolc-kilenc évtizedet jelent). Egyiküknek valamikor nyomtatnivalót készítettünk elő, és poros volt a monitor.
Megkérdezte, hogy ez nem fog-e látszani a nyomtatáson.
Ilyenkor persze mosolyog az ember, de ez az az eset, amikor
a felhasználó (aki nem is felhasználó) tényleg nem hülye. Akinek soha semmi köze nem volt és szándéka szerint nem is lesz

a számítógépekhez, annak egyszerűen nem kell tudnia a választ
semmilyen számítástechnikai tárgyú kérdésre.
Ezért helytelen szerepeltetni a CS-ben azt az esetet, amikor a
tévében látnak egy Pentium-reklámot, és egy lány megszólal:
„De mit az ördögöt csinál az a Pentium izé a számítógépekben?” A fáma nem szól arról, hogy az illető valaha látott volna
eleven számítógépet, bármi köze lenne hozzájuk, tehát miért
kellene tudnia? Helytelen pellengérre állítani azt is, aki elmondta, hogy nincs számítógépe – könyvalakban nem jelent
meg az Internet? Vagy azt a biológust, aki felhívta az antivíruslabort, még a számítógépvírusok kezdeti napjaiban, és megkérte őket, nem mutatnának-e meg neki egy ilyen vírust mikroszkóp alatt.
Ha viszont a memóriabővítés módjáról kapott magyarázat
után a felhasználó megkérdezi, hogy ehhez föl kell-e nyitni a
gépet, és ez a felhasználó – mérnök… akkor baj van.
S még valamit szögezzünk le: a játék nem babra megy. Adott
esetben talán csak a hozzáértő barát, rokon idegeit nyúzza
tönkre a laikus, de a helpdeskesek és szervizesek nagyobb dózist kapnak belőlük, és vagy kifejlesztenek valamilyen immunitást, vagy elpusztulnak. Vagy éppen kirúgatják magukat, mert
attól, hogy valaki fizet, csak az elvárásai nőnek meg, a szaktudása nem – és vannak rá példák, hogy a főnök is a hülye felhasználónak hisz.
De a laikus leginkább a saját életét nehezíti meg azzal, ha
huzamosabb ideig nem tanulja meg, amit pedig tudnia kellene.
No meg gyakran okoz anyagi kárt, legtöbbször saját magának
vagy a munkaadójának.
Még egy megjegyzés. A CS anyaga nagyrészt a kilencvenes
évekből való, a számítástechnika akkori állapotát tükrözi. Ami
eléggé különbözik a maitól. A történetek egy része sajnos csak
akkor érthető, ha az olvasó ismeri annak a kornak a számítástechnikáját, szaknyelvét; más történetekhez viszont a mai technika ismerete is megfelel. És persze sok történet élvezhető minden szakirányú képzettség nélkül is.

Első tanulság: a felhasználót
gyakran mi tesszük hülyévé
– Sajnos ez a program csak Windows alatt fut.
– Nem tudom átvinni a gépet az ablak alá, mert ott van a radiátor.
– Maguknál Windows van?
– Nem, légkondicionálás.
– Windows alatt jelentkeznek a problémák?
– Nem, az asztalom az ajtó mellett van. De jó, hogy mondja,
mert a kollégám az ablak alatt ül, és nála minden rendben.
A számítástechnikusok egyik legnagyobb galádsága, hogy előre megfontolt szándékkal összezavarják a felhasználót. A mutatott példák csak az angolban fordulhatnak elő, de lesz olyan is,
ami magyar környezetben is. Persze nyugodtan minősíthetjük
hülyének azt a felhasználót, aki még nem hallott a Windowsról,
de ettől még tény marad, hogy az illetőt és hasonszőrű társainak millióit az tette hülyévé, aki (valamikor 1981 és 1983 között) elnevezte a Microsoft grafikus felületét. A név persze logikus és kézenfekvő, de az akkor is az ő anyanyelvük egyik
közismert főneve többes számban. Az viszont már bonyolultabb probléma, hogy Mibe kerül a Windows? És mindegyik ablakot külön kell megvenni? – mert itt a felhasználó nyilvánvalóan érti, hogy a Windows nem a ház ablakait jelenti. Alternatív
változat: Ó, száz dollár nagyon sok a Windowsért. Nem vehetnék csak egy ablakot?
Hasonló: Azt mondták, hogy 98 ablakot kapok ezzel a számítógéppel. Hol vannak?! Egy másik felhasználónak a szakember
megmutatta, mi az, hogy ablak és mire használható. A felhasználó nagyon örült neki, főleg mert ebből kilencvenöt van ám a
gépben!
Van nehezebb eset is. „Baj van az ablakaimmal. Az egyik
nem működik, a másik pedig eltört.” „Milyen Windowst használ?” „1984-es Honda Accordom van.”

– Először is lépjen be a programmenedzserbe.
– Programmenedzser?! Mit akar a programmenedzserrel?
Azt se tudom, hogy a közvetlen menedzserem kicsoda, nemhogy
a programmenedzser!
Ma már sokan nem tudják, hogy az 1995 előtti Windows-változatokban volt egy Program Manager nevű program, ami a többi
program elindítására szolgált; a mai Start menünek feleltethető
meg. Ugyanakkor viszont ez a kifejezés a céges hierarchia egy
adott pontján levő személyt is jelölhet, és ha a felhasználó
olyan cégnél dolgozik, ahol van ilyen, kész a félreértés.
A számítástechnikusok nagy galádsága, hogy a dolgoknak
összekeverhető neveket adnak. A számítástechnika amúgy is
egy olyan tudomány, amiben könnyű összekeverni a dolgokat.
A sógorom új számítógépet vesz a nővéremnek a születésnapjára. Azt mondta, megveszi a Google-t is hozzá. A nővérem nagyon szerencsés. Ezen persze röhögünk, és igazunk is van, de
várjunk csak egy pillanatot. A Google, értve ezen nyilván a keresőt, egy program. A Windows is egy program. Ha a Windows fizetős, honnan tudhatná a mezei emberke, hogy a Google ingyenes? Ehhez szakembernek kell lenni.
Ha ehhez még hozzátesszük az összekevert neveket, végképp
megkavarjuk a felhasználót. Teszem azt, a CS állandóan CPUnak nevezi a számítógép házát, ami az alaplapot, a tápot, a belső perifériákat tartalmazza. Tényleg van egy ilyen elnevezése
az amerikai szaknyelvben, de a CPU akkor is azt jelenti, hogy
processzor, Central Processing Unit, egy mikrocsip az alaplapon. És ha a felhasználó ezt véletlenül ismeri, a szaki meg a
bennfentes metonímiát használja, kész a félreértés. (Metonímia
az, amikor egy ország fővárosának nevét, esetleg a Kreml vagy
Fehér Ház szavakat használjuk, amikor az adott ország kormányzatára gondolunk, Hollywoodot mondunk „amerikai filmipar” értelemben, holott az Los Angeles egyik városrésze stb.)
Ráadásul hebehurgya angolsággal semeddig se tart a CPU betűket a Com-PU-ter rövidítésének felfogni, erre is van példa a
CS-ben.
A számítástechnikai szaknyelv tele van ilyen többjelentésű
szavakkal. A floppy, amíg használatban volt, többféle adathor-

dozót jelentett, amik közül a kilencvenes évek egy részében
kétféle méret volt forgalomban. Technikailag ezek persze mind
floppy, azaz hajlékony lemezek voltak, ámbár a 3,5 hüvelykes
lemezek kemény borítása nem volt hajlékony, ami megzavarta
azokat, akik ismerték a szó eredeti jelentését – például mert angol az anyanyelvük. (Ugyanakkor viszont a CD-t és a DVD-t a
szaknyelv kristálytisztán megkülönbözteti, de külsőre teljesen
egyformák, ami meg máshogy kelt zavart.)
Angol anyanyelvű felhasználókkal nem lenne szabad olyat
csinálni, hogy lemezt küldenek nekik, aztán megkérdezték,
hogy installálták-e a szoftvert. Milyen „puha árut”? Amit küldtünk. Az nem volt puha! Kemény műanyagból volt!
A powered igenevet némelyik gyártó nagyon szereti; úgy fordítható, hogy „…által működik”. Csakhogy a gyártó ezt úgy érti, hogy az az operációs rendszere, a felhasználó pedig a szó
hagyományos értelmére, az energiaellátásra asszociál. „Nem
kapcsol be a palmtopom.” „Talán lemerült az elem.” „Nincs
benne elem. Ez Windows powered.”
A copy és paste szavakat a magyar szaknyelv is használja, de
bennünk nemigen tudatosul, hogy a paste angolul csirizt jelent
(a magyar pasztával azonos). A felhasználó pedig nem érti,
hogy ha csirizzel kell beragasztani a képet az oldalra, akkor minek a számítógép. „És egyáltalán, mindent össze fogok kenni
csirizzel!”
Hogyhogy MAC Address? Nekem PC-m van, nem Macem! Ez
tipikus példája az egyszerre használatos, többjelentésű fogalmak okozta zavarnak. Az Apple Macintosh gépek beceneve
1984 óta Mac, és ez egyike azoknak az Apple-platformon használt szavaknak, amiket a PC-sek is ismernek. Következésképpen a Media Access Control szavak kiválasztása és rövidítése –
ami később történt, bár nem tudom, mikor – nagyon szerencsétlen ötlet volt. Persze nem könnyű rövidítést választani, hiszen az angol ábécéből képezhető alig tizenhét és fél ezer hárombetűs rövidítés túlnyomó részét a számítástechnika már felhasználta, sokat közülük többször is.
Ilyen hárombetűs rövidítés például a COM. Csak ami közismert a jelentései közül: a command típusú programfile-ok kiterjesztése a DOS alatt (például command.com); a soros port; a
Windows egyik belső kommunikációs rendszere; és a commer-

cial rövidítéseként a kereskedelmi website-ok TLD-je (google.com). (A computer szóról nem is beszélve.) Sokszor mi magunk is összekeverjük, ha a kontextus nem egyértelmű, hát
még a laikus. Egyébként a Windows COM interfészrendszerének részleges továbbfejlesztése a .NET nevet viseli, ami direkt
ugyanolyan, mint a .net TLD, csak aki nem pont ebben programoz, az egy pillanatra mindig csak bambán néz, amikor szóba
kerül a .NET rendszer. Jut eszembe: „Ismersz programnyelveket?” „Igen: .com, .net és .org.”
Laikus szemmel nyilvánvaló, hogy ha X hárombetűs rövidítés nem egyezik meg Y hárombetűs rövidítéssel, akkor a két
dolog nem kompatibilis és kész. „Mindjárt átküldöm a képet
FTP-n.” „Az nem jó, mi csak JPG-t tudunk használni.”
Nem ritka, hogy a HTML-ben kezdőként bukdácsoló felhasználó a Hotmailtől kér segítséget, hiszen hát ugye ő Hotmail
nyelven programoz.
A CD ismert szó a számítástechnika világán kívül is, de mi
kitaláltuk azt, hogy CD-ROM. Aztán a felhasználó beteszi a
CD-t, és keresi, hogy hol van a ROM.
„Nem fér rá a file-om erre a floppyra.” „Biztos nincs elég
hely rajta.” „Dehogy, ez egy hárommegás lemez.” „Három?!”
„Három hát, nézd, rá van írva: 3M.” Igaza van a felhasználónak. Ha naponta látja, hogy 15 M formában szokták leírni a tizenöt megabyte-ot, akkor a 3M-ről nem fog arra asszociálni,
hogy Minnesotai Bányászati és Termelő Társaság, hiába kezdődik ez angolul három M-mel (és egy C-vel). Azt hiszem, a
cég alapítói 1902-ben nem számítottak rá, hogy a lusta számítástechnikusok egyszer majd nemhogy MB-vé rövidítik a megabyte szót, hanem egyetlen M-mel elintézik. Pedig hát ez ellentétes az SI-rendszerrel (ami nem nagy gond, a számítástechnika dugig van saját találmányú mértékegységekkel, amik egytől egyig összeegyeztethetetlenek az SI-vel – a prefixek kettős
használata mellett igazán nem csoda, hogy még a mértékegységet is elhagyjuk a prefix mögül), ráadásul többértelmű, hiszen a
mega lehetne megahertz, megaflop, megapixel, meg a jó ég
tudja.
Akadt, aki nem tudta hova bedugni a billentyűzetet. A support segített megkeresni a csatlakozót a színkód alapján, de a

felhasználó tiltakozott, mert oda az van írva, hogy PS/2, neki
pedig nincs PlayStation 2-ese.
Némelyik felhasználó nem érti, hogy miért nem csomagolódnak ki a ZIP archívumai, hiszen rátette ZIP meghajtóra!
Volt felhasználó, aki letörölte a fölösleges Excel-táblázatokat, hogy több helye legyen. Excel-táblázat az, aminek a végére
az van írva, hogy exe.
Az angolban emberkínzás, hogy a gép központi chipje processor, a szövegszerkesztő meg word processor, de ez még
hagyján. Desktop azt jelenti, hogy íróasztal, illetve annak lapja.
Ez önmagában olyan fogalom, ami jelen van minden irodában,
de két számítástechnikai jelentése is kialakult. 1. Asztali számítógép (desktop computer vagy röviden desktop). 2. A Windows
képernyőjének Asztalként magyarított része. Mármost amikor a
helpdeskes ez utóbbit szeretné elérni a telefonon irányított felhasználóval, akkor jönnek a nincsen desktopom: laptopom van
szövegű válaszok, meg amikor a felhasználó negyedóráig keresi a kívánt ikont a desktopon, míg végül kiderül, hogy ő a monitor és a billentyűzet környékén, az íróasztalon keresgélt vadul.
Egy gépet megöltek azzal, hogy memóriateszt közben a dumping physical memory üzenet jelent meg, amitől a felhasználó
sikoltozni kezdett és kirántotta a gépet a konnektorból. Mi történt, nézett rá döbbenten a szakember. „Nem láttad? Úristen!
Elkezdte kihajigálni a RAM-csipeket és a wincsit a gépből!” A
befejezetlen memóriateszt miatt a hibát nem lehetett kijavítani
és végül venni kellett egy új gépet. Igen, mert to dump angolul
azt jelenti: kiönteni, kiborítani (lásd a magyar dömper, dömping szavakat), de a szaknyelv ezzel illeti a memória kilistázását is. A felhasználónak pedig mi sem természetesebb, mint
hogy feltételezi külön a hardver eltávolítására alkalmas izomzat meglétét a gépben.
A gépem azt mondja, hogy Netscape Navigator Bus Error.
Azt hiszem, a gyerek belerakott egy játék buszt a gépbe. Szerencsére ez a busz nem az a busz, de az a feltételezés is természetes, hogy ha a gyerek csakugyan ezt tette volna, akkor a gép
felismeri, hogy amit beleraktak, az egy busz.
Angolul boot a számítógép el- vagy újraindítása, de ez a szó
csizmát is jelent, és mint a legtöbb tárgy neve, egyúttal a tárgy

használatára vonatkozó igeként is alkalmazható. Amikor tehát
a felhasználót megkérték, hogy indítsa újra a számítógépet, akkor hibátlan angolsággal belerúgott egy iszonyatosat, és közölte, hogy ez nem segített.
Az internet jóval előbb lett felkapott divatszó, mint ahogy az
emberek megértették volna, hogy az micsoda. Mindenki internetet akart, és az árát szerették volna tudni. Meg akarom venni
az Internetet. Mennyibe kerül? (Akkoriban még nagy I-vel írtuk.) Avagy: Mennyibe kerül felinstallálni az Internetet?
Avagy: Tudsz adni nekem egy lemezt, amin rajta van az Internet? És: Három hónap szabadságra megyünk, addig leállítanák az Internetet? Ezeket azért sorolom az összekevert kifejezések közé, mert arra tippelek, hogy a felhasználók többsége
arra a programra gondolt, ami a net használatához kell. A Windows akkori változatai nem tartalmaztak semmilyen netes
funkciót beépítve, magához a csatlakozáshoz is külön program
kellett, no meg böngésző, levelezőprogram stb. A felhasználók
hallhattak erről valamit, de a fogalmak összezavarodtak a fejükben. A „meg akarom venni az Internetet” abból rövidült le,
hogy Internet-hozzáférést, az „állítsák le az Internetet” pedig a
szolgáltatásra vonatkozik, nem akar számlát fizetni, amíg nyaral. Csak nem tudja a megfelelő szóval kifejezni.
Máskor viszont „internet” jelenthet egy adott website-ot, honlapot, a szervert, amihez a felhasználó csatlakozik, nagyon
gyakran pedig nem tudni, hogy mit ért a felhasználó „internet”
alatt.
Felhasználó: – Azt hiszem, elrontottam az internetet.
Support (felháborodottan): – Szóval maga volt az!
Felhasználó (klikk)…
Egy szakember átengedte a gépét a szomszéd hölgynek, aki
egy darabig tanulmányozta, majd kijelentette: Némi angol irodalmat is kellene szereznie az internetjére. Csak számítógépes
dolgokat találok. Az egyetemi számítógépeknek van ilyesmi az
internetjükön, esetleg kérnie kellene egy másolatot. Valószínű,
hogy a könyvjelzők használatára volt beidomítva, mert ez az
egyetlen dolog, ami különbözik, amikor az ember másik gép
elé ül le netezni. A szakembernek számítástechnikai oldalak
voltak bekönyvjelzőzve, az egyetemen pedig angol irodalom.

Rosszabb, amikor a felhasználó panaszt tesz, mert ő kifejezetten kérte, hogy ne programozzanak pornográfiát az internetjébe, és mégis megtették.
Egy cég rendszeresen kapott reklámkatalógust tűzvédelmi felszerelésekről. Szórófejek, füstérzékelők, mindenféle. Hogy ki
tette őket a címlistára, nem tudni: ők számítógépekhez való
tűzfalakkal foglalkoztak.
A laikus lehet a maga területén nagyon tudós, művelt ember, de
lehet átlag alatti műveltségű is. Utóbbinak sok gondot okoznak
a „hosszú szavak”, amikkel az angolban mindig bajuk van a
képzetlen embereknek, de a programok elhalmozzák őket ilyenekkel. A DOS azt mondja, hogy jelentéktelen memóriám van.
Ez elég baj, de talán nem akkora, mint az, hogy kevés – a felhasználó az insufficient helyett insignificantet olvasott. De lehet szegény ember gépének fertőző memóriája is (contagious),
ahelyett, hogy folyamatos (continuous). De átalakul ez a szó
contentiouszá is, mint például van 384 ezer szabad veszekedő
memóriám. A technical support, műszaki támogatás helyett viszont a testical support (heretámasztó) már enyhén kínos.
Azért abban reménykedem, hogy művelt emberek már jobban
boldogulnak ezekkel; legalábbis zavarna, ha egy pilóta leszálláskor összekeverné az approachot a cockroachcsal (megközelítés kontra csótány).
Némelyik felhasználó megkavarásához nem kell hosszú szó
se, elég, ha a speciális jelentésű szavak kellő töménységben érkeznek. Egynél több egyszerre, az már elég tömény: van egy
átkozódó fényreklámom, mondja, mert ezt jelenti a cursing flasher, ahelyett, hogy flashing cursor, vagyis villogó kurzor.
Volt felhasználó, aki card game-et szeretett volna, kártyajátékot, és az eladó pókerprogramot kínált neki. Nem, ő kormánykereket vett. Akkor car game-et, autóversenyjátékot akart adni
neki, de a vevő nem tudta bedugni a kormánykereket, ezért neki kellett egy kártyajáték. Végül kiderült, hogy game cardot
szeretett volna, vagyis játékvezérlő kártyát, amibe a kormánykereket csatlakoztathatja.

Ronda dolog a programozóktól, hogy a rendszereket telerakják
dolgokkal, amiket a felhasználó nem ért vagy félreért. Mint
például az, akinek a Windowsa induláskor rengeteg programot
töltött be, aztán persze csigalassú volt. Kiderült, hogy minden
programot berakott a Startup menübe, mert startup elindulást
jelent, és azt akarta, hogy elinduljanak a programjai.
Egy másik felhasználó több helyet szeretett volna a wincsijén, ezért letörölte az üres file-okat. És elmagyarázta a szakembernek, mik az üres file-ok. A file-kezelőben minden file-nak
van egy kis képe (ikonok), és aminek nincsen, az üres file.
Úgyhogy letörölte a Windows rendszerfile-jainak nagy részét.
Azóta persze sok víz lefolyt a Sammamishon, és a Windows
ma már elrejti a rendszerfile-okat a felhasználó elől. Ha tudja.
Csak magunkat okolhatjuk, amikor azt mondjuk a felhasználónak, hogy engedélyezze az írást a floppyra, ő pedig tollat ragad és ráírja a lemezre: „írás engedélyezve”.
Két idős hölgy beszélgetése, amihez a magyar Windows felhasználóinak figyelmét felhívom, hogy a Windows kukájának
angol neve Recycle Bin, azaz újrahasznosító tartály.
– Mi az a kis szemétvödör a képernyőn?
– A fiam azt mondja, újrahasznosító tartály a neve. Azt mondja, ha egy Word-dokumentumra nincs többé szükségem és törlöm, igazából oda kerül.
– Miért az újrahasznosító izébe? Nem tudod csak letörölni?
– Nem, a Word úgy nem működne sokáig, kifogynék az üres
lapokból.
– Miért?
– Mert ez törli le a szavakat a lapokról, aztán üresen visszaküldi a Wordnek, hogy újra használhatóak legyenek. Ezért hívják újrahasznosító tartálynak.
A telefonon irányított installálási feladat kicsit nehezen ment,
ezért a helpdesk megkérte a felhasználót, hogy csukjon be minden alkalmazást, hogy egy üres desktopja legyen. Aztán várt,
hogy a felhasználó végrehajtsa a kérést, de kicsit sokáig tartott,
úgyhogy megkérdezte, mi történik. A felhasználó már majdnem minden ikont beledobott a kukába. Hiszen őtőle üres desktopot kértek.

Egy másik felhasználó viszont arra panaszkodott, hogy nincs
hely a wincsijén, ami azt jelentette, hogy a desktop tele van
ikonokkal. A gépben egy óriási, töküres wincsi volt a rendszerwincsi mellett. A szakember nagyobbra vette a felbontást és elhelyezett néhány mappaikont a desktopon. Közölte a felhasználóval, hogy installált néhány „fiókot”, így most több a hely a
wincsin.
A chkdsk egy lemezellenőrző program volt valaha, amit persze
rendesen check disknek ejtettek. Azt jelenti, ellenőrizd a lemezt. De ugyanígy mondják azt is, hogy ellenőrző lemez – csoda hát, hogy amikor a program kiírta a felhasználónak, hogy
futtassa le a check disket, akkor a felhasználó megkérte a supportot, hogy küldjenek egy párat, mert az ő check diskjei nem
működnek?
A felhasználót megkérték, hogy írja be: cd és nyomjon Entert. Közölte, hogy ez nem fog menni, mert a program nem
CD-n van. Aligha az ő hibája, hogy a change directory és a
compact disk kifejezések ugyanazokkal a betűkkel kezdődnek.
A cache mint gyorsítótár angolul ugyanúgy hangzik, mint a
készpénz, a cash. Nem csoda, hogy a felhasználó, akit lassú gépe miatt arra kérnek, hogy ürítse ki a gyorsítótárat, aggodalomba esik a folyószámlája miatt.
Ha a program összeomlik, az angolul crash, „összetörik”. A
felhasználó pedig döbbenten kérdezi, hogy mivel ütközött öszsze. Ugyanez „szerencsére” megvan magyarul is, lefagy, mint
például Vágási Feri számítógépe a Szomszédokban, Janka néni
pedig örömmel konstatálja, hogy akkor beleteheti a húst, mert
neki éppen elromlott a hűtője. Ennek folytatása is van: miután
Feri megállapította, hogy a gép lefagyott, kikapcsolta és nekilátott kihuzigálni a konnektorból, hogy másnap viszi a szervizbe.
Ismerve a Windows 95 szeleburdi természetét, én megjósoltam
volna, hogy a szervizben csak bekapcsolják csillagászati órabérért és megállapítják, hogy simán elindul, de nem: a következő
részben kiderült, hogy Ferinek elromlott a gépében a winchester és új gépet kell vennie.
Persze nem mindenki Janka néni, hogy szó nélkül elfogadja,
hogy a gép lefagyott. Van, aki reklamál, hogy ez miképp lehetséges, amikor huszonöt fok van a szobában.

Gyakori a félreolvasás is. A már említett 386 enhanced, azaz
386-os bővített üzemmód egy felhasználó ajkán 386 enchanted
(386-os elbűvölt) üzemmódként jelent meg. Egy másik azt tudakolta, mi az a PUNKZIP, és attól tartok, igazán nem ő a hibás érte: a Phil Katz névbetűit viselő PKunzip elég nehezen kiolvasható, és még akkor is sajtóhibára gyanakszik az ember.
A Pentiumnak rengeteg névváltozata lett, nekem a Pentagram
tetszik a legjobban, és a Pendulum se rossz, de alighanem volt
az Pentagon is. Volt, aki ismerte a finom különbségeket is,
mert a Pentulimok jobbak ám, mint a Pentilumok (bár lehet,
hogy fordítva), csak azt kellene tudni, hogy az 386-os vagy
486-os!
Ilyenek ma is vannak. Mozzarella Firefox, mondja a felhasználó, mert annak értelme van (így született a magyar népnyelvben az ugrómókus a teljesen értelmetlen agronómusból). Az olvasó egyébként tudja, mit jelent, honnan ered az, hogy Mozilla? Én se tudtam, utánanéztem. Ez eredetileg az első Netscapeverzió kódneve volt, és a Mosaic killerből van, mert arra szánták, hogy az NCSA Mosaicot kiszorítsa a böngészők vezető pozíciójából. Ez olyannyira sikerült neki, hogy ma már fogalmunk sincs, mi a szösz volt közel húsz évvel ezelőtt az az
NCSA Mosaic.
Persze hogy a felhasználó az Adobe vagy a Microsoft nevű
programot szeretné a gépére, hiszen látta a barátjánál, hogy neki is az van és milyen jó. Hogy egyből nem olvasta végig a
program nevét vagy csak később felejtette el a folytatást, nem
tudni, de nincs is jelentősége, amikor elmegy programot venni.
De ha már itt tartunk, hadd kérdezzek valamit. A szakember
számára kétségtelen, hogy a Microsoft programjai egyetlen
nagy családot alkotnak, nemcsak nevükben, programozástechnikailag is. Az Adobe programjai szintén egy családot alkotnak. Mindkettő amerikai cég, angolul beszélnek. Akkor miért a
családnév van elöl?
A Microsoft programjainak nevéből lett már Microscopic
Applications, Mississippi Works, Microword Soft, Microwave
Windows, Microwave Defrost (ez a Microsoft Defragot jelenti!), Internet Exposer, Microsoft Exploder, Microscope Exploiter, Outlook Explorer, Outlook Exposure, Windows for Word,
Microsoftware, a Netscape programjaiból Netscape Complica-

tor és Regulator, Newscape, Landscape Navigator, valamint a
kettőt mixelve Netscape Explorer. Huh! De ez egyáltalán nem
vicces, amikor a supportnak telefonon át kell kihüvelyeznie,
hogy a felhasználó milyen programot használ, mert nem képes
megmondani. Persze föl kell vele olvastatni a program nevét a
címsorból, gondolnánk, de ez sem ilyen egyszerű.
– Milyen szövegszerkesztőben dolgozol?
– Windows 6.
– Az nem stimmel, a programnak mi a neve?
– Windows.
– Nem, az az operációs rendszer. Esetleg WordPerfect vagy
Microsoft Word, ismerős valamelyik?
– Aha! Az az! Microsoft Windows!
Elindítom a gépemen a WordPerfectet.
– Amikor elindítod, ezt látod vagy egy töltőtollat?
– Igen, ez az. Csak nálad Windows 7-es fut, mi? Nálam csak
Windows 6.
Persze amikor a történet lezajlott, a Windowsnak még egyáltalán nem volt hetes verziója – hatos meg soha nem is létezett,
mindkettő a WordPerfect verziószáma. A felhasználó egyszerűen nem tudja, hogy a megjelenő feliratokból melyik a program neve és melyik az operációs rendszeré – azazhogy sejtelme
sincs ez utóbbi létezéséről.
A programok verziószámaival kapcsolatos anomáliákat nem
is emlegetem, mert világos, hogy számokat aztán végképp nem
tud megjegyezni a felhasználó, felőle ugyanúgy lehet a gépén
Windows 75, mint Windows 97. Érdekes dolgok persze vannak. Teszem azt, amikor a felhasználónak eszébe jut, hogy a
Kilencvenöt már hátha elavult, jobb lenne a Háromszáztizenegy. Mert a pontra persze nem figyel oda.
A szaknyelv okozta bajokat a végtelenségig lehet sorolni, de
nemcsak ilyenek vannak. Természetesen hülyének tekintjük azt
a felhasználót, aki nem jön rá, hogy a gépe azért nem indul,
mert van benne egy floppy, ami nem rendszerlemez. De ezt is
mi okoztuk. Már ősrégen meg lehetett volna csinálni azt a
BIOS-opciót, ami letiltja a floppyról bootolást. A vírusok terjedését is nehezítette volna.

Ennek változata, amikor a gépbe a gyerek berakott egy játékot, ami floppyn volt és automatikusan indult, aztán kihívták a
szervizest, hogy már csak a játékot lehet futtatni. A szervizes
kivette a gépből a lemezt és megírta a számlát.
Az is a szakma galádsága, amikor úgy reklámozzák a modemet, hogy semmi más nem kell, és „máris száguldhat az információs szupersztrádán”, ahogy régen mondták. A felhasználó
szó szerint veszi, a modemet megveszi, hazamegy és nézegeti,
hogy hát ezzel most mihez kezdjen. Felhívja a supportot. Elkezdik mondani, hogyan állítsa be a programot. Mi az a program? Elkezdik körülírni a program fogalmát, találgatni, hogy
mit használ. Milyen operációs rendszere van? Mi az az operációs rendszer? Ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy lát-e Start
gombot a képernyő bal alsó sarkában. Mi az a képernyő? Akkor mondanak szinonimákat, tévés rész például, de a felhasználó ezt sem találja. Hol vette a számítógépet? Milyen számítógépet?! Nekem azt mondták, hogy semmi más nem kell, csak ez a
modem!
A felhasználó arra panaszkodott, hogy tele van a memóriája. A
gép azt írja ki, hogy nulla K. Szóval volt annak valami értelme,
hogy régen a gépek áthúzva írták a nullát. Az üzenet ugyanis
így szólt: Ok.
Az alábbi párbeszéd egy kiállításon játszódott le a szakember
vásárlójelölt és a céget képviselő szőke hölgy között, a nyolcvanas években.
– Mennyi memóriája van a gépnek?
– 64 K.
– És mennyibe kerül további 64 K memória?
– Ingyen van.
– Tessék?!
A hölgy megmutatta a gépkönyvben. Indítás után a BASIC
kiírja: „64 K szabad”. Angolul szabad és ingyenes ugyanaz a
szó.

Második tanulság: nem lenne szabad
elhalmozni műszaki adatokkal
Egyszer bejött két rendőr a boltunkba és megkérdezték, hogy a
486-os és a 286-os gépüket össze lehetne-e szerelni egy 686-ossá. Én erre megkérdeztem, hogy ha van két 200 lóerős rendőrkocsijuk, abból tudnak-e csinálni egy 400 lóerős Ferrarit. A
rendőrök nem értették, és dühösen közölték, hogy a motorok átalakítását tiltja a törvény.
Ez rendőrviccnek is beillik, és a történet második fele kétségtelenül csak olyan vevővel fordulhat elő, akibe belenevelték a
szabályok iránti vak engedelmességet. De az első mondathoz
nem kell rendőrnek lenni, csak olyan laikusnak, aki érzi, hogy
„számítógépül” 486 meg 286 nem egyenlő 772-vel, pedig enynyi lenne a két szám összege, hanem nyilván 686. Történetesen
686-os processzorok sose léteztek (mire a számozás eljutott
586-ig, az Intel felhagyott ezzel a rendszerrel és inkább Pentiumnak nevezte el az 586-ost), és ugye két processzorból leginkább se lehet összerakni egy harmadikat, de a laikusnak sejtelme sincs, hogy azok a számok éppenséggel a processzort jelentik, vagy hogy egyáltalán mi az, hogy processzor.
Egy PC-nek töméntelen műszaki paramétere van, amikben
ráadásul semmi megfoghatót nem talál a szegény felhasználó.
Mert milyen paraméterei vannak egy autónak? Gyártó neve:
Ford, Toyota, Trabant stb. Típus: azon belül meghatározza,
hogy melyik. Forma: limuzin, szedán, furgon, teherautó.
Üzemanyag, gyártás éve, futott kilométer, hengerek száma,
ilyesmik. Ez csupa értelmes, kézzelfogható dolog mindenkinek, akinek legalább minimálisan fogalma van arról, hogy mi
egy autó és hogy működik. Márpedig aki autót akar venni, annak ezt általában tudnia kell – és a felnőtt emberek többsége
amúgy is tudja, mi az az üzemanyag, henger meg furgon, legfeljebb azzal nincs mindenki tisztában, hogy egy-egy adott
számérték sok vagy kevés.
A számítógépnél nem. Az emberek túlnyomó része nem tudja
(és tíz-tizenöt évvel ezelőtt pláne nem tudta), hogy mi az a processzor, winchester avagy merevlemez, floppy, grafikus kártya

és hasonlók. Laikusnak kihüvelyezhetetlen, hogy ezek mi célt
szolgálnak a számítógépben, következésképpen a számértékekkel se tudnak mit kezdeni. De hallják őket, hiszen próbálnak tájékozódni a számítógépek dolgaiban – csak hát szaktudás nélkül összekeverednek a dolgok. Ismeretlen jelentésű szakkifejezések, számok, adatok.
Emlékszem egy esetre a Lehetetlen!? műsorból, amikor Darvas Iván volt a vendég. A műsorban az volt a szokás, hogy a
vendég ajándékot kapott, olyat, amiről Vámos Miklós tudta,
hogy örülni fog neki; ez akkor már bejáratott szokás volt.
Hosszasan elbeszélgettek arról, hogy Darvas Iván idős fejjel tanulta meg a számítógépet, programokat ír, nagyon jól elszórakozik vele, és egyszer csak roppant jelentőségteljes hangon fejezte be a mondatot: „de kicsi a winchesterem!” A közönség az
oldalát fogta, mindenki tudta, hogy az ajándékra utal, meg persze azt is, hogy összebeszéltek. Vámos Miklós kivárta a nevetés elültét és kis tudatlanka módjára megkérdezte: „Az mi, az a
memória?” A válasz nagyjából az volt, hogy nem, a memória
is más meg ez is más. A színész természetesen kapott egy wincsit, méghozzá szép nagyot, egygigásat, az akkor tekintélyes
méretnek számított.
Vámos kérdése, függetlenül attól, hogy komoly volt-e vagy
csak játékból tette föl, mintapéldája annak, hogy az emberek
nem tudják, mi micsoda a számítógép részei és tartozékai közül, mire való és hogy működik – így persze a műszaki adatokat is teljesen összekeverik.
Ez jó gép, még mindig működik. Színes modem is van hozzá –
mondták egy régiségszámba menő eladó gépre, és nem derült
ki, hogy a vevőjelölt megnézte-e a színes modemet és megtudta-e, hogy valami, ami színes, de nem modem, vagy egy modem, aminek mondjuk színes matrica van az elején, esetleg a
márkanév hasonlított a color szóra.
Egy felhasználó arra panaszkodott, hogy nem lát színeket a
monitorján. Biztos kifogyott belőle a tinta.
486-os Pentiumom van – mondja az egyik. Nem tudom, milyen modemem van, de Pentium chip van benne – jelenti ki a
másik. Az már bonyolultabb eset, amikor a felhasználó azt szerette volna, hogy a 3.1-es Windowsát állítsák át 386 enhanced
módról „Pentium enhanced” módra, mert úgy érezte, hogy a

Pentium processzor nem működik „teljes erővel”. A Windowsnak persze ilyen üzemmódja sose volt.
A gépemben jó RAM van. A Pentium gyártja a legjobb RAMokat, nem olyan vacakokat, mint a többi cég! Ez csak egy pillanatig meghökkentő. A processzorok Intel Pentium márkanév
alatt jelentek meg. Mármost ha Mercedes Benz vagy Estée
Lauder elnevezhette saját magáról a cégét, akkor Intel Pentium
miért ne tehette volna? Ha pedig rövidítjük, akkor a családnevét mondjuk.
Akkortájt, amikor az 5¼ és 3½ hüvelykes lemezek együtt éltek, sokhelyütt évekig, a két meghajtót a szokásos módon a betűjelével szólították. A és B. Ami rendjén is volt, amíg az egyik
kolléga azt mondta a másiknak, hogy a kérdéses lemez a gépemben van az A meghajtóban. Ők tudták, hogy a cégüknél
melyik melyik. De amikor egy cégtől programot rendelnek és
megkérdezik tőlük, hogy milyen floppyjuk van, akkor gyakran
azt felelik: A. Csak hát ebből az eladó aligha találhatja ki, hogy
náluk az a kicsi vagy a nagy.
Rémisztőbb, amikor a felhasználó arra panaszkodik, hogy
csak három lemez fér a CD-jébe. Pedig az egy négyszeres CD.
– Milyen gyors a géped?
– 56 K.
– Nem, a processzor sebességére gondoltam.
– Ja! DVD.
– A gépemről letörött a kávéscsésze-tartó.
– ???
– Igen, a gép elején van, az van ráírva, hogy 4X, és most letörött!
Mint látjuk, a felhasználók teljes zűrzavarban élnek afelől,
hogy a gép különböző részei milyen viszonyban állnak egymással, melyiket hogy hívják és melyik mire szolgál. Az eddigiekből Vámos Miklós kérdése a legérthetőbb, hiszen a wincsi
és a memória funkciója között meglehetős hasonlóság van – a
háttértárak voltaképpen csak azért születtek meg, mert a memória sebességével rendelkező tárolóból csak kis mennyiséget
lehetett megfizethető áron berakni a gépekbe, és kikapcsolásnál

elvesztette tartalmát. Ma, amikor ez már nem annyira probléma, a tenyérgépekben a wincsi helyett is memória van. A többi
idézett tévesztés egyszerűen abból ered, hogy a szakma rázúdít
a felhasználóra egy halom adatot, aztán azok ötletszerűen rendeződnek el a fejében.
Van ilyesmi sok. A szaki részletesen elmagyarázza a különféle modemek jó és rossz tulajdonságait, a szolgáltatókat, mindent, és a felhasználó kiválasztja, hogy milyen modemet vegyen. Aztán megkérdezi: És ettől mennyivel lesz több a hely a
merevlemezemen? Mire a szaki lélegzetet vehetett volna, jött a
következő kérdés. Vagy esetleg egy trackball jobban fölgyorsítaná a gépemet?
A vevő azzal telefonált, hogy a szkenner nem működik. Az
eladó megnézte a nyilvántartást, és közölte, hogy nem adtak el
neki szkennert. Valahol máshol vette? A vevő idiótának nevezte, amiért nem tudja, mi az a szkenner. A készülék elején jön
ki, ő beteszi a képet, megnyomja a gombot, és a tálca bemegy.
Aztán eltűnik a kép. De most már nem csukódik be többé a tálca. A szervizes öt fényképet talált a CD-meghajtó hátuljában
összepréselődve.
A tudatlan felhasználó különlegesen súlyos esete, amikor
olyan helyen dolgozik, ahol neki kellene a szakembernek lenni.
Egy alkalommal a support azt állította, hogy a 2400 baudos
modemek a leggyorsabbak. Ez hat évvel ezelőtt volt, felelte a
felhasználó, aki történetesen BBS-eket működtetett, ma már
28,8-asoknál tartunk. A support ragaszkodott a 2400-hoz. A
felhasználó hazament, fogott egy modemet, odavitte. „Ó, ez
egy ZOOM modem! A ZOOM közismerten hazudozik a modemjei sebességéről. Hayes modemet vegyen, azok megbízhatóan tudják a 2400-at.” Már ott röhögött egy csomó ember a
support körül, és kórusban mondták, hogy 28,8.
Hozzáértő emberke laikus arccal megkérdezte a szaküzletben,
mit tud az egyik gép. Az eladó elkezdte sorolni.
– És mi a processzor órajele?
– Ó, emiatt nem kell aggódnia. 24 óra.
(fapofával) – Ez engem zavar. Nem szeretem a 24 órás rendszereket.
– Ez sem probléma. A gépet Windows 97-tel adjuk, ami viszsza tudja konvertálni 12 órásra, ha önnek az a jobb.

Az operációs rendszerek nagyon sok zűrzavart okoznak. Windows 95 NT, Mac OS X for Windows és hasonlók futnak a felhasználók gépein, avagy éppenséggel tudni szeretnék, fut-e a
Linux a Windowson vagy a Windows a Linuxon. Tessék mondani, a DOS melyik verziója fut Unixon?
Általában az, hogy egy program mire szolgál, rengeteg bajt
okozhat. Az egyik felhasználónak a DSL-szolgáltatója megtiltotta, hogy Linuxot használjon, mert az egy hackerprogram és
tilos. A másikat a biztonsági őr kizavarta a gépteremből, mert
játékot futtat a gépen, és az tilos. Három ember nem tudta megmagyarázni neki, hogy a számára szokatlan külsejű grafikus felület nem játék.
„Mi az a Linux izé?” „Egy program, ami ha rajta van a számítógépeden, nem tudod kikapcsolni a számítógépet.”
Az is a szakma bűne, hogy a felhasználó keze ügyében voltak
a régi Windowsokon olyan ikonok, mint az MS-DOS Prompt,
amire ha rákattintott, akkor kapott egy fekete képernyőt egy
felirattal, hogy C:WINDOWS>, és csak a gép kikapcsolásával
tudott megszabadulni tőle. Semmi nem mutatta, hogy be kellene írnia: exit, és megnyomni az Entert.
A felhasználó arra panaszkodott, hogy kevés a hely a gépén.
A szakember nagy mennyiségű file-t talált a kukában, úgyhogy
kiürítette. A felhasználó visszajött és kérdezte, hogy hol vannak a file-jai. „Milyen file-ok?” „Amiket a kukában tartottam.”
A számítástechnikai mértékegységek az őrületbe kergethetnek
bármely laikust. Először is: mi minek a mértékegysége? Kérem, tegyenek 60 nanoszekundum memóriát a gépembe szinte
értelmesen hangzik, csak nem úgy, ahogy a felhasználó gondolja. Léteznek 60 nanoszekundumos elérési idejű memóriák,
és ha neki valaki azt mondta, hogy az kompatibilis az alaplapjával, akkor ez rendben is van. Ez a memóriának egy létező paramétere – csak nem a mennyisége. Ahogy az se, hogy 300
MHz memóriám van. Az viszont már nagyobb kutyulás, hogy
64 milligramm memória; 8 megadrive memória; 33 kilowattos
modem; 200 lóerős merevlemez; 60 memória.
Aztán a nagyságrendek. Két zillió byte memóriám van, mondja a felhasználó, valószínűleg nem tudva eldönteni, hogy milli-

on vagy billion. A zillion is létező számnév angolul, azt jelenti,
hogy meghatározhatatlanul sok, töméntelen, és a legkevésbé se
lehet konkrétan megmondani, hogy hány zillió. A felhasználó
mégis megteszi.
De van kegabyte is, amiről döntse el az ember, hogy megavagy kilobyte, nyilván ezekből olvadt össze. Egyszerűbb eset,
amikor a felhasználó gigabyte-ban számolja a memóriáját,
noha a feljegyzett eset 1997-ben történt, amikor ekkora memóriák nem voltak a gépekben.
Mértékegység és mérendő adat teljes összezsazsálásával áll
elő az, hogy hány megaram kell ehhez? Hasonló, amikor a felhasználó olyan gépet kér, amiben megabyte és gigabyte egyaránt van.
A felhasználónak nem volt elég memória a gépében, és kijelentette, hogy neki több „Meg”-re van szüksége. Próbáltuk magyarázni, hogy RAM-ra gondolt, de azt mondta, hogy neki
igenis Meg kell, RAM már bőven van a gépében. Belefáradtunk
a vitába, úgyhogy ráhagytuk, menjen át a szaküzletbe és vegyen néhány Meget. Vissza is jött egy csomaggal, RAM-ok voltak benne, és ráírva: „16 megabyte Meg.”
„Az eladó is azt mondta, amit maguk. De aztán beszélt a főnökével, és az helyre tette. Tessék, építsék be ezeket a Megeket.”
Hát, ugye, el tudjuk képzelni, mit mondott a főnök annak az
eladónak. Hagyd rá szerencsétlen hülyéjére!
Az nem a szakma hibája, amikor a felhasználó arra panaszkodik, hogy nem tudja leütni a pöttyönpötty izét, mert mindig
csak vesszőnpötty izé jelenik meg. Ha nem tanult meg az iskolában írni és olvasni, nem a mi hibánk. De a felhasználónak
azért jelent meg mindig a vesszőnpötty izé, mert soha nem hallott a Shiftről, és azon igyekezett, hogy a gomb felső szélét
nyomja meg. Olyan is van, aki mindig a Caps Lockot nyomja
meg, amikor nagybetűt akar (előtte be, utána ki), mert azt hiszi,
hogy a Shift csak a számjegyes gombokhoz való. De olyan is
van, aki nem mond pöttyönpötty izét, nagyon jól tudja, hogy
mi az a colon. Elvégre orvos. Sajnos az általa ismert colon nem
kettőspont, hanem vastagbél.

Köztudott, hogy ha megjelenik az üzenet, hogy nyomja meg
bármelyik (any) billentyűt, akkor a felhasználók nekilátnak egy
BÁRMELYIK (ANY) feliratú billentyűt keresni. Ez talán nem
a szakma hibája, ámbár tény, hogy amikor ilyen felirat jelenik
meg, akkor csak a karakterbillentyűk lenyomására reagál a
program, vagyis – lássuk csak – az én billentyűzetemen tizennégy billentyű van, amire nem. Egyértelműbb lenne egy konkrét billentyűt követelni.
Azért viszont már a szakma is okolható, hogy telerajzoljuk a
képernyőt utánzott billentyűkkel, aztán a felhasználó belezavarodik, hogy a support által megkívánt gombot hol keresse, le
akarja nyomni az OK billentyűt és kattintani az Enterre.
Hát ezért ki a felelős?
– Elromlott a billentyűzetem!
– Mi baja?
– Amikor beírom a jelszavamat, csak csillagokat ír.
– Ez normális. Azért van, hogy mások ne olvashassák el a jelszót.
– Hülyeség. Utálom Bill Gatest.
Matematikaórán a felhasználók természetesen hiányolják az
integrál billentyűjét, a négyzetgyök billentyűjét és így tovább.
Egyébként rengeteg gondot okoz az a töméntelen billentyű,
amikről a felhasználók nem tudják, hogy micsodák. Természetesen E-t, S-et és C-t nyomnak Esc helyett, az F10-ből pedig lehet F, 1 és 0, esetleg F1 és F0 – ez utóbbit sokan nem találják.
Az már nagyobb kérdés, hogy kinek a bűne, amikor a felhasználó végre megtalálja a billentyűt, és megkérdezi, hogy balra
vagy jobbra nyomja meg.

Harmadik tanulság: a felhasználó
nem érti a különbséget fizikai
és virtuális között
– Megkaptam a faxot, köszönöm.
– Dehogy kapta meg! Még mindig itt van!

Ez bonyolult problémakör. Kezdjük olyan esetekkel, amikor az
újdonsült számítógép-tulajdonos jobbnak tartja a saját gépét a
barátjáénál, mert nagyobb, meg amikor a gépet vásárolni szándékozó nem akar asztali gépet venni, csak laptopot, mert neki
olyan nagy gépre nincs pénze. Ez még határvidéke annak a fajta tudatlanságnak, amiről beszélek: a felhasználó közvetlen
összefüggést lát a gép külsejének mérete és tudása között, és
logikusan arra következtet, hogy a többet tudó gép drágább. A
második következtetés helyes, az első nem. De ő ezt honnan
tudná? A hagyományos technika (nevezzünk így mindent, ami
nem tartalmaz számítógépet) általában kisebb, kevesebbet tudó
és nagyobb, bonyolultabb, fejlettebb gépeket ismer. A prágai
városháza hatszáz éves órája, az Orloj csak a csillagászati
számlapján huszonegyféle adatot közöl, egy külön számlap a
naptár, és még ott van a turisták hadait csalogató óránkénti figurajáték – teljesen nyilvánvaló, hogy nem várhattuk el ugyanezt egy pár dekás karórától a számítógép előtti korszakban.
Mert akkora terjedelembe nem fér bele annyi fogaskerék. A
felhasználó ugyanerre számít mindenfajta gépnél, a számítógépnél is.
(Megjegyzem, voltaképpen a számítástechnikában is igaz ez
a várakozása, csak a gép lényegi részeit kell nézni. A mai processzorok fizikailag nagyobbak a kilencvenes évekbelieknél,
azok pedig nagyobbak voltak a nyolcvanas évek processzorainál. A grafikát a nyolcvanas években egyetlen alaplapra integrált chip csinálta, később már egy egész kártya, ma pedig a szupererős grafikus kártyáknak saját ventillátoruk, hűtőrendszerük
van, úgy néznek ki, mint az űrhajó-hajtóművek, és persze hogy
nagyobbak. A felhasználó azt nem kalkulálja bele, hogy az asztali gépek házának legnagyobb része üres. Hiszen honnan tudná?)
– Ezt a problémát csak nagyobb merevlemezzel tudjuk megoldani.
– Nagyobbal?! Ez a vacak már így is a fél asztalomat elfoglalja!
„Ha több adatot teszek a merevlemezemre, nehezebb lesz?”

A barátom egy multimédiás programot akart futtatni, de nem
működött, mert csak 486-osa volt 8 megabyte memóriával.
– Mi kellene, hogy használhassam?
– Egy új alaplap és processzor, új ház, új táp, sokkal több
memória és talán új grafikus kártya is.
– Le tudod nekem tölteni őket?
Nagy kérdés, hogy az ilyenfajta hiba hol keletkezik. A felhasználó vagy azt nem tudja, hogy amiket a barátja felsorolt, azok
anyagból levő, fizikai tárgyak, vagy azt, hogy letölteni csak
adatokat lehet, tárgyak nem materializálódnak a netről letöltve.
Egyébként tud valaki egy website-ot, ahonnan némi RAM-ot
tölthetnék le? Ez nagy probléma, szerencse, hogy másnál már
megoldódott: „Mennyi szabad hely van a merevlemezén?” „A
feleségem szeret fölmenni arra az Internetre, és letöltött tíz óra
szabad helyet. Ez elég?” Régebben persze nem neten szerezték
a szabad helyet, hanem megkérték a szakembert, hogy tegyen
némi szabad helyet egy floppyra és vigye át nekik.
De olyan is van, aki villanyzsinór nélkül használta a laptopját, aztán fölhívta a helpdesket, hogy nem működik a gép.
„Elektromos kábel nélkül csak addig fog működni, amíg az
elem tart.” „Azt hittem, azért van a modem, hogy több áramot
töltsön le az irodából.”
Persze nem mindenki akar memóriát letölteni a netről, van,
aki olyan lemezt kér, amitől több memóriája lesz.
A felhasználó megkapta az üzenetet, hogy a program letöltése
kész, és elégedetten kinyitotta a CD-meghajtót. De abban nem
volt semmi. A support azt felelte neki, hogy ez nem cukorkaautomata.
Akadt, aki arra panaszkodott, hogy hülyeségeket ír a billentyűzete. Kiderült, hogy leszedte a billentyűk műanyag sapkáit
és átrendezte őket ábécérendben. Csak hát erről a gépet nem értesítette senki. Ennek megértéséhez viszont nem kell számítástechnikusnak lenni, hiszen egy ősrégi, karos írógépnél is pontosan ugyanúgy hülyeségek jönnének ki, ha a billentyűket kicserélnék, a karokat meg nem.
Másvalaki viszont aziránt érdeklődött, hol vehetne színes
floppykat, mert színes képeket kellene kimásolnia rájuk. Ez logikus, a fényképezőgépek másfél évszázadon át filmmel mű-

ködtek, és abból volt színes meg fekete-fehér. Persze vannak
színes floppyk (azazhogy idestova semmilyen floppyk nincsenek), nekem is volt piros, narancsszínű, sárga floppym, de
ezeknek a burkolatuk színes, arra szánták őket, hogy a segítségükkel könnyebben lehessen rendet tartani az adatok között.
Régi és új összeütközéséből van az is, hogy a felhasználó
visszahozza a CD-meghajtót, mert nem működik. Lejátszotta a
CD első oldalát, megfordította, és a meghajtó nem találta a lemezt.
Volt olyan fényképezőgép, ami floppyra dolgozott. A cég
rengeteg kérdést kapott, hogy szabad-e a floppyt kivenni világosban.
Amikor a számítástechnika-tanfolyamon a tanár azt mondja:
„lássuk, mi van ezen a lemezen”, a tanulók fele elkezdi tanulmányozni a lemez felületét.
Virtuális és virtuális között is nagyon sok a félreértés: Szörfözni a Netscape-pel kell. Az egy… mi is erre a szakszó, program?
Nem, nem, ikon! A Netscape egy ikon! Miért, nincs igaza? Ő ott
lát egy ikont és alatta a feliratot, hogy Netscape.
Ezzel összecseng az az eset, amikor a felhasználó fölháborodva vitte vissza a gépet az üzletbe, mert csak félig van programozva. Hát az meg mit jelent? Megmutatta a desktopon, hogy
az összes ikon a képernyő bal oldalán van. A gépet visszavették. (Enyhébb eset, amikor a felhasználó csak panaszkodik arra, hogy az összes ikon bal oldalon van, ő meg jobbkezes.)
Egyébként is úgy tűnik, hogy az ikonok feltalálása egyszerre
volt remek ötlet és totális őrültség a képzetlen felhasználók
szempontjából. Remek ötlet, mert ezzel ők is eligazodnak a
számítógépen, ugyanakkor viszont az ikonok teljesen lehetetlenné teszik, hogy eligazodjanak a számítógépen.
– Megpróbáltam kimenteni a dokumentumot, de csak egy
ikont rakott az asztalomra.
– Az az, kattints rá és megnyílik a Wordben.
– De ez egy ikon, én meg file-ban akartam elmenteni.
Ha egy cégnél monitorokat cserélnek, a felhasználók egy része megkérdezi, hogy az új monitorban is benne van-e a Word,
más részük viszont tiltakozik a csere ellen, mert az összes ikonjuk abban a monitorban van.

Rengetegszer megesik, hogy a legnagyobb sürgősséggel elküldött, borzasztóan fontos adathordozón a címzett csupa ikont
talál. Mármint a Windows linkfile-jait. Mert aki a másolást végezte, az ráhúzta a file-ok ikonjait a céllemez ikonjára, és elégedett volt a művével. Csakhogy ilyenkor a Windows intelligensen a puszta ikont másolja le.
A főnök adott a titkárnőnek egy lemezt, hogy faxolja el, ami
rajta van. A szervizben nagyot néztek, amikor megtalálták a
fax belsejébe préselődött-olvadt lemezt.
Volt egy főnök, aki állandóan csupa nagybetűvel írt feljegyzéseket küldözgetett szét, és nem lehetett lebeszélni róla. Végül
valaki azt mondta, hogy használjon rendes kis- és nagybetűzést, mert a nagybetűk több helyet foglalnak. Kétségtelen, hogy
egy proporcionális fontban a nagybetűk szélesebbek, több hely
kell nekik a képernyőn is, a papíron is, de a főnök ezután szétküldött egy feljegyzést, amiben mindenkit felszólított, hogy
használjon kisbetűket, mert a nagybetűk fölemésztik a memóriát.
Egy erre rímelő esetben a felhasználó rájött, hogy tárkapacitást takarít meg, ha pici betűkkel írja a dokumentumait. Egy
harmadik viszont arra panaszkodott, hogy a Word-dokumentuma nem fér rá a lemezre, pedig már átállította dupla sortávolságúról szimplára, és még mindig nem.
Közismert történet, hogy a felhasználót megkérték, küldje el
a lemezek másolatát, és el is küldte – a fénymásolatukat.
Az emailcímek oda-vissza zavart okoznak. A felhasználó beírja a címzett postacímét a levelezőprogramba, Nagy Jeromos,
Sarkantyú köz 97., és bömböl, amikor nem megy el a levél. A
másik felhasználó gondosan fölírja az emailcímet, azonosítóval, kukaccal, domainnévvel – csakhogy egy papírborítékra,
amit aztán bedob a postaládába.
Az email gyorsasága szemkápráztató, ez kétségtelen. Némelyik felhasználó annyira el van bűvölve attól, hogy a levél másodperceken belül ott van a világ túlsó csücskében, hogy aztán
ott ül és lesi a választ, mi lesz már, már tíz másodperc eltelt,
már tizenöt, hol késik a válasz? Pedig hát azt egy embernek
kell megírnia, aki esetleg nincs is gép előtt.

Hardver és szoftver totális zűrzavar. Vásárláskor a holnapi számítógép-tulajdonos megkérdezi élete párját, hogy szerinte milyet vegyenek, hardvert vagy szoftvert. A gépterem üzemeltetője kategorikusan kijelenti, hogy ők szoftvert nem használnak.

Negyedik tanulság: a felhasználó
sokszor egyszerűen nem hisz nekünk
Ez talán egyfajta védekezési reflex nála, a nagyokosok mondják a mindenféle szöveget, de a) ő már „tapasztalta”, hogy az
nem úgy van, b) úgyis csak azért mondják, hogy eladják neki
az árujukat, c) viszont a problémát meg lehet oldani egy ravasz
trükkel, amitől a szakembernek égnek áll a haja. A d) eset a
trükkös ellentéte, a szuperóvatos.
Az a) eset egyszerű változata az a felhasználó, aki mindenkinek, akinek problémája van valamivel, azt feleli, hogy kattintson rá jobb gombbal. Hogy mire, pláne hogy miért, az másodlagos. Ezzel mindent meg lehet oldani, ő alkalmasint már megoldott ezzel egy problémát, neki magyarázhatnak az okosok.
Jobb kattintás helyett szerepelni szokott az újraindítás is.
Nehezebb ügy az a felhasználó, aki installálni akarja a Windows 98-at, de nem megy, és a helpdesk hosszas kérdezősködéssel kideríti, hogy Macintosh gépe van. Ezután két további
herkulesi feladat vár szegény helpdeskesre, először is meg kell
győzni a felhasználót, hogy neki Macje van, mert köti az ebet a
karóhoz, hogy az PC, azután pedig el kell fogadtatni vele a
tényt, hogy ezen a gépen nem megy a Windows. Mert annak
igenis menni kell.
Volt felhasználó, aki nagyon sajnálta, hogy az új munkahelyén csak Word van, mert ő WordPerfecthez formázta a lemezeit, és ragaszkodott hozzá, hogy azok nem fognak működni.
Ez abban az esetben érthető, ha a WordPerfectben volt egy formázási parancs, akkor a felhasználó hiheti, hogy a formázásban
van valami speciális WordPerfect-szerű. Én sokáig használtam
WordPerfectet és nem emlékszem, hogy ilyen parancs lett volna benne.

Ne aggódj a vírusok miatt. Azok a memória hátsó részében
futnak, a Windows pedig az elülsőben.
A felhasználó merevlemezt akart venni, de még IDE-vezérlő
se volt a gépében. Mondtam, hogy így nem lehet. Azt felelte,
akkor megy és megszerzi a merevlemezt mástól.
Ez alighanem a b) eset, a felhasználó attól tartott, hogy rá
akarnak sózni valamit, ami neki nem kell.
A c) eset: a felhasználónak mindenekelőtt kellett volna egy
Windows, amit telepíteni kellett volna… de itt a felhasználó
félbeszakította a jótanácsot, mondván, hogy ő azt meg tudja kerülni. A gépe nagyon gyors és erős. A BIOS-ban kell lennie valaminek, amivel meg tudja kerülni a Windows telepítőjét. „Ennek mennie kell a BIOS-ból, mert a BIOS nincs binárisan interlace-elve a Windows EXE-vel!”
Szerencsétlen szaki csak annyit tudott felelni, hogy kétségtelenül. Ez az az eset, amikor a felhasználó már hallott egy csomó számítástechnikai szakkifejezést, amik szétbogozhatatlan
zagyvalékká kutyulódtak a fejében, és a hülyéje azt hiszi, hogy
érti. Az ilyen felhasználó tényleg hülye. Én huszonöt év számítástechnikai gyakorlattal a hátam mögött egyetlen értelmes szövegdarabkát se tudok összeilleszteni a felhasználó mondókájából, pedig istók zicsi híven fordítottam. Bár az se sokat számítana, ha az eredetiben az állna, hogy a BIOS binárisan interlace-elve van a Windows EXE-vel, netán az interlace helyett
interface lenne vagy a bináris helyett leszbikus. Abszolúte totál
mindegy, a felhasználó végképp menthetetlen, a BIOS-ban kurkászik, pedig még azt sem értette meg, hogy telepítés nélkül
egy Windowst nem lehet használni, sőt azt sem érti, hogy nem
érti. Humánusabb lenne elaltatni.
Van ebből több is. A felhasználó azzal telefonált, hogy bekapcsolta a gépet és nem történt semmi. Kiderült, hogy a gép
nincs bedugva, de a felhasználó kijelentette, hogy azt nem is
kell bedugni. Azért megpróbáltak segíteni a problémáján, de
visszavitte a gépet azzal, hogy nem tudott merevlemezeket
programozni a CPU-ba. Szó nélkül visszavették.
Cédula egy szervizbe leadott gépen: CD-chipet kell installálni a merevlemezbe, hogy kibővítse a memóriát CD-programok
fogadására.

Ha ilyen szuperokos felhasználók beszabadulnak a gép rejtett
bugyraiba, akkor kész a katasztrófa. Jobb esetben csak beviszi
a gépet a szervizbe, mert rengeteg hibás file van a gépén, aztán
kiderül, hogy szövegnézővel belenézett a rendszerfile-okba,
nem tudta elolvasni a gépi kódú programot, hát megállapította,
hogy hibásak. Rosszabb esetben mint hibásakat rögtön le is törli őket. De akadt rendszerező elme is, aki rátalált a Windows
könyvtárára, ott különböző kiterjesztésű file-okra bukkant, txt,
com, dll stb., hát mindegyik típusnak csinált egy külön könyvtárat, belerakosgatta őket, aztán csodálkozott, hogy nem megy
a Windowsa. Érdemes lenne az ilyennek belenézni a kocsijába,
vajon a motorházban külön dobozkákba tette-e a különböző
formájú alkatrészeket.
A szuperokos felhasználóktól a floppyk szenvedtek a legtöbbet; jó, hogy nyugdíjba mentek szegények. Volt felhasználó,
aki nem tért át 3½-es lemezekre, amikor a többiek ezt tették;
egyszerűen félbehajtotta az 5¼-eseket és beletuszkolta a meghajtóba. De olyan is volt, aki újraformázta őket a kisebb meghajtó számára – ollóval. Ami a meghajtót illeti, az remek installálóhely volt különféle hardverek számára, az egyik SIMM-memóriákat, a másik PCMCIA kártyát döngölt bele. Az áldozatok
számáról nincs információ, a floppy biztos belepusztult, a
SIMM-eket nem tudni, a PCMCIA talán túlélhette. Talán kisebb kárt okozott, amikor valaki a könyvtári olvasókártyáját
tette a floppyba. De passzíroztak 3½-es és ZIP-lemezt is az 5¼es meghajtóba. Az 5¼-esek viszont remekül illenek a CD-meghajtóba.
Persze rengetegen rakják be a lemezt kilencven vagy száznyolcvan fokkal elforgatva, fejjel lefelé vagy ahogy éppen
eszükbe jut. Nem megy bele? Nem gond, tesznek róla, hogy
belemenjen. És ha nem jön ki többé, akkor sikoltoznak.
Amikor még 5¼-es lemezek voltak használatban, mindenkinek a lelkére kötötték (vagy nem), hogy a kisablakon át kilátszó adathordozóhoz nem szabad nyúlni. Hogy végül is hány
floppy lelte halálát azért, mert valaki gondosan megtisztogatta
az adathordozó felületet a két ujjával megdörzsölve, csak Isten
a megmondhatója. De rengeteget ki is mostak szappanos vízben, mert kicsit piszkosak voltak. Talán akkor piszkolódtak be,
amikor a hűtőszekrény oldalára mágnesezték őket – vagy ami-

kor kávéscsésze-alátétül szolgáltak? Az se szolgálhatta tisztán
tartásukat, amikor felirattal akarták ellátni őket, ezért beletekerték az írógépbe. Volt, aki azért mosta ki a floppyt, mert a program üres lemezt kívánt, amit angolul a tiszta (clean) szóval
mondanak.
Az állatkínzást már büntetik – a floppykat már csak ott nem
kínozzák, ahol nem használják őket. Volt rendszerető felhasználó, aki fémgyűrűs dossziéba lefűzve tartotta őket, a gyűrűk
számára szépen kilyukasztva a lemezeket. Egy másik a programlemezhez mellékelte a dokumentációt is, csinosan hozzáerősítve tűzőgéppel. Rengetegen vették úgy használatba az új
5¼-es lemezeket, hogy bicskával kibontották a fekete tokból az
adathordozót. Mások viszont a 3½-es floppy formázásának azt
tekintették, hogy letépték róla a kis fémtolókát. De akadt, aki
azt is kivetkőztette az egész burkolatából. Mások viszont rajta
hagyták az 5¼-eseken a papírtasakot, amit a magyar szaknyelv
bugyinak hív. Ez utóbbi esetben a lemez megúszta – a meghajtót kellett kidobni.
Szerencsésebben úszta meg annak a felhasználónak a lemeze,
aki a formázás közepén egyszer csak kivette. Amikor kérdőre
vonták, azt mondta, hogy csak egy kis file-t akar a lemezre tenni, elég lesz ennyit megformázni belőle.
Egy szuperokos felhasználó megoldotta a kapacitás problémáját. Csak alacsony sűrűségű lemezei voltak, de több helyre
volt szüksége, hát bepréselt a meghajtóba kettőt.
Szuperokos volt az a felhasználó is, aki nem találta a lemezre
mentett file-t, és kiokoskodta, hogy mi történt. A lemezeket feltornyozta, és a legfelső lemezről az adatok rászivárogtak az
összes többire. Semmi egyébről nem akart hallani, úgyhogy végül eladtak neki egy köteg műanyag tasakot, mert azok megakadályozzák a szivárgást.
Egy gépből karbantartás alkalmával tíz floppylemezt szedtek
ki. Nem a meghajtóból, a gép belsejéből. Kiderült, hogy
valahányszor a gép arra panaszkodott, hogy kevés a memória, a
titkárnő becsúsztatott egy floppyt a két meghajtó közötti résen,
hogy kisegítse szegényt.
A szuperokos felhasználó régebbi változata készpénzt tesz a
floppyba, amikor vásárolni akar valamit a neten; az új változat
már hitelkártyát. Egyszer azzal hívták ki a szervizest, hogy

nem tudnak vásárolni a neten, és a hitelkártya se jön ki a gépből. A szakinak jó kedve volt és azt mondta, hogy a floppyba
rakott hitelkártyát elektronikusan továbbították a fizetéshez. A
felhasználónak elkerekedett a szeme: „Tehát ezt jelenti az,
hogy a hitelkártyás tranzakciók huszonnégy óra alatt teljesülnek?”
Ami a mosást illeti, nem szabad azt hinni, hogy a floppyk
voltak egyedüli szenvedő alanyai. A felhasználók kimossák a
billentyűzetet, a gépet, bármit. Bár néha nem tökéletesen. Volt
olyan gép, amiről kinyitáskor derült ki, hogy tele van sárral. Ó,
igen, mert árvíz volt nálunk, de utána szépen letörölgettük a
gépet!
– Nem indul a gépem.
– Mit tett legutóbb, ami esetleg okozhatta?
– Csak letöröltem egy kicsit.
– Hát az nem árthatott neki…
– Aztán kinyitottam, kitörölgettem belül is, aztán szétszedtem
és minden részét kimostam Windexszel.
Egy kis hálózaton állandó timeoutok voltak. Kiment a szervizes, megnézte, sikított. Aki a hálózatot összekábelezte, még soha nem hallott filctollról vagy matricáról. Az első gép kábelét
úgy jelölte meg, hogy mindkét végére kötött egy csomót. Jól
meghúzott, szoros csomót. A második gép mindkét végére két
csomót… a huszadik gép mindkét végére húsz csomót…
Az is valami rendszergazdaféle volt, akit idegesített, hogy a
felhasználók saját háttérképet állítanak be, mert ez vandalizmus, ezért visszacserélte. Az egyetlen módon, amit ismert: újrainstallálta a Windowst. Aztán arra panaszkodott, hogy állandóan Windowsokat kell installálnia, lesznek szívesek végre abbahagyni a háttérkép-cserélgetést?
Nyomtatónak lenni is nehéz kenyér. Volt egy nyomtató, amelyik mindig elmaszatolta a kép alsó felét. A szervizes kiment,
csinált próbanyomatot. Ahogy a papír fele kijött a gépből, a felhasználó kitépte és megmutatta a szervizesnek, tessék, már megint ilyen.
A másik felhasználónak egyáltalán nem nyomtatott a nyomtatója, csak üres papírok jöttek ki belőle. Rutinkérdések, betette-e
a patront, levette-e róla a zárószalagot; minden rendben volt.

Hogyan nyomtat? Hát megnyomja a lila gombot, és kijön az
üres lap. Egyáltalán nem volt számítógépe. Azért vett nyomtatót, mert a boltban ki volt rakva egy, megnyomta a gombot, és
szép képek jöttek ki belőle.
Az is komoly elvárás, amikor a Word animált effektjeit helyezik el a szövegen, és azt várják, hogy a papíron is mozogni
fog.
– A nyomtatóm nem nyomtat piros színt.
– Ellenőrizze, hogy van-e tinta a patronban.
– Nem, nincs benne. A kézikönyvben az áll, hogy végezzünk
alapos tisztítást, úgyhogy kiöntöttem a tintát és feltöltöttem vízzel, hogy tiszta legyen.
Egy másik felhasználó viszont sárgát nem tudott nyomtatni.
Ez meglepte a supportot, mert a nyomtató a szokásos CMY színű patronokat tartalmazta, és zöldet tudott nyomtatni, pedig ahhoz is kell a sárga. Kipróbáltak mindent. A support kicseréltette a felhasználóval a patronokat, töröltette és újrainstalláltatta a
drivert. Végül nem látott más megoldást, hozza be a felhasználó a nyomtatót, megjavítják. A felhasználó ekkor megkérdezte:
„Esetleg ha fehér papírt használnék a sárga tervezőpapír helyett?”
A felhasználó arra panaszkodott, hogy a dokumentuma csupa
nagybetűvel nyomtatódik. A support áttanulmányozta a nyomtatóportot, a nyomtató DIP kapcsolóit, aztán eszébe jutott belenézni a dokumentumba. Csupa nagybetűvel volt írva.
Nem tudom eldönteni, hogy szuperokosnak tekintsem-e azt a
felhasználót, aki ordított a supporttal, hogy vissza akarja kapni
az adatait; a cég csakugyan árult tőzsdei adatokat, amiket naponta le lehetett tölteni. A support megkérdezte, mi történt az
adataival, de azt kapta válaszul, hogy azzal ne törődjön, csak
adja vissza az adatait, szitkozódás, gyalázkodás. A support félóráig próbálta elmagyarázni, hogy milyen módjai vannak az
adatok visszaszerzésének, persze pénzért, de ez nem tetszett a
felhasználónak. Végül a support megint megkérdezte, hogy mi
történt az eredeti adataival. Ez egy új számítógép, ezen nincsenek rajta. Ó, hát akkor át tudjuk hozni a régi gépről, mondta a
support, de a felhasználó üvöltött, hogy az tönkrement.
– A maguk programja ölte meg, úgyhogy kidobtam!

– Kidobta? Mi baja volt?
– Maga süket?! Nem működött többé, a monitor, a lézernyomtató, az egészet kidobtam.
– Kidobta a nyomtatót?
– Igen, nyolcezer dolláromba került az egész, de beperelem
magukat! A maguk programja ölte meg! Beraktam, és tönkrement a gép!
– Tönkrement?
– Igen! Nem indult el többé, a Windows sem, csak némi blabla jelent meg egy üres képernyőn.
– Milyen blabla, egy hibaüzenet?
– Igen, egy hibaüzenet, a maguk programja okozta! Elmehet
vécét pucolni, maga idióta!
– Leírta valahova azt a hibaüzenetet?
– Képzelje, okostojás, leírtam! Föl is használom majd a bíróságon!
– El tudná mondani?
– Várjon… itt van valahol… azt mondja, „Non-System Disk
or Disk Error!” Ezért fizetni fognak!
A support már nem vacakolt azzal, hogy a mikrofonba ne hallatsszon be a kollégáinak röhögése.
– Uram, boldog lesz, ha megtudja, hogy kidobott nyolcezer
dollár értékű tökéletesen jó berendezést, csak mert olyan ostoba volt, hogy benne hagyott egy lemezt a gépben.
Hosszú szünet.
– …akkor is beperelem magukat…
– Az első sorban szeretnék ülni a tárgyalóteremben. Kellemes
estét!
A cég ezután felbontotta a felhasználóval a szerződést, amiért
szidalmazta őket a telefonban.
Egy lézernyomtató elromlott, de szerencsére kéznél volt egy
számítógépes félisten, ő majd megjavítja. Úgy kezdett hozzá,
hogy fölnyitotta és csavargatni kezdte a tonerkazettát anélkül,
hogy a tartókapcsait kioldotta volna. Az alig kéthetes kazettáról
letépte a fedelet, és a helyiséget ellepte a fekete felhő.
A számítógépes félisten megpróbált vizes törülközővel maszatolni, a billentyűzetet vízbe mártotta, aztán visszadugta a

számítógépbe. A tonerpor rövidre zárta a nyomtató elektronikáját, aztán a légkondicionálóét is.
A nyomtató eredeti problémája az volt, hogy kifogyott a papír.
Azért megesik, hogy a szuperokos felhasználón egy még szuperokosabb szervizes pont segíteni tud. A felhasználót másik
munkahelyre tették, és felhívta a supportot, hogy kéri vissza a
balkezes egerét, mert neki az előző helyén az volt. A support
közölte, hogy nincsenek külön bal- és jobbkezes egereik. De
neki olyan volt. No, kiment a szervizes, visszajött, a főnök
megkérdezte, mi lett.
– Megoldottam. Kivettem az egér golyóját, elfordítottam 180
fokkal és visszatettem. A nő most boldog.
A szuperóvatos d) esetbeli felhasználónak már megmondták,
hogy a dolgokat hogy kell csinálni, és tudja magáról, hogy ő
nem szakember, tehát hallgat a szakemberre. A szakemberek
hajlamosak beidomítani a felhasználókat különféle óvintézkedésekre, mert tudják, hogy az óvatlan felhasználó veszélyes. A
szuperóvatos talán kevésbé veszélyes, mindenesetre fárasztó.
Egy ízben a helpdesk diagnosztizálta, hogy a Windows úgy lefagyott a felhasználónál, hogy már semmi se segít, kapcsolja ki
a gépet, várjon egy kicsit és kapcsolja be újra. A felhasználó
megkötötte magát, hogy ezt nem szabad, mert árthat a Windowsnak. A helpdesk azt felelte, hogy mást már aligha tehet, és
ennél többet már ez se fog ártani a Windowsnak. A történet vége nem ismeretes – lehet, hogy a felhasználó azóta is ott ül a lefagyott Windows előtt.
A következő történet hősét nem tudom, melyik esetbe soroljam, de tény, hogy ő se hitt a szakembernek. A helyszín egy
egyetemi gépterem, abban az időben, amikor a gépeket még
úgy indították, hogy először betették az operációs rendszert tartalmazó lemezt, aztán a programlemezt. Az egyik hallgató
azonban olyan lemezzel kezdte, amin nem volt oprendszer. A
gép nem indult el, ő pedig dühöngött. A szakember közölte,
hogy operációs rendszer is kell.

– Arra nincs szükségem.
– De igen, biztosíthatom.
– Nem, nem érti. Az operációs rendszerekből már levizsgáztam. Most szimulációelméletet tanulok, nincs szükségem operációs rendszerre. Az már megvolt.
– Én nem a vizsgáról beszélek. A számítógépbe való operációs rendszerről beszélek.
– Mi az ördögért tennék operációs rendszert a számítógépbe,
amikor már levizsgáztam?! Szimulációelméletet kell tanulnom,
nem operációs rendszert! Mit képzel? Maga mondja meg, hogy
mit tanuljak?
Ezzel kiviharzott és panaszt tett. Néhány évvel később levizsgázott. A szakembert pedig megdorgálta a főnöke, mert az se
értett semmit a számítógépekhez.
Egyik esetemben a felhasználó be akart lépni a cége honlapjára, de én ültem a gép előtt. Megmondta az azonosítót és a jelszót, még mielőtt rászólhattam volna, hogy jöjjön oda és írja be
ő. Hát beírtam, megnyomtam az Entert, de a gép nem lépett be,
alighanem hibás volt a jelszó vagy maga alatt volt a szerverük.
A felhasználó is megpróbálta, neki se sikerült, harmadszorra
kijelentette, hogy azért nem jó, mert nem az Entert kell megnyomni, hanem rákattintani a Belépés gombra. Magamban elszámoltam tízig, és azt mondtam, tessék, kattintson rá. Ez azért
volt nagyon fárasztó, mert a gépemen nincs egér, az én billentyűzetes egérvezérlőmmel mozgatta a kurzort, amivel én remekül elboldogulok, de aki még a billentyűzethez se szokott hozzá, az vagy milliméterenként araszolva teszi meg a több centis
távolságot, vagy rányom a billentyűre és átrohan a képernyő
túlsó végébe. Úgy döntöttem, nem szólok neki, hogy a jelszó
beírása után a Tabbal odajuthat a Belépés gombhoz. Mivel az
egérkurzor nem mozdult volna, az úgyse lett volna „jó”.

Ötödik tanulság:
vannak fantasztikus elvárások is
– Hogy kell bejelentkezni a Hotmailbe?
– Beírod a felhasználónevedet és a jelszavadat.
– Olyanom nincsen.
– Anélkül nem megy.
– Semmi szükségem felhasználónévre és jelszóra, én csak néhány emailt akarok kapni!
Hát nem egyszerű? A felhasználónak teljesen. Az őrületbe kergetjük azokkal az agyonbonyolított szertartásokkal, amiket kitalálunk. Minek neki felhasználónév és jelszó, amikor csak pár
emailt szeretne?
Hogy tegyem be a harmadik telepítőlemezt, amikor a második
is alig fért már bele?
Egy programozói fórumon valaki azt kérte, hogy írjanak neki
olyan operációs rendszert, ami mindazt tudja, amit a Windows
XP – külön kihangsúlyozta, hogy mindent tudjon, amit az XP
tud. Legyen gyors, nézzen ki jól, minden XP-s program fusson
rajta, de ne legyen egy áttervezett Windows, mert később forgalmazni akarja. Még nevet is adott neki: BlueOrb OS, vagyis
Kékgolyó. Tíz sorban írta le követelményeit, de ez nem több,
mint a fentiek ismételgetése. S mindezért húsz és száz dollár
közötti összeget fizetett volna. (De lehet, hogy ez csak vicc.)
Teljesen másfajta eset, de jobb híján a fantasztikus elvárások
közé tudom csak besorolni azt az emberkét, aki kikérte magának az ikonokat, mert ő protestáns és nem hisz ikonokban.
Amikor a helpdeskes megkérdezte, hogy a képecske megfelelő
lesz-e, akkor levágta a telefont. Azért soroltam ide az illetőt,
mert az emberek túlnyomó része nem hisz ikonokban, sőt a görögkeleti felhasználók sem imádkoznak a Word ikonja előtt, és
nevetséges ötlet, hogy majd ennek az emberkének a kedvéért
megváltoztatjuk a szaknyelvet.
Gyakori, hogy a felhasználónak megtetszik egy program és le
szeretné futtatni a gépén, de az nem alkalmas erre. Ezzel még
nincsen semmi baj. A felhasználó ezt nem mindig érti meg és

látja be – még ez is rendben van. De amikor a felhasználó köti
az ebet a karóhoz és erősködik, hogy annak márpedig működni
kellene, akkor már elgondolkodik az ember a címbeli kérdésen.
Az például teljesen normális, amikor a laikus megkérdezi,
hogy fut-e a Windows 95 Commodore 64-en vagy a WordPerfect Gameboyon, ha aztán a nemleges válaszra elfogadják ezt a
tényt és nem kínoznak minket tovább. Úgy húsz évvel ezelőtt
járt hozzám egy kissrác, aki nem érte be ezzel. Naponta gyötört
olyan kérdésekkel, hogy C64-esből lehet-e PC-t csinálni, és el
kellett magyaráznom, hogy miért nem; aztán azzal, hogy kvarcjátékokból lehet-e PC-t csinálni, és azt is el kellett magyaráznom, hogy miért nem. Úgy, hogy megértse.
(Egy szuperokos felhasználónak tönkrement a wincsije – kétségen kívül, fizikailag. No de az adatok ott vannak egy mágneses mezőben, jelentette ki. Tehát egy pici mágnessel kiolvashatók. És megpróbálta rávenni a szakembert, hogy tegye azt. A
szakember belegondolt, milyen lenne több gigabyte adatot mikroszkóppal, bitenként kiolvasni, és lerázta a felhasználót. De
ezt a történetet zárójelbe tettem, mert félő, hogy a szakemberben volt a hiba. Hiszen a Kürt Kft. világhíres technikája pontosan ezzel foglalkozik, és egy szakembernek illik tudni erről. Az
áraik iszonyatosak, de az már a felhasználó döntésére tartozott
volna.)
A fantasztikus elvárások egy újabb kategóriája már tényleg
csak erős idegzetűeknek ajánlható. Nevezetesen az, hogy a
hozzá nem értő felhasználó hogyan szerel számítógépet. Akadt,
aki úgy látott hozzá kivenni a kicserélendő memóriakártyáit,
hogy kitépte az alaplapra forrasztott kártyafoglalatot, és megkérdezte, hogy vissza lehet-e forrasztani. Hát aligha.
A főnököm megkért, hogy nézzem meg, miért nem működik az
új wincsije. Kiderült, hogy meg akarta növelni a tárkapacitást:
kiszerelte a régi wincsijéből a lemezeket és beépítette az újba.
Az a fantasztikus elvárás, hogy a gép ezek után működjön. A
hölgy félkarú rablós programot futtatott a gépen, és egyszer
majdnem kijött a 777, csak az egyik hetes túl magasan volt. Mit
csinált? Fogott egy baromi erős ipari mágnest és megpróbálta
lehúzni a hetest. Odamentem és hetven dollárt fizettettem vele
a közlésért, hogy tönkretette az új tizenkilenc colos monitorját.

Nem működött az új grafikus kártya, a felhasználó visszavitte
az üzletbe. De szörnyű állapotban, letépett hűtőbordával és hátlappal. A szervizes megpróbálta visszarakni őket, aztán betenni
a kártyát a gépbe. Csakhogy a kártya AGP-s volt, a gépnek pedig csak PCI slotja volt. Kiderült, hogy a felhasználó abba próbálta beszerelni, semmiség, csak le kell törni a hűtőbordát és
belekalapálni a kártyát a csatlakozóba.
Egy másiknak is volt ilyen gondja, azzal hozta vissza az új
belső modemet, hogy nem működik. Kicsomagolták… ketté
volt fűrészelve. Mert eredeti méretében nem ment bele a csatlakozóba.
A harmadiknak digitális pénztárgéppel volt problémája. A
support megkérte, hogy nézze meg a gép hátulján a DIP kapcsolókat. „Azok már nincsenek ott.” „Már?!” „Igen, másvalaki
már mondta, hogy azokkal lehet a baj, úgyhogy vésővel eltávolítottam őket.”
Egy felhasználónak valaki jelszót rakott a BIOS-ába. Olvasta,
hogy egy jumper zárásával törölni lehet a jelszót, ami egyes
alaplapoknál igaz is. Hát kinyitotta a gépet és talált egy halom
jumpert. Elkezdte összevissza rendezgetni őket – a bekapcsolt
gépben. Nehéz megmondani, melyik alkatrész sült meg elsőnek.
– Nem, ezzel a meghajtóval nem tudsz CD-t írni. Ez csak olvasni tud.
– És akkor mi lenne, ha bedugnám a 220 voltba és ezzel fölnyomnám a lézer erejét, és akkor…
A felhasználónak nem működött az új SCSI kártyás szkennerje. Megnézték, kiderült, hogy a gép felnyitása nélkül leszedte az egyik kártyafoglalat takarólapját, a kártyát keresztülpréselte a lyukon és kész, installálva van.
Az ilyesmiken sokat segítene, ha az üzletben felnyitnák a gépeket és megmutatnák a belsejüket a felhasználónak. Akkor értené, hogy az üres semmibe dugja a kártyáját. Ez azon a felhasználón is segítene, aki viszont alighanem azt feltételezte,
hogy a doboz töküres… vagy ki tudja, mit hitt, mindenesetre a
tolvajoktól féltette, ezért valamilyen gépezettel keresztülhajtott
a gép házán egy sor hatvancentis csavart, átlyukasztva a win-

csit, az alaplapot, mindent, és hozzáerősítette az íróasztalához.
„Én azt hittem, hogy csak a tévés rész fontos. Ez benne van a
garanciában?”
Hasonlót cselekedett valaki egy olyan számítógéppel, amit
nem is kellett volna rögzíteni, mert már rögzítve volt. Egy repülőgép-anyahajón ez magától értetődő. De valaki túl komolyan vette a parancsot, hogy rögzítsenek mindent, és még néhány csavart belefúrt a gépbe.
Egy felhasználó BIOS-upgrade-et szeretett volna a 286-osához. „A legújabb BIOS-szal adjuk.” „De én upgrade-eltem a
processzort, és most nem megy a gép.” „Mire upgrade-elte?”
„486DX–50-esre.” „De uram, a 286-os chip az alaplapra van
forrasztva.” „Tudom, fogtam a pákámat, leforrasztottam, a
486-ost meg a helyére.” „Uram, a 486-os nagyobb a 286-osnál.” „Tudom, elég sok ónom ráment, amíg összeforrasztottam
a többlet lábakat.”
Tény: a bostoni számítógép-múzeum floppy formájú csokikat
árul.
Tény: a hároméves gyerekek látják, ahogy apu bekapcsolja a
számítógépet és beledug egy floppyt.
Tény: a számítógépek belsejében meleg van, még a drága gépekben is.
Nem akarok beszélni róla.
Ebben a történetben persze nem a hároméves gyerek a hülye
felhasználó, hanem a szülő, akinek ugyanígy össze kellett volna rakni a mozaikokat, amikor megvette azt a csokit.
Más felhasználók viszont túlságosan kíméletesek a hardverhez.
Hazaviszik az új videókártyát, fölinstallálják, nem működik.
Volt, aki napokon át hívogatta a supportot, minden elképzelhető segítséget megadtak neki, mire végre kiderült, hogy ki se
vette a kártyát a dobozból.
Megint más kategória a hanyagság, amikor a felhasználó nem
szándékosan árt – vagyis hogy nem szándékosan teszi azt, amiről nem tudja, hogy árt –, csak nem figyel oda. Az egyik felhasználó gépe minden szerdán leállt. A szervizes kiment, nem
volt semmi probléma. Néhány hét után a szervizes kiment egy

szerdán és odaült a felhasználó mellé, hogy lássa a hibát. Meg
is látta, ebédidőben, amikor a felhasználó, mint minden szerdán, szépen megöntözte a gép tetején álló szobanövényt.
Szegény monitoroknak is rengeteg elvárásnak kell megfelelniük. Van, aki megkérdezi, hogy a monitort az Internet legújabb
változatával adják-e. Nagyon sokan pedig meg vannak győződve nemcsak arról, hogy a szolgáltatójuk telefonügyeletese
látja a képernyőjüket, hanem arról is, hogy a képernyőn keresztül látja a szobát, az asztalt és őket is – már jóval a webkamerák megjelenése előtt. A felhasználók egyébként az érintőképernyőt is feltalálták jóval azelőtt, hogy a tervezőknek egyáltalán eszébe jutott volna, az üzletekben kirakott monitorokon
rengetegen próbálják az ujjukkal mozgatni a pasziánszjáték
lapjait.
Fantasztikus az az elvárás is, amit a felhasználók némelyike a
floppyk adatmegőrző képességével szemben támaszt. Egyetemi
körökben gyakori, hogy a diák egyszer csak besétál egy agyongyötört, töredezett burkú, tolókáját vesztett, ujjlenyomatos lemezzel, és azon van a szakdolgozatának, disszertációjának,
akármijének egyetlen létező példánya. Ő ezt a lemezt elsőéves
(vagy éppen gimnazista) kora óta használja, és soha nem volt
vele semmi baj. De velem is megesett, hogy egy kiadott munkát megkaptam floppyn, azazhogy csak a floppyt kaptam meg,
adatot egy bitet se lehetett kinyerni belőle. Felhívtam az illetőt
és kértem egy másolatot. Neki olyan nincs, ő egyenesen a lemezre mentette, több példány nincs belőle, de a munkáját fizessem ki.
Ide tudom besorolni az olyan eseteket, amikor a felhasználó panaszkodik, hogy nem működik a szkennere, pedig ő mindent
jól csinált, a lámpa el is indul, ő pedig tartja a kezében a képet.
„A képet bele kell tennie a szkennerbe.” „Tényleg?”
Kéziszkennerrel is volt már gond. A felhasználó kicsomagolta, fölinstallálta és végighúzta a saját fején. És a szkenner nem
látott semmit. Lehet, hogy a szkennernek volt igaza.

Hatodik tanulság:
ahogy tanulta, úgy tudja
Részben a számítástechnikusok fentebb tárgyalt komplikált elnevezései okozzák, részben pedig egyszerű információhiány,
hogy a felhasználók kitalálják a saját egyéni elnevezéseiket. A
számítógép háza, amit az amerikai szaki lezseren CPU-nak becéz, az a hajtómű (engine), kérem szépen. Merthogy abból jön
a zaj. A hangszóró az agy, ismeretlen okból. A kábelek kötelek,
az egér pedig bármiféle állat lehet (patkány, öszvér). A monitor
természetesen tévé vagy tévés rész. De van, aki a monitort számítógépnek hívja, a számítógépet pedig lemezmeghajtónak.
Nagyobb baj, amikor a céges főnök a gép házát merevlemeznek hívja, és bár a szaki megpróbálta neki elmagyarázni, ragaszkodik a saját elnevezéséhez – aztán fölhívja az áruházat és
rendel húsz merevlemezt, mert új gépek kellenek. És kap húsz
gyanúsan kicsi dobozt.
„Tudod, mi a registry?” „Persze, rendszeresen szétszedem és
összerakom.” Hát ehhez csak gratulálhatunk, tele aggodalommal, hogy vajon mi lehet az, amit a felhasználó registry néven
ismer, és vajon képes-e szakszerűen összerakni, ha nem tudja a
nevét.
A merevlemez nem működik. Nem gyullad ki a lámpa, úgyhogy nem tudom betenni a merevlemezt és letölteni a modemet.
Valószínűleg átnevezgetési mánia ez is, de lehet, hogy a virtuális és a valóságos összekeverése is benne van.
Akadt, aki a file-ok méretét úgy mondta: a file kiterjesztése.
Ez még a Commodore-korszakban volt, amikor a file-oknak
nem volt PC-s értelemben vett kiterjesztésük, így legalább nem
két különböző szakkifejezést kever össze, egyszerűen csak rá
kell jönni, hogy mit akart mondani.
Nemcsak egyéni elnevezések vannak, hanem egyéni módszerek is. Attól, hogy valaki szakképzetlen, lehet, hogy már nem
kezdő, évek óta dolgozhat a számítógéppel – de lehet, hogy lelkileg még mindig újonc. Mert vannak mechanizmusai, amiket
kezdő korában megtanult, és csak úgy tudja csinálni. Ha másik
módszert mutatnak neki, elutasítja, mert az úgy nem lehet jó.

Például programot csak a desktopon levő ikonnal, avagy csak a
Start menüből indítunk, ha másképpen csinálják, akkor az úgy
nem lesz jó. Ilyenkor a szakember udvariasan mosolyog és ráhagyja, reménykedve, hogy öt perc múlva nem adódik valami
hasonló probléma.
Ennek változata a fentebb már tárgyalt szuperóvatos felhasználó, aki csak félig-meddig azért tagadja meg a lefagyott Windows újraindítását, mert felelős számítógép-tulajdonosként
nem akar ártani a saját holmijának, másrészt vagy talán nagyobbrészt viszont azért, mert arra van beidomítva, hogy ilyet
nem szabad.
Cégeknél általában illik naponta biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Ennek módját a kezdet kezdetén betanítják a
személyzetnek, aztán a személyzet mindennap vallásos alapossággal végrehajtja a procedúrát, akkor is, ha valahol hiba csúszott a dologba. Szépen betesznek egy üres floppyt, bepötyögik
a biztonsági másolat készítésére szolgáló parancsot hibásan,
majd kiveszik a továbbra is üres floppyt, gondosan megcímkézik és elteszik a páncélszekrénybe. Ez persze csak akkor derül
ki, ha odavesznek az adatok és vissza kellene állítani őket. Volt
eset, amikor egy éven át archiválták, címkézték és tárolták szép
rendben – a nem fontos adatokat. Volt eset, amikor a felhasználó a szakember kérdésére elmondta, hogy igen, van biztonsági
másolata, a nyomtatón pedig ugyanazt látja, amit mindennap:
„Hiba: Nem sikerült biztonsági másolatot készíteni.”
Ez utóbbi eset már egy másik jelenséggel függ össze, ami
nem tartozik írásom tárgyához: ami állandóan előttünk van
vagy rendszeresen megjelenik, azzal egy idő után már nem foglalkozunk. Ezért kell nagyon vigyázni, hogy milyenfajta emlékeztetőket csinálunk, mert a monitorra kiragasztott cédulának
pár nap után semmi jelentőséget nem fogunk tulajdonítani, átsiklik rajta a szemünk. Hasonlóképpen ha mindennap azonos
időben előugrik egy ablak és jelez valamit, pár nap után csak
gondolkodás nélkül félrelökjük.
Azért ha már a biztonsági másolatoknál tartunk: nem minden
felhasználó ragaszkodik görcsösen a tanultakhoz. Van olyan is,
aki rájött, hogy amikor a gép azt mondja, hogy tegye be a következő lemezt – akkor elég csak megnyomni az Entert.

A felhasználó nem találta, amit írt. Amint kiderült, először kimentette a szöveget, aztán nekilátott begépelni, végül egyszerűen kikapcsolta a gépet mentés nélkül. Ez idomítási hiba. A
dokumentumokat tényleg célszerű a munka megkezdésekor
vagy röviddel azután kimenteni, mert akkor létrejön a file, és a
továbbiakban már csak meg kell nyomni a mentés gombját, lehetőleg gyakran. A felhasználót rosszul programozták be, illetve nem magyarázták el neki, hogy a mentés mire való.
Idomítási hiba okozta azt is, amikor a felhasználó megvette a
programot, hazavitte és gondosan leformázta az összes lemezét. Hiszen újak voltak, neki pedig azt tanították, hogy az új lemezeket meg kell formázni.
Van úgy, hogy egyszerűen elmarad az információ; nem ritkán
úgy, hogy oda volt írva, kis képecskékkel el volt magyarázva,
csak a felhasználó nem vette a fáradságot megtekinteni a dobozt. Mint az, aki ordítva és káromkodva hívta föl a floppygyártót, hogy a lemezük nem írható. Pillanatok alatt kiderült,
hogy írásvédett. Megmondták neki, hogy kell levenni az írásvédelmet; ha az olvasónak nem volt szerencséje floppykhoz, elmondom, hogy az 5¼-esek szélén van egy lyuk, amit be lehet
ragasztani, hogy a lemez írásvédett legyen, tehát az íráshoz le
kell venni a szigszalagot, a 3½-eseknek pedig van egy kétállású
tolókájuk erre a célra. Minden gyártó közzétette az információt
a lemezek dobozain, amiket többnyire a lemezek végleges tárolására is használtak, tehát nem dobták el őket.
Szembeötlőbb dolgot nem vett észre az, aki azzal hívta föl a
céget, hogy új floppymeghajtóra van szüksége. „Ha elromlott,
kicseréljük, hisz még garanciális.” „Nem, a gép remekül működik.” „Két floppyt szeretne?” „Nem, csak a régi elhasználódott. Fölinstalláltam egy programot, és most már elhasználódott a meghajtó. Új kell.” A helpdeskes higgadtan elmagyarázta neki, hogy ha megnyomja a floppyn a kis gombot, akkor kijön a lemez és megint használhatja a meghajtóját.
Rosszabbul járt az a felhasználó, aki szintén nem tudott a
gombról, ezért kihúzta a lemezt fogóval. A fémtolóka bent maradt a meghajtóban, talán az is tönkrement, az adatok mindenesetre elpusztultak.

Olyan is volt, aki bejelentette, hogy bepereli a céget, mert a
lemez, amit küldtek, nem jött ki rendesen. Először vajat öntött
a meghajtóba, utána kitépte a lemezt fogóval, és most nem működik a meghajtója. A support először hitetlenkedésből, aztán
már a hangfelvétel kedvéért négyszer ismételtette el vele, hogy
mit csinált, aztán megkérdezte, hogy megnyomta-e azt a bizonyos gombot.
Ezek olyan információk, amiknek minden felhasználóhoz el
kellene jutniuk, és nem jutnak el. Pedig a gyártók mellékelik a
használati utasítást, hasztalanul. Nem hiszem, hogy itt a gyártót
lehetne okolni.
Van azonban úgy is, hogy speciális információ kellene, ami
nem jut el a felhasználókhoz – és ez sem a gyártó hibája, de
nem is a felhasználóé. Egy cégnél nem akartak floppymeghajtókat a gépekbe, mert potenciális vírusforrást jelentenek. Csakhogy a gépek házain akkor is megvolt a szabályszerűen kialakított floppynyílás a kiadógombbal. A cég szétküldte a körlevelet, hogy ragasszák le a nyílásokat. A karbantartás természetesen tömegével talált a gépek belsejébe hullott lemezeket. Mert
nem a körlevelek számát kellett volna szaporítani, amiket az alkalmazottak nem olvasnak el, hanem körbeküldeni egy szakit
egy tekercs ragasztószalaggal.
Van úgy, hogy nem a beidegzett rituálék rosszak, hanem a
szakember fogalmazza meg rosszul az egyszeri utasítást. A gép
nem volt távolból javítható; semmi baj, mondta a szervizes,
húzza ki az elektromos kábelt és hozza ide. Negyedóra múlva
ott volt a felhasználó az elektromos kábellel.
– Mi van most a képernyőjén?
– Egy kitömött játékállat, a fiamtól kaptam.
A helpdesk megkérte a felhasználót, hogy tegye be a floppyt
a gépbe és csukja be az ajtót. Hallatszott a vonalban, ahogy a
felhasználó átballag a szobán és becsukja az ajtaját.
A gép nem indult. Kiderült, hogy egy lemez van a floppyban,
ezért a helpdesk azt mondta a felhasználónak, hogy vegye ki. A
felhasználó ki is szerelte a floppymeghajtót.
És van úgy, hogy az utasítás nem marad el és a felhasználó tökéletesen érti és helyesen alkalmazza. Éppen ez a baj. Egy fel-

használó helyet foglalt a gépteremben és elkezdte követni a
számítógéptankönyv utasításait. A tankönyv azzal kezdte, hogy
kell megformázni egy új lemezt. A felhasználót azonban a
rendszergazda korábban értesítette róla, hogy már nem floppykat használnak, hanem wincsiket. Hát azt formázta meg.

Hetedik tanulság:
nem lett volna szabad bepánikoltatni
A felhasználók félelmei bizonyos mértékig érthető. Egy értékes
gép és egy csomó értékes adat van a kezük alatt, és az állásuk
is rámehet, ha nem jól bánnak velük. De ha a félelem paranoiává nő, akkor idegbajt lehet kapni tőlük, és nem vigasz, hogy
megint csak mi, szakmabeliek vagyunk a felelősek. Mi írtuk
azt a rengeteg cikket a számítástechnika veszélyeiről, és engedtük, hogy hozzáértés nélkül elolvassák.
Például az internetnek nagyon sok veszélye van. Idegenek rákapcsolódhatnak a számítógépünkre, amikor az ki van kapcsolva, és ellophatják az áramunkat. Rácsatlakoznak a számítógépre a tévénken keresztül, és olyan gépeléshibákat tesznek a dokumentumainkba, amilyeneket mi soha nem csináltunk. A kormány is megfigyel minket a neten keresztül – az egyik okos
felhasználó ezért minden este a fal felé fordítja a monitort, ámbár nincs is internetje, éppen azért, hogy meg ne figyeljék.
Természetesen egy óvatos ember nem adja meg a hitelkártyájának adatait idegeneknek. Akkor sem, ha egy céget hívott föl,
hogy szolgáltatást rendeljen tőlük. Inkább keres egy másik céget, mert becsületes cég nem érdeklődik hitelkártyák után.
De hát sokszor az óvatosság sem elegendő. Hosszú időbe telt
megnyugtatni azt a hölgyet, aki zokogva hívta fel a supportot,
mert őt most le fogják tartóztatni. Már a szirénákat is hallani
vélte, mert a program azt írta ki, hogy illegális műveletet hajtott
végre. A program, nem a hölgy. Egy másik is hasonló hibát kapott egy programtól, de ő okosabban oldotta meg. Ha illegális,
hát illegális: mire a zsaruk ideérnek, nem találnak semmit.

Szétszedte a gépet és a részeit elrejtette a ház különféle zugaiban.
Nem tudni, végül is börtönbe került-e az a felhasználó, akinek a gépe ezeket az illegális műveleteket rendszeresen kiírta;
ő olyankor rákattintott az OK-ra és kész. De az intézmény biztonsági őre figyelt ám, és ment jelenteni a rendszergazdának,
hogy mi folyik náluk.
Ártani nemcsak működő nettel lehet, hanem annak működésképtelenné tételével is. Egy Horvátországból érkezett amerikai
rendszeresen olvasta szülőhazájának híreit a neten, de a vonal
gyakran megszakadt – ahogy mindenkinél a telefonos modemek korában. Nem hitte el a supportnak, hogy a horvát kormány nem képes az Egyesült Államokban bontani a telefonvonalat azért, mert ő horvát újságokat olvas.
Egy amerikai tévécsatorna teljes komolysággal közölte a nézőkkel, hogy a számítógépeket ki kell kapcsolni és kihúzni a
konnektorból, hogy a weboldalakat feltörő hackerektől biztonságban legyenek. Az nem zavarta őket, hogy a weboldalakat
nem otthoni számítógépeken üzemeltetik, és soha nem derült
ki, hogy a kikapcsolt gépet miért kell még a konnektorból is kihúzni.
Ugyanez a tévécsatorna állította, hogy 2000. január 1-jén az
autók nem fognak elindulni az Y2K probléma miatt. Amiről viszont egy zseniális felhasználó felfedezte, hogy ha a gépek
2000-ben nem fogják tudni, hogy melyik évszázad van, akkor
azt se, hogy Krisztus előtt vagy után!
A felkészült felhasználó persze tudja, mit jelent a probléma.
A gépek csak két számjegyen tárolják a dátumot, és ha 99 után
00 lesz, akkor azt hiszik, hogy 1900-ban vannak, nem 2000ben. Márpedig 1900-ban még nem léteztek számítógépek, tehát
a gép egyszerűen eltűnik.
Természetesen ha Y2K azt jelenti, hogy a 2000. évvel nem
kompatibilis, akkor az MP3 nem érdekel minket, az csak ezer
év múlva lesz aktuális. Viszont vigyázni kell, hogy a kábeleink
Y2K-kompatibilisek legyenek.
Számos árucikket eladtak azzal a felírással, hogy Y2K-kompatibilis, mint például zseblámpát, mérleget, kenyérszeletelőt,

konzervnyitót… és amikor valaki el akart adni egy antik varrógépet, arról is rögtön megkérdezték, hogy Y2K-kompatibilis-e.
Nemcsak a távolból lehet ártani. Egy intézmény vezetője hibaüzeneteket kapott a gépektől, és „rájött”, hogy ezt az okozza,
hogy az alkalmazottak orvul kilopják a gépekből a memóriát és
eladják a feketepiacon. A hibaüzeneteknek persze semmi közük nem volt a memóriához.
Egy macintoshos felhasználó hajnali fél négykor fölverte a
családját és átmenekült velük a szomszédba, mert a megjelenő
hibaüzenetet egy bombát ábrázoló ikon díszítette, és ő úgy értelmezte, hogy a gép föl fog robbanni.
A modem által hívandó telefonszámot a felhasználó rosszul
adta meg. Kilencest írt az elejére, de mint kiderült, a cégénél
nem kell kilencest tárcsázni, hogy városi vonalat kapjon. Aztán
a területkód elé írt egy egyest, de ezt a Windows automatikusan odateszi. Vagyis a modem először 911-et tárcsázott, csak
aztán a megfelelő számot. De mire ez kiderült, már kétszer kiszállt a rendőrség.
A lemez kis fém tolókáját nem szabad félrehúzni, mondta valaki, voltaképpen helyesen. De már az indokolás hozzá: „mert
akkor a lemez jobban ki van téve a vírusoknak”. Szentül meg
volt róla győződve, hogy a levegővel terjednek. Ezért „viszed a
lemezeidet az enyémek közeléből?!” De azzal is vigyázni kell,
hogy a gyerek ne játsszon vírusos számítógépen, mert megfertőzi magát és hazaviszi a vírust az otthoni számítógépnek, ámbár az egyik Amiga, a másik Amstrad. Éppúgy, ahogy háziállattartók kerülik az érintkezést fertőzött állattal, nehogy hazavigyék a kórokozót.
Az viszont voltaképpen célravezető gyakorlat, amikor az 5¼es floppyt papírtasakkal („bugyi”) együtt teszik a gépbe, nehogy vírust kapjanak tőle. Tényleg nem fognak. Sokkal kevésbé használ a vírusos számítógép fölnyitása és az áramkörök lepermetezése fertőtlenítővel.
Nettel nem kapcsolatos félelmet mutatott egy ismerősöm, aki
nem akart számítógépet venni. Nagyon rongálja a szemet. Ő
nem is érti, hogy tudják elviselni azt a szörnyű vibrálást. Itt
megállítottam és némi kérdezősködéssel kiderítettem, hogy ő

még csak a tévében látott számítógépet. Mármost ha az operatőr ráközelít az asztalon álló monitorra (vagy akár tévére), annak a képe tényleg nagyon vibrál, mert a monitor képfrissítési
frekvenciája eltér a kamera felvételi frekvenciájától, vagyis az
egyes filmkockákra töredékes képek kerülnek. Ismerősömet
megnyugtattam, hogy szabad szemmel semmilyen vibrálást
nem fog látni. Később lett számítógépe, és tényleg nem vibrált
a kép.
A pánikoló felhasználó ellentéte a pánikmentes. A túlságosan
pánikmentes. Ha a gépből füst és lángok jönnek, felhívják a
supportot, hogy kell nagyon gyorsan biztonsági másolatot készíteni, vagy éppen: Beléptem a maguk honlapjára, és füstölni
kezdett a gépem. Ég maguknál a ház?
– Problémám van a monitorommal.
– Lát képet?
– Hogyne, oldalról nagyszerű képet látok, forró, piros alkatrészeket.
– Oldalról? Hogyhogy oldalról?
– A nagy füstölgő lyukon át.
Hogy egy gép mitől kezd füstölni, azt nem tudom. Kivéve,
amikor mégis. A brit felhasználó fölhívta az ISP-jét, mert egy
amerikai barátjától megkapta egy ottani szolgáltató CD-jét, és
át akar térni az ő szolgáltatásukra. De az nem fog önnél működni, mondta a support; nem a programra gondolt persze, hanem hogy az amerikai szolgáltató nem ad hozzáférést NagyBritanniában. A felhasználó nem hitt neki, magabiztosan berakta a CD-t, és hogy kompatibilis legyen, a tápot átkapcsolta
az európai 220 voltról az amerikai 110 voltra.

Nyolcadik tanulság:
ha elmagyaráznánk, megértené
Vagy nem, de az esélyt megadtuk rá. A szakma igyekszik minimális hozzáértéssel is kezelhető, majombiztos, magyarázatot
nem igénylő hardvert gyártani. A jó öreg „fekete doboz” elv: a

felhasználónak nem kell tudnia, hogy mi történik a dobozban,
neki legyen elég, hogy megkapja az eredményt.
Lehet, hogy éppen ez a baj?
Kétségtelen, hogy vannak felhasználók, akik tényleg hülyék.
Akiken semmi sem segít. De én mégis azt hiszem, hogy a többség csak tudatlan. Rajtuk segíthetne, ha igenis elmagyaráznák
nekik, hogy működik a hardver. Vázlatosan. Meg lehet csinálni. Akkor mi lenne?
Nem próbálnának úgy szkennelni, hogy a képet a monitor
vagy a szkenner elé tartják és talán még rá is mutatnak.
Nem próbálnák az egeret a monitoron mozgatni, sem távirányító módjára a monitorra mutatni vele és nyomkodni a gombokat. Még kevésbé használnák lábpedálnak, sőt az egér mozgatása mind a négy irányban sikerülne, mert a fel nem azt jelentené számukra, hogy az íróasztal lapjáról föl a levegőbe.
Nem is az ujjukkal mutatnának valamire a képernyőn, mielőtt
megnyomják az egér gombját. Nem fordítanák hanyatt az optikai egeret, mert lámpával fölfelé szebb. Ha a fizikai egér akadályba ütközik vagy lemegy az egérpadról, mielőtt az egérkurzor elérné a célt, egyszerűen fölemelnék és arrébb tennék az
egeret az íróasztal kétségbeesett átrendezése helyett.
Ha egy billentyű megnyomására kérik őket, nem kérdeznék,
hogy balra vagy jobbra, mert értenék a különbséget billentyűzet és egér között.
Nem hinnék, hogy a papír kijön a monitorból, ha nincsen
nyomtatójuk (vagy akkor is, ha van).
Nem gondolnák, hogy egy új készüléket, kártyát, hardvert
elég hazavinni és letenni az asztalra, még a dobozból se kell kivenni, máris működni fog.
Nem próbálnának hajmeresztő módokon installálni új hardvereket, hanem felmérnék, hogy képesek-e rá vagy szakemberhez
kell fordulniuk.
Nem próbálnák az adathordozókat másmilyen meghajtóba
tenni, sem pedig fordítva.
Értenék a különbséget billentyű, egérgomb és képernyőre rajzolt gomb között.
És például ha rendesen kiképeznék a személyzetet, akkor a
nyolcvanas évek végén nyugta lett volna a szervizesnek attól a

VAX 11/725-ös géptől, ami folyton kikapcsolt esténként. Hat
és hét óra között. Nem mindennap, de gyakran. Alaposan átvizsgálták, többször, többféleképpen. A véletlenül kihúzott tápot kizárták. A közmondásos takarítót, aki kihúzza a gépet,
hogy bedughassa a porszívót, kizárták. Volt ott éppen elég szabad konnektor, a gép konnektora pedig nehezen volt hozzáférhető. Új tápegységet kapott, de továbbra is lekapcsolt. A szenzorok hibát jeleztek a léghűtésben, ezért a szervizes kitisztította
a szűrőket és kicserélte a ventillátort. Kipucolta az egész gépet.
Ragyogott a tisztaságtól. Viszont esténként továbbra is leállt.
Végül a szervizes odaült elé egyik este. A gép vígan zümmögött. Jöttek a takarítók, nem húzták ki a konnektorból, szépen
végezték a munkájukat. Az egyik kiürítette az iratmegsemmisítőt, a műanyag zsákot bekötötte és nekitámasztotta a VAX légbefúvó nyílásainak.
De hogy kit kellett volna rendesen kiképezni a következő esetben, mire és főleg kinek, azt meg nem tudnám mondani. A
lyukkártyákon szállított program Franciaországban nem működött, pedig az USA-ban remekül futott. Végül kiderült, hogy a
behozatalkor a vámtisztviselő kivett néhány kártyát. Mert minden nagy tömegben szállított árucikkből, amilyen például a gabona – mintát kell venni.
*
Nem tudom, hova soroljam be azt a felhasználót, aki azzal hívta föl a helpdesket, hogy SEGÍTSÉG! A floppyja furcsa hangokat adott, ezért beledugta az ujját, és már tíz perce nem tudja
kihúzni!
Megkérték, hogy hívja inkább a mentőket. Egyetértek.

2012.02.27.

Adta spammere
„A cím felépítése alapján ítélve, nagy valószínűséggel nem természetes személyhez kötődik.”
Ezt röffenti a bitang iwiwes spammer, megtoldva azzal, hogy
a címet „munkatársaik gyűjtötték a neten”.
Nem mentem utána az egyetlen ismerőssel sem rendelkező,
arcképtelen „Kovács Istvánnak”, hogy megkérdezzem, mi lehet
egy freemailes cím felépítésében olyasmi, ami nagy valószínűséggel nem természetes személyhez kötődik, és ha levágom a
faszát, akkor ugye az se fog már természetes személyhez kötődni többé. Meg hogy ugyan miért vadásznak a munkatársaik
sokéves adatok között emailcímekre, ez ugyanis Krisz címe,
amit én természetesen nem használok. No meg hogy egyáltalán
mi a jelentősége az emailcímnek, amikor a spam nem emailcímre jött, hanem az iwiw postaküldőjében, ami idegennek föl
sem fedi az emailcímeket. Hazudol, Pistám, mint a vízfolyás!
Az emailes masszküldő programodba írt szöveget másoltad át
egy az egyben az iwiwre, de ott az már csak szimpla baklövés.
Hozzáteszem, hogy bűnözőnek iszonyat rosszul áll ám, amikor törvényre próbál hivatkozni, és úgy csinálni, mintha törvényes ám az lenne, amit ő csinál, de igazándiból. Pityu! Ha egyáltalán arra méltattalak volna, hogy elolvassam, mit reklámozol, akkor visszakézből fölszólítalak, hogy bizonyítsd be, hogy
rendelkezésedre állt olyan információ, hogy az emailcímhez
(ha azt használtad volna, persze) cég tartozik, mert ha nem, akkor buktad a félmilliót. Mindegy, egyszer elkapnak így is, addig meg menjél innen a faszod nélkül.

2012.04.28.

Feltörhetetlen jelszavak
A Nyest cikkét olvasva megint elgondolkodtam ezen a jelszóproblémán, már nem először. S megint arra jutottam, hogy feltörhetetlen jelszó természetesen nincs, de létre lehet hozni
olyanokat, amiknek a feltörése elképzelhetetlenül sokáig tartana.
A Kissy tizenötödik részében is lesz említés a következő
technikáról:
ՏАJΤ
Ugye milyen egyszerű, köznapi jelszó? Minden szótárban
benne van. Hát ezt a jelszót átlagos hacker soha nem tudja feltörni, a szuperdörzsöltnek pedig időtlen időkig eltarthat. Ha az
olvasó átmásolja a jelszót egy olyan szövegszerkesztőbe, ami
közli a karakterkódokat (például BabelPadba), ki fog derülni,
hogy itt csak egy latin betű szerepel, a J. Az S nem S, hanem
egy örmény tjun betű, igazából t-nek kellene olvasni. Az A cirill betű, a T pedig egy görög tau.
Az most mellékes, hogyan tudja a jelszó jogos tulajdonosa
begépelni az ilyen jelszót. Akár egy karaktertáblával is lehet
(az örményhez én is azt használtam, bár persze van örmény billezetem, de így most egyszerűbb volt; a többi meg rajta van a
csodabillentyűzetemen), a lényeg az, hogy legyen a gépen
olyan program, amin a szükséges karakterek elérhetők és a jelszó jogos tulajdonosa ismeri a használatát.
A fő kérdés az, hogy ez a jelszó mennyire biztonságos. Átlagos hacker maximum a hétbites ASCII-vel kalkulál, szóköztől
a ~ karakterig, de már ez is iszonyú mennyiség egy brute-force
algoritmusnak. Ha tudja, hogy a felhasználó magyar, akkor
hozzáveszi a magyar ábécé betűit; ha a felhasználó orosz, akkor az oroszét, és így tovább. Ha több különböző írásrendszerből válogatunk össze karaktereket, akkor mindet szerepeltetni
kell a brute-force programnak megadott jelkészletben, és elképesztő számok jönnek ki:

– angol ábécé: 52 karakter;
– hétbites ASCII: 95;
– ASCII + magyar ábécé: 113;
– cirill alapábécé: 64;
– görög alapábécé: 49;
– örmény ábécé: 76;
– angol, cirill, görög és örmény: 241;
– hétbites ASCII, cirill, görög és örmény: 284.
Ez az utolsó kombináció kell ahhoz, hogy egy ilyen jelszót
meg lehessen fejteni:
Տտ&Мοοn
Két örmény betű, egy ASCII karakter, cirill M, két görög
omikron és egy latin betű. Ugyanakkor két egyszerű angol szót
utánoz, amik összefüggenek, csak ezekkel a kódokkal semmilyen szótárból nem fognak előkerülni.
Csak négy írásrendszert használtunk, de máris közel háromszáz karakterre növeltük a terhet, amivel a brute-force algoritmusnak meg kell küzdenie. Valójában azonban még többre.
Semmiféle hacker nem tudja kigondolatolvasni, hogy mely
írásrendszerek karaktereit szerepeltettük a jelszavunkban: ha
egynél több fordul elő, akkor kénytelen lesz végigpróbálni az
összeset. Akár az egész Unicode-ot.
Mekkora számítási kapacitás kell egy ilyen jelszó feltöréséhez? Számoljunk. Ha tudjuk, hogy a jelszó k darab karakterből
áll, amiket egy a darabos jelkészletből válogattunk, akkor ak
darab ilyen jelszó lehetséges. (Valójában nem szoktuk tudni,
hogy milyen hosszú a jelszó, tehát a nyolcbetűs jelszavakhoz is
csak úgy jutunk el, hogy előbb az egybetűsöktől a hétbetűsökig
mindent végigpróbálunk. De a könnyebb számítás kedvéért
most feltesszük, hogy ismerjük a jelszó pontos hosszát.)
Például egy 26 betűs jelkészletből (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz) összeállítható két karakter hosszúságú szavak száma
262, azaz 676, konkrétan aa-tól zz-ig. Ez nem sok. Azért ajánlanak mindig jó hosszú jelszavakat, hogy növeljék a hatványkitevőt, hiszen ötbetűs jelszóból már közel 12 milliót lehet készíteni csak ezzel a 26 betűvel. Ha a teljes hétbites ASCII-ből ké-

szítünk ötbetűs jelszavakat, az 955 = 7,7 milliárd jelszó lesz,
vagyis ha másodpercenként egymillió kombinációt próbál ki a
program (az én öreg gépem közel ennyit tud, úgyhogy nem is
mondtam sokat), akkor alig két óra alatt megvan.
Logikus a gondolat, hogy egyszerűbb és célszerűbb a jelszó
hosszát növelni, hiszen ha kétszer akkora jelszót veszünk: 9510
= kétmillió évnyi jelszótörés az iménti sebességgel, ellenben ha
ugyanolyan hosszút háromszor akkora jelkészletből: 2845 =
mindössze 21 év. Sokkal jobban megéri hosszú jelszót adni,
mint a jelkészletet bővíteni.
De csak matematikailag. Pszichológiailag a 284 darabos jelkészlet az életben semmilyen hackernek nem fog eszébe jutni.
Ül a gépe előtt kétmillió évig, a teljes hétbites ASCII-ből végigpróbálta a kombinációkat az egy darab szóköztől a tíz darab
~ jelig, és a gép visítva rohan neki a tizenegy betűs kombinációknak, amik újabb száznyolcvanmillió évet fognak fölemészteni – és egész idő alatt nem volt semmi esélye, mert a jelszó
olyan karaktereket is tartalmaz, amiket ő egyáltalán nem tett
bele a program által vizsgálandó jelkészletbe. Történetesen
azok a jelszótörő programok, amiket jómagam ismerek, nem is
tudnak tetszőleges jelkészletre keresni; némelyikben meg lehet
adni ugyan saját ábécét, de a magyar hosszú ő-ű átváltozik ékezet nélküli o-u-vá. Ezeknél elég egyetlen cirill vagy görög betű,
és soha nem lesznek képesek feltörni a jelszót.
Némelyik karaktertábla-program képes a teljes Unicode-ot
mutatni, vagyis a felsőbb táblákat is; például a fent említett BabelPad karaktertáblája, ami külön programként is elérhető.
Ezekkel megcsinálhatjuk azt a trükköt, hogy abszolúte ismeretlen karaktereket rakunk a jelszóba. Például a linkelt oldalon levő kép tanúsága szerint az U+1F354-es karakter egy hamburgert ábrázol. Ha fölrakunk egy ilyen karaktertábla-programot,
egy megfelelő fontot, és olyan jelszót választunk, hogy
ettem egy *t
ahol a csillag helyén ez a hamburgerábra van… ez egy csupán
tizenkét karakteres jelszó, de csak akkor lehet rábukkanni, ha a
teljes Unicode-ot végigkeresi az ember. A 6.1-es kiadásban kis

híján száztízezer karakter van, de ha már liba, gágogjon, a hacker nem tudhatja, hogy nem egy teljesen definiálatlan karaktert választottunk-e. Módunkban áll. Például U+03A2 egy
nemlétező karakter kódja, a görög nagy ró és szigma között; itt
lyuk van az ábécében, mert ez lenne a szóvégi szigma nagybetűs párja, ilyen pedig nincsen. Ezt is meg lehet jegyezni: lehet a
jelszó ΣΠqΡ, vagyis a latin SPQR rövidítés (a szenátus és a római nép) görög betűkkel leírva, és azt játsszuk, mintha a görögben is lenne Q betű, éspedig U+03A2. A karaktertábla azt is kiadja, egy kis kockát látunk helyette.
Így viszont a jelkészlet már a teljes és abszolúte teljes Unicode-kódtartományt át fogja fogni, U+0000-tól U+10FFFF-ig,
leszámítva néhány olyan karaktert, amiket nem tudunk a jelszót
igénylő program szövegdobozába még bemásolni se. Ez viszont már 1,1 millió darabot jelent. Tíz betű ebből a készletből
1028 milliárd évbe telik, pedig közben már egymilliárdszorosára növeltem a számítógép sebességét.

2012.05.02.

If you want
– Jó napot kívánok, mivel szolgálhatok?
– Tíz deka vajat szeretnék.
– Értem. Kenyérre kenni vagy sütéshez?
– Kenyérre kenni, miért?
– Nos, ha önnek fehér búzakenyere van, akkor a Fehér Teavaj
B-vitaminnal és Enzimekkel való önnek. Viszont barna kenyérre a Barna Kenyérhez Való Vaj Enzimekkel és B-vitaminnal
ajánlott.
– Zsömlét akarok enni. Csak adjon tíz deka vajat.
– Ez így nem fog működni, uram, csak a megfelelő típusú
vajjal használhatja a megfelelő kenyeret. És kérdés, hogy mit
tesz rá utána.
– Sajtot, felvágottat, esetleg paradicsomot…

– Ez nem mindegy. Mert például a Trappista Sajt Középméretű Lyukakkal nem használható a Fehér Teavaj B-vitaminnal
és Enzimekkel fölött, ellenben a Középméretű Lyukakkal ellátott Trappista Sajt bár működik a Fehér Teavaj B-vitaminnal és
Enzimekkel fölött, de kizárólag kiflivel.
– Akkor figyeljen. Zsömlét akarok enni vajjal és paradicsommal, mit ajánl?
…
– Hall engem?!
– Hallom, uram.
– Tehát mit ajánl?
– Jó napot kívánok, mivel szolgálhatok?
Szóval így megy, ha az ember Windows 7 alatt el akar indítani
egy rohadalom php file-t. Tudvalevőleg kell hozzá egy Apache.
Az Apache-nak kétféle változata van: amelyiket le lehet tölteni,
és amelyikről dokumentáció van. A dokumentáció azonban
olyan file-okra hivatkozik, amik megváltoztak. De szerencsére
van, ámbár jól eldugva, installer változat, amihez nem kell a
dokumentáció. És kell egy PHP is. A PHP-nek két változata
van: amihez van dokumentáció, és amelyiket le lehet tölteni. A
dokumentáció azonban olyan file-okra hivatkozik, amik megváltoztak.
Számtalan alkalommal kell átrágnom magam azon, hogy mi
van, ha IIS alatt akarom csinálni, bár fogalmam sincs, hogy az
micsoda. Hogy mi van, ha CGI alatt akarom, bár arról sincs fogalmam, hogy az micsoda. Hogy mi van, ha FastCGI alatt akarom, bár a Fast történetesen ismerem. Remek tutorialok vannak
a neten, némelyiket már PC-n írták, sőt olyan is előfordul, ami
már meg se kérdezi, biztosak vagyunk-e abban, hogy nem inkább ZX81-esre szeretnénk fölrakni. Ijen modern ám. Természetesen a file-ok, amikre ezek hivatkoznak, a legritkább esetben se léteznek.
Az ember azt reméli, hogy huszonöt év számítógép-püfölés
után már föl tud rakni két programot. FastCGI. Méghozzá két
olyan programot, amit korábban már fölrakott és mentek. Nem
is egyszer fölrakta őket, és hosszabban is mentek.
Az egyik tutorialban láttam képeket a MySQL indításáról. Istennek hála, hogy nincs MySQL a LAttilaD.orgon, akkor még

azt is használnám, tehát itthon is föl kellene rakni. Az valószínűleg több generációs kaland, az ember elkezdi a beállításokat
még a gimiben, mire nyugdíjba megy, már nagyjából talán
rendben van, a fia folytatja gimis korától, és az unokának elindul. Ha előzőleg másik három generáció fölcsinálta a gépre az
Apache-ot meg a PHP-t!

2012.12.18.

A Hatszögletű Billentyűzet
Óriási fölfedezést tettem. Az AnySoftKeyboard sokkal jobban
használható portrémódban. Fekvő képernyőn egy több méter
széles, óriási felület, amin még az olyan betűpárok is Darvas
Iván hosszúságú karlóbálásokat igényelnek, mint az EK, az
AL-ről nem is beszélve. Állón viszont aránylag egész jól használható. Persze továbbra is csak betűnkénti pötyögéssel, amihez ez a kiosztás teljesen alkalmatlan, de legalább az ember le
tudja már írni rajta, amit akar. Nagyjából. Csigalassan.
Android blogunk szerzőjének, Thonnak megígértem, hogy leírom, mi kellene a Hatszögletű Billentyűzetbe. A Kinesát hat
éve használom, a Kissy majdnem teljes szövegét ezzel írtam
(az elején valamicskét még nem), isteni praktikus, nagyon
gyors és kényelmes.
De Androidhoz egész másképpen kell adaptálni, erre akkor
jöttem rá, amikor elfordítottam az Androidot. (Egyszer majd
keresni kell valami elnevezést magára a gépre.) Ez a rendszer
három okból is sokkal változékonyabb, mint a Palm: a képernyőméretek különbözőek, a felhasználók ujjait is különböző
méretekben gyártják, és a képernyő két oldala között nagyobb a
méretkülönbség.
Mindebből az következik, hogy egy igazi komoly
-programot feltehetően más-más billentyűzettel fognak használni
olyan emberek, akiknek amúgy megfelel ugyanaz a kiosztás,

csak mások a képernyő- és ujjméreteik. Ezért célszerűnek látom szétválasztani a „fizikai” billentyűket azok funkciójától.
Vagyis a kész programban külön-külön cserélhetővé tenném
őket. Lenne egyfelől egy üres hatszögrács, illetve voltaképpen
koordinátasor-gyűjtemény, hiszen a legcélszerűbb, ha nem azt
tároljuk, hogy „itt van egy hatszög, ekkora”, hanem hat koordinátapárt minden gombhoz, avagy éppen négyet, ötöt, akárhányat. Nem kell azoknak okvetlenül hatszögletűnek lenni, ha a
felhasználónak másmilyen tetszik. Ezeket egyezményes azonosítókkal látjuk el, Q gomb, W gomb, E gomb, ENTER gomb,
SPACE gomb. És lenne másfelől egy funkciólista, amely közli,
hogy mi a Q gomb jelentése és felirata. Valamint harmadikként
a színeket tárolhatnánk külön.
Vagyis van egy billezet a képernyődön, mondjuk lila betűgombokkal balról és sárga számgombokkal jobbról. Ha kicseréled a koordinátákat, akkor ugyanazokat a betűket és számokat látod ugyanazokban a színekben, de QWERTY-ből átváltoznak KINESA vagy akármi más rendszerré. Ha a feliratokat
cseréled ki, akkor ugyanott maradnak a gombok és ugyanúgy
lilák meg sárgák lesznek, de mondjuk görög lesz. Ha pedig a
színeket, akkor ugyanott maradnak és ugyanazt fogják jelenteni, de zöldek és fehérek lesznek.
Mindezt persze célszerűen csomagokba kell fogni, hogy
együtt is cserélhetőek legyenek, illetve feltehetően az lesz a
legjobb, ha egy csomagba több méretet pakolhat az ember.
Ilyenek jelenhetnek meg a programhoz: „Szlovák billentyűzet
5, 8 és 10 hüvelykre, vékony ujjra”, mert az illetőnek ekkorák
voltak, erre tudott tervezni. Később esetleg valaki hozzteszi a 9
hüvelykes változatot, másvalaki megnöveszti a gombokat vastag ujjhoz stb.
Ez azért állati fontos, mert akinek vastag az ujja, az a pici
gombokat el se találja, csak nyomkodja tehetetlenül, akinek pedig vékony, annak a nagy gombok fölösleges távolságokat jelentenek, amiket értelmetlenül kell megtenni minden egyes ujjmozdulatnál. Palmon ez nem volt probléma, mert a stylus mérete adott, egységesen lehetett méretezni hozzá. Megmértem
androidos vonalzóval, a Kinesa 22 milliméter magas a Palm
képernyőjén. Öt és fél sornyi billentyű alig több mint két centiben. Ujjal ezt nem lehetne, nekem elég vékony ujjaim vannak,

de simán le tudok takarni egy ujjal hét gombot hatszög alakban.
Lépjünk tovább. A gomboknak nem muszáj mind hatszögletűnek lenni, a myKbd-ben se lett volna, de amikor ezt fölvetettem
Alexnek, azt mondta, persze hogy nem, átírhatom a resourceot. Kösszépen. Szerintem a myKbd szerkezete merev, bár az
ottani célokra megfelel, de miért ne lenne a mi programunk flexibilisebb? (És egy könnyebben kiejthető névre is szüksége
lesz.) Például ha valakinek úgy tartja kedve, egy hatszögrács
lehetne az írógép-billentyűzet, egy másik valamivel arrébb a
számbillezet, egy harmadik területen a kurzornyilak. Amik
esetleg négyszögletesek. Számtalan okból akarhat valaki különböző alakú gombokat, ami azt is okozza, hogy itt-ott hézag
lesz köztük. Nekünk tehát definiálni, pontosabban definiálhatóvá tenni kell, hogy mi legyen, ha az ujj rácsúszik a hézagra; ha
keresztülcsúszik a hézagon; ha külön a hézagot érinti meg. Éspedig hézagonként külön-külön.
Modern billentyűvezérlő nem lehet meg makrótámogatás nélkül. A minimum, hogy egy gomb tudjon
– szöveget beírni, több karaktert is;
– alkalmazást indítani;
– copy, cut, paste funkciókat működtetni;
– a dátum és idő különböző elemeit kiírni;
– a rendelkezésre álló üzemmódokat váltogatni;
– kiosztást cserélni.
Utóbbival érhető el, hogy mondjuk az arab–orosz szótár számára a felhasználó rátehessen az arab billentyűzetére egy
oroszba kapcsoló gombot, az oroszra pedig egy arabítót (mármint ha a két kiosztás nem fér el egyszerre a képernyőjén vagy
úgy nem kényelmes neki).
Továbbfejlesztett változatban, ami már nem biztos, hogy
mindenkinek kelleni fog (sőt az sem, hogy okvetlenül kell bele)
a gomboknak már illik tudni kis scripteket futtatni, amikben a
fenti funkciók mellett minimum változókezelés, elágazás és
szubrutinhívás is van.

Milyen tulajdonságai és képességei vannak egy adott gombnak?
Van neki helye és formája (koordináták). Van egy kitöltési
színe, esetleg mintája, alfacsatornával. Van felirata (egy vagy
több karakter, esetleg ikon, bittérkép). És van egy vagy több
hozzárendelt funkció. El kell, illetve lehet különíteni a következő eseteket:
– megérintették; duplán érintették; hosszan érintették; rácsúszott az ujj; lecsúszott róla az ujj;
– shifteletlen; shiftelt; egyéb váltók;
– kisbetűs módban vagyunk; nagybetűsben vagyunk; különféle egyéb üzemmódokban vagyunk (CJK írásrendszerekhez);
– honnan jött vagy hová ment tovább az ujj.
Így például egy szélen, hézag mellett elhelyezett pont gomb
jelenthet pontot, ha csak megnyomják, és kitehet a pont után
még egy Entert is, ha a gombról kihúzzák az ujjat a hézagra.
Vagy ahogy a felhasználónak kedve tartja.
A gomb egyik tulajdonsága lehet, hogy előfordulhat-e stroke
közepén. A myKbd-ben a szóköznél meg lehet adni, hogy
ignore middle space in stroke, aminek hatására a szóközön át
lehet haladni és az átellenes oldalain levő gombok egymással
érintkezővé válnak. Ezt érdemes kiterjeszteni más gombokra is.
A jelenlegi androidos billezetek rendszeresen alkalmaznak kis
popup ablakokat, amikben alternatív jelek jelennek meg. Nem
zárkózom el az elől, hogy ha igény van rá, benne legyen a
programban, de részemről köszönöm, nem. Lassítja, nehézkessé teszi az írást, hogy keresgélni kell, melyik gombon van a
szükséges jel, azt lenyomva tartani, amíg a popup megjelenik,
abból kiválasztani, ha többen vannak. Ezenfelül ha véletlenül
túl soká tartottunk lenyomva egy gombot, akkor felugrik a popup, és onnantól csak az abban szereplő karakterek valamelyike jelenhet meg, a gomb alapjele nem. Telefonon esetleg szükség lehet rá, mert kevesebb gomb fér el, táblagépen nem igazán. A 10,1 hüvelykes képernyő kb. 21·12 centi, ebből levéve
egy 21·3-as sávot (fekvő módban) 63 négyzetcentit kapunk,
vagyis 1·1 centis gombokból 63-at lehet elhelyezni. Az elég
sok. Álló módban ugyanezen a képernyőn 12·5 centiből kijön
hatvan gomb, és még mindig nem használtuk el a fél képer-

nyőt. (Igazából több jön ki, mert én négyzeteket számoltam, de
hatszögekben gondolkodunk.)
Telefonon ennek csak a töredéke jut, mondjuk a Palm TX
elég nagy képernyője 8,6·4,8 cm, ennek a felét véve elhelyezhetünk húsz darab egy négyzetcentis gombot, ez semmire se
elég, kisebbek kellenek, de ez legyen azok gondja, akik majd
konkrétan nekiállnak billezeteket rajzolni a programunkhoz.
A lényeg, hogy a popupok helyett praktikusabbnak tartom a
váltókat. Nem a PC-s váltógombok, Shift, Ctrl, Alt, Win reprodukálását, hanem a tervező tetszése szerintieket. A váltógomboknak illik vizuálisan is jelezni, hogy milyen állapotban vannak, vagyis meg lehet adni másik feliratot, kitöltési színt, ikont,
bittérképet. Sőt többfélét, mert több állapotuk is lehet. Célszerűen minimum három: kikapcsolt, bekapcsolt (egy gomb után
visszakapcsol), rögzített (nem kapcsol vissza). De lehessen
olyat is csinálni, aminek csak kettő van, vagy esetleg többféle
jelentést adnak a gomboknak. Például zsebszámológépeken
gyakran vannak olyan gombok, amiknek három jelentésük van
háromféle színnel felírva, és egy vagy két gombbal lehet kiválasztani, hogy melyik szín érvényes.
Mindezek a gombok egy téglalap alakú területen jelennek meg,
amit Windows alatt ablaknak, programozói nyelven formnak
hívnak, Androidon fogalmam sincs. Legyen most a neve alap.
Ennek is megvannak a tulajdonságai.
Van neki mérete, többféle. Álló és fekvő módban, vékony és
vastag ujjhoz, sok és kevés gombot tartalmazó kiosztásokhoz
más-más méretű alap kell. El tudok képzelni például tízes billentyűzetet, amin csak a számjegyek és műveleti jelek vannak,
és táblagépen a képernyő egyik sarkában jelenik meg, telefonon egy vékony csíkban. A gombok leírásának koordinátáit az
alaphoz képest kell értelmezni. Az alap esetleg mozgatható
(balkezeseknek áttehető a másik oldalra).
Van neki színe, mintája, háttérképe, alfacsatornával.
Ahol nincsenek gombok, hanem hézag van, ott az alapot látjuk és érintjük.
Feltehetően csak az alapon lehet majd érzékelni bizonyos gesztusokat, mert máskülönben összekeverednénk a gombok hasz-

nálatával. De lehet, hogy a pinch és spread például a gombokon
is megy. Ezeket is fel lehet ismerni és funkciókat rendelni hozzájuk.
A multitouchról programozói szempontból még semmit se tudok, ezért még nem igazán tudom megmondani, mi a teendő
vele. A hatszögletű billentyűzet nem tízujjas gépeléshez való,
hanem egyujjas csúsztatáshoz, de persze ettől még lehet rajta
gépelni is.
Nem említettem külön, mert magától értetődő, hogy kezelni
kell most már a teljes Unicode-ot, és hogy ez csúsztatós billezet. Ez az egyetlen módja, hogy érintőképernyőn igazán gyorsan és megbízhatóan lehessen írni, mert az ujjat felemelni, arrébb tenni időbe telik, és a sík, jellegtelen felületen nehéz pontosan célozni. A myKbd-nek van egy-két opciója, amiket érdemes megszemlélni, mint például a stroke margin, hogy milyen
mélységig kell az ujjnak becsúsznia egy gomb területére, hogy
az észlelve legyen. De mivel nálunk a gombok mérete változhat, feltehetően nem vagy nemcsak pixelben kell megadni, hanem milliméterben, illetve százalékban (a gomb középpontja és
széle közötti távolság százalékában).
És hihetetlenül fontos, ami a myKbd-höz nem készült el (én
csináltam egyet, de az se volt túl jó): egy WYSIWYG billentyűkiosztás-editor.

2013.02.09.

A nagy különbség
Azt hiszem, nem kap kellő figyelmet, hogy mi a nagy különbség kemény billentyűzet (műanyagból) és puha billentyűzet
(képernyőre rajzolva) között. Pedig a Swype kudarca nem az
egyetlen eset, amiből ezt észrevehetjük.

A kemény billezetre annyi gombot rakunk, amennyit akarunk. Kivéve persze helykorlátos eseteket, például egyes mobiltelefonok QWERTY billentyűzetét, az ég óvjon tőle, de erre
még visszatérünk. A rendes kemény billezetnek persze elvileg
célszerű szabványosnak lennie, de vannak kivételek, illetve a
szabvány is változik. Lényeg, hogy ha helykorlát nincsen, akkor annyi gombot rakunk rá, olyan méretben és elrendezésben,
amennyit kedvünk tartja.
A puha billezet mindig egy képernyőből indul ki, tehát itt a
helykorlát az alapfeltétel. Kétféle helykorlát is van, egyrészt a
képernyő mérete, másrészt az az igény, hogy valamit látni szeretnénk a tulajdonképpeni képernyőtartalomból is.
A kemény gombok helye megváltoztathatatlan, a puháké állandóan változhat. A keményre csak egyféle feliratot (feliratcsoportot) tehetünk egy időben, és azt sincs különösebb értelme olvasgatni; a puháét állandóan cserélgethetjük, és biztosak
lehetünk benne, hogy a felhasználó látni fogja a változást.
A kemény gomb fizikai visszajelzést ad, a puha nem. Mivel e
sorokat puha billezeten írom, ami elég szokatlan is, mondhatom, ugyancsak szenvedek vele, de erre is még visszatérünk.
Mi következik mindebből?
A kemény billezet lehet statikus és változó, tetszésünk szerint, de a gombok száma, mérete és helye semmiképp se fog
változni. A puha billezetnek lényege a változás.

Meg kell továbbá figyelnünk – mert eddig mintha nem tettük
volna –, hogy a puha billezetet egészen más körülmények között használjuk, mint a keményt. A kemény billezet tapintással
érezhető, ezért ha az ujjainkat letettük a megfelelő gombokra,
akkor melléütés szinte nincs, legfeljebb rossz sorrendű leütés,
betűcsere. A puha – sík felület. Itt van előttem a gomb, pontosan látom, hova kellene nyomni, de a mozdulat túl gyors, a pozicionálás nem elég pontos, ezért a szomszéd gomb sikeredik.
A kemény billezetet (a rendes PC-set) tíz ujjal használjuk és
nem nézünk rá, hisz minek. A puhát nem lehet tíz ujjal használni, csak abban a speciális esetben, ha akkora táblagépen dolgozunk, amin elfér a két kezünk, és a gépet megfelelő szögben
alátámasztva szilárd felületre fektetjük. S persze ha édesapánk
üveges, mert ha nem látunk át a kezünkön, akkor fogalmunk se
lehet róla, hogy mit írunk! Mivel azonban én ezt a műveletet
nem tudom megvalósítani, és másnál se nagyon tudom életszerűen elképzelni, lássuk a puha billezetek további eseteit.
Az elérés módja a különbség. Megjelenésük időrendjében:
egérrel, ceruzával, ujjal.
Az egeres virtuális billezetek nagy múltra tekintenek vissza,
de professzionális célokra csak akkor alkalmazzák őket, ha
nincs más, általában olyan mozgássérültek számára, akik a kemény billezetet nem tudják használni, és személyre szabott eszköz kifejlesztésére nincs pénz.
Az egeres kezelés alapvetően abban különbözik a másik kettőtől, hogy az egérrel sétálni kell, a ceruzát és az ujjat pedig
fölemeljük és máshol újra letesszük, vagy éppen húzhatjuk is a
gombokon ide-oda. (Húzni lehetne éppen az egeret is, nem tiltja meg senki, de valamiért ez a technika nem jelent meg a
szoftvertervezők fegyvertárában. Az enyémben se fog, hisz
nincs is egerem.)
A ceruza és az ujj között az a különbség, hogy az ujj jóval nagyobb gombokat igényel, és más a kéztartás. Alapvetően egyformák mégis, az az elv, ami az egyiknél jó, a másiknál is jó –
de csak az elv, a konkrét megvalósítás nem.
A puha billezeteken eddig háromféle megoldást láttunk: pötyögést, rövid húzást és hosszú húzást; ezeket az elnevezéseket
most ihlettem sebtiben, a célnak hátha megfelelnek.

A pötyögős megoldás a kemény billezet elvének átültetése
puhára: megrajzoljuk a gombokat, a felhasználó megnyomkodja (érinti, kattintja) őket, kész, működik. Ezzel a rendszerrel
dolgozik a legtöbb puha billezet, Palmon is, Androidon is, PCn is. Most is ezt használom, és mondhatom, rengeteget kell javítanom. Majdnem minden szóban. Egyébként is lassú lenne,
hiszen az ujj az idő 99%-át a levegőben tölti, egynél több ujjal
gyakorlatilag kivitelezhetetlen, de ráadásul állandóan javítani is
kell, mert a gyors ujjmozdulatok nem teszik lehetővé a pontos
célzást. Pedig most jó nagy gombokat használok, csak ez meg
azzal a mellékhatással jár, hogy nagy lesz a billezet, vagyis
széles mozdulatokkal kell dolgozni, ami nagyon fárasztóvá teszi a munkát. Egy szó mint száz, ez rossz.
De nem jó a hosszú húzásos módszer sem, ahogy a Swype
alapelvét frissiben elneveztem. Ennek az a lényege, hogy az
egész szó összes betűjén egyetlen mozdulattal húzzuk végig az
ujjunkat. Természetesen ezalatt olyan betűket is érintünk, amik
nem szerepelnek a szóban, ezért szükség van egy szótárral fölfegyverzett algoritmusra, ami kikombinálja, hogy mit is akartunk. És itt bukik az egész. Próbaképpen vagy tizenötezer betűt
megírtam Swype-pal a Kissyből, ez elég volt, hogy lássam a
rendszer korlátait. Négyféle eset lehetséges: a) a kívánt szót
kapjuk, b) nem azt kapjuk, de szerepel a listában, c) nem szerepel a listában, de a szótárban megvan, d) a szótárban sincs meg.
Az első esetben minimális időveszteség csupán, amíg ellenőrizzük, hogy WYWIWYG (what you want is what you get),
de mégis zavaró, kizökkenti a gondolatmenetéből az embert,
aki harminc éve ahhoz szokott, hogy amit le akart írni, azt írja
le, maximum gépeléshibák adódhatnak, de nem jelenhet meg
egy egész másik szó. A második esetben a veszteség már kicsit
nagyobb, be kell azonosítani a kívánt szót és egy meglehetősen
kényelmetlen mozdulattal a szövegbe tenni. (Ezek az időveszteségek persze a másodperc töredékében mérendők, de profeszszionális alkalmazásokról beszélünk, ahol sok százezer szó fog
átmenni a programon.)
A c) és d) esetben többször is törölni fogjuk a szót és újraírjuk, amire kiderül, hogy megkapjuk-e vagy be kell pötyögni. Itt
már hatalmas lehet az időveszteség, akár fél perc egy-egy alkalommal. A bosszúságról nem is beszélve. A Swype előnyére le-

gyen mondva, hogy a billentyűelkülönítő algoritmus nagyon jól
lett megírva, a rövid és gyakori szavakat akkor is fölismeri, ha
az ujjunk csak nagyjából közelíti meg a szükséges gombokat.
Sajnos a szótárat már kevesebb dicséret illeti, a találati lista
legelején gyakran értelmetlen vagy rendkívül ritka szavak állnak, és túlragozásban is szenved – valaki egyszer legenerálta a
szótárban szereplő összes szó teljes ragozási paradigmáját, és
azok most mind ott vannak, eltávolíthatatlanul, és jönnek is, ha
a szagukat érzi. Nagy, nagyja, nagyjaink, nagyjainkéin, műszakijainkéin, természeteseinkéin. Vagy a jó ég tudja. Nem lenne
szabad ilyesmibe belevágni az adott nyelvet anyanyelvként beszélő, képzett nyelvész nélkül. (Derék öreg Recognita kedvenc
szavai voltak a „gondosán”, „pontosán”, a Finereadernek pedig
meggyőződése, hogy a vértelen helyes olvasata: „verteién”.)
De persze a ragozási paradigma itt is csak a szótárkészítő programnak volt része, a főprogramnak nem, vagyis hiába fordul
elő Kissy neve már a harmadik raggal, nem mondhatom neki,
hogy ez egy főnév és a többi raggal is elő fog fordulni – nem,
minden egyes tulajdonnév minden egyes toldalékolt alakját
először le kell írni, konstatálni, hogy azt még nem ismeri, törölni, bepötyögni, megtanítani, bosszankodni, amiért az amerikaiaknak fogalmuk sincs a nyelvükből hiányzó jelenségekről.
A hosszú húzásos módszer másik problémája az, hogy egy
akármilyen hosszú szót elejétől végig egyetlen kacskaringós
mozdulattal kell leírni, és csak amikor mind a tizenöt betűn végighúztuk az ujjunkat, akkor derül ki, hogy a másodiknál rossz
mozdulatot tettünk, és ettől félremegy az egész fölismerés.
Vagy hogy nem ismeri. A javítás pedig iszonyúan nehézkes, ha
az egész szót töröljük és újrapötyögjük, akkor azért, ha csak a
rossz részét akarjuk átírni, akkor azért.
Most pedig előveszem jó öreg Palmomat, amin hetek óta nem
írtam, úgyhogy borzasztóan szokatlan, no meg a cikk összeillesztése is némi macerával jár majd – de a csapkodás már nagyon fárasztó volt, és úgy hiteles, ha a rövid húzásos módszer
előnyeit már a rövid húzásos módszert használva éneklem meg.

Mivel a rövid húzásos módszert eddig tudtommal egyetlenegy program alkalmazta, a myKBD, egészen nyugodtan elnevezhetjük Alex Prussról is.
A Pruss-módszer is kihasználja a puha billezet azon tulajdonságát, hogy sima felület, vagyis egyik gombról a másikra akadály nélkül csúszhatunk át. Viszont a Swype-pal ellentétben
nem követeli meg, sőt lehetővé sem teszi, hogy egy-egy szót
egyetlen hosszú mozdulattal írjunk le: itt a menet közben érintett betűk mind megjelennek. A Swype lényege a nyelvi felismerés, ami a program erőssége, amikor a szótárában szereplő
szavakat akarunk leírni, és gyengéje, amikor nem. A myKBDnek nincs szüksége szótárra, mert nem próbálja kitalálni, hogy
mit akartunk.
A pötyögős módszernél a szavak annyi leütést igényelnek,
ahány betűből állnak, a hosszú húzásosnál csak egyet. Mindkettőt túlzásnak érzem a puha billezeten, a pötyögésnél túl sok
az ujjemelgetés, a Swype-nál túl sok a hibalehetőség a hosszú,
kacskaringós mozdulatokban. A rövid húzásos módszernél a
szavak részekre esnek szét, akkorákra, amekkorákat egymással
érintkező gombok sorozatán végighaladva elérhetünk. Miért is
ne? A szöveg végtére is karakterek folyama, amelynek a szóközök nem kiemelt jelentőségű határolói, de a Swype-módszer
azzá teszi őket. Az – embernek – olyan – érzése – van – , –
mintha – robot – lenne – , – amely – minden – szót – külön –
ejt – ki – . Az írásjeleket is. A Pruss-módszernél rövidebbhosszabb szakaszokból áll a szöveg, ami nekem valahogy természetesebb, kevésbé érzem mechanikusnak, egyáltalán nem
vonja el a figyelmemet – persze az is lehet, hogy csak a megszokás tompítja a dolog élét, hiszen a Kissy hatszázezer szavát
már megírtam ezzel, és sok más szöveget is.
J-e-l-ö-l-j-ü-k m-o-s-t e-gy d-ara-b-ig-, ho-gy a Kines-á-n hol ke-l-l fö-l-eme-l-ni a c-e-r-u-z-át-. R-öv-id id-ő ala-t-t a-u-t-o-

m-a-t-iku-s-s-á v-á-l-ik-, ho-gy a sz-öv-e-g h-ú-z-á-s-sal í-r-ha-t-ó r-é-sze-it a t-o-l-l fö-l-eme-l-é-se n-é-l-k-ü-l-, e-gy-et-l-en
m-o-z-du-la-t-t-al í-rj-uk l-e-, é-s ke-l-l-ő gy-akorla-t me-g-szer-z-é-se u-tá-n isz-o-ny-ú gy-or-san me-gy. Senkinek-. Ez-t a
sz-ó-t e-gy-et-l-en m-o-z-du-la-t-t-al l-e-h-et l-e-í-r-ni-. Gyakorla-t-. Ez-t me-g h-á-ro-m-m-al-.
A módszer lényege itt is alapvetően nyelvi: úgy kell elhelyezni a gombokat, hogy az adott nyelvben előforduló szavak nagy
részét minél kevesebb tollfölemeléssel lehessen leírni. Ugyanezt meg lehetne csinálni a hosszú húzásos módszernél is, érdekes eredmények jöhetnének ki. A QWERTY-hez szokott felhasználó persze eleinte keresgéli a betűket, de ha a kiosztás jó,
akkor nagyon hamar meg lehet tanulni.
Érdekes kísérleteket lehetne végezni egy Pruss-rendszerű billezettel, ha az a Palménál valamivel nagyobb képernyőn futna.
Így például szakíthatnánk azzal az évszázados szokással, hogy
minden betűnek csak egy gombja van. A Kinesát betűgyakorisági statisztikákkal készítettem, de azokat sokféleképpen föl lehet használni. Például a magyarban a leggyakoribb betűk az e,
a, t, n, l, s és k. Vegyük ezt a hét betűt és készítsünk statisztikát
arról, hogy mely betűk társaságában szeretnek előfordulni.
Mindegyikhez rendeljünk hozzá hat leggyakoribb társat (a hatszög alak ugyanis a lehető legtöbb szomszédot kínálja), majd
ezekhez is a leggyakoribbakat, és így tovább. Mármost tegyük
föl, hogy az e szomszédai: t, n, l, s, k és m. De később kiderül,
hogy a v, a p és a j is az e mellett fordul elő leggyakrabban.
Oda már nem férnek. De miért ne hozhatnánk létre még egy e
betűt? Ha elég sok gombnak van helyünk, csoportokat alkothatunk a gyakori betűkből, és a szöveg bizonyos hányadát csak
ezekben a csoportokban mozogva lehet leírni, anélkül hogy a
ritka betűket kerülgetni kellene. A Kinesa erre volt egy meglehetősen jól sikerült próbálkozás, a Palm méretbeli korlátai között.
A hatszög alaknak nemcsak akkor van értelme, ha gombról
gombra csúszunk, tehát minél több szomszédra van szükségünk. Ugyanakkora területen ugyanakkora gombokból jóval
többet lehet elhelyezni hatszög alakú, mint négyszögletes formában. A több gomb pedig több funkciólehetőséget ad.

Kemény és puha billezetre egyaránt igaz, hogy a gombok soha nem lehetnek elég sokan, amíg két határt át nem lépünk: az
egyes gombok nem lehetnek túl kicsik, és a kiosztás egésze
nem lehet túl nagy. Ha például egy adott célra 15·46 centis billezetet találtunk legalkalmasabbnak, és az egyes gombok ideális mérete 3,48 négyzetcentiméter (ezek a PC-s billentyűzetemen mért számok), akkor helytelenítőleg kell néznünk minden
olyan megoldásra, ami az ideális 198 darabos számot szükségtelenül csökkenti. Szükséges csökkentés az, amikor a gombcsoportok között a könnyebb eligazodás érdekében helyet hagyunk, meg amikor a fontosabb gombokat nagyobbra készítjük. Szükségtelen csökkentés a PC-k tízes billentyűzete fölötti
nagy üres terület, ahol a ledek vannak, azokat el lehetne helyezni a gombokon (régen szokásban volt), a billezet élén, a
gombcsoportok közötti üres részeken.
Itt térhetünk vissza a mobiltelefonok kemény QWERTY billezetére, amit az elején említettem. Az ég óvjon tőle. Minden
elképzelhető szempontból rossz. A gombok kicsik és nehezen
kezelhetőek, viszont kemények, tehát megváltoztathatatlanok.
Általában angol kiosztásúak, tehát nincs elég gomb ékezetes
betűk számára. (Utólagos bölcsesség, tudom, de ha a sztálini
eszme diadalmaskodott volna a világon, akkor a számítógépeknek ma nem huszonhat betűbillentyűjük lenne, hanem harminchárom!) A kis gumigombok természetesen se méretük, se mechanikájuk folytán nem alkalmasak gyors szövegírásra, és elég
hamar tönkre is mennek, ezzel az egész készüléket használhatatlanná téve. Ugyanakkor miattuk általában kisebb a képernyő,
ami akár érintős, akár nem, mindenképpen a kommunikáció első számú felülete.
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Jön az autoautó
Biztos nem ez lesz a neve, de feltartóztathatatlanul nyomul az
önmagát vezető, automata autó. Nézzük át, hogy ebből mi lesz,
merthogy ugye ez a munkánk.
Eleinte kevesen lesznek, és csak azokon a területeken közlekedhetnek automatikusan, ahol már engedélyezték őket. De
egyre nyomósabb érdekek fűződnek majd a használatukhoz, tehát egyre többhelyütt engedélyezik őket. Szóval eleinte kevesen lesznek, ezért bármely autoautó arra számíthat, hogy csak
ember által vezetett járművekkel fog találkozni (ezeket most
nevezzük kocsinak, az automatikusat akkor rövidíthetjük autóra). Vagyis a haszon az, hogy maga az autó gazdaságosabban
halad és tehermentesíti a sofőrt. Lehet, hogy ettől cégeknél
igazgatókat szállító sofőrök elvesztik az állásukat, mert nem
lesz rájuk szükség, és az újdonság nyilván státuszszimbólum
lesz. Azok is áttérnek autóra, akiknek a sofőr testőr is, mert így
egész figyelmét a védelmüknek szentelheti. (Viszont később ez
a folyamat megfordulhat: ha már mindenkinek autója lesz,
egyes vezérek esetleg kocsin járnak majd.)
Igen korán programozhatóak lesznek (ha ugyan nem azok
máris): a tulajdonos megadhatja gyakori úticéljait, amiket egy
listából kiválaszthat. Ami nem szerepel ebben, azt a cím megadásával vagy térkép segítségével közli. Lesznek opciók az útvonalra: a leggyorsabban, a leggazdaságosabban, illetve bizonyos szakaszokat okvetlenül elkerülve kell haladni.
Ahogy több lesz az autó, megjelennek az olyan szolgáltatások, amiket kimondottan nekik szánnak.
Automata forgalomirányítás. A forgalmi adatokat egyre részletesebben közli majd egy központi rendszer, az autók egy idő
után már pillanatokon belül tudni fognak a kialakuló dugókról
és arról, hogy merre célszerű kerülni. Meg fogja érni minden
sarokra érzékelőket tenni, amik segítségével a központi (mondjuk városi) rendszer most már nemcsak számolja a járműveket,
hanem darabonként számon tartja, vagyis például ha busz vagy

kamion halad el valahol, esetleg egymás után több is, akkor figyel arra, hogy némi fennakadás várható a következő kereszteződésnél. Az autókat részletes forgalmi információkkal látja el,
így azok folyamatosan újra tudják számolni az optimális útvonalat.
Ugyanakkor az autók bemenő adatot is szolgáltatnak, közlik
útvonalukat és annak változásait, így a rendszer még pontosabban tájékozódhat. Egy idő után drasztikusan fog csökkenni a
forgalmi dugók száma és a bennük veszteglő járművek száma
is, mert a rendszer idejében észleli a kialakuló dugókat, és a további autókat már másfelé irányítja, egyúttal a dugó okát is
igyekezve megszüntetni. Az autók elméletileg nem okozhatnak
már többé dugót, csak a kocsik (mert az emberi sofőrök nem
olyan tájékozottak és nem tudják, merre kerülhetik el a dugót,
illetve csak lassabban lehet őket tájékoztatni), no meg a műszaki hiba, elemi csapás, forgalmas helyen tevékenykedő tűzoltók
vagy mentők stb.
Automata tankolás. Mivel az elektromos kocsikra alighanem
jóval tovább kell várni, mint az autókra, azok még mindig benzinnel fognak menni. Sokkal kevesebbet fognak persze fogyasztani, de azért tankolni nekik is kell. Az autó már induláskor tudni fogja, hogy elég-e az üzemanyag az úticélig, sőt azt
is, hogy amikor majd onnan elindul, elég-e a következő kútig.
A felkészült számítógép azt is tudja majd, hogy inkább munkából hazafelé tankoljon, mint másnap munkába menet, akkor is,
ha hazáig még bőven elég a lé. Számon tartja a kutakat, de
nemcsak a hollétüket. A tulajdonos megadhatja, hogy bizonyos
kutakkal, illetve kúthálózatokkal nem szimpatizál, és azokat az
autó csak végszükségben keresi fel. Emellett minőség-ellenőrzést is végez, hiszen a benzin ott van a tankban, műszereket be
se kell építeni, elég figyelni, hogy milyen a motor teljesítménye azzal az anyaggal. Azt a benzint, ami egyszer már „nem ízlett neki”, legközelebb nem választja, de nemcsak a saját kárán
tanul: az észlelést feltölti a rendszerbe, és a többi autó is elkerüli azt a kutat. Nincs többé vizezett benzin, mert az autók maguk bojkottálják a pancsoló kutakat!
Nemcsak menet közben tankolhat, otthonról is elmehet vacsorázni éjjel kettőkor, teljesen önállóan. Ugyanis akkor kisebb
a forgalom, tehát gyorsabban és gazdaságosabban éri el a kutat;

a kúton is kisebb a forgalom, már ameddig; a tankolással nem
tartja föl örökké siető gazdáját; és a kutak ilyenkor árengedményt adnak! Egy idő után minden autó éjszaka akar majd tankolni, kivéve persze azokat, amiket éppen éjszaka használnak,
de a rendszer szépen beosztja őket, hogy a lehető leggyorsabban haladjanak át a kúton.
Maga a kút is automatikus lesz, éppen a gyors kiszolgálás
érdekében. Az autó milliméter pontosan meg tud állni úgy,
hogy a töltőcső elérje, a cső pedig kap egy egyszerű mozgatórendszert, amit az autó jelenléte vagy a tőle kapott rádióparancs
beindít. A fizetés pofonegyszerű, az autót elektronikus azonosítója és a rendszám is azonosítja, egyszerűen kiszámlázzák a tulajdonosnak, elektronikusan. Természetesen lesznek benzintolvajok, akik megpróbálják a) hamisítani valaki másnak az azonosítóját és úgy megtankolni a járművüket, b) hamisítani azt az
elektronikus jelet, amire kinyílik a tanksapka és ki lehet cumizni az anyagot, de lesznek ellenük biztonsági intézkedések is.
Ahogy azok ellen is, akik a bennük ülő ember nélkül közlekedő
autókat próbálják átverni és ellopni – hasonlóan a jelenlegi
trükkhöz, hogy az egyik balesetet színlel, a sofőr kiszáll, ekkor
a másik beugrik és elviszi a kocsiját. Az autókra ez nem hat,
hát kitalálnak mást, és biztonsági cégek foglalkoznak majd a
problémával.
Automata bevásárlás. Ha az autó elmehet egyedül tankolni,
elmehet bevásárolni a gazdájának is. Ma is vannak áruházak a
nyugati végeken, amik házhoz viszik a neten rendelt árut; nálunk ez a szállítási költségek miatt gyerekcipőben jár. Ha viszont aközött választhatunk, hogy a saját autónkkal elmegyünk
bevásárolni, illetve ugyanazt az autót elküldjük bevásárolni, akkor az üzemanyagköltség már ugyanaz, az időnket és energiánkat viszont a második esetben másra fordíthatjuk. Lesznek tehát áruházak, amik autókat is várnak, gazda nélkül. A gazda a
neten elkészíti a bevásárlólistát, az autónak megmondja, hogy
legkésőbb mikor kell az áru, az autó a forgalomirányító rendszerrel és az áruházzal egyeztetve kiválasztja, hogy mikor optimális mennie, az áruház a bevásárlólistával együtt automatikusan megkapja az autó azonosítóját is, az pedig érkezéskor megadja, hogy hol áll. Az árut a lehető legnagyobb fokú automatizálással becsomagolják, automata targoncára teszik, a virgonca

kirohan a parkolóba, megkeresi a csomagokhoz tartozó autókat, amik érkezésére kinyitják a csomagteret, és a virgonca bepakol (nem biztos, hogy automatikusan, lehet, hogy ember ül
majd rajta és az pakol, mert a pakolást automatizálni költséges
lehet). Minden csomagnak azonosítója van, amit az autó ismer,
és reklamál, ha valami hiányzik vagy betettek valamit, amit
nem rendelt. Az e célra szolgáló parkolóba idegent nem engednek be, az alkalmazottakat a szokásos módszerekkel ellenőrzik.
Érdemes lesz elgondolkodni kicsi, olcsó bevásárlóautókon,
amikbe ember nem is tud beleülni, csak a mechanikus és az
elektronikus rendszer van meg a csomagtér. Tehát kevés helyet
foglal otthon, a forgalomban és vásárlás közben az áruházban,
keveset fogyaszt és sokkal olcsóbb, hiszen kimarad az ember
kényelmét és biztonságát szolgáló tömérdek drága berendezés.
Azok a városlakó emberek, akik mostanáig busszal jártak bevásárolni, mert az autó drága, a fenntartása drága, a parkolás még
drágább, és semmi másra nem használnák – most majd esetleg
ilyet küldenek bevásárolni. Vagy éppen nem is küldik (nem veszik meg), hanem az áruházak tartanak ilyeneket, és ezzel küldik ki az árut azoknak, akik így kérik, sokkal olcsóbban, mintha kocsit és sofőrt, vagy éppen sofőrt nem, csak teljes autót
kellene fenntartani.
Amint a szoftverek elég megbízhatóak lesznek, autókkal látják el a mentőket, a tűzoltókat és a rendőröket. Az autó nemcsak kiválasztja az optimális vonulási útvonalat, hanem még
annál is ügyesebben kerülgeti majd a többi járművet, mint a
mentősofőr ezen a már legendaszámba menő videón.* Onnantól pedig, hogy az autók aránya elég magas a forgalomban,
olyanok sem történnek, mint a videón négy és fél percnél, ami
kétségkívül döbbenetes helyzetfelismerésről és vezetési képességekről tanúságot tevő sofőrbravúr, viszont őrült veszélyes, és
csak ahhoz képest időnyereség, hogy itt az alternatíva az lett
volna, hogy beáll mögéjük és vár, amíg kegyeskednek félreállni. Ilyen akkor nem lesz többé, mert a vonuló mentő útjában
nem keletkezik többé dugó, a rendszer kiválasztja azt az autót,
*

A cikk eredetileg egy mentővonulásos videót is tartalmazott, de könyvem összeállításakor ez már nem volt meg a neten. A leírt pillanatban
az összes sávon több kocsi is várakozik a piros lámpánál, a mentő ezért
felrohan a járdára és elrobog mellettük. (Szivárvány)

amelyiket a legpraktikusabb lesz félreállítani, és az szépen tirhul a mentő útjából.
A tűzoltók azzal is gyorsulnak majd, hogy a fecskendők sofőrjei eddig nem nyomhatták a gázt a kanyarokban, mert a hatalmas, vízzel töltött kocsik túl borulékonyak (bár a tervezők
harcolnak ez ellen), és ha a fecskendő lemarad, a többi szer is
hiába siet. Ha autók lesznek, a számítógép kiszámítja, hogy
meddig taposhatja a gázt, és addig tapossa, sőt az embernél
pontosabban tudja kiszámítani, hogy milyen ívben veheti a kanyart. Ha a kocsik száma kellőképpen lecsökken, a fecskendő
nyugodtan levághatja a bal kanyart akkor is, ha nem lehet jól
belátni, hiszen tudja, hogy nem fognak szembejönni.
A rendőrök munkája nemcsak azzal fog megváltozni, hogy
ami őket viszi, az már autó. Azzal is, hogy a rossz fiúkat is
egyre gyakrabban autó viszi, nem kocsi, nekik pedig joguk lesz
a beazonosított autónak megállási parancsot küldeni. Az autó
szépen kisorol, lekanyarodik, megáll, és alighanem még az ajtaja is zárva marad! Persze az igazi nehézfiúk akkor is kocsit
vesznek, vagy ha ahhoz már nem tudnak hozzájutni, akkor
megberhelik a számítógépet, de az igazi nehézfiúk mindig
megtalálták és meg is fogják találni a módját, hogy áthágjanak
minden áthághatót. Viszont a rendőröknek több emberük lesz,
hogy velük foglalkozzanak, mert közlekedési rendőrre nem
lesz többé szükség, amint a kocsik száma elhanyagolhatóra
csökken. Az autók nem szabálytalankodnak, illetve ha igen, az
nem jelent veszélyt. Ha az autó áthajt a piroson, azt azért teszi,
mert a rendszer tudja, hogy a legközelebbi keresztező jármű
elég messze van, és ha ezt az autót megállítja, dugó alakul ki.
A rendőröknek autólopással se lesz gondjuk, mert az autónak
százféle technika áll majd rendelkezésére, hogy fölismerje azokat, akiknek joguk van használni. De akkor is gyanút fog, ha a
céges autót olyan vidékre viszi az alkalmazott, ahol nincsen
dolga: a főnökök örülni fognak az olyan rendszereknek, amiktől az alkalmazottak nem használhatják a cégautót privát célokra. Az alkalmazottak nem fognak örülni.
Az autóknak nincsen szükségük se jelzőlámpákra, se táblákra, se útburkolati jelekre. Egy idő után a lámpákat és a táblákat
eltávolítják, ami nagyon jót fog tenni a forgalmas utcák képének, és az útburkolati jeleket hagyják lekopni, illetve az útjaví-

tásoknál eltűnni. Az autónak nincs szüksége a többi jármű
helyzetjelzőire és indexeire, ezek el fognak tűnni, és az út megvilágítására is elég lesz a sokkal gyengébb fény. Megvilágítani
meg kell az utat, mert macska szaladhat át rajta, eddig nem ismert akadály támadhat, de a kamerának nem kell annyi fény,
mint a fáradt emberi szemnek. Mindez az energiafogyasztás és
a fényszennyezés drasztikus csökkenését eredményezi. A gyalogosok és biciklisták közlekedését segítő rendszerek persze
megmaradnak.
A lámpák leszerelése, illetve föl nem szerelése jelentéktelen
költségcsökkenés, bár mint Hailey Autóvárosából tudjuk, az
autógyárak centekben számolnak. Az önvezérlő rendszer sokkal többe fog kerülni, még tömeggyártásban is, mint amennyit
a lámpákon spórolni lehet. Sokkal nagyobb megtakarítást jelent, hogy az autóknak már nem kell annyira biztonságosnak
lenniük, amikor már kocsik nemigen lesznek az utakon. Az
Egyesült Államokban 1899-ben huszonhat ember halt meg autóbalesetben, az utóbbi évek mindegyikében harmincezernél
több. És ez már csökkenés, voltak azok a számok ötvenezren
felül is, de a kocsik biztonságosabbak lettek. Majd amikor ez a
szám ismét a huszonhat felé közelít (s a halálos áldozatot nem
követelő balesetek száma hasonlóan lecsökken), akkor sem az
autótulajdonosok, sem a tervezők nem érzik többé szükségét
hihetetlenül kifinomult légzsáknak és biztonsági övnek, szupertrükkösen gyűrődő motorháztetőnek, és órák hosszat sorolhatnám. Ma az autótervezésre fordított pénz óriási hányada megy
biztonságtechnikára. Lesznek biztonságtechnikai felszerelések
az autókban, hogyne lennének, akkor is, amikor a kocsik már
eltűntek, csak nem kell majd ennyire hatékonynak lenniük. Főleg a biztonsági öv marad meg, hiszen gyerek, biciklista akkor
is az autó elé kerülhet, és a tehetetlenségi erőt egyelőre nem
tudjuk leküzdeni. Viszont az autó ekkor is biztonságosabb lesz,
mint a kocsi: egyrészt a forgalomirányító kamera segítségével
akár idejében lassíthat, hogy elkerülje a balesetet, vagy ha az
nincs (vidéken), akkor a saját látásával, hiszen az gyorsabb,
mint az emberé; másrészt ha mégis muszáj fékezni, akkor pontosan kiszámítja a szükséges fékerőt, hogy a gyereket se üsse
meg és a bennülők is minimális erőhatást kapjanak.

Újabb költségcsökkentés lesz, amikor eltűnnek az autókból
azok a berendezések, amik arra kellettek, hogy az ember tudja
vezetni őket, a kormánykeréktől a sebváltó utolsó fogaskerekéig. Hogy mi lesz ott helyettük, azt nem tudom, nyilván egy számítógép, amin az ember kommunikál az autóval és menet közben elolvassa a tőzsdei híreket.
Lehet, hogy ez a változás tesz be végképp a vasúti szállításnak, ami annak idején megcsinált egy óriási ipari és társadalmi
forradalmat, de ma már csak vegetál. A kamionok számának
túlságos növelése nagyon sokfelé már egyáltalán nem kívánatos, de ha ezek autók lesznek, akkor egész másképpen fognak
kinézni. Sofőrfülkéjük egyáltalán nem lesz, csak egy óriási csomagtér, és mivel az autó biztonságosan vezet, a tömeget is lehet fokozni és a sebességet is. A vasút azzal tudja valamelyest
még tartani pozícióit, hogy nagy tömegű árut tud szállítani olcsón. Az autó alá fog ígérni, mert a vasútnak fenn kell tartania
óriási infrastruktúráját, és egyre több helyen fogják úgy gondolni, hogy másra is lehetne használni a pályaudvarok által elfoglalt rengeteg helyet. Alighanem országúti vonatok lesznek,
végtelen hosszúságú autókonvojok, amik őrülten téphetnek a
sztrádán, hiszen tudják, hogy senki sem fog az útjukba állni. A
sztrádáról letérve pedig házhoz viszik az árut, amit a vasút nem
tud. Ha a vasutak bezárnak, sok hasznosítható iparterülethez és
sok-sok megmunkált fémhez jutunk.
A busz is autó lesz persze, és mivel sofőr nem lesz, muszáj
lesz megvalósítani az elektronikus fizetést, amit már most is
meg lehetne csinálni, csak mindenki lusta hozzá. A fel- és leszállás nemigen gyorsul, mert az emberek sebessége nem változik, de nem kell többet aprópénzzel bíbelődni.
Már csak egy kérdés marad nyitva. Mi lesz azokkal, akik szeretnek vezetni?
Erre az egyik lehetséges válasz az, hogy a fejlődés azokat is
búskomorságba döntötte, majd elsöpörte, akik szerettek lovagolni, szekeregelni, hintogolni. A másik lehetséges válasz,
vagy tulajdonképpen ugyanennek a válasznak a része, hogy
alighanem még elég sokáig lehet azokat az autókat kézzel-lábbal is vezetni, csak ha a szitu úgy követeli, akkor a gép egysze-

rűen átveszi majd az irányítást. Mire tényleg eltűnik a kormánykerék, az emberek belátják majd, hogy így a jobb.
Én alig várom. Nem azt, hogy robot vezesse az autómat. Azt,
hogy robot vezesse azokat az autókat, amik a keresztutcából
jönnek meg szembe.

2013.07.09.

Tényleg nem kell
a mobilra internet
Az Index föltette kérdésként, és azt állították, bebizonyítják,
hogy vannak olyan online eszközök, amik csak utazás közben
hasznosak.
Nem sikerült. Sorra vették a leggyakrabban használt netes alkalmazásokat, de csak annyit sikerült bebizonyítani, hogy vannak online eszközök, amiket utazás közben is használnak. De
az Evernote, a böngésző, a hírolvasó (nem a Flipboard, egy saját hírolvasó, jelenleg a Feedly), az irodai alkalmazások, a zenelejátszó itthon is éppen olyan jól használható. Közösségi
kommunikációt itthon is folytathat az ember, éppenséggel elég
időigényes dolog, amire a legtöbb embernek útközben nincs
ideje; nekem írtak már olyat Facebookon, hogy most úton vagyok, majd otthon részletesebben, de olyat még sose, hogy
most itthon vagyok, majd útközben részletesebben…
Éppenséggel a Maps lenne az, amit útközben egészen másképpen lehetne hasznosítani, mint az otthoni gépen. Idehaza
megtervezem, hogy hova és merre megyek, útközben viszont
ellenőrizhetem, hogy tényleg arra mentem-e, avagy előre nem
tervezett úton tájékozódhatom. De ehhez letöltött térkép is bőven elegendő. Az üzletekről adott értékelés otthon és útközben
egyaránt hasznos, mert az értékelések alapján otthon eldönthetem, hogy oda akarok-e menni, útközben pedig eldönthetem,
hogy ha már ott vagyok, be akarok-e menni. De a telefonszám
pont otthonról hasznos, amikor ott vagyok, akkor semmi szük-

ség rá. Akkor már nem kell telefonálni! Akkor már ott vagyok!
Be lehet menni a négy kicsi csülkömön és megkérdezni, amit
akarok, ingyen. Döbbenetes technológia, javasolnám az Indexnek, hogy próbálják ki. Ők be tudnak menni bárhová.
Szívből örülök, hogy alig negyven euróért plusz a mobilnet
áráért plusz anyám tyúkja a családtagok folyamatosan tudják
bővíteni a bevásárlólistát. Magyari földön ezt még analóg kommunikációval csinálják: ha a mama elment bevásárolni, a papa
a munkahelyén van, öcsi az iskolában, hugi pedig otthon, akkor
(drágábbik verzió) telefonálnak vagy SMS-eznek, illetve (olcsóbbik verzió) előző nap megbeszélik és fölírnak mindent egy
cédulára.
Továbbra is lelkes támogatója vagyok a technikának. De csak
az előnyeinek. Amikor pusztán azért használjuk, mert milyen
cool, viszont rohadt sokba kerül, akkor nem vagyok támogatója. És egy pillanatig se gondolom reálisnak azt a forgatókönyvet, hogy anyucinak a Tecsóban ötpercenként csipog a telefonja, hogy a többiek milyen új bővítéseket csináltak a bevásárlólistáján, és akkor anyucinak ötpercenként el kell zarándokolnia
annak a hodálynak a másik végébe. Tetszik tudni, amikor mi
nagy bevásárlásokat csináltunk, akkor úgy írtuk össze a listát,
hogy az egy kategóriába tartozó dolgok együtt legyenek, a tisztítószereket és a konzerv halat külön rakva a bocicsokitól és a
macskakajától. Mert az üzletben is egész máshol vannak. Ezt
úgy hívják, hogy előre gondolkodás. Baromi sok időt, energiát,
a mi esetünkben áramot is meg lehet vele takarítani.
Értem és elfogadom, hogy nem lehet mindig előre gondolkodni. Az nagyon jó, ha rendelkezésre állnak olyan technikák,
amikkel előre nem látható szituációkban is boldogulunk; tevékenységem egyik szála, hogy ilyen technikák kifejlesztésén
dolgozom. De akkor mutassuk meg ezeket a technikákat életszerű környezetben, ne olyanokat mondjunk, hogy útközben is
lehet a netet böngészni. Lehetni lehet, de otthonról még mindig
célszerűbb (mert nagyobb a képernyő, mert nem süt rá a nap,
mert gyorsabb a net, mert az utcán elrabolhatják a készüléket,
otthon meg nem, mert fizikai billentyűzeten könnyebb írni
stb.). Mutassuk meg akkor, hogy mi az, amire útközben tényleg
jobb a net.

Először is az „útközben” elég tág fogalom, én inkább kicserélném arra, hogy „távol a rendes számítógépünktől”. Ebben
benne van, hogy az utcán sétálva, a kocsinkban száguldva, üzletfelekkel tárgyalva egy másik városban vagy másik országban, nyaralás közben a tengerparton, a hegyekben vagy a sivatagban, egyszóval bárhol, csak nem otthon és nem is a munkahelyünkön.
Egyrészt a térképprogramok magától értetődően új értelmezést kapnak azáltal, hogy olyan helyet tanulmányozunk, ahol
vagyunk, és nem olyat, ahol majd esetleg leszünk vagy ami
iránt csak úgy érdeklődünk. A net nem azért kell, mert ott vannak meg a boltok értékelései és telefonszámai, mert vadidegenek értékelései nélkül elég jól ellehetünk, telefonszám meg
lásd fönt. A net akkor kell, ha mondjuk elutazunk egy idegen
városba, és kell szállás, tiszta fehérnemű, étterem, plusz még az
adott helyre is kíváncsiak vagyunk, mit érdemes megnézni,
hogy lehet eljutni oda, miért érdekes az a régi templom stb. A
háttérinformációkat egy adott helyhez. És persze ha a szállodában nincs net, esetleg nem is szállodában lakunk.
Ha a mobilnet olcsóbb és/vagy hatékonyabb, mint a telefon,
akkor azért is kell, mert azon tarthatjuk a kapcsolatot az otthoniakkal. Mert velünk történik valami, amiről be akarunk számolni, avagy az otthoniakkal, beleértve a munkahelyet is. A
cikk csak egy félmondattal utal arra a reális helyzetre, hogy a
távolban készített fotóinkat haza akarjuk küldeni, mert 1. a
fényképezőgép vagy telefon memóriája, kártyája véges kapacitású, 2. ellophatják vagy elveszíthetjük a képekkel együtt, 3.
esetleg az otthoniak azonnal használni akarják. Hiszen munka
céljából is elutazhatunk, ott bemutathatjuk, hogy mit látunk, és
a cégnél azonnal elemezni akarhatják az adatokat. A gépről
azonnal továbbított adatok nemcsak megmaradnak, ha a gépet
beleejtjük a Tiszába, hanem törölhetők is onnan, és az értékes
adatokat nem lehet a géppel együtt ellopni.
Az irodai alkalmazásokról szóló pár sorocska gyakorlatilag a
letöltési számokra koncentrál, és alig említi, hogy mit is tölt le
az ember. Dokumentumokat olvasgat… ehhez nem kell mobilnet, én Andira tíz-tizenegy giga dokumentumot raktam, bárhol
olvashatók net nélkül. Net ahhoz kell, hogy dolgozzon az ember. Szabadság alatt hirtelen adódik egy ügy, elég baj az, de

legalább nem kell hazautazni, megoldják távtechnikával, a tízperces ügy miatt csak tíz percet veszít a szabadságából, nem
több órát.
A zenehallgatáshoz nem kell net, Palmra rátettem több száz
megát, szól remekül. Viszont amikor öt napot töltöttünk az ország túlsó végében, klassz volt, hogy meg lehetett nézni a híradót, a Vészhelyzetet, a Barátok köztöt, valami állandóság a
teljesen megváltozott világban. Nem mobilneten, tévében, volt
a szobánkban. Ha nem lett volna, akkor csak a mobilnet maradt
volna (ha lett volna mobilnetünk). Sokaknak lehet fontos, hogy
akár a sátortáborban is megnézhessék a tévéhíradót, erre pedig
csak a mobilnet alkalmas. Macerás lenne indulás előtt letölteni
a következő két hét híradóit.
Nálam a mobilnet azt jelenti, hogy ha átmegyek a másik szobába vagy ki az udvarra, akkor is meg tudok nézni valamit a
weben; minden itthon levő eszköz csak wifit tud, tíz méterre
hazulról már nincs mihez csatlakozniuk. De ezen a kis távolságon is tudom értékelni, hogy ha egy beszélgetésben előkerül,
hogy mennyi az euró árfolyama vagy ki a bolgár miniszterelnök, és véletlenül nálam van a kütyü, akkor nem kell visszaballagni a szobánkba, anélkül is tudom a választ.
Ilyen dolgokra kell a mobilnet.

2013.11.11.

A Hüjekujj Dilemma
Lassan kialakul, hogy mi kellhet egy andis billezethez. Arra
jöttem rá, hogy nincs az a trükk, amivel használhatóvá lehet
tenni egy olyan billezetet, ami a képernyő teljes szélességét elfoglalja. Nem lehet két kézzel gépelni egy olyan gépen, amit
közben az embernek kézzel tartani kell. Illetve lehet, csak akkor a bal kéz kötve van a képernyő széléhez, az ember csak a
bal hüjekujját használhatja, odáig már eljutottam, hogy az A-t
azzal nyomom le. De lenne még betű bőven, amit azzal kellene, és a jobb kezem dolga sem olyan egyszerű. Egy olyan szó-

nál, mint „volt”, egyszerűen nincs támpontja az ember kezének, a V-től az O-hoz, az L-től a T-hez ellépni teljesen ötletszerű a nagy sík lapon, képtelenség, hogy pont azt találja el az ujj.
Ez egy. Kettő: tessék elképzelni, a bal kéz fogja a gépet, a jobb
pedig röpköd a képernyő előtt a levegőben, és az ember közben
mondjuk hanyatt fekszik. Vagy az oldalán, mindegy. Előbbutóbb a bal kézen ellazul a fogás, és a gép orrba fogja az embert vágni.
Két megoldást is tudnak a fejlesztők. Az egyik a sliding technika, nem pötyögünk, hanem végighúzzuk az ujjunkat a betűkön, így sokkal gyorsabb és pontosabb. Csakhogy mivel száz
további gombon áthalad közben az ujjunk, muszáj prediktív
szövegbevitelt tenni bele, és ha a program ismeri a szót, akkor
tényleg gyors is. Ha nem ismeri, akkor baromi lassú, először
végigsimítom a szót, nem érti, törlöm a szemetet, újra próbálom, nem érti, törlöm a szemetet, nem érti, akkor l-e-p-ö-t-y-ög-ö-m csigalassan, erre a programok egy része belejavít, medve
helyett nedve, kereskedő helyett keresztező, amit éppen a szerzőnek medve támadt belevenni a szójegyzékbe, de az ilyet hajítom is ki azonnal.
A másik a split keyboard. Nagyon klassz ötlet, a billezetet két
félre kell osztani, egy fél a bal hüjekujjnak, másik fél a jobbnak, némelyik fejlesztő már arra is gondolt, hogy a középső
részt is föl lehet használni nem szóalkotó karaktereknek. Az ötlet remek. De tessék mondani, ha valakinek ilyen hosszú a hüjekujja, az miért vesztegeti magát a szoftveriparban?!
Én nem érek el a bal hüjekujjammal a T betűig, megpróbáltam többféle split keyboarddal. A Q-t, amire az életben kétszer
nincsen szükség, azt igen, mert egységsugarú programozóban
soha föl nem merül, hogy ami az egyik hardver- és szoftverkörnyezetben jó volt, az nem okvetlenül jó a másikban is. Megírta
a programot, kész, feladat kipipilve. Én meg még három értelmes mondatot lassan egy év alatt le nem írtam Androidon, feltéve, de meg nem engedve, hogy agyilag egyébként képes lennék rá.

2014.02.26.

Spectrumozok
Vajon hányan olvastuk ezt a programlistát huszonkilenc évvel
ezelőtt?

Azt hiszem, nagyon sokan. Az Ismerd meg a BASIC nyelvjárásait sorozat meghatározó jelentőségű volt a magyar számítástechnika történetében. De vajon hányan pötyögtük be ezt a
programot és próbáltuk ki, hogy voltaképpen mit játszik? Hányan akkor, a nyolcvanas évek második felében? Hányan a kilencvenes években?… és hányan ma?
Hát én most megtettem: begépeltem a listát egy valódi Spectrumba, ami csupán annyiban különbözik egy valóban valódi
Spectrumtól, hogy Android. Spectrumon már eleve gépelni is
egy kaland, én persze tudok, bár sose láttam eleven Spectrumot, úgy értem, döglöttet se. Csak képen, meg emulátorokat.

Tessék a program Z80 formátumban; ki kell bontani a zipből,* a Marvin könyvtárába kell másolni és betölteni mint
state-et. Mint a file-név is mutatja, azt játssza, hogy hej, Dunáról fúj a szél.
Mostanában jókat játszom Spectrummal, mindmáig a legszebb házi számítógépnek tartom, és a korszak egyik legjobb
nyelvének érzem a BASIC-jét. Pillanatok alatt lehet írni kis
grafikai demókat, például:
10
20
30
40

RANDOMIZE
LET c$="▝▘▀▗▐▚▜ "
PRINT INK RND*7; INVERSE RND;c$(RND*7+1);
GO TO 30

A 20. sorban a grafikus karakterek vannak GRAPHICS 1-től
8-ig. A PRINT-be be lehet tenni egy BRIGHT RND-t is, de
szebb így. Én várostérképnek neveztem el; kicsit mondrianos
vagy mit tudom én, de jópofa, és végeredményben egyetlen sor
a lényeg.
Vagy itt van ez:
5 DIM p(8)
6 FOR a=1 TO 8: LET p(a)=2↑(a-1): NEXT a
10 LET chargen=15616
20 FOR c=0 TO 95
30 FOR b=0 TO 7
40 LET byte=PEEK (chargen+c*8+b)
50 FOR i=0 TO 7
60 IF byte-p(8-i)>=0 THEN PLOT i*2,16-b*2: DRAW
1,0: DRAW 0,1: DRAW -1,0: LET byte=byte-p(8-i)
70 NEXT i
80 NEXT b
90 NEXT c

Ez kirajzolja a karaktermemóriából az összes karakter felnagyított képét (a blokkgrafikusok kivételével, azok nem ott vannak), méghozzá egymásra, amiből kiderül, hogy a Spectrum
karaktermátrixának hét olyan pixelje van, ami egyetlen nemgrafikus karakternél sincsen használva. (15 OVER 1 beiktatásával érdekesen változó képet kapunk.)
*

A zipet persze nem mellékeltem. Pötyögje be az olvasó is! (Szivárvány)

Végül egy kis Lissajous-program, amiben az a klassz, hogy
emlékezetből írtam, még mindig tudom a képletét.
10
20
30
40
50
60
70
80

LET a=5: LET b=3
LET x=0: LET y=0
FOR r=0 TO 360
IF x<>0 THEN DRAW INK RND*6,x-px,y-py
LET px=x: LET py=y
LET x=128+120*SIN (r*a)
LET y=88+80*COS (r*b)
NEXT r

A véletlenszerű színezés jól demonstrálja a Spectrum kockás
grafikáját. Fantasztikus dolog, hogy a profik erre a gépre olyan
szép grafikájú programokat tudtak írni.

2014.05.25.

A majom
Megint a templömös játék adott alkalmat Gabinak, hogy olyat
mondjon, amire még én se tudok felelni. A majom szándékairól
beszéltünk, hogy miért rohan őutána, mondom neki:
– Köllesz neki! Szeret téged!
– De én nem akarok feleségül menni hozzá!
– Azt nem mondtam, hogy hogyan szeret. Hátha vacsorára
kellesz neki.
Gabi megrázza fejét.
– Meg akar dugni.

2014.08.05.

Kipurc
Andika teljesen ki van feküdve. Napok óta a legjobb, amit kaphatok tőle, hogy az ember játszik valamivel, aztán abból kilép,
ha tud, mert gyakran nem is tud, a program kilép magától – és
innentől kész, leálltunk. Launcherből semmi nem indul többé,
ikont megnyomni lehet, de válasz nuku. Legutóbbi alkalmazások listája nem jelenik meg, rendszermenü igen, de settings
nem. Aztán elsötétül a kép és úgy marad, lehet újraindítani,
vagy éppen újraindítja magát sajátlag. És van úgy, hogy már a
programfutás közben indul újra. Az újraindítás pedig nem két
perc, mint rendesen, hanem tíz-húsz, vagy éppen egy teljes óra.
Addig egy piros Motorola-logót bámulhat az ember.
Most leszedtem minden nélkülözhető programot, elindítottam
Gabi egyik játékát, aztán jött az újraindulás megint. Ez volt egy
órája legalább, most tért magához. A következő az lesz, hogy
minden nélkülözhetetlen programot szedek le, voltaképpen
format c: kellene, csak olyan itt nincs, és ha lenne, akkor nem
lenne többet gépem.

2014.08.26.

Lost Players
Érdekes tendenciát figyeltem meg a játékprogramokban. Állatorvosi lónak a Lost Jewels nevű kis gyöngyszemet választottam, de sok más játék is állhatna helyette.
A jelszó az agyonbonyolítás. Egyszerre háromféleképpen.
Először is itt vannak az extrák. A match 3 játékokban elég
sokféle extrát kitaláltak már, a műfaj valósággal kiabál azért,
hogy telezsúfolják mindenféle extrával, ámbár grácia fejemnek,
a jó öreg műfajteremtő Bejeweled mindössze háromféle extrát
tudott, és hónapokig el lehetett lenni vele, már asztali társasjá-

ték változata is van, ezek a csúcshiper gigaváltozatok meg pár
nap után repülnek a gépekről. Ma már háromféle extra is létezik. Az egyik ami a Bejeweledben is volt, ez a táblán keletkezik a kicserélgetett kövekből, a Lostban gyakorlatilag ugyanazok vannak. A másik fajtának gombja van a képernyő alján,
ötféle, például kalapács, amivel fejbe lehet verni egy drágakövet. A harmadik fajta a pálya előtt jelenik meg, négyféle. De
persze ennek mind ára van, fizetni kell érte, de erről később. A
töméntelen extrát még csak megjegyzi az ember valahogy, persze hosszú tutorialon keresztül érkeznek, fokozatosan. De vannak speciális kövek is, rengetegféle, egyre több és többféle. A
negyvennegyedik pályán tartok és megint jött egy. De a legtöbbje mind ugyanazt ragozza. Leláncolt drágakő, ami nem
mozdítható, ugyanez két, három, négy lakattal. Hópelyhes drágakő, ami szintén nem mozdítható, ráadásul minden lépésben
megfagyasztja az egyik szomszédját, amik szintén ugyanezt teszik. Mínuszjellel ellátott drágakő, ami ugyan mozdítható, de
ha egy csoportban eltüntetjük, levon három lépést az egyenlegünkből. Valósággal megdöbbent az ellentéte, a pluszjeles.
Kincsesláda, amit nem lehet párosítani, viszont feladat, hogy
lent kivigyük. Kocka, amit szintén nem lehet párosítani, csak
kirobbantani. Másik fajta kocka, amit kirobbantani se lehet,
csak lent kivinni, annyiban különbözik a kincsesládától, hogy
nem követelmény, hogy megszabaduljunk tőle. És persze a
lyuk, amit a tutorial meg sem említ, de van ám bőven, egyre
több, olyan mezők, amik nem képezik a játéktér részét, épp
csak ott vannak a közepén.
Az ember elképzeli a játéktervezőt, amint ül az asztalánál és
azon agyal, hogyan akadályozhatná minél többféleképpen a játékost. Soha nem fog rájönni, hogy ha túl sokáig akadályozza,
akkor a frusztrált játékos letörli a játékot és keres valami kellemesebbet, ezáltal csökkennek az eladások és őt ki fogják rúgni.
Másodszor ugyanis itt van a nehézségi fok. A legtöbb mai
match 3 játék lazán indít, ad időt a játékosnak akklimatizálódni
és elhitetni magával, hogy ez egy nyugis, könnyű kis játék. A
Lost Jewels is ezt teszi. Némelyik pályán elég egy-két követ kicserélni, és a fél pálya leomlik. Aztán kezd bekeményíteni, jönnek a játékost akadályozó speciális kövek, szépen egyenként
mutatja be őket, de nem egyenként alkalmazza. Egy pályán

két-háromféle, néha több is hemzsizik, játszani akartál, baromarcú, akkor szenvedj!
Sok pályán többféle feltételt kell teljesíteni, hogy az ember
nyerjen. Itt is megvan a kövek mögötti színes fal, amit teljesen
le kell bontani, és persze már több rétegben is. Plusz lehetnek a
kincsesládák, amiket le kell dobálni alul. És amiről a tutorial
egy kukkot sem szól, a drágakövek közepében levő kisebb drágakövek fent csíkba gyűlnek, aminek hosszúsága függvényében egy, két vagy három zöld golyót kaphatunk. Ha nem kaptunk egyet se, vesztettünk, hiába teljesítettük amúgy a nyerés
összes feltételét. A drágakövek egyre gyakrabban érkeznek
üres középpel, nehogy megszerezze a játékos azokat a zöld golyókat. Innentől kezd a dolog véletlen alapú logikai játékból átmenni félkarú rablóba.
A harmadik pedig a különféle pénzek, pontok, gyűjtendő
kutyputyok követhetetlen sokasága. Ebben nem a Lost Jewels a
bajnok, bár itt is van aranypénz (néhány tucatot kapunk pályánként, nem lehet tudni, hogy miért pont annyit, és ezekért lehet
segítő extrákat venni), vannak a zöld gömbök (ezek nyitják
meg a következő játékszakaszok bejáratát), vannak az életek,
amik fogynak, ha elvesztünk egy pályát, és ha elfogytak, akkor
adott ideig nem lehet játszani, valamint vannak a papírpénzek,
amiket feltehetően kizárólag valódi pénzért lehet megvenni, és
a jóistenke tudja, hogy mire jók. De általában a valódi pénzért
kapható játékpénz a tótumfaktum, amivel mindent el lehet érni.
Költsön a polgár. Ha többször is veszítünk ugyanazon a pályán,
megjelenik egy ablak Offer felirattal (az angol nyelv legrondább szava, tukmálást jelent), és rá akar beszélni, hogy vegyünk extrákat igazi pénzért, hátha akkor nyerünk. Akkor se
nyerünk, de addigra elköltöttük a pénzt.
A szerzők valószínűleg érzik, hogy a játékaik nem lesznek
hosszú életűek a játékosok gépein, ezért bátran beléjük zsúfolnak még több és még több megtanulnivalót, a játékos nem fogja elfelejteni az egyre túlagyonbonyolultosítottabb szabályokat
az alatt a pár nap alatt, amíg használja a játékot, jó esetben. Ha
egyszer bármiért nem nyúl hozzá egy hétig, akkor el is felejti a
töméntelen ismeretet, és inkább kidobja a fenébe.
No, mék is, kidobom a fenébe.

2014.10.08.

Hány számjegy elég?
Sokat vásároltam már a neten, de online bankkártyás fizetéssel
most először. Kaptam egy nyolcjegyű rendelésazonosítót és
egy harminckét jegyű tranzakció-azonosítót. Ekkorát:
1234567890124567890123456789012.
Száz kvintilliós nagyságrend. A Föld minden lakosa tizennégyezer trilliárd ilyen tranzakciót folytathatna le, mire ismétlődni kezdenének a számok, vagyis ha mindenki másodpercenként indít egy ilyen tranzakciót, akkor a világegyetem egész
életének harminckétezerszerese kell hozzá, hogy elfogyjanak.
Nekem ezt szépen le kellett jegyözgetnöm, mert ugye kérni
fogják. Az olvasó magától is ki fogja találni, hogy kérték-e.
De harminckét számjegy ugye most már elég? Nem lesz jövőre hatvannégy számjegy, százhuszonnyolc számjegy, kétezer
számjegy? Ez már ugye csak elég biztonságos?

2014.10.28.

A rendszerben van a hiba
Nem az operációs rendszerben, hanem abban a rendszerben,
ami alapján az operációs rendszert kifejlesztik. Nem az a baj,
hogy naponta négyszer összeomlik a kicsike úgy átlag félórára,
de inkább egy egész. Nem is az a baj, hogy nem lehet oprendszert cserélni rajta, mert csak nem lehet és kész. Nem is az a
baj, hogy az új andi nyolc nap nyökögés után a szervizben kötött ki. Majd értesítenek.
Az a baj ezzel az egésszel, hogy az oprendszer azon az alapon van felépítve, hogy „úgyis működni fog, és ha nem, legfeljebb vesz másikat”. Amerikában ez akár működhet is, már ami
az árakat és jövedelmeket illeti, csak az itten a bibi, hogy én
nem azért nem veszek harmadik andit, ha a második nem bírja,

mert nincs rá pénzem. Nincs, de nem azért. Azért nem, mert
ennek így nincs értelme.
Andika csúcsgép, Minike nem. Minike állandóan lefagyott,
Andika állandóan összeomlik. Amikor egyszer csak kilép egy
programból, már tudom, hogy valószínűleg nem lesz hajlandó
elindítani semmit, amíg a Settingsbe be nem lépek, de lehet,
hogy már abba se lép be. És tudom, hogy ha a recent apps
gombot megnyomom, akkor eltűnik a háttérkép és a státuszsor,
aztán vagy néma sötétség lesz és nekem kell újraindítani, vagy
újraindul magától. Szóval teljesen világosan egyetlenegy szem
kurva file valahol megsérült, és ez az egész gépet tönkrebassza,
mert nem lehet kicserélni. Le van zárva az akármilyen izéje,
amit még a rootolás se tett hozzáférhetővé. Amikor egy hibás
művelet szétnyomta azt a file-t, ahhoz nem kellett engedély,
jött, szétlökte, kész. Senki nem akadályozta meg benne. Helyreállítani viszont nem lehet, egyrészt mert le van zárva, másrészt mert ez egy ősrégi gép, elaggásos patinakórban szenvedő
kiöregedett vénség, ezt így belemondták az arcomba, amikor
segítséget kértem. Már kétéves. Ismerek olyat, aki szintén anynyi, és nemrég ment bölcsibe.
Egy ilyen gépnek nálunk öt-hat-nyolc-tíz év, mire visszahozza az árát, de kétévesen már leírják az egész típust, már semmit
se lehet vele csinálni többé. Mert le van zárva az izéje, és senkinek sincsen hozzá többé kulcsa.
Ez a baj az egésszel. Ezért van elcseszve az egész rendszer,
mert arra alapították az egészet, hogy ha valami rossz, oda se
neki, majd a következő jobb lesz.
– Sajnálom, anyuka, a kisfiának náthája van. Két hétre kiírom
az iskolából.
– No mindegy, szülök másikat.

2015.01.13.

Gyűjtögető életmód
Az illuminati naptár öt évszakot különböztet meg, mindegyiknek hetvenhárom napja van; nevük Verwirrung, Zweitracht,
Unordnung, Beamtenherrschaft és Realpolitik. És van egy szökőnap, Heiligefliegendekindersheissetag, Verwirrung ötvenkilencedike és hatvanadika között, ami február 29-ével esik egybe, ugyanis Verwirrung elseje január elsejével azonos.
Egy beszélgetésben elhangzott ugyanis az a szó, hogy reálpolitika, és erről rögtön eszembe jutott a Realpolitik. Anno brekeke sokat mászkáltak a kezemben naptarászati adatok, komplett
gyűjtemények, a Kalen alaposan megdolgoztatott ebben a
tárgykörben. Emlékeztem, hogy létezik/-zett egy naptár, amiben használatos volt a Realpolitik név, de vajon melyik az? A
neten sehogy se leltem adatot, végül a saját gyűjteményemben
leltem rá az illuminati adataira. Ennek nyomán aztán sikerült
megtalálni azt a website-ot, ahonnan tizennégy évvel ezelőtt letöltöttem ezeket az adatokat. Láss csodát, még mindig létezik.
De egy csomó más website már nem válaszolt; amik a Geocitiesen és más megszűnt oldalakon voltak, azokat próbálnom se
kellett. Ezért gyűjtögetek én mindenfélét, és ezért közelíti írottmű-archívumom lassan a terabyte-nyi terjedelmet.

2015.01.20.

A gazdasági játékok
őrülteknek valók
Ott szüntettem abba a dolgot, amikor egy megbízásnál harmincöt pontnyi grafikát kellett kidolgozni, huszonkilenc már
megvolt belőle, amikor a fejlesztőmet megszállta az ihlet, lángok törtek ki belőle és villámgyorsan elkészített kilenc pontnyi

grafikát – de mielőtt a program hozzáadta volna a huszonkilenchez a kilencet és örültünk volna a teljesítésnek, letelt a határidő. Egyébként azért vállaltam fizetős megbízásokat, mert
mást már nem lehetett. Játékprogramokat kellene fejleszteni.
Először PC-re, amin nem játszik senki, aztán iszonyú idő elteltével kijössz valami vacakkal, azért mégis megveszik, keresel
egy csomó pénzt, megveszed a licencet, hogy fejleszthess játékkonzolra, fejlesztesz egy-két játékot, pénzt keresel, de amíg
fejlesztesz, nem keresel pénzt, mert a játékokat pár hónap után
kivonják a piacról – hogy kicsoda dönt így a hátad mögött, soha nem fogod megtudni. Végül négyszázezer dollárért megveszed a licencet a még kifizethető legdrágább csodakonzolra,
belekezdesz egy fejlesztésbe, három-négyszázezer dollárért,
szépen halad, telnek a hónapok, közben véget ér az üzleti év,
kifizeted az alkalmazottaidat, elkészül az alfaverzió, jöhet a
grafika. A legolcsóbb dizájner tízezer dollárt kér, és csak ötezer
dollárod van. Kész, lejátszottál, két párbeszédablak között váltogathatsz ide-oda, vagy lelövöd az egész projektet, buktad a
három-négyszázezer dollárt, amit a fejlesztésbe öltél, az alkalmazottak morálja a séka begge alatt, a rajongók elpártolnak.
Kurva ötezer dollár miatt, akarom mondani öt miatt, mert a játék alapegysége az ezer dollár, amiből ha legalább kétszáz nem
áll rendelkezésre, senkinek sem hívnak. Innentől csak megbízásokat vállalhatsz, fejleszthetsz csengőhangokat százezerért meg
csinálhatsz videófilmet háromszázezerért, de a megbízások háromnegyed részénél elbukod a határidőt, alkalmazottak morálja
a séka begge alatt, rajongók közben persze pártolnak még
elebb, mert nem jöttél ki új játékprogrammal. A kurva ötezer
dollárt már rég visszaszerezted, de a félbeszakított projektet
nem lehet folytatni, egyszerűen mert csak. Mire megint lesz három-négyszázezer dollárod, illetve mire abból még egy játékot
is kifejlesztesz, valószínűleg ki is vonják a forgalomból azt a
konzolgépet, amire négyszázezer dollárért megvetted a licencet. De nem derül ki, mert a program baszik hozzáadni huszonkilenchez kilencet és rádöbbenni, hogy harmincötnél nagyobb
szám fog kijönni, mert közben letelik a határidő.
Így járok mindennel. A jó öreg Sim Cityben a világ legegyszerűbb dolga építeni egy szép nagy várost, annak idején még
programot is írtam hozzá, ami fölpumpálja pénzzel, mert a va-

lódi jövedelemből egykettőre koldusbotra jut a város. Pár byteot átírunk a kimentett játékállásban és van egy halom pénzünk,
anno kutykurutty mindenki így csinálta. De ez se segített, hahóka, az ember épített egy szép, kényelmes, minden jóval fölszerelt várost, aztán a lakók elkezdtek ríni. Túl bazinagy a forgalom. Hol? Azon az egy szem úton, ami összeköti a várost a
gondosan erdő mögé, jó távol elhelyezett erőművel, környezetszennyezés ellen. Hát ki a rosseb akar kibumlizni az erőműbe,
mondjátok már?! Ömlenek az autók. Akkor az ember kibővíti
az utat a lehető legszélesebbre, és ugyanúgy ömlenek az autók.
Ráadásul óriási a környezetszennyezés, a bűnözés, a sónak a
legge is óriási, és jön csőstül a panasz. Ez még a legelső Sim
Cityben lett föltalálva, és azóta is így maradt, már vannak klónok belőle, azokban is. Egymillió numerikus paramétert kell
összhangban tartani, arra nem marad idő, hogy játsszon az ember. Ha így írnának autóversenyes játékot is, akkor ügyelni
kellene, hogy elég magasan tartsuk a porlasztó hőmérsékletét,
de ez a kipufogó vibrációjának emelkedésével jár, amit viszont
alacsonyan kell tartani, viszont ha nincs elég ablaktörlő-kombópont a gázpedálhoz, akkor a sebváltó incibürkéjének pücsmögése rapityává röcskeszti a hózenpuhedlit, és még nem jutottunk ki a garázsból. Hagyjatok engem lógva.

2015.01.31.

Ideas for Android Developers
In a conversation it was mentioned how many ideas are there
that look very simple and yet not developed. So I thought to jot
down mine ones. If you want to realize them don’t leave me
out from it.

Fridge Magnets
Entering this in Play Store search you’ll get a handful of unusable abandonware and some letter teaching apps for kids, but
the real idea appears to be undiscovered yet. There are, generally, two types of note widgets: typed ones and graphical
(handwriting and painting) ones. The best note widget app, FiiNote, falls in both categories. (Note apps that have no widget
to show the notes don’t worth mentioning, users will simply
forget to check the notebook and the complete idea of notekeeping is broken.)
The fridge magnet is the third category. A well designed
fridge app can be a lot faster than either typing or drawing, but
it conveys less information, apparently. How should it work?
There’s a 1·1 widget on the home screen to touch when we
need widgets. Then a page is displayed with a user defined set
of selected magnets; it’s very important to save the user for
hunting from it, so each magnet should be at the same place
always. There can be tabs to display more magnets, as many as
the user has, on non-scrolling pages, each one is a screenful.
Because scrolling is slower than tapping on the tab needed.
When the user taps on a magnet, it appears on the home screen.
There should be a button to switch between single magnet
mode, when the inventory disappears after adding a magnet,
and multiple mode, where it stays onscreen so we can spell
words. But of course, we have to see the magnets already
added.
When magnets are on the home screen, they can be rearranged freely. No need to implement magnetic forces. Generally,
there are three functions to apply on them: moving, deleting
and style changing.
The set of magnets shall, obviously, contain letters (of any
alphabet, not mere English), digits, punctuation and basic icons
like those included in most icon and emoticon sets and real life
fridge magnet sets. What IRL magnets are unable to is changing their style even after they were placed. There should be a
favorite styles list and a set of options to play with. Letters
have a font, size, color and effects like shadow, outline etc.,
and there are, logically, designer letters that are bitmaps so

can’t be altered, but the software knows which bitmap is which
letter so can replace them with the corresponding letter of another set.
No doubt if someone creates such a program once they can
turn it profitable by selling separate magnet sets. From flags of
the world to portraits of famous actors, anything can be turned
to magnets and may be appealing for customers. To prevent the
program from being forgotten, I recommend the starting kit to
include a function to turn any Unicode letter to a magnet, at
least in some styles, especially colors.
A fourth function on magnets can be the attachment handling.
Each magnet may have its separate attachments: text, images,
audio, video, local files, web links. Magnets with attachments
can wear either an attachment mark or a thumbnail of the contents.
Actually, I didn’t see any software yet that can add widgets
on its own, only launchers. If there’s a system restriction prohibiting it, here are two solutions. 1. Make it a launcher function.
The complete fridge magnetting technology can be part of a
launcher. 2. Don’t make each letter a separate widget. Create a
big, transparent widget used as a canvas, and place magnets on
that one. In launchers that allow overlapping widgets, the canvas may cover the entire screen without consuming screen real
estate.
But it’s not a rule that the background must be transparent.
It’s a good idea to equip the app with a monthly, weekly etc.
calendar generator producing images that can appear behind
the magnets, or you can put images there, e.g. a map, and the
magnets can mark important places.
Finally, a real life fridge may also serve as a whiteboard to
draw on. Add that, too. Complete with felt-tip pens, an eraser, a
technology to let the user begin drawing as quickly as possible,
multipaging and an intelligent backup and restore feature to
help when the kids used our important notes as a doodle canvas, it can be the best quick note taking application.
I’m using something like a primitive version of this idea. I’m
replacing my home screen icons of documents by letter images
created with GraphTexter or by icons found on the net. And I

have a FiiNote widget displaying a monthly calendar, but I’m
drawing things on it that aren’t date related, too.

Game Board
Ever had several bored kids, bored adults and a very limited set
of toys, at the same place, for example, in a hotel room when it
was raining? I hadn’t but can imagine it. Foreseeing parents
bring some board games with them for longer trips, but that
can’t be done always, and needs carrying large boxes. Board
game software is more compact, but most of them can play
only one game or just a few.
A great advantage of real life, non-digital board game equipment is the lack of any intelligence or algorithm: you decide
how do you want to play. A standard chess set, with a 8·8
board and 32 pieces, is eligible for a lot of games. Adding more
boards and pieces, you can make possibities endless.
So, let’s imagine a game app that can’t play, doesn’t have algorithms to act as a player in any game, but has equipment for
humans lacking real life toys.
Boards: any image can be used, including plain cloth textures
(e.g. for dominoes), but it’s a good idea to offer common grids
(square, hexagon, triangle) in any dimensions, so, the players
may request a square grid 8·8 or 10·20 as they like to, and the
app draws it in the colors wanted. Special boards, with marked
fields or in unusual shape, can be offered as images. The board
should be able to be zoomed, panned and rotated freely, in two
ways: 1. independent from the pieces to find a position that fits
for the size of pieces best, 2. together with the pieces to find a
position that fits the screen best. If the board is large and the
screen is small, it’s possible they’ll pan, zoom and rotate it during playing frequently.
3D boards are those where the original toy features not only
3D objects (like King Oil – these ones can simply be flattened
or displayed as 3D objects) but there are level differences that
count for the game (3D Chess). These boards can be displayed
a) as static objects with an appropriate level of transparency, b)
as 3D objects, rotating together with the pieces, or c) one level

at a time, with paging buttons. Most probably, different boards
require different approaches. For 3D Tic-Tac-Toe, it’s enough
to draw all levels on a single image in perspective.
Pieces are little images, algorithm generated ones and bitmap
ones (or even 3D objects), put on the board. Many games require a preset amount of pieces, sometimes a lot (e.g. Go needs
361 stones), while others need only one, and there’s the possibility for kids to just place anything on the board as their creativity wants to. Therefore, we should have a large inventory of
pieces that can be reached by a button, and players can select
one or more pieces, numbered (“I need 8 of this and 2 of that”).
Placing them all onscreen at the same time could create a mess,
so this should happen only if the user wants to. If not, they can
put the pieces in a bowl (like Go players do in real life) and the
bowls are displayed onscreen. (With multitouch, it’s even possible for several players to select their pieces and put them in
bowls at the same time, provided the screen is large enough
and the pieces needed are all visible at the same time.)
Special pieces are required sometimes, for example, Reversi
needs reversable disks with different colors on either side; Checkers need another disk to be placed on top of the normal checker; Domination aka Focus requires complete towers to build
from pieces colored differently. And so on. These features can
have flags the users may set: if the Reversi flag is on, and we
have two-state pieces, tapping on them will reverse them; if the
Tower flag is on, putting a piece on another one will build a
tower, and there’s another way (e.g. long tap) to disassemble it,
and so on. There can be flags related to all the pieces, like
snap-to-grid placement that puts pieces always at the center of
squares (for Chess), on the grid points (for Go) or lets them be
moved freely.
Bowls that contain the unused pieces can act several ways.
For most games, each player has an own bowl, wearing his or
her color, but for those games where everybody uses the same
pieces there’s only one bowl. For Roulette, there can be bowls
for each player’s money and another one for the bank. Bowls
can be shrinked to tiny size to let the board be shown better, or
even be hidden completely. Or they can be shown as large as
each piece (or type of piece) in them can be seen and grabbed

individually. For games with different types of pieces, the bowl
can be opened, and the required piece taken out, it shrinks
backs or disappears again. For games like Go, a simple tap on
the board puts a piece, without displaying the bowl (but it’s
existing and keeps tally of available pieces).
Dice are needed for many games. They can be of any dimension (4, 6, 100 sides, or even, say, 39 sides that doesn’t exist in
real life) and be colored or textured anyhow. Even images can
be placed on the sides: to decide who will begin each round,
we can take a photo of everybody and put them on a die with as
many sides as players. Other random number generators like a
roulette wheel can be also created. Of course, several dice can
be present in the game: there’s a flag setting that tapping on
either one will throw with all of them (for Monopoly) or with
that one only (for Yachtzee). Or there may be a leather glass
available to throw all dice at once while tapping on a die to
throw that one.
Money is required for many games. This can be handled four
ways. a) Like in real life: each coin and banknote is a single
object, players are moving them around and perform everything manually; in this case, the computer doesn’t know about
their value. b) As in case a), but with preset gestures or menu
commands meaning “replace this 10 banknote with two 5’s”
and similars. c) Money appears as onboard objects and can be
handled manually, but with some computer assistance: for
example, if Player 1 has five 10’s (in his bowl or selected on
the board) and owns 45 to Player 2, the app is told about that,
gives 4 of the banknotes and an 5 value to Player 2 and replaces the last 10 banknote with a 5 one. d) No banknotes and
coins used, everyone’s wallet appears as a number on a display,
and all transactions are performed by the computer. All the
four have an advantage, so it’s best to offer all.
Cards in board games are, most frequently, of the kind that
everybody may see, so there’s no special trick needed to display them. (For other types of cards, see later.) There are two
types of cards: each handled separately (Solitaire) or only one
is drawn at random, then tossed away (Monopoly). This can be
handled well with a flag that tells what to do with a card after
drawing it from the deck: a) show it to everybody, then toss it

away, b) put it on the board as a movable object, c) keep it for
the player and don’t show it to others.
The most important point in the concept is the total freedom
of player action, limited by comfortability only. They can
choose from list of presets like Chess or Monopoly, and the
computer presents the equipment needed, but they can modify
it at any time, or they can just place random objects on a board
or an empty screen. It’s a good idea to add a rule book to the
game, containing rules for many games, but the computer
doesn’t interpret or enforce them. It’s possible to open the inventory, pick an object from a completely different game and
put it on the table, or change the aforementioned flags in the
middle of the game. It’s also a good idea to add drawing tools
to mark important places on the board, or to design a different
board during playing. Or to mark pieces, even to repaint them,
and they’ll keep the markings until erasing. Unlike the real
thing, overdrawn boards and pieces can be totally renewed.
And unlike in reality, the board can be replaced with a completely different one, under the pieces without moving them.
Many games like Talisman feature so large boards that needs
a lot of zooming and panning to handle. This can be made a bit
easier if more devices are present. They can all run the app,
laid down side by side, connected by net or Bluetooth and
share the board a) in sync, thus forming a larger screen, and if a
zoom, rotate or pan happens on either screen the others will update, too, or b) independently, so each player can see a separate
area of his or her interest, but the events happening on the
board are common. Like the little windows in the computer
game Transport Tycoon.
Of course, connecting more devices and sharing the game can
be useful when the board isn’t so large, too. The independent
connection as I mentioned it will perfectly serve users being at
different countries, too.
And this leads us to the realization of card games: we’ve
already added playing cards (poker cards, Swiss cards, tarocchi
etc.) to the inventory. Nothing more is needed than connecting
two or more devices and we can play poker even with no cards
and money.

No doubt this can be turned profitable, too, by selling custom
boards, pieces etc., even complete sets for certain games, in a
variety of styles.
I wrote a little Windows program doing this, in a very basic
way, for a book of mine some 12 years ago.

Transparent Clouds
There are a lot of cloud services, and different apps support different ones. It’s time to bring them into a common denominator.
I believe users would like an app that connects to their clouds
(including ftp and Samba servers) and maps them to folders
into the normal folder structure. For example, /sdcard
/myphotos may be a link to a cloud drive, who knows where –
the user creates the link and the app does everything else.
There are apps to sync folders with cloud servers, but no app
yet that supports them all, I mean as many as possible. Plugins
to support additional servers might be sold separately. The app
could help to buy additional storage on clouds and housekeeping. But what is does is more than simply syncing: files currently being on the cloud can be reached by any app as if they
were on the own storage of the device.

Tally Counter
Yes, there are many of the sort, but let’s invent an extended
one. A normal tally counter displays a number and a big button
to touch; each time you touch it, the number is increased by
one. Some apps feature a decrement button, too, and can be
used as both fullscreen and a widget.
Now, let’s add a user defined increment value, even several
buttons to increase or decrease the value with different
amounts. Then let the user set a predefined goal number and
show both the current number and the percentage of the goal
being reached. And add several counters, independent ones
(each with its own buttons) and connected ones (the same but-

tons modify several values at the same time). Independent
values are useful when counting different things; dependent
values can be used when you count something both in sections
and cumulative. Buttons with different values can be useful
when counting things like money.
Then, let’s add a stopwatch to show the time elapsed and
takes a lap time each time the counter is increased. When finished or paused, it displays the average, minimum and maximum time between each count, and if there is a goal yet unreached, it extrapolates how much time will it need to reach it.
I’m using tools like this on PC already, developed by myself,
but a different one each time since they’re able to handle only
what’s needed for the current task. For example, my book scanning script displays the number of the images scanned, the
page counter and a percentage of the book done, calculated by
knowing its length – and after writing the ideas above, I’ve
added a timer working exactly as described here.
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Több Android, kevesebb PC?
Úgy néz ki, kezdjük megközelíteni azt az állapotot, amikor
egyre több feladatot teljes egészében elvégezhetünk Androidon; lassacskán már nem a szoftvertámogatás hiányzik, hanem
fizikai nehézségek lesznek, a kisebb tárkapacitás, meg hát hogy
a szükséges adatok többnyire még PC-n vannak. Még nagyon
messze van az az idő, amikor a PC már csak háttértárolónak
kell, meg amikor fizikai billentyűzetre, nagy monitorra, effélékre van szükség – de azt már elértük, hogy Androidon az ember egyre több műfajban önállóan tevékenykedhet.
Szöveget szerkeszteni már lehet, természetesen csak amióta
van Best’s Keyboard. Szerkesztőnek változatlanul a Jota butábbik, de reklámtalan változata és a FiiNote jó, de még egy editort beszereztem: DroidEditnek hívják és programozói editor.
Hátha végre megírnám az egyik programomat, amit száz éve

szeretnék. Tudhatna többet is ezzel az erővel, de a nagy PC-s
editorok se tudnak eleget, szerkeszteni lehet, syntax highlight
valamilyen szinten van, ennyi legyen a kuncsaftnak elég.
A LAttilaD.org régi motorjának több száz K-s PHP szövegét
végig úgy írtam, hogy minden változtatás után föl kellett tölteni
az aktuális file-t a szerverre és ott megnézni, mit értem el, mert
eleinte nem volt lokális PHP-installom, utána meg nem volt
eléggé kompatibilis. Andin is meg lehet csinálni, de van már
lokális install is. AndroPHP! Aranyos jószág, nem nyüstöli az
embert marhaságokkal, föl kell rakni, elindítani, kész, van a gépen lokális PHP. Ha pedig a teljes website nélkül nem használható dolgokat kell javítgatni, százféle file-kezelővel föl lehet
ftp-zni a szerverre.
S ha már kapcsolattartás, akkor van MyJDownloader. Nagyon ötletes dolog. Az ember otthoni gépe szépen töltöget, a
kézi masinán pedig nyomon lehet követni, hogy hol tart. Ha valamit találok andis böngészés közben, odaadhatom az otthon
futó JD-nek, hogy az töltse le, és ne nekem kelljen a kisebb tárkapacicáson és esetleg mobilnetes tarifával. Persze ami engem
illet, a mobilozós része nem játszik szerepet, eddig egyetlen
Andim se volt, aki tudott volna mobilnetet, és nem is szeretnék
ilyet; az a három dolog kell hozzá, ami a háborúhoz. Jobb a wifi. Viszont ez a jószág nekem is jó, Andin böngészve egyből
odaadhatok valami a JD-nek, és sipákol, ha valamihez kapcsa
kell, én meg háttal vagyok a nagy gépnek. (Mármint akkor is
sipákol, ha szemben vagyok vele, mert azt ő nem tudhassa.)
Persze van Pocket is, hogy eltehessen az ember dolgokat, aztán
majd megnézze PC-n, de ha valamit egyből le akarok tölteni,
akkor egyszerűbb rögtön azt.
Eszömbe jutott a legelső kézigépem. Palm IIIxe, 2003 novemberében vettem, nagyon aranyos jószág volt, csak megvolt
az a sajátos vonása, hogy semmilyen file-formátumot nem kezelt natívan. Mindent agyaberhelt konvertálással kellett csinálni. Persze nagyon nem is volt ez probléma, mert hát mondjuk
képeket aligha akart az ember a 160·160-as monokróm képernyőjén élvezni, zenélni se tudott a gép, maximum szövegekről
lehetett szó, de azt aztán úgy megfurmányolták, ahogy csak
tudták. Speciális Palm-formátum kalodájába zártak mindent, és
volt egy remek konvertálóprogram, ami persze nem működött.

Aztán a TX-en már nem volt ilyen kínlódás, egyszerűen rárakta
az ember a file-jait, illetve nem múlt idő, a TX ma is működik.
Igaz, nem az összes, van itthon négy darab, tavaly még használtam, amikor éppen nem volt működő andim. Szövegírásra
még mindig jó – netet böngészni már nem annyira, mert az
ügyeletes családtag egy wifi nélküli T5-ös, de már úgyis mindegy, mert a net túl bonyolulttá vált nekik, a gugli címlapja egy
mega, nem bírnak vele.
Szóval ott kezdődnek a dolgok egy számítógéppel, hogy adatokat lehessen beletenni, és a benne levő adatokat ki lehessen
venni belőle. Ezt a lécet a IIIxe-nek nemigen sikerült megugrania, és Krisz Psionja is elég fejvakarós. A TX-nek alapvetően
két módszere van, kártya ki, kártyaolvasó be, vagy email. A
T5-ösön már csak a kártya. Azért mit mondjak, az andiknak tágabbak a lehetőségeik.
Ennek szerepe van abban, hogy Sweetie már gyakorlatilag
egy teljes értékű munkahely, nekem legalábbis. Videófeldolgozásra nyilván nem annyira jó, és a vadászpilóták is hiányolni
fognak ezt-azt. De mi kell nekem? Egy szövegszerkesztő – jó,
a Jota nem egy matyóhímzés, de igazából sose voltam ám elkényeztetve. Egy jó billezet – a Best isteni, és reményeink szerint
még sokkal többet fog tudni. Egy tisztességes böngi – ez végre
van, a korábbi andikon többet fagyott, mint ment, Sweetie-n
nem fagy. Gugliföld vagy Maps – van, és végre ez se fagy.
Kapcsolat a világgal, ezt megbeszéltük. A többi már csak tortahab, Wikipédia-kliens (böngiből is jó lenne, PC-n abban van),
Facebook-kliens (dettó), hiszen a Facebook is munkaeszköz
ám, ott kérdezi meg az íróembör, amit ő maga nem tud. Ja, és a
szakirodalomhoz könyvolvasó: Ebookdroid és Moon Reader,
változatlanul.
Még az kellene, hogy a PC-n megkezdett holmiimat kívánságra megtaláljam őrajta, még ha nem is tudtam eleve, hogy ott
is meg akarom nyitni, és teljes lenne a kényelem.
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Windowscsök
Nem lehetne már végre megszervezni, hogy expedíciók induljanak Redmondba bikacsökökkel felszerelkezve?
Esök be délután a gép elé, benyomom, még közben nyökörészek, visszanézek, ott zokog a Windows. Ő nem tudott elindulni. Hová, baszd meg?! Akarom visszaállítani? Akarja a szentrosseb, jó nekem a mostani is. Erre nekiáll megjavítani valamit,
emlékeztet egy öreg szakira, akihez csak tankolni álltunk meg,
de ő észreveszi, hogy kotyog a hózerliben a tümöcske, tetszünk-e akarni, hogy megnézze? Hát nézze, amíg tankolunk,
ráérünk, erre fölfedezi, hogy a huppányban meglazult a döngér,
úgyhogy az egész hubarmacláfot ki kell cserélni, de amikorra
ez kiderül, már az egész környék tele van a kocsi zsigereivel,
azt mondja, gyorsabb lesz kicserélni, mint ugyanígy visszarakni, úgyhogy nekiáll, és több órával később van egy teljesen
ugyanolyan kocsink, mint eredetileg, de ő elégedett képpel
közli, hogy most már a nyeszüge sem torpolánkodik, hatvanezer forint lesz, meg a benzin. Hát a Windows legalább pénzt
nem kért, ezidáig, de félórát tekerészett, aztán elfakadt ríva.
Nem lehet megcsinálni. Kész, vége mindennek. Értesíthetem a
Microsoftot, és akkor a jövő évi programváltozatok fejlesztéséhez eggyel több hibajelentésük lesz. Köszöntem, nem óhajtottam értesíteni, ellenben fantasztikus terveket szövögetek a fejlesztő édesanyjával meg egy lóval, klikk. Erre zokogva lekapcsol, póveroff, lealud. Bekapcs. Szó nélkül, egyetlen mukkantásnyi hibajelzés nélkül elindul a tökéletesen változatlan Windows.
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A net 2100-ban
Többször írtam már a számítástechnika jövőjéről, de mindig a
közeliről, néhány évre előre, mert egy ilyen gyorsan változó
tudományágban nem lehet hosszú távú jóslatokat tenni megalapozottan. A jóslataimban írt évszámok azóta bekövetkeztek, a
bennük leírt események nem annyira; Számítástechnika 2015
című, e műfajban legutóbbi írásom idén lett aktuális, meg lehet
nézni, mit találtam el és mit nem.
Most mással próbálkozom. Egészen távoli jövőt tippelek, a
mai gyerekek öregkorát, de a mai öregek gyerekkorára visszatekintő nézőpontból. És nem foglalkozom se hardverrel, se
szoftverrel. Már más a fontos: az adatok.
Három évszám is kínálkozott megjelölendőül. 2071, a Gutenberg terv születésének századik évfordulója. 2115, mostantól
száz év múlva. És 2100 mint kerek évszám. Igazából bármelyiket választhatjuk.

Könyv
Már negyvennégy éve, hogy Michael S. Hart begépelte egy
nagygépen a Függetlenségi nyilatkozatot, és ezzel megalapította a Gutenberg tervet. Ma közel ötvenezer könyvük van. Jómagam tizennyolc éve digitalizálok, gyűjtöm a digitális műveket,
s hogy hányan teszik ezt még a világon, megtippelni se lehet,
óriási tömegek. Már minden jelentősebb nyelven akkora irodalom áll rendelkezésre digitalizálva, amit papíron már könyvtárak se tudnának tárolni (lásd Egy táblagép súlya című cikkemet). Ebben a században be fognak digitalizálni mindent, ami
valaha papíron megjelent, még hozzáférhető, és legalább egy
ember megőrzésre érdemesnek tartja. A könyveket biztosan, a
folyóiratokat minden valószínűség szerint; a napi- és hetilapok
már nehezebb ügy, magánembernek túl nagy munka, inkább
intézményesítve képzelhető el (a Délmagyarország több évtizednyi folyamát már bedigitalizálták), viszont csak egy ideig

lesz rá szükség, aztán már minden nyomtatott periodika átköltözik digitális formára. A nyomtatott sajtó fokozatosan meg fog
szűnni, először a könyvkiadás, hiszen töredékére zsugorodnak
a költségek, majd a folyóiratok és legvégül a hírlapok, akkor,
amikor az emberek már nem veszik meg pár centért az újságot,
ahelyett is kényelmesebbnek találják a webet. Persze mindez
csak akkor, amikor már mindenkinek lesz olyan kézigépe, amin
kényelmesen olvashat mindent. Az utolsó megmaradó nyomdák már csak szórólapokat, villamosjegyet meg falinaptárat
nyomnak majd. Ha ugyan a villamosjegy papírból lesz még, de
miért lenne?
Valahol ennek a folyamatnak a legvégén várható, hogy az
írókat nem osztják majd többé három kategóriára: 1. a Főírók
(Jókai, Dosztojevszkij, Hugo, Mann), 2. az Írók (mindenki
más, aki megjelent nyomtatásban), 3. a hogyképzelihogyírónakmondjamagátmikormégnyomtatásbansejelentmeg egyének
– hanem a két alacsonyabb szint egyesül, csak Főírók és Írók
lesznek.
A szerzői jogi problémákat megoldják. Ingyen vagy sem, de
az emberiség összes addig fennmaradó írott műve hozzáférhető
lesz digitálisan, újak pedig már nem is jelennek meg másképpen. A szerzői jogot a többi műfajnál már nem is fogom említeni.
A gyerekek táblagépeket vagy hasonlókat használnak az iskolában, sőt óvodában is. A világ papírfogyasztása drasztikusan
csökkenni fog a könyv- és újságnyomtatás megszűnése után azzal is, hogy (ha, feltéve, de nem remélve) a hivatalnokok felismerik és megértik, hogy egy végzést, amely átteszi az ügyet
egy másik hivatalhoz, nem kell négy papírlapra kinyomtatni, az
összes törvénycikket odacitálva, és ezt papírborítékba téve elküldeni, mindezt beszorozva az érintettek számával – hanem
elég egy olyasféle digitális dokumentum, mint ma a PDF
és/vagy az elektronikus aláírással ellátott email, és annak se
kell hosszúnak lennie, mert linkeket tartalmaz a hivatkozott paragrafusokra. Persze lesz külön szabály arra, hogy mit tegyenek
olyan szegények esetében, akiknek még elemi digitális technikára sem telik.
A papír ettől kezdve már csak csomagolásra, díszítésre, különféle higiéniai célokra fog szolgálni.

Zene
A zene digitalizálódását röviden elintézhetjük, mert ez már
gyakorlatilag lezajlott, nemigen hiszem, hogy lenne még ország a világon, ahol új zenét analóg technikával publikálnának,
vagyis magnószalagon vagy mikrobarázdás lemezen. A zene
volt az első műfaj, ahol a mainstream kiadók digitális technikára tértek, a CD-lemezre, harminchárom évvel ezelőtt, azóta teljesen kiszorította az analóg technikát. Ezt már magánemberek
se használják, hiszen a digitális hangrögzítés nagyon olcsó és
könnyen elérhető lett. A CD persze rég eltűnt, de eltűnik a
DVD is – ha ilyen lemezt kapok, itthon már évek óta nincs mibe beletenni. Hamarosan már kizárólag online fogunk zenét
venni, hacsak nem támad valakinek az az ötlete, hogy memóriakártyán árusítsa, mert akkor még mindig fizikai tárgy, azok
kedvéért, akik így akarják megvenni. Bár lehet, hogy már ezt is
megcsinálták.

Film
Itt lesz a legnehezebb a szerzői jogi zűrzavart megoldani, de
megoldják. Időbe telik. A világ filmtermésének egyre nagyobb
hányada lelhető fel a neten, bár a számok még nem olyan látványosak, mint a könyveknél. A jelentős filmek már biztosan
megvannak, és sok millió ember nézi meg őket rendszeresen.
Már nem lehet egyszerűen törvényen kívülivé minősíteni őket.
Óriási filmtárak létesülnek majd a neten, ahonnan – éppúgy,
mint az online könyv- és zenetárakból – letölthetjük a filmeket
és megnézhetjük, ingyen vagy pénzért. A filmgyártók még harcolni fognak azért, hogy legújabb műveik ne kerülhessenek be
ezekbe, de aztán ők maguk teszik oda, és egy mozijegy áráért
lehet majd megnézni őket, vagyis lejátszódik ugyanaz a folyamat, ami a könyvekkel történt. A mozik be fognak zárni, ha, illetve amelyek nem tudnak versenyképes áron olyan többletélményt nyújtani, amiért az emberek oda akarnak menni. Az nem
elég, hogy lehet venni mindenféle ropogtatnivalót, otthon akár
háromszor annyival veheti körül magát a néző. Az sem elég,
hogy a mozivászon hatalmas, mert akinek igénye van rá, az

egyre olcsóbban kaphat egyre nagyobb tévét – de kivetítőt is
használhat. A mozi akkor marad fenn, ha és ameddig olyan előnyöket tud nyújtani az otthoni filmnézéssel szemben, amiért elviseljük a hátrányait: nem ülhetünk vagy heverhetünk a megszokott bútorainkon, nem állíthatjuk meg a filmet, ha kimennénk pisilni, idegenek zörgését, köhögését kell elviselnünk,
egyszóval kényelmetlen. Amíg máshol nem lehetett filmet nézni, az emberek örültek, hogy van mozi – amíg egy-egy adott
filmet sehol máshol nem lehetett megnézni, az emberek még
mindig zokszó nélkül ültek be. A kényelmesebb típusú emberek már nemigen fognak moziba menni, letöltik és megnézik a
filmeket otthon.
Lehetséges, hogy a mozi idővel átalakul valami sokkal exkluzívabb dologgá, ha lesz iránta érdeklődés. Az egyetlen többlet,
amit csak a mozi adhat a filmhez, az a személyes találkozás az
alkotókkal. Új filmek bemutatóján ma is mindennapos, és néha
előfordul, hogy egy-egy régi kultuszfilm születésének évfordulójára valakik valahol beszélgetést szerveznek az alkotókkal,
amin a filmet is levetítik. De persze egy új film rendezője és
főszereplője nem megy el mind a tízezer moziba, ahol játsszák
a filmet. Ha a filmeket már eleve otthoni nézésre adják ki, akkor nem fogják tízezer moziban játszani őket, csak mondjuk
százban, de oda csakugyan elmennek majd a sztárok – így persze nem lesz napi négy vetítés, csak összesen egy, aztán a sztárok továbbutaznak. Ha lesznek elegen, akik ezért annyit fizetnek, akkor működhet. Még az is lehet, hogy valamilyen formában ismét divatba jön a moziszkeccs, amit jómagam csak a
Puskák és galambok egyik bekezdéséből ismerek.
Mozifilm és tévéfilm között valaha óriási különbség volt,
még a nyersanyag is más volt, amire készültek, a képarányról
nem is beszélve; gyerekkoromban, ha mozifilm ment a tévében, előtte a bemondó mindig közölte, hogy „a film szélesvásznú, ezért a képernyő alsó és felső szélén fekete csík látható”.
Ebből elsőként a bejelentés tűnt el – már nem szóltak, úgyis
tudjuk –, aztán a bemondó is, majd a tévé rászokott arra, hogy
inkább a kép bal és jobb szélét levágva kinagyítsa a filmet. De
a múlt évtizedben már megjelentek a széles tévék és monitorok, hamarosan már nem is lehet majd másfélét kapni, így az
újonnan forgatott tévéfilmek egyre inkább szélesek lesznek.

Nyersanyag pedig nincs többé, minden digitális. A jövőben is
lesznek alacsonyabb költségvetéssel készített filmek – olcsóbb
díszletekkel, kosztümökkel és effektusokkal, s elsősorban a
magas gázsijú sztárok mellőzésével –, de ezeket hamarosan
már egyáltalán nem fogjuk tévéfilmnek hívni.

Tévé
A tévé ma még sok filmet vetít, hiszen még nem jöttek létre a
fönt leírt filmgyűjtemények. Amikor azok általánosan elérhetővé válnak, már nem lesz értelme filmeket sugározni, azok kikerülnek a műsorból. Hogy mi tölti ki a műsoridőt helyettük?
Nagy kérdés, hogy egyáltalán lesz-e műsoridő. A tévéadás természetesen a netre költözik majd, ez a folyamat már megkezdődött azzal, hogy a politikai beszélgetős műsorokat archiválják a neten; mire kiteljesedik, az összes korábban adásba ment
műsort visszanézhetjük, alkalmasint örök időkre visszamenőleg, vagyis akkorig, amikor elkezdték az archiválást. Hiszen a
tárhely olcsó lesz, nem lesz értelme törölni a tízéves műsorokat, az ötvenévesek meg már relikviák lesznek, egy más kort
lehet megismerni belőlük.
A tévétársaságok tehát olyasféleképpen teszik majd közzé a
műsoraikat, mint a Youtube. Egy blogszerű felületen jelentik
majd be egy-egy új műsor születését, ott le is lehet majd játszani, és többé nem lesz érdekes, hogy egyazon tévétársaság huszonnégy órán belül tizenkét, huszonnégy vagy éppen kétszáz
órányi műsort publikált-e: mindenki azt nézi meg belőle, ami
érdekli. Az ezzel járó sokkal pontosabb és specifikusabb viszszajelzések nem fogják megakadályozni a tévéket olyan műsorok gyártásában, amiket nem néz senki, hiszen ezeket eddig
sem a nézettség kedvéért készítették.
A tévés műsorsugárzással járó költségek alighanem növekedőben vannak – ezt bármelyikünk láthatja a tévészámláján –, a
netes költségek viszont folyamatosan csökkennek. Ezért a tévé
netre költözésének egyik eredménye, hogy ugyanannyi bevételből többet fordíthatnak majd műsorkészítésre. De maguk a bevételek is növekedhetnek, hiszen azok elsődleges forrása a reklám, márpedig a reklámozónak színtiszta pénzkidobás egy

egész estén át üvöltözni a nyugalmazott plébánossal, hogy vegyen még több tampont és kotongumit. A neten megoldható,
hogy őneki folyton csak díszkiadású zsoltároskönyveket nyomjanak az orra alá (aranyozott memóriakártyán, természetesen).
A műsorokat megszakító reklámoknak hálistennek véget vet
a net, legfeljebb még élő adással lehet megcsinálni, de a később
jövő néző már átugorja. Ami viszont az élő adást illeti, ez lehet
az, amivel a nézőt még magához tudja csábítani a netes tévé, de
csak akkor, ha értelme van annak, hogy élő. A sportközvetítéseken meg egy-egy főúri esküvőn kívül már alig van élő adás a
tévében, ezt majd újra föl lehet fedezni. Akár még a színházi
közvetítést is.
Érdekes változást hozhat, ha az így átalakuló tévéműsorban a
nézők által készített tartalom jelenik meg. Ezt először alighanem a boldogult Filmmúzeum tévécsatorna csinálta nagyobb
léptékben, privát filmeket vetítettek, de azok mindig régiek
voltak, másképp nem érdekeltek volna senkit a készítőjükön kívül. A netes tévében megjelenhet a közérdeklődésre számot
tartó, magánemberek által forgatott film, például tudósítások
olyan eseményekről, amikre a tévé nem tudott forgatócsoportot
küldeni, vagy ahova tudott, de az amatőr máshol volt és mást
látott. Ennek a műfajnak szerkesztő nélküli változata már megvan, ez a Youtube; ha profi szerkesztő válogat és vág, az a tévé.
Ennek segítségével teljesen átalakulhat a híradó is. Ha megvalósítjuk azt a nagyon egyszerű dolgot, hogy a tévé honlapjára
beküldött sok-sok hírvideót automatika szortírozza és tegye a
nézők elé, akik aztán szavazataikkal egykettőre elsüllyesztik a
vacakot és fölemelik az érdekeset, akkor csakhamar kiderülhet,
hogy a nap híre az állatkert két új medvebocsa, nem pedig az,
hogy Vezérürü elvtárs mit viszontrágalmazott Ürüvezér testvér
rágalmaira. Azok ugyanis akkor is meglesznek, de már nem
szükségszerű, hogy kitöltsék a tévéhíradót.

Telefon
Nyilvánvaló, hogy minden telefonálás neten megy majd, a vezetékes telefonok eltűnnek. De megszűnik a telefonszám is,

mert már nem lesz rá szükség, a telefon keresője kiadja a találatokat, az egyiket megnyomjuk és máris hívja. Általánossá válik a kamerás telefonálás.

Térkép
A nyomtatott térképek megszűnnek már a többi nyomtatott kiadvány előtt, hiszen soha nem lehetnek sem olyan naprakészek,
sem olyan részletesek, mint a netesek.
Amikor a guglitérkép elér egy bizonyos kort, egyre érdekesebbé fog válni a korábbi változatok összehasonlítása a térképen is, az utcanézeten is. Ma is megteszik, hogy térképre rámásolnak ugyanarról a helyről készült régi térképet, illetve utcanézeti képre fotót. Ezzel némi betekintést kapunk nemcsak abba, hogy egy hely hogy nézett ki régen, hanem abba is, hogy
mennyit változott. (Érdekes lenne ezt megtenni filmkockákkal
is, amikor a szereplők olyan utcákon haladnak, amik azóta egészen megváltoztak.) Amikor a Street View-ban egymás mellett
láthatunk két utcaképet, az akkorit és a húsz vagy ötven évvel
korábbit, a saját szemünkkel látjuk majd, hogyan változott meg
az a hely. Esetleg nem is csak utcaképet; a drónok terjedésével
szokássá válhat, hogy emberek a járműforgalom elől elzárt,
esetleg utaktól messze eső helyeken készült képeket tesznek az
adatbázisba, s ha ezekből elég sok lesz, megláthatjuk, hogyan
változik a vegetáció mondjuk egy völgyben, a hegyről nézve,
vagy hogyan halad egy gleccser. Az is lehet, hogy egy-egy
épület átépítése vagy lebontása előtt a tulajdonos már éppen azzal a szándékkal készít róla geocímkézett képeket, hogy valamit megőrizzen az utókornak.

Családfa
Múltunk megismerésének egyik ritkán gyakorolt módja a családfakutatás, amihez el kell menni távoli helységekbe, poros
könyvekből kikeresni egy-egy nevet és évszámot, ezt kevesen
vállalják. Az átlagember nem tudhat meg többet őseiről, mint
neveket, évszámokat, felekezeti hovatartozásokat és esetleg

egy-egy foglalkozás megnevezését. Érdekesebb azt megtudni,
ha híres ember van a családfánkon, akiről többet is megörökítettek, tetteit, szavait, arcképét.
Mindezt azonban a net egészen megváltoztatja. Azok a szülők, akik ma fölteszik kisbabájuk, egyévesük, ötévesük, tízévesük fotóit és videóit, egyúttal információt örökítenek meg
olyan valakiknek az őseiről, akik majd a távoli jövőben fognak
megszületni. Eddig csak a családi fotóalbumban lehetett képet
találni a nagypapáról kicsi korában, s ha ezek elvesznek, akkor
sehol. A net azonban megőriz mindent. Egy nap egy húszéves
popsztárnak fontossá válhat, hogy összekapcsolja személyével
azt a tizennyolc évvel korábban készült videót, amin olyan
ügyesen billeg a zenére, már akkor is. Egy nap egy húszéves
árufeltöltő megtalálja családfáján ezt a popsztárt és mellette a
videókat. Ősei nem puszta nevek lesznek, vagy még annyi se,
hanem emberek, akiknek arcuk, hangjuk van, megőrzött gondolataik, akkor is, ha egész életükben átlagemberek voltak.
Kevés család engedheti meg magának, hogy megőrizze a dédike régimódi bútorait, a koloniál szekrényt, a kredencet, a hatalmas ágyat. Hely sincs nekik, és ha van még valami értékük,
akkor inkább a pénz kellene, ha meg értéke sincs, minek őrizgetnék? S ha mégis megvan, sokkal kevesebbet mond a dédikéről, mint a blogja meg a youtube-os videói, amiken a barátaival
bulizik valamikor ősrégen, a századelőn.
Egyre kevésbé lesz probléma, hogy ilyeneket megőrizzünk az
utókornak. Egy nap külön tevékenységgé válhat felkutatni őseinket a semmitmondó nickek mögött, vagy éppen olyan videókat bámulni döbbenten, amiken… odass, öregem, tekerd vissza
gyorsan, láttad, műanyag kockákat ütöget a számítógépen, el
tudod képzelni, hogy így írtak?!

2015.10.14.

Az űrhajó
Elég sokat szkennelek és még sokabbat szeretnék, több mázsa
könyv és folyóirat vár beszkennelésre (fillérekért veszem őket
az akváriumból), viszont az eddigi módszer piszok fárasztó,
több óra hosszat ott könyökölni a szkenner fölött és átlagosan
47 másodpercenként (program méri, onnan tudom) cserélgetni
a lapokat, ezzel egy nap két-háromszáz, nagyon maximum
négyszáz oldalt tudok megcsinálni, és nem mindennap, jó, ha
hetente kétszer. Úgyhogy továbbléptem: péntek óta itt ül mellettem egy űrhajó.

Mindenféle nyúlványok és kiszögellvények vannak rajta,
mint Kirk kapitány hajóján, a HP ScanJet 5590 névre hallgat,
üptre lenullázta a bankszámlámat és éppen a nyúlványokban és
kiszögellvényekben van a lényege: az a lapadagoló. Őt már
nem egyenként eteti az ember a papírral, kötegben kapja és
nyeli sorjában. S amíg ezzel foglalkozik, én nem gubbasztok
fölötte, hanem elmék pihenni vagy csinálok valami mást.

A napi penzuma ötszáz oldal, az előírás szerint ennél többet
ne adjunk neki, ami nem jelenti, hogy erre kínosan ügyelni
kell, csak azért ne mindennap lépjük túl. Mármost havi tizenötezer oldal egy kicsit kevesebb, mint amennyit én tavaly egész
évben csináltam. Ezt majd igyekszem tényleg nem túllépni,
nem akarom, hogy elhízzon. Pénteken és szombaton még csak
kísérleteztem vele, vasárnap már megevett egy háromszáz oldalas regényt és egy ezerháromszáz oldalas szakkönyv első részét, a többit azóta, most már a harmadik kötetet fogyasztja.
A jelenlegi módszer szerint először is ugye szétszedem a
könyvet, ez eddig fakultatív volt, most már kötelező. Az ívekre
szedett könyvet a belső margón végigvágom, egyelőre nagyollóval kell nagyollani, de lesz majd papírvágógép is hozzá.
Aztán végiglapozom az ívet, hogy minden lapot szétválasszak,
mert az olló helyenként meghagy apró szakaszokat, ahol kéthárom-négy lap is összetart, és a szkennerke csodálatosan öszsze tudja gyűrni az ilyen lapokat. Százoldalas tékekben megy
az adagolóba, merthogy ötven lap az a mennyiség, amit egyszerre meg tud enni, de ezt se kell kínos precizitással kezelni,
meg persze amúgy is a papírvastagságtól függ.
Itt jön egy kis csel. Ő tud kétoldalasan is szkennelni, csak
nem csinálja. Valahogy nem értik meg egymást a szoftverekkel, én Irfant használok, de a saját programjával ugyanez a
helyzet, százféle beállító-képernyője van, de mindig olyan szokott jelentkezni, ahol nem lehet kétoldalasat kérni. Különösebben nem is bánom, mert a kétoldalasnál még több alkalma nyílik, hogy begyűrje a papírt, beérem az egyoldalassal. Aztán
megfordítom a téket és megkapja a másik felét is. Igen ám, de
akkor a végéről kezd olvasni, és úgy kapom az oldalakat, hogy
1, 3, 5, 7, 9, 11, … 97, 99, 98, 96, 94, 92, 90, … 6, 4, 2. Írtam
tehát egy programot, ami ebből a sorrendből helyreállítja a rendeset, átnevezgeti a képeket. Ezt minden ték után le kell futtatni, megadva a kezdő sorszámot, hüpp-hüpp-hüpp, Attila-trükk,
minden remekül megy.
Az első ezerháromszáz oldalas kötetben kilenc rossz oldalt
találtam, ezek behúzási hibák, elakadt a papír, a kép alsó fele
látszik csak, erősen eltolódva fölfelé. Az egyenkénti lapetetgetéssel sokkal több hibát csinálok, általában azt, hogy kiha lapot
vagy kétszer rakom bele kétszer rakom bele, sőt az is megesik

néha, hogy keverek bele rossz össze valamit sorrendben rakom
és. Meg persze semmiség a fedelet túl korán fölemelni, minek
következtében a mozgatás szele meglibbenti a papírt és teljesen
szétkenődik, a vége olvasha
Úgyhogy bár a lapadagoló elsősorban kényelmi szempont
volt, azt értve kényelem alatt, hogy eddig sokszor egyáltalán
nem tudtam szkennelni, de nem mellékesen innentől a kapott
könyvek is szebbek lesznek.
Jelenleg fekete-fehér könyveket csinálok, főleg hogy ennek a
módszerét pontosan kidolgozzam, a színessel eddig még csak
kísérleteztem – az eredmény nem százszázalékos. Színes csíkokat kapok a képeken, amiket porszemek okoznak, a jelenség ismeretes, a gyógyír nem annyira. Nem pucolhatom ki a szkennert minden oldal előtt, a papírt portalanítani pedig nem lehet.
Képfeldolgozási módszerekkel kell majd eltüntetni őket,
amennyire lehet.
A fekete-fehérhez a 300 dpi-s szürkeárnyalatos lenyalás teljesen jónak bizonyult, az eredmény a Scan Tailorban kimosva
gyönyörű, és negyedóra alatt megvan egy ötvenoldalas tékkel.
Vagyis két és fél órás munkanapja van. És magasabb a fizetése,
mint egy közmunkásé.

2015.12.15.

Ne legyen igazuk
Ezen a pályán minden elmúlik. Tizenöt-húsz évig őrzik az embert a filmszalagok, aztán azok is megfakulnak, szétesnek.
(Márkus László)
Jövő hónapban már nem ő [Szekfű Tüncsi] mosolyog Lakócsai mellett a képernyőről. Egy év alatt elfelejtik. Azt sem tudják, hogy volt valaha. (Padisák Mihály: Ki tapsol nekem?)
Két színészóriás gondolata, amik rímelnek egymásra. Még a
korszak is ugyanaz, Harangozó Márta 1984-ben készítette az
interjúkötetet Márkussal, Padisák regénye pedig 1990-ben je-

lent meg, de az ajánlás szerint 38 év élményanyagából táplálkozik. Vagyis mindkét gondolat, függetlenül attól, hogy Szekfű
Tüncsinek ez a gondolata mikor született meg és kinek a fejében, még bőven az ántivilágból ered, amikor a színész játékát
film és magnószalag örökítette meg, esetleg hanglemez. Mulandó anyagra rögzített adatok, amiket csak különleges, drága
berendezéssel vagy csak minőségromlással lehetett hasonló
anyagra átmásolni. S nem is lehetett álmodni arról, hogy ez
egyszer másként lesz.
Mindjárt harminc éve, hogy Márkus meghalt. De nem az számít, hogy tizenöt-húsz évet mondott, ő is látta akkoriban a harmincas évek filmjeit, amik ötvenévesek voltak és még mindig
nézhetők; ha százötven-kétszáz évet mondott volna, egyszer az
is letelik, és a filmszalag, a lemez, a kazetta egyszer valóban
tönkremegy, megvetemedik, megsérül, recsegőssé teszi a földmágnesesség. A technika mindmáig nem ismer olyan adathordozót, sem kép, sem hang, sem mozgókép számára, amelyről
garantálni lehetne, hogy évszázadokig megőrzi tartalmát. A
legjobb eredményeket a kőbe vésett feliratokon kívül a papírral
érték el, de ez is csak úgy igaz, hogy a százados kódexeknek a
világtól elrejtett, gondos őrzés ellenére is csak egy kicsiny hányada maradt fenn, azok is sokszor csonkán, hiányosan; a modern kori könyvek túlélési esélyeiket leginkább a nagy példányszámnak köszönhetik. Egy-kettő csak fennmarad a sok
százezerből. Valameddig.
Mostanra azonban beléptünk abba a korba, amikor egyre inkább remélni lehet, hogy Márkus László, Szekfű Tüncsi és kortársaik művészetét konzerválni tudjuk: digitalizálva. Amit akkoriban rögzítettek és mostanáig megmaradt, az már digitalizálható, és valamekkora – nyilván elég kicsiny – hányadát bizonyára digitalizálták is már, ezek ma már digitálisan lehetnek
meg a tévé, azaz tévék archívumában. Ez azonban nem elég. A
wincsiken tárolt file-ok átlagos túlélési időtartama valójában
rövidebb a filmszalagénál és a magnókazettáénál, a téves törlések, a véletlen felülírások, a tönkremenő wincsik sokkal gyakoribbak, mint a csőtörés a filmgyár archívumában. A digitális
technika nem azzal biztosítja az adatok jobb túlélését, hogy digitális, hanem hogy ezáltal összehasonlíthatatlanul több példány jöhet létre ugyanabból, mert a másolási és a tárolási költ-

ségek a milliomodrészükre csökkentek és a jövőben még tovább csökkennek. Vagyis ha a közösség azt érzékeli, hogy
Márkus életművének egy darabjából, például A miniszterelnök
című tévéjátékból feltűnően megritkultak a fellelhető példányok, akkor jelentéktelen anyagi és munkaráfordítással új példányokat hoznak létre…
Az olvasó is nyilván érzi, hogy itt valami sántít. Hiszen ha az
olvasó letölti ezt a tévéjátékot és elteszi otthoni gépén, arról a
világon senki nem szerez tudomást; ha letörli a példányát, arról
sem. Hogyan érzékelhetné tehát a közösség, hogy megritkultak
a példányok? Honnan tudhatná azt a filmkedvelő netizenek
szervezetlen sokasága, hogy ebből a tévéjátékból hány példány
létezik, és abból hány hozzáférhető? Hiszen ha az olvasó a példányát nem osztja meg a nagyközönséggel, akkor a nyilvánosság számára az akárha nem is létezne; és ha tízezer helyen van
belőle példány, de valamennyi a nyilvánosságtól elzárt magángyűjteményekben, akkor a helyzet ugyanez.
Mi volt a tévéjáték példányainak sorsa azelőtt? 1978-ban,
amikor készült, Magyarországon édeskevés embernek lehetett
videója, és azok se valószínű, hogy pont erre pocsékolták volna
a drága szalagot. Feltehetően évekig nem volt belőle példány
máshol, csak a Magyar Televízió archívumában, hogy ott
mennyi, azt nem tudjuk. Későbbi sugárzásai alkalmával esetleg
már videóra vehette egy-két néző, de erről semmilyen publikus
adat nem volt, ha valakinek kellett volna, legfeljebb apróhirdetést adhat föl.
Aztán készült belőle digitális felvétel, ami kikerült a netre, és
innentől a dolog átléphet egy másik dimenzióba. Még nem lépett, de lehetséges. Az emberek, akiknek birtokában van a mű,
megoszthatják ezt az információt a nagyvilággal – ez már létezik, file-cserélő hálózatok formájában –, majd pedig ezen információk halmazát fel lehet használni arra, hogy egy automatizált rendszer biztosítsa: egy-egy adott műből mindig létezzen
kellő számú, nyilvános elérésű példány. Jelenleg ugyanis ha
egy ilyen hálózat minden tagja törli egy adott műből a saját
példányát, akkor azok, akik később keresik, nem fogják elérni,
és csak a személyes kérdezősködés után derül ki, hogy teljesen
megsemmisült, nincs belőle többé. Vagy csak olyanoknál, akik
nem foglalkoznak újbóli elérhetővé tételével.

Csak hát ennek az egésznek akadálya az a szakadék, ami a
valóság és a jogrendszer között tátong. A magyar törvény szerint a mű az alkotó halála után hetven évvel válik közkinccsé,
máshol más az évszám, de mindenhol rengeteg sok. De ez azt
jelenti, hogy ha egy művész a saját és a közönség szerencséjére
magas kort ér meg, akkor fiatalkori művei már rettenetesen régiek lesznek, mire a szerzői jogi korlát mögül kiszabadulnak.
Például a harmincas-negyvenes évek híres filmjei elméletileg
szigorúan jogvédettek, hiszen a művészek jelentős hányada
bőven hetven éven belül halt meg, sőt akad, aki ma is él. De
mire a fennmaradók is méltóztatnak végre meghalni, és még
azután is eltelik hetven év, addigra ezek a filmek régesrég elpusztulnak.
No persze valójában már be vannak digitalizálva, és valójában kézről kézre járnak a nagyközönségnél, aránylag jól be
vannak biztosítva az enyészet ellen. De egyrészt ez jogilag rendezetlen állapot, másrészt a digitális változatok többségükben
tévéfelvételek, sokkal rosszabb minőségűek, mint az eredetik
voltak a digitalizálás időpontjában. Az eredetivel felérő minőségű digitális másolatokat csak az eredetiről lehet készíteni,
amikhez a közönség nem fér hozzá.
Egyes műfajokban már létrejöttek olyan archívumok, amelyek aránylag fiatal műveket tesznek közzé legálisan: könyveket, folyóiratokat, fényképeket, térképeket. Filmeknél ez még
nem igazán valósult meg. Archívumok sincsenek, és pláne nem
legálisan. Létre kell őket hozni. Ha meg akarjuk menteni az
enyészettől mindazt, amit a filmesek csináltak, akkor meg kell
oldani a szerzői jogi bonyodalmakat, be kell digitalizálni a műveket és közzé kell tenni.
A jogi részét ott lehetne jelentősen leegyszerűsíteni, hogy felismerjük: azt a művet, amelyet már sehol nem vetítenek olyan
körülmények között, hogy abból alkotói jogdíjakat kaphassanak, nyugodtan föl lehet szabadítani a védelem alól. Hiába élnek az alkotók, ha a mű nem megy adásba egyetlen tévécsatornán sem, nem játsszák mozik (erre lehetne valamilyen határidőt
szabni, mondjuk amit öt vagy tíz éve nem vetítettek sehol). Akkor az alkotóknak már nem az az érdekük, hogy a mű továbbra
is a tévétársaságok vagy filmgyárak archívumaiban porosodjon, ellenkezőleg: ha pénzt már nem remélhetnek belőle, hírne-

vet még igen, ha a művet felszabadítanák a védelem alól és
közzétennék, az emberek láthatnák, hogy ők mit alkottak.
A közzététel első foka, hogy nyilvánossá kellene tenni a Magyar Televízió archívumának és a más országokban működő
hasonló intézményeknek a katalógusait. Jelenleg ugyanis azt
sem tudjuk, hogy mi az, ami létezik: amit megalkottak és ami
abból máig fennmaradt. Így például a Magyar Televízió fénykorában több százféle magazinműsor létezett, rövidebb-hoszszabb életűek, Jogi esetek, Delta, Parabola, s még rengeteg.
Még a kollektív emlékezet se tudná őket mind felidézni – valamivel többet segít az egykori műsorújságok digitalizálása, erre
is van kezdeményezés –, azt pedig végképp nem tudhatjuk, mi
az, ami ezekből még megvan, nem törölték le, nem dobták ki.
Számtalan tévéjátékot és -sorozatot készítettek, amikből a népszerűbbek néha adásba mennek, a többi lappang vagy elpusztult, nem tudjuk. Az MTV történelmében rengeteg olyan mű is
készült, amik valahol valamire betétként szolgáltak, esetleg
csak egy rövidke jelenetnyi terjedelműek, talán címük sincsen.
De játszottak bennük színészek, valaki rendezte, fényképezte
őket, egy-egy kis darabot képviselnek a múltunkból. Az effélékre, ha még léteznek, csak az archívum nyilvánossá tételével
bukkanhatunk rá, az archívumot gondozó kisszámú alkalmazottnak nincs erre ideje.
A következő kérdés a digitalizálás. Ha megvan a jogi háttér
és a nyilvános katalógus, az még nem sokat ér, ha a föllelt
anyagok az archívumban vannak filmszalagon és ott is maradnak. Hiába derül ki a katalógusból, hogy az 1984. október 5-i
Iskolatévé adásában mi volt, és hogy az melyik teremben, melyik polcon, melyik kazettában van, ha onnan előhozni és bedigitalizálni az archívum személyzete hivatott, és ők a jelenleg
üzemelő tévécsatornák napi kiszolgálásával vannak elfoglalva.
Másfelől viszont nyilván nem engedhetjük be a nagyközönséget ezekbe a termekbe, értelme se lenne, hiszen az embereknek
nincs otthon felszerelésük filmszalagok digitalizálására.
A megoldás egy vagy több olyan intézmény, cég létrehozása
lehet, amik azzal foglalkoznak, hogy bedigitalizálják ezeket az
archívumokat és közzéteszik a műveket. A költségeiket nyilván
valahonnan fedezniük kell, elképzelhető, hogy a művek fizetősek lesznek, nem ez a kérdés – lesznek. Nekem ne mondja sen-

ki, hogy bárki is vacakolt azzal, hogy dr. Anghy Csaba előadását, amit az Állatkert századik születésnapja tiszteletére tartott
1966-ban, külön előkeresse az archívumból és megvizsgálja,
egyáltalán lejátszható-e még vagy ki kell dobni. Ha nem került
a szemétbe valamilyen nagyobb selejtezésnél, akkor ott fekszik
egy polcon és senki nem csinál vele semmit. Talán előveszik,
amikor 2016-ban százötven éves lesz az Állatkert és ötven az
előadás, de valószínűbb, hogy nem, és ott marad felhasználatlanul, amíg ki nem dobják mégiscsak.
Nem az a kérdés, milyen kulturális értéket képvisel konkrétan
ez az előadás vagy bármi, amit itt cím szerint említettem. Mint
egy korábbi cikkben vázoltam, utódaink olyan világban élnek
majd, amikor videófelvétel van a dédiről kisbabakorában meg
ahogy a barátaival bulizik, ámbár a dédi végül semmi emlékezeteset nem tett soha életében, de a net megőriz mindent, hát
meglesz. Bizonyos kulturális értéke ennek is van – hát még az
olyan felvételeknek, amiket tehetséges művészek hoztak létre
tudatos alkotómunkával. Egy másik cikkben közöltem egy Iskolatévé-művecske színlapját, amely 1967-ben ment adásba, és
feltehetően soha többé. Neves színészek játszanak benne, akikről vannak más felvételek, de egy színésznek minden szerepe
másik arc és másik ember. És ha ez a kis tévéjáték netán még
megvan az archívumban, ha még nem dobták ki vagy nem esett
szét, akkor láthatnánk, hogy milyen volt 1967-ben Bodor Tibor
mint Zeusz.
Márkus Lászlónak igaza volt. A filmszalagok megfakulnak,
szétesnek, kiselejtezik őket. Rajtunk múlik, hogy mégse legyen
igaza, mert ha a szalagot már nem is tudjuk megmenteni, a képet és a hangot még igen. Az ötödik pecsétet már megmentették
jó minőségben; a korábban említett tévéjátékot, A miniszterelnököt még csak gyenge minőségben. Százhúsz éves a mozi.
Húsz évvel ezelőtt Szabó István válogatást állított össze a százéves mozi tiszteletére, a legjobb, legjelentősebb filmekből. Mivel olyan jelentősek, bizonyára azokat is megmentették, de a
neten sehol nincsen információ arról, hogy melyek voltak azok.
Szabó István mindegyik film előtt bevezetőt mondott. Ezeket a
pár perces, tartalmas kis előadásokat még nem mentették meg –
ott szunnyadnak az archívumban.

Egyszer láttam egy felvételt egy esküvőről. Nem tudni, kiknek az esküvője volt, feledésbe merült. Kijönnek a templomból, elmennek, az amatőr filmes még egy pillanatra körülnéz az
utcán, fölpillant egy ablakba, ahonnan kinéz egy kislány, számára vadidegen, csak egy arc az utcán – és háromnegyed évszázaddal később a világ döbbenten nézi, hogy fennmaradt egy
mozgókép Anne Frankról.
Elég sok ember él a világon, aki kíváncsi lenne, hogy nézett
ki, hogyan beszélt, milyen volt Petőfi, XIV. Lajos vagy Dzsingisz kán, de róluk már nem fognak előkerülni jobb minőségű
ábrázolások, mint amilyeneket ismerünk. Ám nagyapáink nemzedéke, elsőként a történelemben, óriási mennyiségű filmanyagot készített, dramatizáltat és dokumentumjellegűt, és egyszer
ők lesznek a régmúlt, amit kutatni kellene. Aztán a mi nemzedékünk. A huszadik századot már a maga valóságában kutathatja az utókor.
Ha megőrizzük Márkus Lászlót és nem feledjük Szekfű Tüncsit.

2015.12.27.

A netcukrász
Őszintén bevallva a tököm tele van a netcukrásszal. Ül valahol
a net hátsó zugában és sütikkel foglalkozik. 1994-ben találták
föl a sütiket, a webbel egyidejűleg, a kilencvenes évek második
felében már voltak róla viták, az egész ügy rég elavult, de a
netcukrász most nekiáll az arcomba tolni a sütijeit.
Az egész neten mindenki használ sütiket. A LAttilaD.org is
használ sütiket, ha az olvasó beállít magának egy saját külalakot a jobb felső sarokban, és/vagy az olvasó netán regisztrált
felhasználó nálunk, fog találni a gépén LAttilaD.orgos sütit,
hiszen nem óhajtja minden egyes alkalommal beírni a nevét és
a jelszavát (illetve ha mégis, akkor nem lesz süti). Na és? Hol
itt a gond? Az én gépemen is hatszáz weboldalnak van sütije.
Nem biztos, hogy ezek mind becsületesek persze, de attól,

hogy az arcomba nyomják a feliratot, hogy mi sütieket használunk ám, nem leszek biztonságban semmitől. Márpedig az arcomba nyomják. Ha belépek valahová, ahol még nem jártam,
illetve nem okéztam le a figyelmeztetést, akkor eltakarja az oldal alsó, felső, középső, a jó ég tudja melyik részét, mert azt
nem lehet ám valahol az oldal alján kiírni, hogy akit érdekel,
megkereshesse, azt rá kell nyomni az oldalra. Volt már, hogy
jött a reklám, amit le kellett lőni, jött a fél képernyőt eltakaró
jajongás, hogy te szentrosseb, mink sütieket használunk ám itten, akkor rávágtam az X-re és nem érdekelt tovább a cikk,
amiért jöttem.
Ez a cél?

2016.02.05.

Olvasni öröm
Az ember azt hinné, a világon a legegyszerűbb dolog: elindítok
egy programot, körülnézek a könyveim között, valamelyiket
kiválasztom és elkezdek olvasni. Hát Androidon tényleg így
megy. Van egy tucat mindenféle könyvolvasó, bár egyik se tud
annyit, mint az Ebookdroid, de az elv szinte mindegyiknél egyforma. Egymás mellett kirakják a könyvborítók tömbnyeleit, és
az ember látja, hogy mije van.
No de PC-n ez megvalósíthatatlannak látszik. Van Vitalsource Bookshelf, ami először is követeli, hogy nyissak accountot. Nyisson ám a majd megmondom, kicsodád, aki bárcás
volt Kaposvárott, a saját wincsimen levő saját könyveimet akarom olvasgatni, nem a tukmálásodat bámulni. Uninstall. Aztán
van Ebook Reader, tíz könyvet megmutat, a többiért fizessek.
Fizessen neked a kék halál. Van Icecream, az is regisztrációt
követel. Futottam egy kört a Calibréval is, azzal tényleg el lehetne jutni egy virtuális könyvespolcig, mindössze csak előzőleg bejegyzi a könyveket az adatbázisába, talált százezer könyvet és a legteljesebb lelkinyugalommal elkezdte őket bemásolni
a könyvtárába. Egy tera könyvet, arany bamba szamaram, láttál

te már virtuális könyvtárat, amikor kitaláltad, hogy programot
fogsz írni?! Hát ha lenne is annyi hely, amint persze nincsen, a
Windows partícióján baromkodsz, azt az emberek nem növesztik ekkorára, akkor is már az unokám lesz, aki azt befejezve
látja! Percekig ment, mire gyanút fogtam, és lemásolt teljes
masszív hat darab könyvet. Volt Kobo Desktop, arról egy döglassú install után kiderült, hogy csak tukmálással foglalkozik,
szarik bele, hogy nekem esetleg már lehetnek könyveim idehaza, égessem el és vásároljak! Ja, meg persze azért megnéztem a
gépen rég meglevő Adobe Acrobrontoszauruszt, de nem tud
ilyet, pdf-et megnyiti, mutati, ennél többre nem képes, és majdnem kétszáz mega. Érdekelne, mi a rossebért tartom én ezt. A
Sumatra tizenkét mega. Az Irfan egész jó lenne, csak minden
alkalommal újraolvassa a tömbnyeleket, állati lassú, könyvolvasásra pedig kimondottan alkalmatlan.

2016.02.08.

Ha már túl nagy a tárhely
Éppen egy ötéves backupot törlök, mert szükségem van arra a
negyven gigára, és elgondolkodom. Ugye régen akinek egyáltalán iratai voltak, az már valami úrféle volt, leginkább tekintetes, annak többnyire volt egy almárioma vagy némi ládái,
amikben őrizte őket; ha ezek már telőfélben voltak, nem volt
nagy mesterség asztalossal még egyet összeüttetni, hely meg
csak kerülközött neki a háznál, akkoriban nem lakótelepi lakásokban laktak. Aztán később, amikor az adatok fokozatosan átkerültek digitális tárhelyekre, elkezdett bonyolódni a helyzet,
de másképpen, mint ma. Akkor az volt a gond, hogy túl kevés a
tárolókapacitás. Ma az, hogy túl sok, de nem korlátlan. Ha korlátlan lenne, az egy egészen más helyzet lenne.
Húsz évvel ezelőtt, ha a wincsi telni kezdett, kétségbeesetten
igyekeztünk helyet csinálni, mert a CD-íratás hosszadalmas
volt és drága, eleinte még ki is kellett szerelni a gépből az
egyetlen wincsit és elvinni íratni, hiszen a CD-író nagyon drága

dolog volt. Aztán lett saját, majd lett DVD, de az elv nem változott: a wincsin csak a tényleg fontos dolgokat szabad tartani,
mert nagyon hamar betelik.
Ma már nem telik be olyan hamar, és amire annak idején remény se volt, az ember megvehet még egy wincsit és beteheti a
gépébe, már nem csak kettő lehet benne, mint régebben. És éppen ez okoz gondot – máshogyan.
Ez az ötéves backup gyakorlatilag mindent tartalmazott, ami
munkásságom-gunk legtöbb részterületén összegyűlt, öt évvel
ezelőttig. Az ember nem áll neki ezeket rendszeresen updateelni, és nem vacakol azzal, hogy dedikált backupprogramokra
bízza a dolgot, hogy azután azokkal is nyűglődhessen, van éppen elég háklis szoftver a gépén. Megnyomja az F5-öt és kész.
És ha legközelebb egy év múlva jut eszébe megnyomni, akkor
akkor nyomja meg. De nem a korábbi backupot update-eli, hanem csinál egy újat, nem gondolva rá, hogy a korábbi már elavult. Egy év alatt? Ugyan. Aztán az egy évből sok lesz, és
tényleg elavul.
No meg egy ilyen backup nem egy izolált, homogén adattömb. Vannak backupok máshol is, részleges, időleges és mindenféle egyéb másolatok, verziók és előzmények. Jómagam
nem szenvedek abban a betegségben, hogy minden változtatás
előtt elrakjam a korábbi változatot, hátha rosszul üt ki, amit csinálok, ezért egy-egy munka aktív, éles változatából általában
csak egy van. (Kivéve ha Sweetie-n dolgozom, az Android
rendszerekben ugyanis már nem bízom ennyire, így ez a cikk
automatikusan megy föl a felhőbe, valahányszor kilépek a Jotából.) Viszont ha valamit en masse lecserélek, az más ügy. Például ez a blog. A harmadik szoftvernél tartunk, az elsőt magam
írtam, aztán jött a Flatpress, most meg a Vicky. De persze az
előző két változat teljes terjedelmében megvan, nemcsak a szöveg, a program is. Nem nagy, itt sosincs szó igazán terjedelmes
dolgokról. Azokat az ember egy idő után csak ki kell hogy selejtezze. Pár megás kis holmik. De voltaképpen mire jók? Nyilván sose fogom visszaállítani a saját blogmotort az Autorral,
négy éve került le a szerverről, már rég nem emlékszem a fölépítésére és a használatára – viszont hét évig dolgoztam rajta,
tehát kidobni csak nem fogom. Persze ez elfér a wincsin. Jobb
példa, amit nem én csináltam. Vannak programok, amiknek

időről időre letöltöm az aktuális változatát, amit ugye nem úgy
hívnak, mint a korábbit, benne van a nevében a verziószám,
hogy megkülönböztethető legyen – vagyis ha berakom ugyanabba a könyvtárba, amiben az előző van, mindkettő ott lesz. De
persze nem is ugyanabba rakom, hiszen közben sok idő telik el,
már máshol vannak a dolgok. Persze lehet mondani, hogy dobjam ki a régit, és egy-két programnál az ember meg is teszi ezt,
de hát folyton töltögetek, nincs arra érkezésem, hogy mindenből megkeressem a régi verziót, vagy egyáltalán emlékezzek,
hogy megvolt-e.
Még jobb megoldás, nyilván, ha az ember nem rak el mindent. De olyan világban élünk, ahol bármikor bármi eltűnhet a
netről, a tulajdonos nem fizet tovább a domain fenntartásáért,
vagy éppen átszervezést csinál a honlapján és kidobál dolgokat,
nekem meg pont az kellene, ami neki már nem – illetve neki
odahaza hiába van meg, ha én nem férek hozzá. Külön hobbivá
vált olyan programok felkutatása és közzététele, amik már nem
kellenek az egykori szerzőjüknek: ha ez régi PC-s szoftver, akkor abandonware a neve, ha pedig házigépes, akkor részét képezi a retró-számítástechnikai mozgalomnak. Úgyhogy én is
töltögetek, gyűjtögetek, néha csakugyan nagyszerű dolgokra lehet rábukkanni. Sokszor éppen a saját wincsimen, rég eltett és
elfelejtett holmikra.
Ilyen körülmények között csoda lenne, ha az ember nem
akadna lépten-nyomon idejét múlt, használhatatlan holmikra is.
Programokra, amik olyan szoftver- vagy hardverkörnyezetben
működnek, amiknek már a nevére is csak halványan emlékszünk. Írásművekre, amik rég túlhaladott problémákkal foglalkoznak. Jópofa képekre, amiket az ember megtalált valahol a
neten és elrakott, másodszor, harmadszor, ötödször. Persze
vannak programok arra, hogy az egyező képeket fölkutassák,
de az embernek csak nagy ritkán jut eszébe ilyesmit futtatni.
Egyforma tartalmú, de különböző formátumú dokumentumokra, vagy éppen olyanokra, amiknek a formátumát ma már képtelenség dekódolni – anélkül pedig esetleg azt se tudjuk, mi
van bennük. Dokumentumokra, amik valamikor valamilyen
konkrét munkához kellettek, de már nincs rájuk szükség, amióta a munkát befejeztük vagy éppen elvetettük.

Régen, az analóg világban cédulák vettek minket körül,
amikre például egy telefonszámot írtunk föl. Ha elfelejtettük
melléírni azt is, hogy kinek a száma, akkor az egy döglött telefonszám. Ha tudjuk, hogy kié, de az illetővel már nem akarunk
kapcsolatba lépni, eldobhatjuk. De honnan tudjuk biztosan,
hogy nem akarunk többé kapcsolatba lépni vele? Mert nem kerestük egymást öt évig? Tízig? Ettől még lehet, hogy később
mégis akarjuk. Viszont az is lehet, hogy a szám közben megváltozott, és akkor mégiscsak döglött szám, mi meg őrizgetjük
fölöslegesen.
Így van a számítógépen tárolt adatokkal is, csak azok sokkal
terjedelmesebbek. A tárolásuk a szó szoros értelmében pénzbe
kerül. De a kiválogatásuk, a sok-sok morfondírozás, hogy ez
meg amaz biztosan kell-e, és ha igen, nem lehetne-e mégis törölni abban a tudatban, hogy megvan a neten – ez alighanem
még több pénzbe kerülne. Mert az idő is pénz. Ha a tárhely
korlátlan lenne, az ember nem sokat törődne az egésszel. Ha
kevés lenne, akkor a tárhely annyira értékes lenne, hogy a szelektálás kevesebbe kerül, mégiscsak megcsinálnánk. De ma
már a tárhely nem ilyen drága. Csak az igazán nagyméretű dolgokat szelektáljuk. A többiek – elüldögélnek a wincsik rejtett
zugaiban, és egyre avíttabbak lesznek. Ma már viszonylag kicsi
az esélye, hogy egy rendszerösszeomlás megöli őket, no meg
ezek a többi adatunk között vannak, tehát a különféle archiválásokkal őket is lementjük.
„Túlélsz, pöcök.”

2016.08.27.

A digitális könyv előnyei
Arra gondoltam, megpróbálom összeszedni most már az összes
előnyt, amit a digitális könyv kínál a papírkönyvvel szemben.
Mert még mindig vannak kétségek sokakban.

Fennmaradás
1. A digitalizálás egyik célja a könyv túlélési esélyeinek fokozása. Egy-egy papírkönyv példányainak több mint 90%-a fél
évszázadon belül elpusztul. A digitális könyveket még könynyebb elpusztítani, de másolni is. Papírkönyvet nagyon nehéz,
időigényes és drága (papírkönyvként) másolni, papír kell hozzá, tinta, berendezés – például fénymásológép, könyvkötőgép,
vagy pedig egy komplett könyvkiadó, nyomda. A digitális
könyvet eleve csak számítógépen, elektronikus adathordozókon
lehet tárolni, de akkor már pillanatok műve a másolás. Ez főleg
akkor hatékony, ha sok könyvről van szó; egy könyvkiadó egy
évig is elbíbelődik egy-egy könyvvel, de persze többet is tud
csinálni egyszerre, az alkalmazottak létszámától függ, és nyilván csak azt készítheti el, amiből anyagi hasznot remél – digitális könyvekből viszont egy óra alatt több százat, több ezret lehet lemásolni. (Az 591 könyv, amit mostanáig szkenneltem,
harminc giga.)
2. Hogy hová, az persze kérdés. Ha egy könyvet valaki letölt
valahonnan és elteszi a gépére, ahonnan nem kerül tovább, azzal a példánnyal az emberiség nem gazdagodik, és ha az összes
többi példány elpusztul, az az egy hiába létezik; szakasztott
úgy, ahogy egyes régi filmek évtizedek múlva kerültek elő,
mert valakinél volt egy példány a padláson, nem is tudott róla,
de arról sem, hogy máshol már nem létezik az a film. Aztán valaki mégis megtalálta. Ez megeshet wincsikkel, pendrive-okkal, DVD-kkel, illetve azokon levő dolgokkal is. Egy korábbi
írásomban fölvetettem, hogy egyszer a digitális irodalom hozzáférhető lesz, mert a jogi problémákat megoldják, és a könyveket majd megőrzik. Ha egy papírkönyvről kiderül, hogy
fennmaradt példányai mely könyvtárakban találhatók, akkor
oda kell utazni, bemenni és kikérni, ez elég hosszadalmas. Ha a
digitális irodalom a neten elérhető lesz (illetve egy része már
most is az), akkor beírjuk a keresőbe és előttünk van.
3. A fennmaradás harmadik eleme az olvashatóság. Régi papírkönyveknél kifakulhat az eleve rossz minőségű nyomtatás,
megtöredezhetnek a lapok, darabkák szakadhatnak ki a lapokból, kézzel megcsonkíthatják, összefirkálhatják, rengetegféle
kárt tehetnek benne. A digitális könyveknél ehelyett az elavult

formátumok jelenthetnek problémát. Van egy helyen félrerakva
néhány könyvem, amik jelenleg nem olvashatók, és persze fogalmam sincs, hogy micsodák. Ismeretlen kódlapok, elavult
könyvformátumok, jelölőformátumok, tömörítések. Valaha az
is szokásban volt, hogy programokat írtak, amik valamilyen
írásművet jelenítettek meg – magam is csináltam ilyeneket –,
egész magazinok jelentek így meg, de persze a mai rendszereken ezek nem futnak. Ezeket azonban még mindig könnyebb
restaurálni – csak rá kell jönni, hogy milyen szoftverkörnyezetre van szükség, azt megteremteni, aztán ha már látjuk a szöveget és csakugyan értéket képvisel, valahogyan biztos ki lehet
operálni belőle (ha máshogy nem, újragépelni) –, mint a megrongálódott papírkönyveket, amiknél a kiszakadt lapokon, laprészeken levő szöveget csak másik példány beszerzésével lehet
pótolni. De itt nem századokkal ezelőtt írt kódexekről beszélünk, amik önmagukban is nagy értéket képviselnek, és rengeteg mindent elbeszélnek azoknak a koroknak az életéről. Itt
olyasmikről beszélünk, mint az a szakácskönyv, ami, helyesebben aminek a maradéka itt fekszik a polcon, nagyrészt lapokra
hullva, hiányzik az eleje, a vége, a lapokból darabkák, és jócskán huszadik századi, talán ötvenéves sincs. Senki nem fog nekiállni, hogy restaurálja, egyébként is az a módja, hogy (például az ívjelzésekből) kideríti az ember, hogy mi ez a könyv,
megkeresi az antikváriumban vagy akár a Széchenyi Könyvtárban, és lesz a kezében egy ép példány – vagyis a sérültet már
nem kell restaurálni.

Tárolás, mozgatás
4. Nagy mennyiségű könyv óriási térfogatot emészt föl. Ez
probléma például minálunk, ahol jelenleg 680 könyv várja,
hogy beszkenneljem (jegyzék van róluk, a folyóiratok évfolyamonként egyetlen kötetnek számítanak). Két szobában jóformán minden szabad helyet fölemésztenek, és az a hely nagyon
kellene sok más dologra, amellett, hogy az eredmény rendetlenség. Már nem növekszik a számuk, mert nem veszek több
könyvet, amíg drasztikusan le nem csökkentem a mennyiséget,
csak hát lassan megy. A digitális könyvek térfogatigényét ve-

hetjük zérónak, mert számítógép nélkülük is van a háznál, és
őtőlük nem lesz nagyobb; inkább a tárkapacitás számít. A mai
számítógépek korában a könyvek kapacitásigénye elhanyagolható, akkor is, ha sok köztük a képes-színes, sokoldalas, nagyméretű PDF: nekem igazán nagy gyűjteményem van digitális
könyvekből és magazinokból, de összesen csak 1,2 tera, pedig
nagy része még rendezetlen és sok közte a dupla példány. Egy
átlagos mai wincsi kapacitásának fele-harmada, néhány év
múlva még kisebb hányada lesz.
5. Ha a könyveket mozgatni kell – akár takarítás végett, akár
mert keressük valamelyiket –, az sokszor hatalmas súly cipelését jelenti. Éppenséggel az én fizikumomnak egy nagyobb lexikon, atlasz vagy bekötött magazinévfolyam se csekélység, de
kisméretű könyvekből is hamar összejön akkora teher, amit
már az ép ember is megérez. Ha egy közkönyvtárat máshová
akarnak költöztetni, ahhoz teherautók sora kellhet, és egy nagyobbacska magánkönyvtár is lehet akkora, hogy egy költözésnél jócskán megdobja a költségeket. A digitális könyvnek nincs
súlya, csak az eszköznek, ami tárolja, de az egy könyvnél
ugyanannyi, mint tízezernél.
6. És vannak olyanok is, akiknek nincs hova tenni, nincs hogyan szállítani. Ezt a pontot egy évvel később írom a cikkhez,
mert valaki említette, hogy elvesztette az otthonát, egy raktár
mélyén várja több tucat doboznyi könyv, hogy megint legyen
őket hova tenni. No de egy raktár mélyén a könyv nem könyv,
csak haszontalan tárgy, rakodnivaló, aminek a tárolásáért fizetni kell. Persze a digitális könyv tárolásáért is kell fizetni, ha
nem a saját tárhelyünkön tartjuk, hanem egy szerveren; de ha a
tárhely saját, azt is meg kell venni a szaküzletben. Kétségtelen.
Csak az arányok mások. Egy találomra választott cégnél, amely
raktárakat ad bérbe, egy négyzetméteres raktárat havi hatezer
forintért adnak. Egy négyzetméter alapterület kétméteres belmagassággal, osztva egy egycentis, A4-es méretű könyvvel az
három és fél ezer könyv. A valóságban persze nem lehet ilyen
pontosan kitölteni, vegyünk csak háromezret. Egy giga tárhelyet a felhőszolgáltatók manapság egy dollárcentért, azaz nem
egészen három forintért adnak egy hónapra, az én szkennelt
könyveim a jelenlegi méreteikkel kalkulálva 260 gigát fognak
kitenni, amikor háromezren lesznek, ez még mindig csak 780

forint. A fuvarozási költségekről nem is beszélve, no meg arról,
hogy a raktárban levő könyvek közül herkulesi feladat egy bizonyosat kivenni – a felhőnél meg nem probléma.

Visszakeresés
7. Adott papírkönyvet megkeresni kicsit bonyolult lehet, ha
nem könyvtárban tesszük. Az otthoni könyvtárát kevés ember
rendezi ábécébe vagy műfajok szerint, és még kevesebb tartja
meg is úgy; általában nemcsak rendezetlenül vannak a polcokon, de ráadásul könyvtornyokban, egymás mögött, sokszor
dobozokba pakolva, ahol éppen hely akadt, vagyis egy bizonyos könyvet elővenni még akkor is hosszadalmas és sok
anyagmozgatást igénylő feladat, ha tudjuk, hogy melyik toronyban, ládában keressük. Ha nem tudjuk, akkor még inkább.
Ezzel szemben egy digitális könyvtárban egy könyvet megkeresni akkor is sokkal könnyebb, ha teljesen ömlesztve vannak –
mert ha emlékszünk valamire a file-névből, az már elég egy kereséshez, vagy ha egyenként kinyitogatjuk a szóba jöhető
könyveket, az még mindig kisebb munka, mint könyvtornyokat
bontogatni. De a keresést még a szépen ábécébe rendezett
könyvtári könyvállományban is digitálisan végzik, a könyvek
még papíron vannak, de a nyilvántartás számítógépen.
8. Ha könyvön belül keresünk valamit, akkor meg kell különböztetni a szövegként és a képként tárolt könyveket. Utóbbiaknál a számítógép annyit tud segíteni, hogy esetleg gyorsabb végiglapozni – de nem biztos. Előbbieknél viszont a gép verhetetlen a keresésben, bármekkora könyvtárról pillanatok alatt szállítja az információkat.
9. Viszonylag ritkán kell, de ha mégis, akkor a papírkönyvnél
óriási munka, digitálisnál – ha szövegként van tárolva – viszont
csak a szükséges programot kell megírni hozzá: a különféle
statisztikák. Terjedelmi, nyelvi, például szógyakorisági, és hasonlók. Gyakrabban lehet szükség fordításra, szótárazásra; léteznek programok, amikben csak rámutatunk egy-egy szóra és
megkapjuk a megfelelőjét másik nyelven. A papírkönyvből
szöveget idézni úgy lehet, hogy bepötyögjük a gépbe. A képként tárolt könyvnél szóba jöhet az OCR is, a szövegként tárolt

könyvnél pedig pillanatok műve. Még nagyobb a különbség a
képeknél: ha papírkönyvben közölt képet akarunk újra felhasználni, akkor be kell szkennelni a kérdéses oldalt, a digitálisnál
viszont ez már megtörtént.

Akadálymentesítés
10. A vakok természetesen nem tudnak mihez kezdeni a papírkönyvvel, legalábbis a síkírásossal, de Braille-könyv kevés
van, drágák, óriási terjedelműek és elég könnyen tönkremennek. A digitális könyvhöz, legalábbis a szövegként tárolthoz lehet felolvasóprogramot használni, és a képként tároltat is könynyebben lehet felolvashatóvá alakítani: szkennelni már nem
kell, csak OCR-programot küldeni rá.
11. Nemcsak gyengénlátóknak lehet hasznos, hogy a digitális
könyvnek beépített nagyítólencséje van: a szövegként tárolt
könyv betűmérete pillanatok alatt megváltoztatható, a képként
tároltat pedig az olvasóprogramban lehet nagyítani-kicsinyíteni.
12. Mozgássérülteknek viszont az lehet hasznos, ha a nagyalakú, nehéz könyveket, amilyen egy atlasz, nem kell fáradságos munkával úgy mozgatni, hogy a kívánt rész elég közel kerüljön.
13. Léteznek helyzetek, amikor a lapozás okoz nehézséget a
papírkönyvnél. Ha például hasonfekve olvasunk egy nagyalakú
könyvet, akkor minden lapozásnál föl kell emelnünk a fejünket,
ami lehet fárasztó vagy mozgássérülteknek akár aránytalanul
nehéz is. Másoknak viszont az lehet nehéz, hogy elérjék a
nagyalakú könyv túlsó szélét a lapozáshoz.
14. A papírkönyvek sok port tudnak magukba gyűjteni, illetve bizonyos koron túl belőlük válik ki por. Ez lehet köhögtető
vagy okozhat akár porallergiát is. De lehet a régi könyvekben
élősdi is.

Egyéb szempontok
15. A kétféle tárolási módszernél más-más veszélyek fenyegetik a könyvet, erről föntebb volt szó. De a papírkönyv, ha sok
van belőle, maga válhat veszélyforrássá: tűz esetén, illetve volt,
akit a könyvespolcról lezuhanó vastag fóliánsok ütöttek agyon.

2016.05.14.

Még egy szempont
Találtam még egy okot a digitális könyvek mellett – amellé,
hogy sokkal olcsóbbak, könnyebben tárolhatók, gyorsabban kezelhetők, nagyobb a túlélési esélyük, nem rongálódnak stb. –:
óriásira lehet őket nagyítani. A Nézz, láss, kérdezzt olvasom
(újraszkennelés, az előző változat nem volt elég jó), és például
a lapokról szóló részben sok újságlap van illusztrációként berakva, egészen kicsiben. De a felbontás most már elég jó, és
ezek szépen olvashatók, ha az ember fölnagyítja, mert a szöme
azért már nem a régi, no meg az egész könyvoldalt kitenni a
képernyőre nagyon nagy zsugorodást jelent a nagyalakú
könyvhöz képest.
Persze a papírkönyvet is lehet nagyítóval olvasni, de az ember általában nem tart effélét kézügyben, hacsak nem tényleg
olyan rossz a szeme, és a nagyító csak egyféle fokozatot tud, a
képernyő meg akárhányat.

2016.06.23.

Meg még egy szempont
Legutóbb már mondtam még egy szempontot, amiért jó könyvet szkennelni, de ritkán esik róla szó. Mondok még egyet. En-

nek a pici könyvnek a segítségével Krisszel bebarangoltuk az
egész világot, egymás mellett fekve, a könyvet tartottam a magasban, volt súlya rendesen. Mármost ez kinyitva, két oldalt
nézve majdnem fél méter széles, illetve az elfordított oldalpároknál ugyanilyen magas. Ahhoz, hogy az ember az egészet
lássa, sokat kellett mozgatni, megoldani, hogy a távolabbi részét hozzam közelebb, amikor ott volt néznivaló. És közben rá
se boruljon az egész az orrunkra. Szóval ez azért fizikai munka.

2016.05.18.

Rekord
Egy vadonatúj könyvet olvasgatok, és feltűnt valami. Egy címnyilvántartó programot terveznek a szerzők, és először is megtervezik a rekordszerkezetet. Vezetéknév 15 karakter, keresztnév 15 karakter, utca 15, irányítószám 4, telefon 13, megjegyzés 25, összesen 87 karakter. Aztán nekiállnak kiszámolni,
hogy hány rekordot tárolhatunk így; a program méretét persze
még nem tudjuk, de ha mondjuk 29 568 byte szabad helyünk
van, akkor 339 cím fér el a tárban.
Én pedig elgondolkodtam. De hisz ezt ma se így csináljuk,
pedig már az se lenne gond, ha az egész emberiség címjegyzékét kellene tárolni egy gépen (ezzel a rekordmérettel 609 milliárd byte, egy egyterás wincsin elférne). Mi a csodának lefoglalni tizenöt byte-ot Kis Pál vezetékneve és még tizenötöt a keresztneve számára? És ha valakihez nem is írtunk megjegyzést,
minek elhasználni huszonöt byte-ot? És ha Uzunkavakaltındayataruyuroğlu úr is bekerülne az adatbázisba, alakítsuk át az
egészet?
Teljesen nyilvánvalóan flexibilis rekordszerkezetet kell használni. Több megoldás is van.
1. Egy mezőhatár-jelölő karaktert tenni a mező utolsó karaktere után.
2. Mezőjelölő karaktereket alkalmazni, amik nemcsak azt jelzik, hogy vége az előző mezőnek, hanem azt is, hogy a követ-

kező mező micsoda – ha például Ferenc pápa kerül az adatbázisba, a vezetéknevet egyszerűen kihagyjuk, sőt a Vatikánban
bizonyára irányítószámok sincsenek. Ez akkor jön nagyon jól,
ha egyes mezők csak ritkán fordulnak elő. Azt is megtehetjük,
hogy egyes mezőknek kétféle jelet adunk, a másik azt jelenti,
hogy a rekord utolsó mezője az illető, így a rekordhatárt sem
kell külön byte-tal jelölnünk.
3. A rekord elején közöljük az összes mező hosszát, különkülön. Ha a példa szerint járunk el és nem tervezünk 32 karakternél hosszabb mezőt, akkor egy ilyen hossz tárolása öt bit;
hat mezőhöz harminc bit kell, vagyis négy byte, kettővel kevesebb, mint ha minden mezőt külön byte-tal vezetnénk be, és két
bitünk még marad is, két bittel rengeteg mindenfélét lehet csinálni. Például jelezhetik akár azt is, hogy a következő rekord a
mostani folytatása.
4. A rekord elején a mezők hosszát és típusát egyaránt közöljük, vagyis kis tartalomjegyzéket adunk. Például mezőnként öt
bit lehet a hossz, három pedig a mező típusa, amit így nyolcféléből választhatunk ki. Ezek között lehet olyan, ami jelzi, hogy
a következő mező ezt folytatja (és a valódi típust majd ott jelezzük), vagyis a 32 karakteres mezőhosszkorlátot el is töröltük. Ha a nyolcféle típus nem elég, levehetjük a korlátot tizenhat karakterre, és akkor négy bitünk van a típusoknak.
5. Egyes mezőtípusokat jobban megéri binárisan kódolni, például az irányítószámot. A mező típusa jelzi, hogy így olvasandó. Négyjegyű irányítószámokon két, ötjegyűeken három byteot takaríthatunk meg; ha vannak 65 535-nél nagyobb számok is,
akkor persze már csak kettőt.
Hogy lehet ezeket commodore-os környezetben kezelni? Nagyon egyszerűen.
1. Az egész rekordot betesszük két idézőjel közé és INPUT#
utasítással olvassuk, szövegként. Rekordonként két byte pocséklás, de jó gyors, és különben is már a sokszorosát megtakarítottuk annak a két byte-nak.
2. Szektoronként olvassuk a floppyról, gépi kódban, legalább
olyan gyors. Azt nem jelöljük, hogy a szektorhatáron vége vane a rekordnak, mert minek, sőt ha az egész lemezt az adatbázisunknak tartjuk fönn, akkor a következő szektorra se kell lin-

kelni, egyszerűen fölveszünk egy rögzített sorrendet és aszerint
haladva írunk-olvasunk.

2017.01.09.

Az ugráncsok
1.
Mindenhol ott vannak és mindent elözönlenek. Megerőszakolják a szemünket és az idegrendszerünket. Pocsékolják az időnket, a sávszélességünket és a képernyőfelületünket. És miért?
Mert webmesterkémnek nem vágtak jó alaposan a kezére, amikor nekilátott az oldalt teleszórni ugráncsokkal.
Tessék egy kép a 24.huról a következő oldalon. Az aljára ráugrott egy ugráncs, ami arról tudósít, hogy ők sütieket használnak, és választást kínál pontosan egy darab lehetőség közül,
miszerint „Rendben!” Baszkikám, ez diktatúra, a nyílt fajtából,
amikor nem kínálnak még olyan választást se, hogy az egyik a
Hazafias Népfront jelöltje, a másikat a Hazafias Népfront jelöltje jelöli. Én éppen ezért előszeretettel megkerülöm a diktatúrát és nem nyomom meg a gombot. PC-n azt is meg tudom
csinálni, hogy az Inspecttel egyszerűen eltüntetem az ugráncst,
ez persze csak egy-egy oldalletöltésre érvényes, de hát éppen
ez benne a lényeg, hogy úgyis csak egy szál oldalt töltök le néhány havonta vagy még ritkábban. Hát ki jön ide?! Hát ki akarja ezt bámulni?
Ha azt hiszed, webmesterkém, hogy érdekelnek a sütiid, akkor van még egy dobásod. Egy ilyen hírportál manapság több
mega, kábé öt évvel ezelőtt Palmon már a gugli tök sima címlapját se lehetett megnézni, mert csak egy megáig visz a böngije. Amikor írták, a webmesterek még nem voltak így elszállva
maguktól. Ez az egész lejön a dróton és megy a cache-be, az is
ugyanazon a wincsin van ám, mint a sütitár. Hagyjál nekem békét a sütiddel. Webicém, aranyom, amíg ezt a cikket letöltötted, addig is kaptál ám a gépedre sütit. Nagy behörredt figyel-

meztetést azt nem, csak sütit. És most? Összeröcskedt a géped
tőle? Darabokra omlott a privacyd?

Hagyjál nekem azzal is békét, hogy milyen szabvány vagy
előírás. Húsz éve kapom a sütieket, talán egy éve sincs, hogy
hirtelen rádöbbentetek, hogy engem ám figyelmeztetni kell,
hogy rásütiznek a gépemre, nekem sütifronton már nem mondasz újat. Keressél magadon valami lyukat és abba nyomjad az
ugráncsodat.
Hanem itt a másik ugráncs is: a kép tetején. Értesítéseket kiemelt hírekről, mucikám? Mi az, hogy kiemelt hír, baszd meg?
Hogy mit böfögött a városod polgármestere vagy hogy hányas
ikrek születtek az állatkertben? Ki emeli ki a kiemelt hírt?
Hogy jut eszedbe ez a baromság, hogy engem a kiemelt hír érdekel? Egyáltalán bármiféle híred érdekel? Akkor jövök az oldaladra, ha muszáj, és amint a cikket elolvastam, húzok onnan,
mint a vadliba Nils Holgerssonnal. Az meg pláne hogy jut
eszedbe, hogy még értesítéseket is akarok róla, te nagyon
hülye, majd be fogok kapcsolgatni értesítéseket négyszázhetven oldalról, amerre járok, aztán veszek egy új monitort, mert a
régin már nem férnek el az értesítések, te normális-e vagy,
mondjad már?! Az meg aztán legvégképp hogy a rohadalom
rossebbe jut eszedbe, vagy ami az eszed helyett van, hogy ezt
az arcomba toljad? Már alul-felül rábasztál valamit a képre,
még egy-két ilyen ötlet és semmit nem lehet majd látni az
egészből. Engem nem érdekel, webicém, nem az én oldalamat
hagyják ott a faképnél.
Van olyan is, bár mostanában nem láttam, talán elmúlt a divat
vagy csak én nem futottam össze vele, hogy „ezt olvasta már?”,
és a képembe baszi egy másik cikk linkjét egy ilyen ugráncsban, méghozzá a cikkből vett jó nagy képpel, alatta-fölöttemellette-megette további cikkek képei, hátha elkezdek kattintani, mint a mérgezett webmester, és jól bebámulom a reklámokat. Persze hogy kattintok, te nagyon hülye, a kicsi ikszre a sarokban! A HVG-t egy időben úgy otthagytam, mint Szent Pál a
webmestereket, mert egy bazi nagy ugráncsban nyomták elém
a cikkeiket, semmit nem láttam a cikkből, amiért mentem, hát
inkább nem mentem. Nekik ez biztos jó, elvadítani az olvasókat, nem akartam csalódást okozni kicsi hülye webmesternek,
aki annyi sok percet dolgozott azzal az ugránccsal. Meg-e vane még, nem tudom, azóta se járok arra. Mármint az ugráncs. A
webmester biztos megvan, baromságokat eszel ki most is.

Most adok egy tippet, webicém, aranyom, mert akinek annyi
esze van, mint a nulla négyzetgyöke, az rászorul az én tanácsaimra, bár egy kurva CSS-t órák alatt tudok nagy nehezen összekalapálni, viszont nem vagyok még olyan hülye se, amilyen te
lennél, ha egy kicsit kikupálnád magad. No figyelj. Először is
tekerd föl ezt az oldalt a legtetejére, ott a barna csíkban van egy
Paypal-gomb. Használd rendeltetésszerűen, egy szép combos
ötjegyű összeg a minimum, de ha már hatan lesznek a számjegyek, egye fene, kaphatsz egy mosolyt is.
Megvan? Nem csaltál, átutaltad? Tudod, hogy megnézem!
Szóval az ötlet a következő. Kisbicskával vágd ki a monitorodból az ugráncsodat és dugd föl magadnak. És ha meghozták
az új monitort, akkor írd át szépen a programot, szedd ki belőle
az ugráncsot, és ha reklámozni kell a többi cikket, akkor azt az
oldalon tedd, a cikk alatt, mellett, mit bánom én, de ne takard a
cikket, amiért az olvasó odajött, mert nem azt jött bámulni,
hogy te mekkora nagy ász webmester vagy, leszari, hanem egy
cikket akar elolvasni, de nem tudi, mert a kurva ugráncsod betakari, úgyhogy ő eltűz és nem jön vissza többet, nem lesz bevétel, téged meg ki fognak rúgni.
Mondjuk ha te jársz erre, főszerk, neked is van egy tippem,
de az már frankón hatjegyű, nézem ám a számlakivonat! Szóval az utolsó tagmondatban van a titok. Rúgd ki a webmestert
és vegyél föl egy embert.
Van ám még másféle ugráncs is. Amikor egy Index-cikk helyett nagy üresség jelenik meg, akkor az ember pillanatnyi hangulatának függvényében már automatikusan nyomja két gomb
közül az egyiket, még mielőtt az egész képernyőt beterítő reklám letöltődne – illetve PC-n ahelyett egész képernyőt beterítő
üresség van, mert a reklámot lelövi az Adblock. A két gomb az
újratöltés és a becsukás. Enyhébb változat a képernyő közepére
rakott Iszonyatosan, Őrületesen Fontos Közlendő, amit senki
nem olvas el, általában arról szól, hogy De Ez Még Semmi
Ám, Sokkal Kurva Jobb Cikkeinkre Fizethetsz Elő, amikor
még azt az egyet sem engedték elolvasni. Komolyan ezt tanítják a kreatívmenedzser-képzőben, baszkikám? Boltoljunk,
baszd meg, a fele tandíjat megspórolom neked, a másik feléért
elárulom, hogy először bizonyítani kell, tudod, mint a jó vőle-

génynek, először megmutatod a cikket, az olvasó elolvasi, aztán odarakhatod a végére, hogy milyen jó cikkeid vannak még.
De ezt is ésszel, basszus, nem mint a Flickr, ugráncsban, ami
betakari a kontentet, aminek a megjelenítése milliókba kerül a
cégnek. Ők azt találták ki már jó ideje, hogy ha én hülye rákattintok egy képre, amit vesztére a Flickrnél helyezett el valamilyen állat, akkor azonnal előugrik egy ugráncs bele a pofámba,
betakarva a fél képet, hogyaszongya Csubakkatündér Hatszáznegyven összes többi képéről valahogy le ne maradjál már, a
kurva istenit a trehány fejednek, hát akármikor fölrakhat egy új
képet, és nem látod meg a két gülüddel, azonnal kattincsál!
Baszd meg, Flickr, ez már a forgalmatokra való tekintettel dollárban is ötjegyű tanács: vágjátok ki azt az ugráncsot a készítőjével együtt.
2.
Eddig azokról az ugráncsokról volt szó, amik ráugrálnak a képre és mindenhol takarják. Valójában ennél is idegesítőbbek
azok, amik az oldal részét alkotják, de később töltődnek be,
mint az alattuk levő tartalom. Akármilyen szimpla, mezei kép.
Mindenki naponta százszor tapasztalja, hacsak nem szokása
minden egyes oldalt a háttérben letölteni, amit kétlek: az ember
tölti az oldalt, közben olvassa a tartalmát, aztán hirtelen elugrik
a szeme elől az egész, néhány sornyitól több képernyőnyi távolságig, mikor hogy. Mert valahol följebb letöltődött valami
kép, ami az egészet lejjebb somja, tekergessen a hülyéje!
Na, ez már nem webmesteri hatáskör. Nem mondom, lehet
ezt-azt trükközni azzal, hogy előre lefoglaljuk a képernyőhelyet
a képeknek, de hadd ne kelljen már tízmillió webmesternek ezzel szarozni. Ez a böngik fejlesztőinek hatásköre, böngit írni
viszont baromi bóni ám, úgyhogy ez a tanács hat izmos számjegyet ér, dolcsiban. Paypal-gomb ott fölül.
Szóval mondjuk, hogy a csóka egy oldalt néz, ami tízezer pixel magas, és eltekerte az ötezredik pixelig, miközben még töltődik az oldal. A kétezredik pixelnél be kell tölteni egy képet,
ami ezer pixel magas. A jelenlegi felállásban, amikor nagyonhüje fejlesztők írják a böngiket, ez azt okozza, hogy a kép a
kétezredik pixeltől kezdve lejjebb csúszik ezer pixellel, vagyis

a látható része, ami ugyebár az ötezredik pixelnél van, szintén
ezer pixellel lejjebb kerül, és most az lesz látható, ami eddig a
négyezredik pixelnél volt. (Most szoftverfejlesztőkhöz beszélek, muszáj szájbarágni, egy ötéves már rég megértette volna.)
Mármost akkor fogod magad, ha már a jóistenke billentyűzetet
adott a feneked alá, és miközben lejjebb mozdítod az oldal alsó
részét ezer pixellel, azt is elkönyveled, hogy a nézőcske-ablakocska szintén lejjebb ment ezer pixellel! Értem? Eredmény: az
oldal nyugiban ott marad a csóka előtt, én eldorbézolom az ötlet jogdíját, téged meg fölhív anyukád és ellelkendezi, hogy
megszabadult a csuklásától.
Ez lesz a legjövedelmezőbb cikkem.
Update. Egy héttel a cikk megjelenése után az EU belátta, hogy
a helyzet tarthatatlan. Megszüntetik a sütikre figyelmeztető ugráncsot. Az utókor persze nem fog emlékezni, ki volt az a bátor, ugráncshatlan reformer, akinek ezt köszönhetik.*

2017.01.17.

Kibasznyikok
és kibasznyicák
Az ugráncsokról írt kis esszém nyomán fölhomályosítottak,
hogy az EU írja elő a sütizős ugráncsot. Csakugyan, van külön
oldal a lókukiról, mert így mondják angolul. Sajnos csak egyvalamit értettem meg belőle, ahhoz viszont nem kellett volna
ez a weboldal. Azt, hogy Brüsszelben lelkesen dolgoznak a kibasznyikok és a kibasznyicák.
Legjobb lesz itt az elején búcsút venni attól az olvasótól, akinek amúgy létezését sem föltételezem, és aki most lelkesen
*

Sajnos az ugráncsok mégis megmaradtak mindmáig. Ettől függetlenül a
Paypal-azonosító lattilad@lattilad.org (Szivárvány)

hurrákodik arra a szóra, hogy Brüsszel, brüszke magyarok
szent honérzelminek tiprai, kiknek alj üzelmi halltán hőkebel
lobbhaszik, röcskehes, fertés világzsidók, szóval tessék szépen
az ilyen fajúaknak távozni jobbra, szélső. Igen? Köszöntem.
Mert nem Brüsszel a lényeg, hanem az íróasztal. Tökmindegy, hol. Falu vagy város, Baranya vagy Oregon, EU vagy
UEFA, édesmindegy. A kibasznyik és a kibasznyica valahol
kerít magának egy íróasztalt, hozzá széket és titkárt vagy titkárnyicát, és munkához lát.
A munka fő ismérve, hogy van rá társadalmi igény. Mindegy,
hogy reszel, kalapál, vályogot vet, ás, esetleg dölettyűt mütilézik vagy parhankót vaborkál, lényeg, hogy a munkaadója valamiképpen bevételt tud realizálni az ő munkájából, ebből fizeti
az ő fizetését és járulékait, veszi a munkaeszközöket és a
nyersanyagokat, fűti, világítja a munkahelyet és adminisztrálja
mindezt.
Kivéve a kibasznyikot és a kibasznyicát.
Nyilvánvaló, hogy az íróasztal, a szék, a titkár vagy titkárnyica fizetése és az összes többi pontosan ugyanannyiba kerül,
akárki ül az íróasztal mögött, egy bérszámfejtő, egy tudós vagy
egy kibasznyik. A különbség az, hogy a bérszámfejtő munkája
hasznot realizál, ki lesznek számolva az alkalmazottaknak az ő
bérjeik, és se túlfizetés nem lesz, ami csődhöz vezetne, se elégtelen kifizetés. A tudós fölfedez vagy föltalál valamit, ami milliárdos haszon ötven százalékát hozza, tudniillik vagy igen,
vagy nem. A kibasznyik azonban nem hoz hasznot. Az intézmény látszólag pro bono tartja a kibasznyikot, mármint emberbaráti jóindulatból, hogy legyen szegénynek miből megélnie.
Valójában pro malo tartják, emberbaráti rosszindulatból. Hogy
kibasznyikoskodjon. Velünk.
A sütizős ugráncs ennek tipikus példája. Húsz évig mindenki
elvolt a sütiekkel. Persze akkor is voltak mániákusok, azok
mindig vannak, de nem sok vizet zavartak, röhögtünk rajtuk,
hogy mégis milyen sértéseket művelhetnének a sütiek a priváciánkban. Készséggel aláírom, hogy akkor akkor volt, most
meg most van, azóta rengeteget fejlődött a technika, és a sütikárok azóta nagyobbak lehetnek, mint a vaddisznókárok, pedig
annak agyara is van. No de mucikáim. Ha az erdőszélen elénk
ugrana egy fószer és elhadarná, hogy nagyon veszélyes vad-

disznók élnek odabent, és a továbbhaladással elfogadjuk az ezzel járó kockázatot, aztán minden harmadik fánál megint elénk
ugrana egy fószer ugyanezzel, és megint és megint, mégis ki
járna kirándulni?
A gyereket már kiöntöttük, de a fürdővíz még megvan. Ugyebár a valóban rossz szándékú sütieket kotyvasztó oldalak nem
ugráncsolnak semmilyen értesítést (ahogy a LAttilaD.org sem,
csak más okból: mi magasról teszünk a kibasznyikra, és szerencsére nem vonatkozik ránk a törvény), viszont a tisztességes,
becsületes weboldalak millióit elrondító ugráncsok csupán arról értesítenek, hogy a webmester annyira tiszteli az előírásokat, hogy hagyja összemocskolni a saját keze munkáját ezzel a
szeméttel, de hol van itt az a fene nagy privácia? Ha jön az ugráncs, hogy itten sütiek vannak, kérem, akkor esetenként két
gomb van, máskor csak egy, de ahol kettő, ott a másik csak arra szolgál, hogy infókat zúdítson ránk. Az a gomb hibádzik,
hogy „kösz, tartsd meg magadnak a sütiidet”. Én mondjuk fütyülök rá, hogy kapok-e sütit, de ha komolyan vesszük a kibasznyik játékát és a sütieket a priváciánk megsértése potenciális eszközének tekintjük, akkor igenis kell oda egy ilyen gomb.
De még akkor is odasöppeszt a motosz, hogy de most akkor
frankón biztosan nem rakott az az oldal sütiet a gépre?
Vegyünk egy életszerű esetet. Borzasztóan haragszom a
szomszédomra, ezért elmegyek az ékszerboltba, hogy vegyek
egy milliós nyakláncot, amit néhány kedves, gyengéd köszönő
sor kíséretében, díszcsomagolásban, virágcsokorral fogok eljuttatni a szomszédom tizenöt éves lányának, aminek folytán a
szomszédom agyfaszt kap. Belépek az ékszerboltba, ahol
nyomban elém siet a két kiváló szakember, a nemesfémek
szakértője és a briliánsok szakértője, de amikor már csak egy
méterre vagyunk egymástól, hirtelen közénk ugrik egy pirospozsgás, duci emberke fehér köpenyben, a kezében nagy tálca
sütemény, az arcán széles mosoly.
– Süteményt kér vagy a receptjét?
Elhárítanám, de nem lehet, ragaszkodik hozzá, bár a két kiváló szakember a háta mögött a nyakát nyújtogatja, hátha észreveszem őket, és igen, de a duci emberke lerázhatatlan. Cukorbeteg vagyok, laktóz- és gluténérzékeny, allergiás a mogyorófélékre, a csokoládéra, a vaníliára, az eperre, a fenilekre, keto-

nokra, észterekre és duci emberkékre, valamint kizárólag a
Hétszőnyű Kapanyányi Monyók Egyházának étkezési előírásainak megfelelő ételeket fogyaszthatom, ezért inkább a receptet kérem. A duci emberke hűségesen elmondja a kókuszgolyó
receptjét, aztán a számba töm egy ananászos fánkot, majd egy
egész dobostortát és egy almakrémes crème brûlee tortát à la
Rochefoucauld, mert ez egy exkluzív ékszerbolt. De van fejlődés, magyarázza közben a mellemen ülve és sütit nyomkodva a
számba, jövő héttől a sarki papírüzletben is tizenkét személyes
Sacher-tortát fognak adni.
S hogy milyen volt az élet, amíg nem jött a kibasznyik? Ó,
kérem, sokkal nyugalmasabb. Bementem az ékszerboltba és
nyugodtan tárgyaltam a két kiváló szakértővel. Közben odaóvakodott a fehér köpenyes, pirospozsgás, duci emberke,
diszkréten a táskámba csúsztatott egy tepsi zserbót és egy nagy
tál meggyes lepényt, némán, hogy ne zavarjon. Ráértem otthon
elfogyasztani, miután megvettem a milliós ékszert a szomszédom tizenöt éves lányának.
Így a szomszédom kapott agyfaszt, nem én.

2017.02.24.

Kis telefon, vastag ujj
Ha az olvasónak kicsi, de androidos telefonja és
vastag ujja van, valószínűleg nehezen ír szöveget a parányi képernyőn megjelenő még parányibb gombokon. A QWERTYUIOP sorban tíz
gomb van, az én telefonom (Mikróka) képernyője 45 milliméter széles, vagyis egy gombnak
4,5 mm szélesség jut. Ezek a gombok tényleg
nagyon picikék, ráadásul a billentyűzet elrendezése is logikátlan és vacak, a tíz ujjas billentyűzet korából maradt, márpedig ezen ugyebár nem próbálunk tíz
ujjal gépelni… és alig tud valamit. Az angol ábécé meg esetleg

még egy nyelv, ha beállítottuk, számjegyek, alapvető írásjelek,
slussz.
Ennél többet is tudunk.
Ez itt Mikróka képernyője az új billentyűzetemmel. Tessék számolni. Ha a képernyő szélessége 45 mm, és öt és
fél gombot helyeztem el
széltében, akkor 8,1 mm
jut egy gombnak. 1,8szer több, mint korábban. Ja, hogy nincs rajta
az összes betű? Ez is
probléma? Tessék a következő oldalon jobbra
levő képet megnézni.
A billentyűzet öt oldalból áll, amik közül a legalsó, a kék jelenik meg
indításkor. A bal oldali
nyilakkal lehet lapozni a kép irányában, körbe, vagyis a ⇑ a
liláról a kékre visz, a ⇓ pedig a kékről a li lára. Mindegyik oldalon van egy törlőgomb, fekete, ↤ jellel. Szóköz viszont csak a
kéken van, az üres gomb középen. A lilán van az ↵Enter, az ↻
ékezetesítő gomb, ami egy betű után megnyomva különböző
uúùûǔŭũüűūůủưųụṵṳȗȕǖǘǚǜʉʊʋṷṹṻứừữửự ékezeteket rak a betűre, csak győzd kivárni, amíg előkerül az az egy, amelyikre
szükség van; és van egy ↕ nagybetűsítő gomb, az egyetlen eszköz, amivel a nagybetűket el lehet érni. Szintén a betű után kell
megnyomni.

De ha még ez is túl kicsi, akkor lehet
olyat csinálni, ahol egy sorban négy
vagy három gomb van. Akár olyat is
lehet, mint a tévéken és videómagnókon a csatornák nevének beállítására
szolgáló eszköz, hogy két nyíllal előre-hátra lehet pörgetni az ábécé betűit,
számokat, jeleket. Csak itt egy kiinduló betűt mindenképpen be kell írni, és
az Enternek meg a törlőgombnak külön kell szerepelni. Vagyis öt gomb,
de ha egy sorba tesszük őket, akkor
nem lesznek nagyobbak, mint a mostaniak; két sorba kell őket rakni. Kétszer két és fél az Best-matematika szerint hat, így ni:

Ezek már tényleg piszok
nagy gombok, 18, illetve 9
milliméter szélesek. Működik, kipróbáltam.
Ja, hogy mindkét módszer őrült lassú? Miért, a
legelső képen mutatott
mikroszkopikus QWERTY
billezet nem lassú?

2017.03.19.

Módosítok
Megint fölmerült a szokásos problémám, hogy többféle betűre
lenne szükségem, mint amennyit a billentyűzet szolgáltatni tud,
és nincs hova tenni őket. Ez egy tragédia, hogy a műanyag
gombok egyszer s mindenkorra behatárolják a lehetőségeket,
azazhogy évtizedekkel ezelőtt határolták be, amikor az amerikaiak még nem is gondoltak arra, hogy az angolon kívül léteznek nyelvek. Az első PC-billentyűzet harminchat éve született,
de azt is korábbiak ihlették.
Én ugye magyar kiosztást használok, a saját kis programom
csinálja, minden szükségeset tud, nagyon szeretem. Egy baj
van vele. Ha néhány tucatnál több idegen betű kell pár percen
belül, akkor a sok dögbill már fárasztó tud lenni. A nyelvtanuláshoz van nekem egy kis szószedetem, és azt írogatni azért
már nem kényelmes.
Egy lehetséges megoldás, hogy csinálok egy lett billentyűkiosztást, persze nem ilyet:
ū g j r m v n z ē č ž h ķ
š u s i l d a t e c
ģ ņ b ī k p o ā , . ļ
(és legfelül jobbra külön az f), mert ehhez azért lettnek kellett
volna születni, hanem valami effélét:
ī 1 2 3 4 5 6 7 ģ ķ ļ ņ š ž
q w e r t y u i o p č ū
a s d f g h j k l ē ā
z x c v b n m , . De egyelőre úgy gondoltam, hogy mégse. Kevesebb folyamatos lett szöveget írok PC-n (egyelőre), mint olyan magyart,
amiben a lett szavak, nevek csak szórványosan fordulnak elő.
A szótárhoz kifejezetten nem lett volna praktikus, ha soronként
kétszer kiosztást kell váltani, akármilyen gyorsan megtörténik
egyetlen gombnyomásra. Akkor már inkább a magyarra tegyük
a lett betűket is, az nem csekély tornamutatvány lenne:

ű ā ē ī ū č š ž ģ ķ ö ü ó í
q w e r t y u i o p ő ú
a s d f g h j k l é á
z x c v b n m ļ ņ Használtam én olyan szlovák kiosztást is, ahol a ĺ és ľ betűk a
Q és W gombokon voltak, mert ott tudtam őket elhelyezni. De
egyelőre mégsem lettesített magyar kiosztást csináltam, már
csak azért sem, mert a cseh kedvéért további hét betűt kellett
volna elhelyezni (és ha már liba, legyen molett, a szlovákhoz
még azon felül ötöt), plusz hatot az eszperantóhoz, ezeket azért
valamennyire mégiscsak használom. Persze ezek már lehetnének külön kiosztásokon, de ha cseh szószedetet akarok csinálni
(azazhogy már van, csak most nem nyúlok hozzá), akkor mégiscsak kétnyelvű gombozat kell ahhoz is, efféle:
ű ď ě ň ť č š ž ř ý ö ü ó í
q ů e r t y u i o p ő ú
a s d f g h j k l é á
z x c v b n m , . Amúgy ez se kényelmes ám, csak szólok. No, de ideje rátérnem, hogy mit csináltam ehelyett. A Best’s Board módosítógombját vettem kölcsön, azaz írtam egy programkát, aki ezt
csinálja. (A módosítógomb egyébként a myKBD-ből származik, mint a Best alapelveinek nagy része.) AutoItben írtam, és
egészen egyszerű. Csak a lett, cseh, szlovák és eszperantó betűket tartalmazza, és az Insert gombbal működik, amit az alapbetű után kell megnyomni, és átváltja ékezetesre; többszöri
nyomásra cserélgeti az ékezetet. A készlet bővíthető, a nagybetűket nem is kell beleírni, magától kezeli. Alt-Inserttel kikapcsolható, amikor másra kell az Ins gomb.
HotKeySet('!{ins}', 'toggle')
Global $list
$list = 'aāä cčĉ dď eēě gģĝ hĥ iī jĵ kķ lļľĺ oô nņň
rřŕ sšŝ tť uūŭů yý zž'
Global $toggle = False
toggle()
$list = StringSplit($list, ' ', 2)
While True
Sleep(1000)
WEnd

Func modifier()
Send('+{left}+{del}')
$char = ClipGet()
$upper = False
If AscW(StringUpper($char)) <> AscW($char)
Then $upper = True
For $string In $list
$i = StringInStr($string, $char)
If $i Then
$i = $i + 1
If $i > StringLen($string)
Then $i = 1
$char = StringMid($string,
$i, 1)
ExitLoop
EndIf
Next
If Not $upper Then $char =
StringUpper($char)
ClipPut($char)
Send('+{ins}')
EndFunc
;==>modifier
Func toggle()
If $toggle Then
HotKeySet('{ins}')
Else
HotKeySet('{ins}', 'modifier')
EndIf
$toggle = Not $toggle
TraySetIcon('modifier_' & $toggle & '.ico')
EndFunc
;==>toggle

Két ikont is csináltam hozzá:
modifier_true.ico
modifier_false.ico

2017.03.25.

A szárny
A szerződést január elsején, Mr. Richman nyolcvanötödik születésnapján írták alá. A határidő szoros volt, de tartható, Mr.
Builder teljes felelősséget vállalt az építkezésért. Májusban, a
néhai Mrs. Richman születésnapján felavatják a nevét viselő
gyermekkórházi szárnyat. Mr. Richman bankárai átutalták a
hatalmas pénzösszeget, Mr. Richman titkára, Mr. Penn pedig
várta a híreket.
Egészen március elsejéig, amikor bement a betegágyban fekvő Mr. Richmanhez és azt mondta:
– Baj van a kórházi építkezéssel, főnök. Mr. Builder visszautalta a teljes összeget.
– Most?! Márciusban?! Miért?!
– Utánanézek, főnök.
Mr. Penn utánanézett. Mr. Builder tökéletes értetlenséggel fogadta a hírt. Ő nem utalt vissza semmit. A cégnél ő volt az
egyetlen ember, aki ilyen összegű kifizetésről rendelkezhetett,
de magát az építkezést természetesen nem ő vezette, hanem
Mr. Leader, aki viszont tudott a dologról. Vörös arccal magyarázta Mr. Penn-nek.
– Egyszerűen nem tehettem semmit. A számítógép visszautalt
mindent, az utolsó centig. Most írom a jelentést Mr. Buildernek, egy órán belül ő is tudott volna róla.
– Hagyja azt a jelentést. Azt mondja meg, miért utalt vissza a
számítógép.
Mr. Leader előkeresett egy paragrafust az építési törvényben.
A bank erre való hivatkozással küldte vissza a pénzt, átnyúlva
Mr. Builder feje fölött. Mr. Penn figyelmesen végigolvasta, és
konzultált Mr. Richman ügyvédjével, Mr. Law-val is, aki bólintott.
– A törvényben az áll, hogy ha az építkezést nem kezdik meg
a kitűzött határidőn belül, akkor a szerződés semmis, a teljes
összeg visszajár.
– De miért nem kezdték meg az építkezést?! Két hónap telt
el!

– Derítse ki, és máris írom a keresetlevelet.
– A főnököt nem érdekli keresetlevél. Föl akarta avatni azt a
szárnyat két hónap múlva.
Mr. Penn és Mr. Leader kiment az építkezés helyszínére, ahol
meglehetős sürgölődést talált, munkagépek szaladgáltak ideoda, de egyetlen darab falat se találtak. Volt egy csomó hordozható konténer, amelyekben a munkások laktak, az egyik volt az
iroda, itt találták meg a művezetőt, Mr. Bosst.
– Így van. Rengeteget dolgozunk, de egyetlen téglát se sikerült még lerakni. Ezt őszintén be kell vallanom.
– Két hónapja el kellett volna kezdeniük – felelte Mr. Penn.
– De hát elkezdtük, titkár úr.
– És hol van az eredménye?
– Nézze – mutatott ki az ablakon Mr. Boss. – Látja azt a
munkagépet?
Egy talajgyalu tolatott el sietve az ablak előtt.
– Ez a gép ma reggel még működésképtelen volt. Amint látja,
már megy. Hamarosan a lapátjait is mozgatni tudja majd.
– Nem értem – hökkent meg Mr. Penn. – Mr. Richman adományának összegét eleve úgy számítottuk ki, hogy az összes
munkagép vadonatúj lehessen. Miért használnak szervizelésre
szoruló gépeket?
– Ez egy vadonatúj munkagép, uram. Éppen ez a baj.
– Éspedig?
– Nézze. Ennek a talajgyalunak három kormányozható tengelye van. Egy középső lapátja, amely leereszthető, oldalra tolható, elforgatható, elbillenthető. Egy frontális lapátja, amely…
– De kérem, csak nem akarja mindezt végigsorolni?!
– No látja, milyen sok. Harminckilenc funkciója van. Ezeket
összesen tizenkét kicsi számítógép irányítja, azért ilyen sok,
mert a nagy géptesten nem lenne biztonságos, ha túlságosan távolra kerülnének a kontrollerek az általuk vezérelt mechanikától. Nekünk negyvenhét kisebb-nagyobb munkagépünk van,
amiken pontosan hatszázhuszonhárom ilyen kontroller üzemel.
– No és?! – kérdezte Mr. Penn egyre türelmetlenebbül.
– Nos, ezt a munkagépet Mr. Crane egy héttel ezelőtt emelte
le a kamionról.
– Csak egy hete? Már két hónapja üzemelnie kellene!

– Még egy perc türelmét kérem, rögtön meg fogja érteni. Mr.
Crane kezeli a darut, ami leveszi a munkagépeket a kamionról,
és leteszi az úgynevezett beüzemelő téren. Itt Mr. Driver feltölti a munkagépet üzemanyaggal és behelyezi a számítógépeket
működtető akkumulátorokat. Ez beletelik némi időbe, mert az
akkumulátorok a legkülönbözőbb helyeken vannak, mindig a
számítógép közelében, így kívánják a biztonsági előírások.
Munkagépenként körülbelül egy óra. Amikor ez megvan,
mindegyiken installálja a rendszerszoftvert. Ez minden számítógépnél mintegy félóra, vagyis ennél a talajgyalunál körülbelül hat órába telt. Mr. Driver reggel hatkor kezdett hozzá, most
délután három, és amint látja, már megy.
– De azt mondta, hogy a lapátjait még nem tudja mozgatni.
Mármost ha Mr. Driver hét órára betette az akkumulátorokat,
aztán hat óra hosszat rendszerszoftvert installált, akkor két órával ezelőtt készen volt mindennel.
– Nem, uram, csak az installálással. Amikor ez kész, akkor a
számítógépek becsatlakoznak a netre és letöltik a rendszerfrissítéseket. Ez munkagépenként öt-hat óra alatt megvan, köszönhetően Mr. Richmannek, aki a leggyorsabb nethozzáférést biztosította nekünk, minthogy egy-egy számítógépnek több száz
giga adatot kell letöltenie.
– Mire kell több száz giga adat egy olyan számítógépnek, ami
egy talajgyalu lapátját vezérli?
– Ezt mi is szeretnénk tudni, Mr. Penn.
Mr. Penn felkereste a munkagépek számítógépeit vezérlő
operációs rendszert kifejlesztő szoftvercég főmérnökét, Mr.
Wire-t, aki bólintott.
– Ez valóban probléma, uram. De a biztonsági előírások megkövetelik, hogy ha bármi változik az operációs rendszeren, akkor a gépek újra töltsék le és installálják az egészet. Mármost
legutóbb kicseréltünk egy nyelvi modult a rendszerben, szerintünk hasznos fejlesztés, számos olyan nyelvet integráltunk,
mint a kabyle, a pitjantjatjara, a cahur és a hiligaynon.
– Ennek módfelett örülök, de milyen jelentősége van ennek
egy talajgyalu lapátját vezérlő számítógépen?
– Hát ott éppenséggel semmilyen. Ezt belátom. De az operációs rendszer egységes, ami rengeteg előnnyel jár. Mellékes
hátrány, hogy a talajgyalu számítógépének le kell töltenie pél-

dául azt a tízgigás programcsomagot, ami a repülőgépek robotpilótáját és a vezető nélküli gépkocsikat egyaránt képes irányítani, meg azt a hat gigát, amit a nyerőautomaták vezérlőszoftvere képvisel, és még sok más effélét. Nekünk is vannak ebből
problémáink. Nézze csak.
Mr. Wire egy kis készüléket mutatott Mr. Penn-nek, amelyben valami fekete, lapos tárgy volt.
– Ez egy kenyérpirító. Négy perc alatt megpirít egy szelet kenyeret. Amikor reggel bekapcsoltam, egyúttal aktiváltam a processzort is, amely bekapcsolta a fűtőszálakat és becsatlakozott
a netre. Talált egy rendszerfrissítést, tehát letöltötte. Sajnos a
biztonsági előírások megkövetelik, hogy a processzor semmi
egyebet ne csináljon, amíg az operációs rendszert letölti, mert
máskülönben kalózprogramok avatkozhatnának a letöltés folyamatába. Ez okozza egyébként azt is, hogy az utcákon rendszeresen leállnak a gépkocsik. A kenyérpirító azonban nem állt
le, mert a programban az áll, hogy amíg a fűtőszálak a kellő
hőmérsékletet el nem érték, addig üzemelnie kell, máskülönben
félig pirított kenyeret kapnánk. Mire azonban ezt a hőmérsékletet elértük, a kenyérpirító már a letöltésnél tartott és nem kapcsolhatta ki. Jelenleg egy orvosi diagnosztikai komputerrendszer vezérlőszoftverét installálja, azt hiszem, estére kész lesz
vele és kivehetem a széndarabot.
– Várjon már. A félig pirított kenyér is használhatóbb lenne,
mint az a teljesen szénné égett roncs, amit ez produkált.
– Így van, Mr. Penn, de hát a szoftverekben mindig vannak
apróbb logikai hibák. Ön most felismert egy hibát a kenyérpirító működésében, amit természetesen mint főmérnök mindjárt
jelenteni fogok a szoftverfejlesztőknek, akik haladéktalanul ki
fogják javítani.
– És ezáltal keletkezik egy új szoftververzió.
– Természetesen.
– És ezt az összes gép le fogja tölteni.
– Magától értetődik.
– És a kenyérpirító szoftverének javítása miatt le fognak állni
a kocsik az utcákon.
– De csupán mintegy félórára, Mr. Penn, azoknak sokkal
gyorsabb processzoruk van, mint ennek a kis kenyérpirítónak.

Mr. Penn ismét bement főnökének betegágyához és jelentett
mindent, amit megtudott. Mr. Richman nyolcvanöt éves korában is még birtokában volt annak a képességnek, amely oly
sokszor segítette üzleti karrierjében: ragyogó fejszámoló volt.
– Mr. Penn, önt becsapták – közölte. – Az lehet, hogy emiatt
jelentősen késett az építkezés megkezdése, de az eltelt idő több
mint kétszerese annak az időnek, amit azoknak a munkagépeknek a rendszerfrissítése igényelne. Már rég építkezniük kellene.
– Igen, főnök, ha csak a munkagépekről lenne szó – felelte
Mr. Penn. – De előzőleg frissíteni kellett a munkagépeket szállító kamion és az óriásdaru szoftverét is, valamint azokat a
szoftvereket, amelyek Mr. Wire, Mr. Driver, Mr. Crane, Mr.
Boss, Mr. Leader, Mr. Builder, Mr. Law és az én üzemeltetésemet végzik.

2017.04.03.

Betűlezserség
Összefutottam egy World System Teletext nevű rendszerrel,
amit egyébként kölökkoromban is ismertem már képújság néven, amennyire tudom, ma is üzemel. De érdekes dolgot figyeltem meg. Van a cikkben egy lista az 1981-ben használt változat
jelkészleteiről. Tizenháromféle jelkészlet, összesen tizenkilenc
megnevezett nyelv. Kicsit számolgattam. Hány betű is ez
jelkészletenként?
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1A

szerb nyelvet elsősorban cirill betűkkel írják, de mivel
más cirill betűs nyelv nincs említve, nyilván a latin betűs szerbről van szó, amit akkoriban a horváttal egy nyelvnek tekintettek
és szerbhorvátnak nevezték.
2 A svédhez és a finnhez fölvettem az ábécében nem szereplő, de idegen nevekhez gyakran használt betűket is. Persze nem
tudom, hogy a valóságos jelkészletben benne voltak-e.
3 A török ábécében a kis pontos i nagybetűvel is pontos: İ.
Ugyanakkor van egy másik, ami kicsiben és nagyban is ponttalan: ı, I. Vagyis ugyanannyi nagybetű van, mint kicsi, csak a
kis- és nagybetűk közötti gépi átváltásnál kell külön programrészt írni erre.
Egyes kódlapoknál több nyelv is szerepel, ezeket összesítve
ezt kapjuk:
cseh és szlovák
lett és litván
portugál és spanyol
szerb, horvát és szlovén
svéd és finn

12345678901234567890
áäčďéěíĺľňóôŕřšťúůýž
āąčēėęģķīįļņšūųž
áàâãçéêíñóõúü
ćčđšž
äåéšöž

A leghosszabb a cseh és szlovák, húsz darab. Legalább húsz
(nagybetűkkel együtt negyven) ékezetes betűnek biztosan volt
hely a kódlapokon. Akkor tessék mondani, miért kellett tizenháromféle, ráadásul így?

Mert az észtet külön venni a svéd–finntől tiszta hülyeség,
amikor az én kibővített változatomban is csak hat betűt tartalmaz, és észthez már csak egyetlen õ betű kell. Ebbe fölvehetjük
a németet, sőt a törököt is, és még mindig csak ekkora betűsort
kapunk: äåçéğıöšßüž, 11 darabot. És ennek is megvan az értelme, hiszen német nevek gyakran előfordulnak más európai
nyelveken írt szövegekben, de török nevek pont a németben
gyakoriak, a Németországban élő sok török miatt.
Ha a franciát egyesítenénk az olasszal, az még mindig csak tizennyolc betű (àâçéèêëìîïóòôœùüûÿ), és ehhez akár hozzávehetjük a románt, már csak három további betűt ad (ă, ș, ț), az
huszonegy. Ennek a három nyelvnek is meglehetős kapcsolatai
vannak egymással.
Ha pedig a cseh–szlovákhoz hozzátesszük a szerbhorvát–
szlovént, akkor huszonkét betűt kapunk, és már elég közel vagyunk egy latin betűs pánszláv kódlaphoz; még hat lengyel betű, és az is megvan.
Én ugyanis nem hiszem, hogy pont húsz betűnek jutott volna
hely a teletext rendszerében. Ennyi a legnagyobb ismert betűkészlet, de ahol jut hely húsz betűnek, juthat többnek is. Nézzük meg, hány betűt ad az összes eddig felsorolt nyelv.
áàâäãåāăąćčçďđéèěêëēėęğģíìîïīıįķ
ĺľłļńňñņóòôöõœŕřśšșßťțúùüûůūųýÿźžż
Hatvanhat darab. Erről már elhiszem, hogy az egész együtt
nem férne el, mert a nagybetűkkel együtt ez százharminckettőt
tesz ki, és léteztek kezdeményezések, amikor a nyolcbites kódlap első felét a „normál” jelkészlet tette ki, és a második felébe
tették az egzotikumokat, vagyis mindent, ami nem az angol
nyelvhez kell. Az pedig csak 128. De semmi sem kötelez minket ennek betartására, 128 kódhely sokkal több, mint ami a sima számítástechnikai angolhoz kell, márpedig már csak néhány
betűnk hiányzik egy komplett összeurópai készlethez: æ, ø
(dán, norvég), az æ mellé még þ, ð (izlandi), ċ, ġ, ħ (máltai), no
meg ő, ű (magyar). Ez hetvenötre emeli a készletet, nagybetűkkel együtt százötvenet kapunk; ezt is be lehet szorítani, ha fontos.
De nem fontos. Miért is lenne fontos?
A probléma nem egyedi. Ez a teletextrendszer ugyanabban a
felfogásban készült, mint a legtöbb számítógépes jelkészlet a

nyolcbites korszakban, sőt – más szempontból – a Unicodekorszakban is. Ez a felfogás körülbelül így önthető szavakba:
„Tegyük be egy adott nyelv vagy nyelvcsoport betűit a jelkészletbe, és kész. (Nyelvcsoport az, amit mi ekként definiálunk.)
További teendőnk nincs. Ha a kódlapot egy másik kódlap módosításával készítjük, amely már tartalmazza más nyelvek ékezetes betűit, akkor a sajátjainkat tehetjük az idegen ékezetes betűk helyére is.” Így például a magyarok fogták a DOS 437-es
kódlapot, ami valaha a PC-k alapértelmezett kódlapja volt (sőt
ma is az, csak nem látszik), és kicserélgettek benne betűket, az
ô helyett lett az ő, û helyett az ű, Å helyett a nagy Á stb. Csak
így persze az eredeti francia, svéd, olasz betűket nem lehetett
használni. A többnyelvű számítógép nem volt cél, a legtöbben
megelégedtek azzal, ha a gépük az ő nyelvüket tudta, és nem
zavarta őket, hogy mennyi hely van még a jelkészletben, ahová
más nyelvek ékezetes betűit lehetne tenni. Csakhogy ez azt
okozta, hogy a gépek csak egy (esetleg két) nyelven tudtak szöveget kiírni. A példabeli teletext például, ha Prágában használták és ennek megfelelően cseh és szlovák kódlapra volt állítva,
nem tudott helyes ékezetekkel közölni egy hírt arról, hogy a
Nemzeti Színház műsorra tűzött egy Molière-darabot, mert az è
betű ebből a kódlapból hiányzott. Lehet, hogy volt mód az elérésére, esetleg be lehetett rajzolni az ékezetet, de akkor az
pluszmunkát jelentett, amit bizonyára nem végeztek el mindig.
És hát sok rendszerben nem is volt mód a kódlapban nem szereplő betűket használni. (Például a DOS-os PC-ken csak akkor
lehetett átrajzolni a betűket, ha már a szupermodern VGA kártyája volt az embernek.)
Az én munkámhoz nem lett volna elég a képernyőn átrajzolni
a jelkészletet, hiszen amit csináltam, abból nyomtatott könyv
lett; valójában nem is számított, hogy én milyen jelet látok,
azokat a nyomdagépen kellett definiálni. De ott is ugyanez volt
a probléma. Ugyanaz a kettő, mint mindenütt. 1. A gépnek tudnia kell a szükséges jeleket, éspedig ha adott nap a szerkesztőségből érkezik egy cikk, amelyben idegen betűk, matematikai
jelek, akármilyen egyéb cifraságok vannak, azokat aznap a
gépnek már tudnia kell. 2. A szerző vagy a szedő gépének,
vagyis annak, ahol az első digitális szövegváltozat létrejön,

szintén tudnia kell ezeket, vagy valami helyettesítő jelet, és azt
meg is kell nyomni.
A nyolcbites jelkészletek idején a hangsúly az első részen
volt; ha a példabeli teletext svédre volt állítva, és nem volt rajta
á betű, akkor márpedig nem volt és kész. Évekig svéd åbécével
jelent meg a képujsåg a magyar tévénézök képernyöjén, viccelödtünk vele, jokat vigyorogtunk a kerékbe tört anyanyelvünkön, aztån megszoktuk. Amikor néhány évvel késôbb a DOSos nyomtatók kalapos betûket nyomtattak, és mindenféle sajtótermék így jelent meg, mert így olcsóbb volt (még néhány évvel késõbb a windowsos nyomtatók már tildét raktak a hosszú
õ-re), akkor már nem is vigyorogtunk, legyintettünk. Megszokja az ember. Arany János még szívszélhűdést kapott volna tőle.
Aztán később áttolódott a hangsúly a jelek elérésére, mert a
jelkészletben már nagyrészt megvoltak – elterjedt a Unicode,
szerintem kínkeserves lassúsággal. De ma már végre megvan.
És most? Tudunk írni nyelvekül? Én tudok, mert megoldom
magamnak, hogy tudjak, de a Facebook ma is tele van emberekkel, akiknek olyan egzotikus és számítástechnikailag nehezen feldolgozható anyanyelvük van, mint például a magyar, ès
vagy telefonon ìrnak mindenfèle õsszevissza nyugat-euròpai
êkezetes betũt, vagy semmilyet, akar PC-n, akar tablagepen,
mert az angolul van es semmilyen ekezetet nem tud. Pontosabban ők nem tudnak róla, hogy tud. És nincs bennük motiváció,
hogy hát talán ezt a problémát meg kellene oldani.
Pedig anélkül már a teletext idejében se ment. A teletext tervezőiben feltehetően arra volt motiváció, ami általában lenni
szokott, hogy hát most a Svensson és Társa rendelt tőlünk tízezer teletextet, ők Stockholmba és Helsinkibe szállítanak, akkor tudjon a gép svédül és finnül. Dánul már fölösleges, mert
oda ezekből nem szállítanak, és miért akarná valaki leírni akár
Svéd-, akár Finnországban, hogy François? Hívnak így egyegy politikust vagy színészt, akiről hírek szólhatnak, és a teletext pont hírekhez való? Hívnak, többet is. És akkor mi van?
Kit érdekel?
Inkább legyen benne angol kódlap. Történetesen angolul az
összes többi nyelv kódlapjával hiánytalanul lehet írni, mert az
angolhoz csak az ékezet nélküli betűk kellenek, és teljesen
mindegy, hogy azokon túl milyen betűk állnak rendelkezésre,

nem kell őket használni. De kell egy külön angol kódlap, amiből eltávolítanak minden nem angol betűt, mert az angol customer bizonytalanul néz az ékezetes betűkre, mit keresnek efféle
űrlények az ő számítógépében, ő ezeket nem akarja. Éppen
úgy, ahogy a DOS 852-es kódlapját is harsány hahota fogadta
Magyarországon, mit képzelnek Microsofték, hogy az ő szépséges magyar betűik majd cseh, szlovák, német, horvát, lengyel, román és albán betűkkel fognak egy levegőt szívni? Hiszen ezeknek a népeknek a felével utáljuk egymást!

2018.12.13.

Tartósság
Annyira jó látni, hogy egy nyolc-tíz éve szekrényben heverő,
legalább húsz éve gyártott gép
– egyetlen pöccintésre, azonnal indul,
– nem kell BIOS-elemet cserélni vagy újraformázni a wincsijét, de még a dátumot beállítani sem,
– nem kell mindent tűvé tenni kompatibilis hardverek után,
– nem kell szánakozva nézni az ősrégen elavult grafikát és a
parányi memóriát,
– nem kell töprengeni, hogy is kell ezzel a netre csatlakozni
vagy csak elindítani egy programot.
Igen! Valaha tudtak még hajszárítót csinálni!

2018.12.26.

Medúzák
a számítástechnikában
Úgy érzem, kezd kiveszni a programozókból az a különleges
képesség, ami valaha az Elite pár tucat kilobyte-jában csillagrendszerek százait helyezte el: a gondolkodás.
Karácsonyra Sweetie új kártyát kapott, 256 gigásat, igazán
megérdemelte. (Ötvenezer a markecben, ezek nem tudják, hova
legyenek jódolgukban, a feléért vettem a kedvenc üzletemben,
aminek tulajával épp a minap beszéltük meg, hogy őnekik nem
éppen a legalacsonyabbak az áraik, mást kapok ehelyett. Például azt, hogy szenteste ideautózott és saját kezűleg elhozta a
stuffot!) Mármost mi történik, ha egy Android gépen kártyát
cserélünk? Anno brekeke a DOS alatt úgy hívták a cserélhető
meghajtót, hogy A: és B: (a CP/M-től örökölt módon, vagyis
ezt 1974-ben találták ki, hacsak nem volt egy korábbi oprendszer, amiben már szintén így volt, nem tudom). Ez a meghajtónak volt a neve. Mindmáig így van a windowsos gépeken, a főwincsi C:, és az angol ábécé huszonhat betűjével lehet gazdálkodni (nekem valaha volt úgy is a gépem, hogy a wincsiket J:,
K:, L:, M: betűk jelölték). Ha van egy F: jelű pendrive-om,
DVD-m, kártyaolvasóm, akármim, kihúzom és egy másikat rakok a helyére, azt ugyanúgy F:-nek fogják hívni.
Nem így Androidon, mert jött egy kreatív menedzser és alkotott valami nagyon eredetit és nagyon biztonságosat. A kártyának most már nyolcjegyű hexakódja van, D4C3-EA62, teszem
azt. Hogy miért pont nyolcjegyű, azt nem tudom; négy byte ahhoz sok, hogy az egy-egy felhasználó birtokában vélhetően valaha lehető összes kártyának egyedi legyen, ahhoz viszont kevés, hogy a világ összes kártyáját egyedileg azonosítsuk (hiszen ez csak négymilliárd kártya, nem vagyunk még felkészülve arra, hogy mi lesz, ha Kongóban és Amazóniában minden
erdei kunyhóban öt-hat kártya hever szanaszét – lásd még a
tényt, hogy a bankátutalások egyedi azonosító kódjai akkora
számsorok, hogy ha a Földön élő minden ember, cég és intéz-

mény másodpercenként csinál egy átutalást, akkor az összes lehetséges kódot kimeríteni eltart pár millió évig). Nem kétlem,
hogy a jövő a harminckét jegyű hexakódos kártyaazonosítóké,
bár én szívem szerint Unicode-ban írnám le őket, mondjuk lehetne az egyik kártya azonosítója ‰ċɯ ऋ њ 森 巨 , ez sokkal
könnyebben megjegyezhető, mint a hosszadalmas 625A8CAD-E036-DA32-CE6A-BA14F-DBCC-9863.
Szóval van a jelenleg még csak nyolc hexajegyű azonosító,
ami a kártyát azonosítja, nem pedig azt, amibe tesszük. Amikor
ugyanis a kreatív menedzser ezt kitalálta, nem volt kéznél egy
számítástechnikus, aki alkalmazta volna a szükséges eljárást
(fejbe verni, a helyét behinteni sóval). Azzal, hogy kártyát cserélünk, adatokat nem feltétlenül cserélünk. Több órába telt hatvan gigát fölrakni a régi kártyáról a wincsire, melléjük tenni
kábé még egyszer annyit és lerakni az új kártyára, de ezzel még
nem vagyunk meg, mert az összes programban, aminek dolga
van a kártyával, át kell írni a régi kártyaazonosítót az új kártyaazonosítóra, persze pötyögve, hiszen az ES File Explorerben
nem lehet kimásolni a kártyaazonosítót, az Ebookdroidban nem
lehet a keresendő könyvtárakat könyvtárfából kikeresni, tehát
tanuld meg a nyolc hexaszámjegyet és másolgasd kézzel, úgy
kellett, mersz még egyszer kártyát cserélni?!
No meg persze minden egyes programban, aminek dolga van
a kártyával, engedélyeztetni kell az új kártya láthatóságát. Ez
irtózatosan biztonságos, magyarázta a kreatív menedzser a céges barbecue-partin, sajnos a koktél után és a sajtburi előtt, pedig a sajtburi után és a koktél előtt kellett volna, sőt legjobb lett
volna, ha kreatív menedzsernek kizárólag hívő muszlimot vesznek föl, aki nem iszik alkoholt, szóval ez irtózatosan biztonságos, magyarázta, mert ha nincsen engedélyezve a kártya látása,
akkor a rendszer egyáltalán nem látja a kártya tartalmát és így
meg vannak védve az adatok, meglesz a prémium, főnök?
Meglett a prémium, mert a főnök sem értett a számítógépekhez, és nem volt kéznél egy számítástechnikus, aki alkalmazta
volna a megfelelő eljárást (fejbe verni, a helyét behinteni sóval), miután, vagy akár mihelyett megkérdezi, hogy mégis mitől akarná a felhasználó védeni a saját adatait a saját gépébe rakott saját kártyáján, netán önmagától-e, és mit ér ez a védelem,

amikor a legelső alkalommal a gép megkérdezi, hogy hát az
engedélyt megadjuk-e, természetesen megadjuk, és innentől a
kártya pontosan ugyanannyira van védve (mitől?), mintha soha
semmiféle védelem nem létezett volna. Azokban a programokban, ahol engedélyeztük. Amiket korábban írtak és még nem
tudnak engedélyt kérni maguknak, azok innentől nem mennek,
és ha a dev azóta meghalt, akkor innentől lejátszottál, a szoftver nem fut többé. Majd húsz év múlva írnak emulátort.
Szóval rátettem a kártyára némi adatot, köztük óvatlanul egy
magazint, ami egy könyvtárba úgy van berakva, hogy évenként
külön alkönyvtárakba tettem, ennek PC-n nincs jelentősége, áttekinthetőbb, azazhogy Androidon sincs jelentősége, kivéve az
Ebookdroidot, ahol minden egyes alkönyvtár külön polc, vagyis ha van húsz alkönyvtárban kétszáz alalkönyvtár és azokban
ötezer alalalkönyvtár meg azokban hatvanezer alalalalkönyvtár,
az összesen (számítástechnikus vagyok, nekem számokat öszszeadni derogál, csinálja meg az olvasó saját magának) állati
sok könyvtár, és az mind egy-egy külön polc, úgyhogy ha a negyedik főkönyvtárra vagyok kíváncsi, akkor előbb végig kell
lapoznom az első háromnak mind a negyvenkétezer alkönyvtárát. Ugyanis amikor az Ebookdroid könyvtárstruktúra-kezelő
rutinját megírták, akkor nem volt kéznél egy számítástechnikus, aki alkalmazta volna a megfelelő eljárást (fejbe verni, a
helyét behinteni sóval), vagy legalább szólt volna, hogy ha már
föltalálták a könyvtárstruktúrát, akkor mi a billgétsznek nem
lehet azt rendeltetésszerűen alkalmazni.
Ezért, én kis naiv, gondoltam, akkor kisimítom azt a magazintartalmú könyvtárat, összemásolom a több száz alkönyvtárat
egybe. Aha, persze. Total Commanderben ez két gombnyomás,
ES File Explorerben lehetetlenség, ilyen extraszuper csodaságokat eszükbe nem jutott volna implementálni. Egyenként
menjen a polgár és kopipasztázzon. Letöltöttem még egy filekezelőt, az se tudott ilyet, jobban mondva ilyet se, meg az alternatív megoldást se, hogy akkor töröljük az egészet a kékhalálba. Könyvtárat törölni, amiben van tartalom? Ki látott már
ijedt? Ez szigorúan lehetetlenség a 3-as DOS-tól a 2018-as
Androidig. Akarom mondani csak ebben a kettőben. Mindenütt
máshol sima ügy. Mert nem volt kéznél egy számítástechnikus,

aki alkalmazta volna a megfelelő eljárást (fejbe verni, a helyét
behinteni sóval).
Másrészt viszont azt is gondoltam, hogy megnézem, van-e
program, ami tudja azt, hogy az alkönyvtárakat alkönyvtárakként mutassa, ne a szülőkönyvtáraikkal egyenrangú polcokként. Úgy értem, ha van egy Magazin nevű könyvtáram, ami
különféle magazinokat tartalmaz alkönyvtárakban, és a Magazin mellett egy Nyelv nevű, akkor a kettő között szeretnék
anélkül átjárni, hogy végig kelljen közben lapozni a magazinos
alkönyvtárak sokaságát. Hát volt egy, de egész csomó programot kipróbáltam, és elveszett, hogy melyik volt az. Az úgy csinálja, hogy mutat egy könyvtárnyit, rajta külön gombokként az
alkönyvtárai, csakhogy nem lehet lapozni a testvérkönyvtárak
között, könyvtárfából választani lehet. Csak ez a program végül
kiesett a pikszisből, mert nem töltötte a tömbnyeleket, és minden könyv egyforma szürke kocka volt.
Úgyhogy többet ésszel, mint erővel: mivel nekem a Magazin
alatt van sok alkönyvtáram, azt áttettem a névsor végére, mert
akkor nem kell átlapozgatni őket, ha nem konkrétan rájuk vagyok kíváncsi. Hogy kerül egy M betűs könyvtár a névsor végére, ha a program csak ábécérendben hajlandó mutatni őket,
és vannak nevek N-nel, S-sel, T-vel is?
Hát kicseréltem a kezdő M betűt cirill M betűre, mielőtt jön
egy számítástechnikus, fejbe ver és a helyemet behinti sóval.

2018.12.29.

Segítőkészség
A repülőn Mézgáné Rezovits Paula rácsodálkozott a stewardessre, hogy milyen sok poharat egyszerre visz ki. És semmit
le nem ejt. Erre a stewardess: „Eight? Whisky?” És máris hozott nyolc whiskyt. Nem tudom, mit mondhattunk éppen, de
egyszer csak megszólalt a polcon a telefonból Siri, és megmagyarázta angolul, mi az a húsgombóc.
Hát, köszönjük.

2019.07.12.

Kösz, de eddig is
az enyémek voltak
Jól figyelj, Számítástechnika, mert csak egyszer fogom elmondani. Én ezt a számítógépet, illetve hivatali elődeit pénzért
megvettem a szaküzletben. A wincsiken levő file-ok egy részét
magam hoztam létre, a többit is én birtokolom. Bizonyára nem
mindent közülük jogszerűen, de egyrészt erről neked fogalmad
sincs, másrészt nem állítottál elő semmiféle riválist, aki vagy
ami elvitatja tőlem ezeknek a tulajdonjogát.
Ennek ellenére egy ilyen batchfile-t kellett írnom:
takeown /f %1\* /r
icacls %1 /grant Everyone:F /t

ahhoz, hogy az egyik gépen (enyémen) megosztott könyvtárakat (enyémeket) a másik gépen (enyémen) is láthassam (én).
Te nem állítottad, Számítástechnika, hogy ezek ne lennének
az enyémek. Nem követeli őket magának senki. Azon a gépen
(enyémen), amelyiken rajta vannak, láthatom őket, csak a másik gépen (enyémen) nem. Mert ha a meghajtónak (enyémnek)
megosztom a gyökerét (enyémet), akkor véletlenszerűen döntöd el, hogy melyik alkönyvtárat (enyémet) láthatom és melyiket nem.
„Enyém, enyém, enyém!” (Yoda)

2019.11.24.

Remekül eljátszom vele
Imádom a Ninda-programomat. Nagyszerű játékokat lehet vele
csinálni.

Az egyik játék – ami miatt eredetileg megírtam a program
első változatát – a sómirhossz-kiegyenlítés. Amikor ezt elkezdem írni, 136 sómirunk van, illetve eggyel kevesebb, mert a
legutolsóban, az nd-27-esben még egyetlen szó sincs. Ezért annak a mérete nem is számít az átlagba, ami most 987 szó. Van
két oldalam, amik az összes sómirt kilistázzák, az egyik hoszszúság szerint rendezi, ezt megnyomom és megnézem a legrövidebb sómirt. Pillanatnyilag az nb-13-as és az nb-15-ös egyaránt 919 szó, avagy –68. Hát kinyitom az nb file-t és elmegyek a 13-as sómirhoz, aminek a szöveges azonosítója egyébként upeszek. Elkezdem olvasni és keresem, hogy hol tudnék
beiktatni pár szót, egy-két mondatot. A hosszoldalon pedig
megnyomom a kis piros négyzetet, hogy ennek a sómirnak az
azonosítója piros keretet kapjon és könnyebben megtaláljam
frissítés után.
Először beiktatok egy félmondatot, amiben egy gyümölcs nevét lefordítom szindorról szúnira. Hét szó. Aztán még néhány
félmondatot. Kimentem, feltöltöm (erre van egy kis zöld gombom, külön ezek feltöltésére a szerver egyik rejtett zugába),
megnézem a jegyzéket újra. Sikerült –45-re feltornázni a méretét. Akkor nézzük az nb-15-ös sómirt (légültetvények). Beteszek egy pontosító félmondatot, aztán egy jegyzetet, ami persze
nem számít bele a szószámba, a program csak a tiszta szöveg
méretét számolja. Beiktatok egy mondatot, ami részletesebb
képet ad egy helyről. Így sikerül felvinni –36-os relatív hosszra, és nini: eggyel megnőtt a sómirok átlaghossza, 988 szóra.
A számok tovább változnak. 28 szóval meghosszabbítottam
azt a sómirt, ahol Ninda megismerkedik a fhangíval, 33-mal
pedig azt, ahol először beszél Hiragival – s eggyel csökkent a
különbség a legrövidebb és a leghosszabb sómir között.
Ennek egyébként eredetileg az a célja, hogy nagyjából hasonló méretűek legyenek a sómirok, egyenletesebb legyen a könyv
szerkezete. De az, hogy kiegyenlítgetem őket, arra is alkalmat
ad, hogy újabb és újabb apró részletekkel gazdagítsam a regényt. Sosem törlök, mindig csak hozzáadok. A legrövidebbeket kibővítem, illetve néhányszor megtettem azt is, hogy a leghosszabbakat kettévágtam és mindkét felükhöz hozzáírtam.
De jó játék magának a programnak a fejlesztése is. Az imént
beleírtam, hogy a regexpes, kapcsolható Unicode-érzékenységű

teljesszövegű keresés ne csak a törzsszövegen működjön, hanem a jegyzetekben is; már tizennégyezren vannak, elkel nekik
egy saját kereső, akkor is, ha sok közülük szöveg nélküli, sok
pedig csak a regényből átmásolt szövegrészeket tartalmaz. De
kiderült, hogy ez úgy lesz az igazi, ha kap még egy kapcsolót,
amivel állítható, hogy csak a jegyzet címkéjében keressen,
vagy a leírásában is.
A következő, amit beépítettem, hogy némely jegyzeteket
egyesíteni lehessen. Cselekményszervezési okokból vannak
emberek, akik többféleképpen szerepelnek a jegyzetekben,
mint például ÎÌdaṙa, Åmmaĩt / Ídara, Ámmaít / Åmmaĩt / Ámmaít – ez négy külön szócikk a jegyzetekben, de ugyanaz az
ember, csak hol teljes nevén szerepel, hol csak személynevén,
hol szindor helyesírással, hol a szúnik egyszerűbb fonetikájával. Helynevekkel is van ilyen. Szeretném, ha ezek együtt lennének. Már csak azért is, hogy ne kelljen számon tartanom,
hogy melyiket használtam. A programka tehát most listát kap
az ilyen címkecsoportokról, és mindegyik szócikkbe összerakja
az egész készletet.
A jegyzetekkel persze rengeteg munka van. A program mutatja, hogy meddig vannak meg, e pillanatban az nd-23-asig, a
könyv kilenctizedén túl. Nem rossz, sokat haladtam vele, amióta elkezdtem ezt a cikket jó pár napja. Most betettem, hogy a
főmenüben a kategóriák nevéhez kiírja, hogy hány címke van
bennük – ez is hasznos adat, mutatja az egyes fogalomkörök
reprezentáltságát. Maguk a jegyzetek nagyon bonyolult dolgok.
Van egy címkéjük, egy fogalom vagy tulajdonnév, lehet köznapi magyar szó, mint sapka vagy varázsló, lehet egy szó valamelyik regénybeli nyelven, mint haunda, de lehet hosszabb kifejezés is. A címkéhez tartoznak bejegyzések és további infók,
háromféle: hogy mely kategóriákba van a címke sorolva, hogy
mely más címkékkel van egyesítve, és hogy mely más címkék
hivatkoznak rá. E két utóbbi totál nem ugyanaz. Mint föntebb
említettem, Ámmaít neve több változatban szerepel, ezeket
egyesítettem, minden, amit bármelyik változatnál feltüntettem,
a többinél is megjelenik. Ḩaỳŷt szócikkét azonban nem egyesítettem vele, hisz miért tettem volna, csak szerepel benne egy
bejegyzés, hogy Ámmaít barátnője, és ettől megjelenik Ámmaít (összes) szócikkében referenciaként. Ami a bejegyzéseket il-

leti, azok a forráshely azonosítójából és egy elhagyható leírásból állnak, amiben linkek mutatnak minden olyan megemlített
fogalomra, ami szintén szócikk. De nekem ezzel mind nem kell
vacakolni, ezt a program mind legenerálja, villámgyorsan, tizennégyezer bejegyzés meg se kottyan neki. Majd ha olyan sok
lesz, hogy megkottyan, akkor egy cache-be mentem őket, és
amíg a forrásszöveg nem változik, hanem csak lapozgatok a
programban, addig azt használjuk. De hát jelenleg egy oldal
generálása egy-két ezredmásodperc. A fejlesztésre szolgáló
speckó tömblistázó oldalaim tényleg lassúak, de nem a generálásuk, hanem a letöltésük, azokra majd talán kitalálok valamit.
Nem ennyire jó játék, hogy a program most már mutatja az
írási sebességet is. Ez minden eltelő nappal csökken, ha aznap
nem írtam vagy nem eleget. A Nindánál még istenes, a másik
kettőnél nagyon nem szép. Csak hát vannak problémák.

2020.01.25.

Create Your Own
Windows Keyboard
The Problem
You may be satisfied with a US International keyboard layout
which lets you type letters like á é í ó ú ý ä ë ï ö ü ÿ à è ì ò ù ã
ñ õ â ê î ô û ç (and probably nothing more). It must be nice to
be born in America and forget about diacritics, not to mention
non-Latin scripts, but people are using computers everywhere,
and… oh, I know, there are national layouts. Cool. Now, think
about my problem. I’m Hungarian, so I need letters á é í ó ö ő
ú ü ű. I’m learning Latvian, so I need also ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž. I
wrote a novel that took place in Prague, so I needed á č é ě í ň
ó ř š ť ú ů ý ž. I wrote one that plays on Iceland, so I needed á
æ ð é í ó ö þ ú ý. Together with Hungarian, since the novel
itself is in Hungarian of course. I wrote one that’s in France, so
I needed à â ç ê è ë î ô û ÿ. I’m occasionally writing articles
that mention Estonian names, so I need ä ö ü õ. Now I’m
writing a novel that takes place in the future Galaxy, and there
are two languages (so far) created by myself that employ a lot
of diacritics, including letters like ḱ ń ś ẃ ẁ ẅ ŵ ý ỳ ÿ ŷ ỹ and
others (their meaning is not defined, and the choice was made
by keeping in sight what can be expected by a modern publishing house). And I’m a linguist, so I need a lot of diacritic letters, including hundreds of those not included in Unicode. And
other scripts of course.
How many do you need of the symbols invented for writing
by humans is up to you. The question is how to reach them
from your keyboard.

Old Solutions
There was a question in a language group about how users type
the diacritics and other special symbols they need. The answers
can be sorted in the following types:
– those who use a layout for their mother tongue and that’s
enough for them;
– those who speak more languages so they use their layouts
and that’s enough for them;
– those who use a layout with several dead keys, like US International;
– those who use an online typing aid like TypeIt;
– and those who made some shortcuts.
Now, all of these solutions, except the last one, may be very
useful if you are satisfied with something designed by someone
else, but only in that case. For example, if you need to type in
Turkish, you can choose either a layout that looks like
Q W E R T Y U I O P Ğ Ü
A S D F G H J K L Ş İ
Z X C V B N M Ö Ç

or another one that looks like
F G Ğ I O D R N H P Q W
U İ E A Ü T K M L Y Ş X
J Ö V Ç C Z S B

That’s all. Not much variety, isn’t it? If you are, say, a German speaker, you may be accustomed to a QWERTZ keyboard
and you may look for letters Ö and Ü at completely different
places. But now you are forced to type them at somewhere you
never thought them to be and you’ll feel uncomfortable. And if
you choose the second layout, you may have troubles with typing even HELLO.
But your keyboard is your keyboard. There may be a solution. There is. Make some shortcuts. Or make a completely different, personally customized keyboard.

Your First Own Keyboard
(Note: this isn’t the only way to create your own keyboard.
There are more. I feel this the simplest I know.)
Step one: install Autohotkey. It’s a free keyboard macro
program for Windows.
Step two: turn any national keyboard layout off. Use the plain
English layout.
Step three: open a new document in a text editor that creates
plaintext (txt) files.
Step four: copy this line into it.
$x:: send P

Step five: save the document with the ending .ahk but be
careful to choose the format UTF-8 with BOM. This will be important later. How to do that depends on the editor you’re
using. For example, on Notepad++, there is an Encoding menu
you can choose from. Locate the file in your file manager and
double click on it.
Step six: check if you see a green icon with a white letter H
to appear on your tray. If it’s missing, something was wrong. If
it appears, go back to Notepad and try pressing key x. Instead
of a letter x, a letter P should appear. If that’s not the case,
something was wrong.
Step seven: right click on the icon and choose Exit from the
menu.
Now, this was the first try. I mean, now you know most of
what you’ll need. Try experimenting with it. Add a number of
lines looking like the one you tried. First, a symbol $ (I forgot
long ago what’s it for), then the key to remap, then two colons
and the send commands :: send , a following space, and then
the character you want to type. Or more characters. You can
define sch or għ or even long texts on a single key.
How to reach characters that aren’t on your keyboard yet is
another question. For example, you can use Unicode-Table.
com or a similar site to copy from.

To reach shifted key combinations, use the following symbols:
+ for Shift
^ for Ctrl
! for Alt
# for Windows

before the key. For example, $!c:: send č will map Alt C
to a letter č. To reach function keys and other parts of the keyboard, enclose their names in braces like {f10}. You can find a
more detailed description on this page.
You can now define a complete layout. If you need, say, a
layout with the letters å č ë ń ŝ ț ỹ, choose a key or key combination for each one and add a line for them. Any time you
need more characters, you can add them. If some of them is no
longer needed, you can remove them. If you have several projects with different character set requirements, you can have
more ahk files.

A More Complex Way
Autohotkey is a complete programming language. This means
you can do practically anything. For example, you can add
automatic uppercase at the beginning of a sentence. (I have it
on my keyboard.) You can define several layouts and a single
key to page through them, or several keys to switch. (I have
both: three keys are defined for Latin, Cyrillic and Greek, respectively, and the Latin key switches between Hungarian and
Latvian.) You can create dead keys that modify the previously
typed key. (I have some 30 of them: one for acute accent á ć é
ǵ í ḱ ĺ…, one for tilde ã ẽ ĩ ñ õ ũ ỹ… and so on. I have
characters so complex that they need 3-4 modifier keys.) You
can store frequently used phrases like addresses, names etc. in
ahk files, mapped on keys, and reach them quickly. (Something
I didn’t do.)

2020.02.08.

Gyógyászati csoda
– Doktor úr, hogyan volt képes meggyógyítani ezt a gyermeket, akiről már lemondott az orvostudomány?
– Ó, kérem, ez nagyon egyszerű volt. Odamentem és megnéztem. A gyerek az ablak alatt ült. Fölvettem és kivittem onnan. Kicsit vártam, aztán visszavittem. S íme, a gyerek megint
egészséges.
– Minek tulajdonítja ezt a gyógyhatást?
– Ez egyszerű. Mindent így javítok Windows alatt. Eltávolítom, aztán újrainstallálom. Látszólag ugyanaz lesz minden,
mint volt. Csak most már működik.

2020.02.25.

Címkészet
Két megközelítés
Mostanában két probléma kapcsán is sokat morfondírozok címkékről, és arra jutottam, hogy ez egy nagyon érdekes területe az
informatikának. Az egyik probléma a Ninda-program adatbázis-feldolgozási technikája (ez tekinthető megoldottnak, bár
nem feltétlenül mondtuk ki az utolsó szót), a másik az, hogy
szeretném a zenevideó-gyűjteményemet végre katalogizélni valahogyan – ez még nincsen megoldva. Kipróbáltam egy érdekes videókatalogizálót, ezt, végül részben azért mondtam neki
búcsút pár óra után, mert nem Unicode-kompatibilis, pedig a
2010-es évek végén írták – a másik okot itt fogom elmesélni.
Érdekes a címkestruktúrája, hasznosnak tartom összehasonlítani a Ninda-programéval.
Nálam a szöveghelyek kapnak címkéket, amit nézhetünk úgy
is, hogy a pontos helyek (hiszen beleírom a szövegbe magát a

címkét afunkcionális makróval, tehát számon tudjuk tartani,
hogy a szövegnek melyik két szava között van a címke), de úgy
is, hogy csak a sómirok, mert a program valójában csak a sómir
ID-jét írja ki. (Ha valaki nincsen beavatva: a könyv szövegét
átlagosan kb. ezerszavas részekre osztottam, amiket ősi szúni
nyelven sómiroknak neveztem el, amúgy a szó nem jelent semmit, egyszerűen egymás mögé raktam öt betűt; minden sómirnak van egy egyedi azonosítója, mint mondjuk ne-39, ez jelenik meg az adatbázisban.) Egy sómir természetesen tetszőleges
számú címkét tartalmazhat, ugyanazt többször is, hiszen semmi
nem gátol abban, hogy ugyanazt a címkét többször beleírjam a
szövegbe, és gyakran meg is teszem, amikor egy-egy fogalmat
hosszabban magyarázok, ilyenkor a szöveg egy-egy kisebb részét átmásolom egy-egy címkébe, amit ugyanazzal a fogalommal jelölök meg. (A listákban az adott címke összes előfordulása megjelenik, és ha ugyanabban a sómirban többször fordul
elő, akkor az elsőnél az ID-t írja ki, a többinél csak annyit,
hogy „uo.”) Ezzel az lenne analóg, ha a videókat úgy lehetne
megjelölni, hogy mondjuk egy kétórás koncertfelvételhez, ahol
sokan lépnek fel, köztük a NANDO is, nem egyszerűen odatesszük a NANDO címkéjét, hanem ahhoz a ponthoz társítjuk,
ahol ők színre lépnek. De mivel nekem nagyon kevés ilyen
koncertfelvételem van, ezt nem tartom fontosnak, és a program
nem is tudja.
Nézzük a kategóriákat. Mivel nekem jelenleg 1766 különböző címkém van (emberek neve, helynevek, több különböző tudományterülethez tartozó fogalmak), ezeket kategóriákba soroltam. E pillanatban 52 kategória van, közülük egy a „nincs”,
az olyan címkék számára, amiknek nincsen kategóriamegjelölése. És itt van egy lényeges különbség a Vee-Hive kategóriarendszerével. Ők is kategóriákba sorolják a címkéket, a kategóriák pedig fastruktúrát alkotnak, fő-, al-, alal- stb. kategóriák
lehetnek. Minden címke csak egy kategóriába tartozhat. Nálam
nincsen fastruktúra – lehetne éppen, például az állatok, a növények, a konyhaművészet és az egészségügy kategóriáját összevonhatnám egy Biológia kategóriába, de ezen a szinten nem érnék vele semmit. Viszont nálam egy címke akárhány kategóriába tartozhat.

Nézzünk egy példát. Ámmaít Ídara egy ember a könyvben –
Keita Krūmiņa egy ember a videóimon. Mindketten kapnak
egy-egy címkét az illető adatbázisban, ami a nevük. Azt, hogy
ők emberek (nem pedig például földrajzi helyek), azzal rögzítem, hogy fölveszem őket egy „ember” kategóriába. Mindkettejüknek van nemzetisége. Nálam ez azzal jelölhető, hogy Ámmaítot fölveszem a „szindor” kategóriába is, ami az „ember”
kategóriától teljesen független csoport. Keitát fölvehetem egy
„lett” kategóriába, de ez csak mint az „ember” alkategóriája jelenhet meg. Ez még nem lenne gond. Viszont tegyük föl, hogy
életkor szerint is szeretném őket csoportosítani, mondjuk gyerekek kontra felnőttek első lépésben elég lenne. Nálam ez úgy
megy, hogy csinálok egy „felnőtt” kategóriát (még eddig nem
tettem ilyet, de nincs akadálya), abba beleteszem Ámmaítot, és
kész. Ember, szindor, felnőtt. Három egymástól teljesen független adat, de tudok metszethalmazokat megjeleníteni, van rá
külön keresőfunkcióm, amivel csak beírom, hogy szindor:felnőtt, és megjelennek azok, akik szindorok és felnőttek is. Keitával ezt nem tudom megcsinálni a Vee-Hive fastruktúrájú címkerendszerében, mert ha kategória az, hogy „lett”, „észt”, „litván”, valamint kategória az is, hogy „gyerek”, „felnőtt”, akkor
milyen relációba helyezzem ezeket egymással? Az életkor és a
nemzetiség nem áll egymással semmiféle alá-fölérendeltségi
viszonyban. De ha egy videót megcímkézek Keita nevével, akkor szeretném, ha az a videó benne lenne a keresési találatokban akkor is, ha magát a nevét adtam meg, akkor is, ha a „lett”
kategóriát kértem, vagyis minden videót kérek, amin lettek szerepelnek, és akkor is, ha a „gyerek” kategóriára keresek rá. Sőt
metszethalmazt is szeretnék képezni, a lett gyerekeket tartalmazó videókat is szeretném kilistázni.
A fastruktúrában erre nincsen mód, mert ha a „lett” kategórián belül alkotok életkori alkategóriákat, akkor a lettekre még
rákereshetek, de a gyerekekre már nem, csak a „lett>gyerek”
adható meg, a „litván>gyerek”-ek nem fognak megjelenni,
mert ők a „litván” kategórián belül levő alkategória. Totál máshol vannak a fán.
Tehát a fastruktúra merevségéhez képest az én megoldásom
szerintem rugalmasabb. Nem zárja ki, hogy a kategóriákat később fastruktúrába rendezzem, de ezzel a szemlélettel nyilván-

valóan ez úgy menne, hogy ugyanaz a címke, például Keita neve a fa akárhány kategóriáján belül megjelenhet. Nevezzük ezt
felhősített fastruktúrának.

A felhőfa
Tekintsük a következő diagramot:
EMBEREK
• Nemzetiségek
• lett
• → Keita Krūmiņa
• litván
• észt
• Korosztályok
• gyerek
• → Keita Krūmiņa
• felnőtt
• Művészeti ágak
• énekes
• → Keita Krūmiņa
• zeneszerző
EGYÜTTESEK
• lett
• NANDO
• → Keita Krūmiņa
A hagyományos fában a négy Keita Krūmiņa csak négy különböző címkeként szerepelhet. A keresés ettől még ugyanolyan egyszerű, de az adatok rögzítése így agyrém, minden
egyes videóhoz föl kellene venni a Keita Krūmiņa címke öszszes előfordulását, és ha utólag rájövünk, hogy nemek szerint is
csoportosítani akarunk, akkor utólag kell végigmenni az összes
Keita-videón és ellátni az „EMBEREK>Nemek>nő” címkével
is.
A felhőfa strukturálisan teljesen ugyanígy néz ki, de a soksok Keita Krūmiņa egy és ugyanazon entitás. Pontosan úgy,

ahogy a sok-sok címke végül egy és ugyanazon videóra mutat
– ha nem így lenne, ha egy videót csak úgy jelölhetnénk meg
négyféle címkével, hogy az adott videót fizikailag odamásolnánk mind a négy címkéhez, akkor a címkék semmiben sem
különböznének az alkönyvtáraktól. A hagyományos fában a
címkekategóriák nem különböznek az alkönyvtáraktól, magát a
könyvtár tartalmát (alkategóriákat, címkéket) fizikailag oda
kell másolni minden egyes főkategóriába, amivel persze elvész
a logikai kapcsolat az egyes példányok között, valamint időt és
tárhelyet pocsékolunk.

Kötetlenül
A következő logikus lépés a felhőfa kötöttségeinek megszüntetése. Egy wincsi könyvtárstruktúráján egyértelmű alá-fölérendeltségi viszonyok vannak, és annak következtében, hogy egy
könyvtár csak egy szülőkönyvtárnak lehet a gyereke, bármely
sokadik szintű alkönyvtárhoz csak egyféle úton juthatunk le a
gyökértől, illetve onnan föl, a visszalépéseket kizárva. És egy
családfán? Az egyértelmű alá-fölérendeltségek ott is megvannak, Károly herceg Erzsébet királynő gyereke és kész, ez nem
szimmetrikus. De egy gyereknek két szülője van, sőt az örökbefogadó és nevelőszülőkkel még több is lehet, ráadásul még
ha ki is zárjuk (de egy valódi adatfeldolgozásnál nem zárhatjuk
ki) a vérfertőző kapcsolatokból született gyerekeket, már egy
többed-unokatestvérek közötti, minden emberi norma szerint
tökéletesen természetes házasságból születő gyerek is teljesen
felborít mindenféle hagyományos fastruktúrát, különösen ha a
közös ősnek az egyik szülő mondjuk a dédunokája, a másik viszont az ükunokája (ezt az emberek többnyire nem is tudják),
sőt netán több közös ős van a családfa távoli pontjain. No meg
nemcsak azt a tényt kell jelölni, hogy A gyereke B-nek is meg
C-nek is, hanem B-t és C-t is kapcsolatba kell hozni – akkor is,
ha A meg sem született, ha nincs is közös gyerek. Daniel Morin ugyancsak megszenvedhetett ezzel a GenoPro tervezésekor,
de megérte a fáradságot, mert meg tudja különböztetni a legkülönbözőbb féle-fajta házassági, szerelmi kapcsolatokat, vér szerinti és nem vér szerinti leszármazást, mindenfélét. Neki annyi-

ban is nehezebb volt a dolga, hogy nemcsak számon akarja
őket tartani, hanem ábrázolni is, ami egy komplex, hurkokkal
és következetlenségekkel teli családfán valójában soha nem
oldható meg trükkös kiegészítő megoldások nélkül. De mivel
én strukturális ábrázolásra nem törekszem, az én dolgom enynyivel könnyebb.
Csakhogy még a GenoPro is csődöt mondana egy háromnemű társadalomban, ahol nem egyszerűen háromféle neme lehet
valakinek – ezt még a GenoPro is tudja jelölni, ha máshogy
nem, a „háziállat” jelentésű sarkára állított négyzetet előléptethetjük az egyik nem jelévé –, hanem mindenkinek egyenrangúan három szülője van. Ilyen társadalmat ír le Asimov Az istenek is… második részében. Tessék elképzelni egy családregényt ebben a parauniverzumban, ahol nyilván kell tartani a
szülőhármasokat, mindhárom tag szüleit (mindhármat), azok
szüleit (mindhármat) és így tovább.

Kapcsolatszemantika
A családi kapcsolatokkal elértünk egy újabb kritikus pontig.
Két embernek van egy gyereke, oké. Milyen gyereke? Vér szerinti? Az egyiknek vér szerinti, a másik csak neveli, esetleg
örökbe is fogadta? Mindketten örökbe fogadták? Az egyik
örökbe fogadta, a másik pedig neveli? Ez egy olyan információ, ami nem a szülőkhöz tartozik (azoknak lehet több gyereke
is, más-más relációval), de nem is a gyerekhez (más a relációja
a vér szerinti szülőjével, más az örökbefogadóval és más azzal,
aki az örökbefogadó szülőnek lett később az élettársa). Ez az
információ magához a közöttük levő kapcsolathoz tartozik. A
GenoPro ezt úgy oldja meg, hogy ha felveszünk egy párt a gyerekükkel, akkor öt objektum jön létre: a három embernek egyegy, plusz egy kapcsolatobjektum, ami a két szülőt köti össze,
és egy leszármazásobjektum, ami a gyereket köti össze – a kapcsolattal, nem pedig bármelyik szülővel. Mind az ötnek lehetnek metaadatai, az embereknek például a nem meg a születési
idő, a kapcsolatnak a fennállási dátumai meg a jellege, a leszármazásnak a fent említett variációk lehetnek a metaadatai.

Én egy kicsit másképp látom. Szerintem az emberek adatbázisbeli reprezentációi az adatok, a nemük, születési idejük stb.
metaadatok, a három ember között levő kapcsolatok célszerű
neve pedig link, hiszen köztes relációt ír le. A reláció jellege,
időtartama stb. a linkhez tartozó metaadat, azaz linkmetaadat.
Az az információ pedig, hogy valaki hány éves volt a gyereke
születésekor, a kettejük születési éve, azaz metaadatai közötti
köztes reláció, tehát metaadatlink. Nemkülönben az, hogy a
gyerek a házasságnak hányadik évében született, az két link
metaadatának relációja, linkmetaadatlink, de nem hiszem, hogy
ezeknek a finom megkülönböztetéseknek ezen a szinten gyakorlati hasznát vennénk.

Kategorikusan
Térjünk vissza a Ninda-programomhoz meg a videó-adatbázishoz és a címkékhez. A kategóriák nem azonos minőségűek.
Először is vannak önkategorizáló címkék, mármint nálam az
adatbázisban: ha a címke leírásában (metaadat) bizonyos szavak szerepelnek, akkor a feldolgozóprogram azt a címkét automatikusan beteszi az illető kategóriába. Azonfelül vannak speciálisan kezelendő kategóriák. Ilyen az „útvonal” kategória. Az
összes többit ábécérendben listázzuk, de ezt úgy, hogy a leírásban megkeressük az útvonal 1., útvonal 2. stb. jelzéseket, és
eszerint állítjuk sorba. Ezzel követhetem Ninda útvonalát, időrendben, nem pedig ábécérendben.
(Most, ennek a cikknek tanulsága nyomán felvettem még két
automata kategóriát, a férfit és a nőt, amik e két szó, illetve a
fiú vagy lány említésére rendelődnek hozzá automatikusan a
címkékhez. Nem tökéletes, mert például valaki bekerült a nők
közé azáltal, hogy a címke szövegében említem, hogy be akart
rángatni egy lányt a kapu alá – ha beleírnám, hogy az illető férfi, akkor mindkét kategóriába bekerülne –, sőt bekerültek nem
emberekről szóló szócikkek is, mert például a nőtt szót tartalmazzák. De ezen a szinten ez még elmegy. Most mindkét kategóriában éppen 35 címke van, abból 5-6 az ilyen téves azonosítás. Ha pár ezer lenne, amiből szemlátomást több száz a tévedés, akkor erőfeszítéseket kellene tenni, hogy csökkentsük a hi-

bák számát, akár azzal, hogy kizárjuk a ragozott alakokat vagy
megtiltjuk a metaadatokban a „nő” ige használatát stb.)
Speciálisan kezelendő kategóriát már említettem korábban is,
csak nem mutattam ki róla, hogy az: embereknél „gyerek” és
„felnőtt” kategóriákat fölvenni valójában értelmetlenség. Mikor
gyerek vagy felnőtt? Amikor a videót készítették? De hiszen az
életkor az egyénhez tartozik, nem a videóhoz. Dzintars Čīča
gyerekként és felnőttként is fellépett, készültek felvételei, hová
soroljuk őt magát? Valójában ha tudjuk, hogy valaki mikor
született és mikor készült egy adott felvétele, akkor az, hogy
akkor hány éves volt, a felvétellel való kapcsolatához tartozó
linkmetaadat.
Aztán itt van a rugalmas link kérdése. Ez akkor lesz probléma, ha az adatbázisbeli adatokat linkeljük olyan dolgokkal,
amik az adatbázison kívül vannak, és adott esetben olyan változáson is átmehetnek, amitől a linkünkből döglött link lesz. Ezt
a fogalmat jól ismerjük a netről. Elég egy file-t fölvenni egy
adatbázisba, aztán másik könyvtárba tenni vagy kijavítani a nevében egy gépeléshibát, és máris az egész rekord hasznavehetetlen. Ha olyan adatbázist készítünk, ami file-okra linkel, mint
például ez a videókatalógus, akkor okvetlenül szükség van arra,
hogy a katalógus keresse meg a megváltozott nevű vagy helyű
file-okat és frissítse magát. Arra ugyanis nem számíthatunk,
hogy a felhasználó minden egyes alkalommal, amikor máshová
rak egy file-t, szólni fog az adatbázis-kezelőnek.
Pár éve csináltam egy másik katalógust, annak én írtam a
programját, és a következő módszert alkalmaztam. A metaadatokat a file puszta nevéhez kötöttem, az elérési útját nem véve
figyelembe – természetesen ezáltal azonos néven két file nem
engedhető meg, hiába vannak máshol, de ez megfelelt a céljaimnak. A program kapott egy jegyzéket azokról a gyökérkönyvtárakról, ahol dolgozni kell, ott végignézett minden alkönyvtárban minden file-t, és az adott file-névhez tartozó metaadatokat társította hozzájuk, akárhol találta meg őket. Erre a
specifikus alkalmazásra ez jó volt, és amúgy ez jelen idő, mert
a programot ma is használom, a file-ok a filmgyűjteményem
részei, a program pedig a házimozirendszeremet működteti.

Az idő
Az idő egy rendkívül érdekes aspektusa a címkézésnek. Van
egy esemény, amit adott időpontban történt, és ezt rögzíteni
szeretnénk mint metaadatot. Attól kezdve, hogy legalább két
ilyen időjelünk van, ezek már idővonalat alkotnak, és a közöttük levő időbeli relációt ki szeretnénk fejezni.
A Ninda cselekménye két időszámításban játszódik, ahol
nemcsak az évszám tér el, hanem az évek hosszában is jelentős
különbség van, sőt a napok hossza között is több mint húsz százalék eltérés van. Nekem ezért külön konvertálóalgoritmust
kellett írnom, ami ide-oda számítja az időtartamokat és időpontokat a három között, márminthogy harmadiknak kell persze ez
a földi is, amit az olvasó meg én is használok, mert enélkül
nem tudnám, hogy adott pillanatban Ninda vagy bárki más
hány éves.
Ilyesmikre persze a legtöbb alkalmazásban nincsen szükség,
de azért az idővel dolgozni kell. Kellene. De a legtöbb címkerendszerben az időt legfeljebb úgy jelölhetem, hogy felveszek
évszámos címkéket, például egy Titanic-filmhez a készítés évét
és 1912-t, amikor játszódik. Ez lehet éppen elég, de ha látni
szeretném mondjuk egy filmadatbázisban a kilencvenes évek
filmjeit, és ehhez tíz keresést kell indítanom, az azért nem élmény. Vagy egy könyvadatbázisban az összes 17. századi
könyvet, amiről sejtem, hogy nem lesznek sokan, de ha végig
kell néznem 1600-tól 1699-ig az összes évet…

Adatstruktúrák összefoglaló katalógusa
Tekintsük most át az ismert címkerelációs rendszereket.
Címkementes. Címkék nincsenek. Ez a szervezetlen információhalmaz, például a házban levő könyvek katalogizálatlan
halmaza vagy egy wincsin hemzsegő file-ok halma. Utóbbi
címkementes fastrukturált, így azért megtaláljuk a dolgainkat, de akadnak programok, amik (legalábbis bizonyos funkcióikban) egy adott könyvtár és összes alkönyvtárának tartalmát ömlesztve mutatják – ettől még nem feltétlenül probléma,
hogy megtaláljuk a file-t, mert ha könyvtáranként van sorba-

rakva, akkor aszerint, ha az egész együtt ábécérendben van, akkor aszerint találjuk meg, csak így mondjuk kétezer file között
kell végigpörgetni, míg az adott alkönyvtárat esetleg húsz között kereshettük volna meg, és abban van mondjuk száz file.
Tehát időpocséklás, és hát ugye azért raktuk a file-jainkat alkönyvtárakba, hogy rendszerezzük őket, tehát ezzel az ábrázolással információt veszítünk. Nem beszélve arról, hogy ha azonos vagy hasonló nevű, tömbnyelű* file-ok is vannak a struktúra különböző helyein, akkor az ömlesztett jegyzékben nehéz
vagy éppen lehetetlen megkülönböztetni őket.
Egyszerű leírásos. Ez a DOS-os korszakban használt descript.ion és hasonló file-ok módszere. A descript.ion egy közönséges ASCII szövegfile, amiben az adott könyvtár minden fileja kap egy sort, abban először a file-név van, aztán egy szóköz
és a hozzá tartozó leírás. Minden könyvtárban külön descript.iont helyezünk el. A módszer főként abban különbözik a
címkéktől, hogy a leírások egyediek szoktak lenni, és általában
nincsen támogatás arra, hogy (főleg egy komplex fastruktúrában) megkeressünk olyan file-okat, amiknek a leírásában adott
kifejezések szerepelnek.
Címkefelhő. Minden rekord kaphat címkéket, és kész. A
címkék nem állnak egymással semmilyen relációban. Sok rendszerben csak arra lehet keresni, hogy egy-egy címke szerepel-e;
máshol több címke is megadható ÉS, illetve VAGY kapcsolattal, de néhol a NEM reláció is megengedett (A vagy B címke
legyen, de C címke ne legyen). A Ninda-program jelenleg a
VAGY relációt nem tudja, nem volt fontos, csak az ÉS meg a
NEM relációt (kategóriákra, nem címkékre, hiszen itt magukat
a címkéket keressük, nem a velük megjelölt szöveghelyeket).
Azt hiszem, a címkéket kezelő információs rendszerekben mindenütt alap, hogy egy rekord akárhány címkét kaphat. Ha azonban a címkéket kategóriáknak nevezzük, akkor ez már nem így
van, mint a LAttilaD.org régebbi információs rendszere, a FlatPress alatt, ahol minden blogbejegyzést betehettünk egy kategóriába (múlt idő, mert a szoftver létezik, de nem tudom, hogy
ma is így van-e).

*
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Címkefa. A fent tárgyalt strukturált rendszer, amit a VeeHive tud. A címkék kategóriákba tartoznak, amik többszintű
kategóriafát képeznek. Egy címke csak egy kategóriába, egy
kategória csak egy felsőbb kategóriába tartozhat.
Kategóriás címkefelhő. A Ninda-program rendszere. A címkék tetszőleges számú kategóriába tartozhatnak, amik között
további struktúra nincsen, a kategóriák egyenrangúak.
Kategóriafelhő. A címkék és a kategóriák egyaránt tetszőleges számú kategóriába tartozhatnak. (A rekurziót feltehetően
kizárjuk: egy kategória nem lehet eleme önmagának vagy egy
leszármazottjának. Keresni ettől még tudnánk anélkül, hogy
végtelen ciklusba kerülnénk, egyszerűen átugorjuk a már listázott kategóriákat. A kérdés az, hogy van-e gyakorlati értelme,
hogy egy kategória leszármazottja legyen önmagának vagy egy
leszármazottjának.)
Családfa. Az emberek (vagy tenyésztett háziállatok) rokoni
kapcsolatainak leírására szolgáló információs rendszerek, például a GenoPro struktúrája. Minden egyénnek két szülője lehet
(ellentétben a könyvtárfával, ahol csak egy szülő lehet), de másokhoz is fűzheti valami hasonló reláció (nevelőszülők stb.). A
könyvtárfával ellentétben nincsenek szabott generációk, vagyis
bármely két egyént bármilyen (házassági, leszármazási) relációba állíthatunk egymással, A-tól B-ig a családfán több útvonal
is vezethet, amik különböző számú generáción haladhatnak át.

Rendszer-attribútumok
Nem külön rendszerek, hanem más rendszerek lehetséges tulajdonságai:
Nem kapcsolódó. Említettem a házban levő könyvek katalogizálatlan halmazát. Ha készítünk róluk egy listát, de nem jegyezzük fel, hogy a könyvek hol vannak, csak azt, hogy mely
könyvek vannak birtokunkban (vagy ami ezzel egyenértékű:
nem követeljük meg, hogy a polcról levett könyvet mindig
ugyanoda tegyék vissza), akkor a listának nincs effektív kapcsolata a valóságos könyvekkel, vagyis a lista birtokában nem
sokkal könnyebb megtalálni egy adott könyvet, mint a lista nélkül. Mivel a könyvek szabadon mozgatható fizikai tárgyak, a

hozzájuk kötött metaadatokat csak akkor tudjuk valóban társítani hozzájuk, ha a könyveket fix helyre tesszük, ahogy a közkönyvtárban vannak.
Címkék metaadatai. Maguk a címkék nem feltétlenül csak
szimpla jelsorozatok. A Ninda-programban, amikor egy szöveghelyhez hozzákötök egy címkét, azt elláthatom egy leírással
is, és valahányszor egy címke megjelenik egy keresés hatására,
a hozzá tartozó összes címke szintén megjelenik. Ezekben a leírásokban kódolhatok különféle módosításokat a címkén, például a szövegben az áll, hogy kutyák, ebből én megjelölöm
címkeként azt, hogy kutyá és a leírásban elhelyezett vezérlőkarakterrel jelölöm, hogy a szó végi ékezetet le kell venni. A leírásban elhelyezett egyes szavak automatikusan kategóriába is
teszik a címkét, ahogy fent említettem. De tudok a leírásban
táblázatokat is kódolni, ami a címkéket egyfajta információkomplexekké teszi. Ha a technológiát a Kissynél is alkalmaztam volna (ráfért volna igencsak), akkor számtalan Google
Maps-hivatkozást is elhelyeztem volna, hiszen valóságos helyszíneken játszódik, és a Wikipédiára meg más webhelyekre is
lett volna hivatkozás jócskán, hiszen a való életben is létező intézményekkel, fogalmakkal, nemegyszer valóban élő személyekkel is találkozunk. Lehetnének az adatbázisban képek
(használok képeket referenciaként, csak nincsenek ugye adatbázisba kapcsolva).
A címkék és metaadataik egészen más kontextusba emelhetnék a programozástechnikát, nem is értem, hogy ezt miért nem
valósították még meg. Vegyük a Ninda-programomat most
nem mint futó alkalmazást, hanem mint a szövegszerkesztőben
megnyitott PHP nyelvű programkódot. Most meg is nyitottam
találomra egy helyen, és egy $previd nevű változóval találtam
szemben magamat, valahol a kód közepén. Mi ez a változó?
Tudom én ezt fejből? Az $inst['fullid'] értékét kapja, ez eddig
oké, eltesszük ezt az ID-t, hogy később visszanézhessük, mi
volt az előző, de miért kell visszanézni? Aha, azt mondtuk,
hogy ha $previd nem üres, akkor írjunk ki egy pontosvesszőt,
és ha a jelenlegi ID-vel azonos, akkor ne az ID-t írjuk ki, csak
azt, hogy „uo.”, ezt a mozzanatot említettem is már ebben a
cikkben. De miért kell nekem mindig a programkódból kiolvasni, hogy egy-egy változó, függvény mit csinál? Miért nem

lehetnek az azonosítóik egyúttal egy metaadatbázis címkéi?
Ahol nem csupán arra szolgálnak, hogy a többi előfordulásukat
megtaláljuk, hanem megjegyzéseket lehet fűzni hozzájuk. Persze tekintettel a scope-ra, a lokális változóhoz másik metarekord tartozik, mint a globálishoz meg a másik függvénybeli lokálishoz. Sőt ugye nemcsak mezei szövegszerkesztőkben írunk
programokat (én Androidon Jotát, Windowson Notepad++-t
használok), hanem komplex fejlesztőrendszerek is léteznek, de
nem emlékszem rá, hogy láttam volna olyat, ami egy adott
függvényhez automatikusan elkészíti annak outputját és kis
képernyőfotó gyanánt melléteszi. Olyat se láttam, ahol én rakhatom oda mellé a képernyőfotót kézzel. Pedig milyen egyszerű lenne. A szöveget nem plaintextben írnánk, hanem HTMLben, persze aztán a tageket kiszedve küldenénk tovább az interpreternek vagy compilernek, és egyfelől a fontos részeket kiemelhetnénk színekkel, betűtípussal és -mérettel, másfelől képeket illeszthetnénk mellé, amik mondjuk egy rajz elkészítésének lépéseit ábrázolják. Lehetne kézzel, akár odatehetek egy
függvényhez egy fotót, mert azzal akarok csinálni valamit,
avagy szólhatok a rendszernek, hogy ezt a függvényt most
adott inputtal hívja meg, és tegye oda mellé a képernyőfotót.
Ha pedig ráviszem a kurzort egy azonosítóra, akkor kérdezhessem le a metaadatait. Vagy akár a syntax highlightot lehetne továbbfejleszteni odáig, hogy ne egyforma színnel írjon minden
változót, hanem más színnel azt, amit még nem használtam az
adott scope-ban, így felfigyelhetek az elgépelésekre és arra,
hogy elfelejtettem beírni globalba; más színnel a nem definiált
függvényeket, szintén az elgépelések ellen; és hasonlókat.
Metaadat-hierarchia. Egy adott metaadathalmaz lehet hierarchikusan rendezett is. Így például egy dal mellé felvehetünk
egy sor olyan mezőt, mint a dalszöveg és annak fordítása. Ehhez érdemes rögzíteni, hogy a dalszöveg egyes példányai milyen nyelven vannak: Lauris Reiniks például több dalát előadta
lett, litván, észt, orosz és angol nyelven. Ezek rögzítésekor a
dal metarekordjában keletkezik öt szubrekord, amiknek elemei
a nyelv megnevezése, a cím és a dalszöveg az illető nyelven,
valamint a fordító neve. De megtehetjük azt is, hogy ezt az ötöt
mind lefordítjuk magyarra (nyilván nem fognak egyezni), és ez

esetben az öt szubrekord mindegyike alatt lesz egy-egy további
szubrekord.
Nyelvoktatási célra rögzíthetünk szövegeket úgy, hogy az
egyes mondatokhoz metaadatként megadjuk a fordítást, majd
azon belül az egyes szavak jelentését külön-külön, hiszen a
szavak sorrendje nem azonos az egyes nyelvekben. Egy szó
szótári leírása maga is egy hierarchikus struktúra, továbbá felvehetjük a ragozási paradigmáját, ami szintén egy hierarchikus
struktúra. Rendkívül érdekes lenne egy olyan szövegolvasó
program, amely minden egyes szónak érintésre bemutatja a
szótári leírását (egy vagy több idegen nyelvű szótárból, értelmező szótárból stb.) és a ragozását.

Kategóriák típusai
Rendezési módok.
• A kategória elemei között nincs rögzített sorrend, a találati listákat olyan sorrendben adjuk, ahogy a felhasználó
kéri.
• Az elemek között numerikus sorrend van, mert azok
például egy műveletsor lépésein.
• Időrendi sorrend van.
• Térbeli rendezettség van, mert a kategória elemei helyek vagy helyekhez kapcsolódnak.
• Logikai kapcsolati rendszer van, mert a kategória definiálja az elemek kapcsolatait. Így például ha azokegy
családi cég tagjai, akkor az egyik szempontrendszer a
családfa, a másik a cégben betöltött hierarchia.
Vonzás. Egyes rendszerekben (mint a Ninda-programban is)
érdemes létrehozni olyan kategóriákat, amik bizonyos típusú
adatokat automatikusan magukhoz vonzanak, vagyis azok bekerülnek explicit kategóriába sorolás nélkül is. Ilyen a programban a jelen cikk megírása alatt elhelyezett „férfi” és „nő”
kategória. Sok rendszerben az egyetlen ilyen kategória a
„nincs”, azoknak az elemeknek, amik még nem kaptak besorolást.

2020.05.20.

Szenilitás
– Ezt lehetetlen megcsinálni. Hogy is jutott eszedbe?
– De két perce még ment!
– Hogyhogy? Én nem emlékszem ilyesmire.
– Szenilis vagy?!
– Mondom, hogy lehetetlen megcsinálni.
– Félórája ezt hajtogatod.
– Mert lehetetlen!
– Eddig nem volt probléma!
– Soha nem voltam képes lehetetlent csinálni!
– Egy órája még nem volt vele gondod!
– Tessék?
– Na, most meg sikerült?!
– Miért ne sikerült volna? Soha nem volt vele problémám.
– Két óra hosszat hisztiztél, hogy nem tudod megcsinálni.
– Hogy éééén?!
Hálózatkezelési problémákra Ön is adjon Windowsának –
Cavintont!

2021.04.07.

My Android Keyboard:
Kinesa Version 72
It’s created in Best’s Board. Reading this introduction, you’ll
see why and how is it so greatly personal and suitable for my
own personal needs only. So, you don’t want it. You want to
create your own one in Best’s Board, don’t you?
My Coat language code now takes 185 kilobytes in 39 files.
Now it has 33 layouts. The picture below shows the main layout in one of its states.

The Main Layout

The main layout has got 8 rows with 13 buttons on each,
what adds up to 103 buttons – one is missing from the bottom
right corner because there is my floating back button app (four
little buttons to activate the notification bar, the recent apps, the
home screen and the back function, respectively), which covers
that half button entirely, so there’s no function there.
Character Buttons
48 buttons are normal letter keys. Surrounding the space button
(empty hexagon with a thickened edge; it’s a Space Travel
button of course), there is my Kinesa layout designed in 2006
for Palm PDA’s, optimized for Hungarian by statistical calculations. I’m very well trained to it and I can use it quickly
enough, written several novels on it, using Palms first, then
Androids. Today I’m using Lisette, the tablet, more than my
PC.
Kinesa consists of the hexagonal parts KINESA, CZMTYGDUPORL, VFBJH ÁÉÍÓÚ, ÖÜŐŰ and QWX.*
Near it, comes the Latvian alphabet since I’m learning it for
četri years now: ČŽŠ, ĻŅĶĢ and ĀĒĪŪ. And two additional
*

For technical reasons, the colors of letters in this article are only approximations of the screenshots. (Szivárvány)

letters ŌȲ for the Sauninas language, featured in Ninda, just
because I didn’t find anything better to place there. Update.
Two days later, I replaced these two with memory buttons that
look like the same and hold the same letters.
Above the letters, there are punctuation marks in about a half
of two rows: ’-–,.;?! and ()„”:. They behave differently.
Apostrophe ’ and hyphen - doesn’t do anything special.
The comma , semicolon ; colon : closing parenthesis ) and
closing quotation mark ” removes any space before them, and
appear with a following space. The dot . the question mark ?
and the exclamation point ! does the same, and also turns the
Autocaps mode on. The opening parenthesis ( and the opening
quotation mark „ adds a space before them and no space after.
And finally, the en dash – adds a space both before and after it.
But all of these happen only when the second button in the
bottom row is displaying a frog. When touched, it switches to a
turtle, and in that case, all punctuation buttons type only the
symbol on them, with no Autocaps or Autospace.
Finally, the digits on the upper three rows are also character
buttons. The half button with three vertical dots is a thin space
character which serves as a thousand separator in Hungarian.
Additionally, at the right edge, there are two double-character
buttons with the symbols // and ** which are two important
formatting commands in this blog engine, Vicky (actually, Dokuwiki).
Sticky Buttons
Five of the punctuation buttons are Sticky Buttons as well. So
they can serve for 13 purposes each: one when just touched
(the punctuation character) and 12 others when the stylus is
stroked from them to any of 12 directions, like on the clock
face. This means that they are, practically speaking, 65 buttons.
The two rightmost ones give the basic ASCII punctuation and
special characters like @ and _ and … (the three-dot ellipsis
character which I’m using frequently). Yes, you can count 13

around the semicolon: to the 8 o’clock direction, there’s
another two-character Vicky command.
The middle one gives Unicode emojis. Clockwise from 12
o’clock:
The two leftmost ones are modifiers that can modify letters
with diacritics and other things. The ( key, clockwise from 12
hours, yields the acute, grave, caron, circumflex, tilde, overdot,
macron, ring, diaeresis and breve diacritics; the blue x symbolizes the stroke modifier to create letters like đłø, and the 11
o’clock one is both the cedilla and the ogonek. The ) key brings
less common modifiers: the 12 o’clock one is the Vietnamese
diacritics ỏ and ơ, then follows eight diacritics that can be
placed below the letters (some of them barely appear on any
Unicode character, they are from my own font). At 9 o’clock,
there is the upside down modifier for IPA characters, then
comes the special modifier for additional IPA characters, and
finally, the macron or tilde below.
Using these two keys, a huge number of characters can be
accessed (many outside from Unicode). You can use more than
one modifier on a letter, or the same one several times. For
example, the ʒ modifier turns a letter n to ŋ then to ɲ etc. Or a
letter a followed by the ring modifier makes it å which can be
turned by the acute modifier to ǻ. Since the rules are defined by
myself, in the same Coat files as the other parts of the keyboard, everything is possible.
Clipboard
There are three clipboard keys, Paste, Copy and Cut, on the left
edge. They use the normal Android system clipboard, but when
(for most of the time) I’m using Jota, it features an advanced
clipboard which automatically remembers several strings
recently copied.

The Caps Key
The Caps key is the upwards-pointing white arrow decorated
with blue and red stripes, right from the semicolon button. It
has four states, shown by its background color:
black – no caps, lowercase letters
dark yellow – autocaps, next character is uppercase
green – caps, next character is uppercase
red – caps lock, following characters are all uppercase
Tapping on the key cycles black, green and red. Dark yellow
is activated only by sentence-final punctuation marks (dot .
question mark ? and exclamation point !) and Enter.
The Joystick
Right from the Caps key, there is a green four-pointed star with
decorating yellow dots. This is the joystick. Tapping on the key
doesn’t do anything, but if I put the stylus on it and begin
moving the stylus around, the cursor will move around in the
editor. The yellow arrows denote that diagonal directions upleft and up-right make the cursor jump a word left or right,
respectively. The blue arrow is for the Caps Toggle function:
stroking down-left from the joystick makes a word cycling
three cases Cases CASES.
(The down-right direction is yet unused.)
The Delete Keys
There are two red arrows with x crosses. They are the Backspace (left arrow) and the Delete (right arrow) keys. Both are
repeating when kept pressed.
The Enter Key
Best’s Board has the functionality to change the appearance of
the Enter key according to the situation: it can be a Go key, a
Search key and others. I’m not using this, the key is always displaying a bent arrow. Rainbow-colored, to be visually attractive.

The Paragraph Keys
Above and below the Enter key, there are two yellow doubleheaded arrows with letters P. These are the Paragraph Up and
Down keys. The Up key jumps to the beginning of the current
paragraph, then to the previous one and so on. The Down key
works the same way, but at the end of the paragraphs. They
repeat when kept pressed.
The Memory Keys
Now we have 14 memory keys on this layout alone. 9 in the
top row, two above and below the sun, and three in the bottom
right corner (these ones are wearing the characters ů, ⇓ and ḩ
on the screenshot). A memory key is a character or string key
programmable without touching the source code. Pressing a
memory key which bears MEM will change it to SEL on a red
background. Pressing it again will place the selected text (or if
nothing is selected, the word at the cursor) on the button. Only
the first five characters will be displayed, but the complete text
is typed when pressing the button. To redefine it later, I just
need to draw a circle on the key to switch it to SEL mode
again.
But the 14 memory keys are actually 59 (6 · 9 + 5). The two
buttons left and right to the sun which are only partly visible
are switches: they’re paging through six sets of the nine
memory keys on the top row. The small dot left to the sun is
changing color according to the set: red, orange, yellow, green,
cyan and blue. This is the newest development at the writing of
this article.
The Decorations
The sun and the ZX Spectrum rainbow stripes are merely for
decoration. The sun is an emoji, I’m changing it at random
times; the idea was taken before Christmas and the first one
was a Santa Claus. The rainbow stripes are actually large
slash / characters.

The Layout Switch
The bottom left corner has a keyboard icon: this brings up the
layout menu.

The Layout Menu

The menu is a bit messy, but I don’t spend much time in it.
Choosing a red layout button leads to that layout.
The Set button goes to the Settings menu of Best’s Board.
The Reload button reloads the Coat files after a modification.
The red layout buttons in order:
Ļ – the main layout (described above)
book – the memory layout
€ – the symbols layout
⁘ – the U+2000 layout*
colored hexagons – the colors layout
colored stripes – the flags layout
Θ – the Greek layout
Я – the Cyrillic layout
ॐ – the Devanagari layout*
Ա – the Armenian layout
 – אthe Hebrew layout*
– the Thaana layout*
ɮ – the phonetics layout*
emojis – emoji layouts*
இ – the Tamil layout*
ණ – the Sinhala layout*
€ – the U+2070 layout* (yes, an euro symbol again)
And three experimental layouts as attempts to create other
language keyboards:

E – Esperanto
V – Vietnamese
Liv – Livonian–Baltic
Layouts marked with an asterisk * aren’t more than results of a
little program I wrote: it takes a part of the Unicode table and
makes it into a layout, only adding a key with an arrow ↖in the
last row to provide a way to return to the main layout. No additional editing was made, so, even undefined characters were
removed only at some places where there were many of them.
I make very limited use of the Greek and the Cyrillic layouts,
speaking no language that would need them; they’re mostly
used for phonetic and linguistic purposes. As for the other
language layouts, I’m not using them at all, they were added
just for fun, “why not?” and they were also chosen on this basis
as well.
NB. There is no CJK on this keyboard. There is a Cāngjié conversion table implemented, and I had a button for it for a long
while (it was very simple, I typed one to five letters, pressed
the Cāngjié button, and the letters were turned into a character)
but I removed it because the conversion table was huge and
made each reloading an age. For Japanese, adding a Kana layout is very simple, but we have no Kana to Kanji conversion
table yet. And for Korean, a Jamo to Hangul table would be
required. But I speak neither language so don’t need them.

The Memory Layout
This layout is nothing more than a collection of 60 memory
buttons. I’m using it for Ninda, where there is a lot of Syndorian names, using an unrememberable orthography even for
myself, so the most frequent words are kept on these buttons.

The Symbols Layout

This collects some ASCII and other symbols and arrows. It’s
just a selection. Complete arrow and math layouts are planned.
The layout contains four diacritic modifiers I didn’t find a
place for on the main layout.

The Colors Layout
What makes this one visually attractive is not my invention,
this is a Visibone color table turned into buttons. Each button
gives a 1 to 3 letters code that can be used in both Vicky and
Coat. For example, the key marked pale dull red types pdr
which, when used in the appropriate command, results in a pale
dull red color.

The Flags Layout

This layout looks like a simple QWERTY keyboard, but these
letters are actually from the Unicode Regional Symbols. Typing two of them displays a flag: GB →

.

The Greek Layout
Yes, once upon a time there was a Caps button on it, too, just it
disappeared upon a recent modification. Other things are also
missing, like punctuation, but the way I need it this is enough:
to type phonetic IPA transcriptions that include Greek letters,

and sometimes a Greek word or two. So, the alphabet and two
sets of diacritics: two buttons for New Greek and six for
Ancient Greek.

The Cyrillic Layout

As it’s very obvious, this layout was created by replacing the
letters on a previous version of the main layout. It has the
letters for Russian, Ukrainian, Serbian and Macedonian, and
six modifier keys to reach additional letters.

The Armenian Layout

This is very simple as well, also lacking the Caps button.

Additional Script Layouts
As mentioned above, these ones are simply the results of a
program that copies Unicode tables on layouts.
Devanagari

Hebrew

Thaana

Phonetics

Tamil

Sinhala

The Emoji and Other Layouts

The Experimental Layouts
Esperanto

Vietnamese

This was based on a totally wrong idea. I planned to write each
Vietnamese syllable by downwards strokes, from the initial
consonant, through the vowel, to the final consonant. But there

were so many things not thought well that I left it unfinished,
even didn’t add any tonal mark.
Livonian–Baltic

I wanted a dedicated Livonian keyboard, so added its letters to
this layout. And added Latvian, since Livonian is an extinct
language of Latvia, and Livonian speakers are native Latvians.
Adding Lithuanian, Estonian and Polish turned it into a Baltic
layout. Of course, the same could be achieved by a few modifier keys (all of these letters can be obtained on the main layout, too), but here I wanted a different approach.

Version 73, 15th April, 2021

I’ve increased the number of buttons per row, being satisfied
with smaller buttons. Now I have 15 in every odd row, 14 in
every even row, and there’s four of both, so 4×15+4×14=116

places, of which two are covered by the decoration – actually,
the one right to button è would be simply usable if I didn’t
want the decoration, and the half button right to button ḩ would
be also usable if the toolbar of the Back Button app wasn’t
there. But 114 buttons on the main layout is a good number.
And now we have six sticky buttons with 12 additional characters on it, plus the joystick button has 7 functions, so, we can
count with, actually, 114+6×12+7=193 functions.
The following changes were made:
– The layout is now 28 half columns wide, and thus I have
27 memory buttons:
– 10 fixed ones, on the screenshot, titled ÀLAN, Ḱïyṙe, ō,
ȳ, ẅ, õ, è, ò, ḩ, à
– 17 paging ones: 11 on the top row, rainbow colored, and
on the upper right part, three titled MEM and those titled ≅, ń,
ṙ
– the hair space button (titled ⁝) is moved down to the fourth
row and became a sticky button with characters €©^`~·×÷●°²³
– the Caps button was redesigned to wear red, yellow and
green traffic lights inside the arrow, since it can be painted red,
yellow or green itself
Being there six sets of the 17 paging buttons, this counts as
102 buttons alone. To add it to the number previously calculated, we add 193+5×17 since one set of them was already
accounted for, so, it’s 278 functions on the main layout alone.
*
And this brings up the thought: what if I make the main central
part also changeable, with another set of paging buttons? This
can give way to other scripts, 46 buttons are enough for Cyrillic (my layout has now got 50 letters and 6 modifiers, so if one
button becomes a sticky one it’s more than enough) or even
Arabic (28 letters and some punctuation).
The only problem with that is if I want to keep the paging
memory buttons, it means I need a separate layout for each
combination of a language layout and a memory bank. So, six
memory banks with, say, four language layouts means 24 lay-

outs, and each one must be furnitured separately. But well, I’m
great in text processing.

2021.04.20.

Create Your Own
Best Keyboard
To make your keyboard in Best’s Board, you don’t need more
than a simple text editor, either on your PC or on your Android
device itself. To reach characters currently not on your keyboard, you can use any Unicode table app or web site.

Things To Be On The Keyboard
Collect the characters and functions what you want to see on
your keyboard. No doubt you’ll need at least
– the characters of your language(s);
– basic punctuation;
– digits;
– a space key, Backspace, Enter, Shift.
Beyond that, you can add anything. You can add any character or even strings of characters. Frequently used email or
web addresses, greetings, anything. No limits.
In this article, I’ll use a Livonian keyboard as an example.
This language has many letters with diacritics:
āäǟḑēīļņōȯȱöȫõȭŗšțūȳž
Since Livonian is an extinct language once spoken in Latvia,
I add letters č ģ ķ for Latvian. This is 24 letters, in addition
to the 26 of the English alphabet, so, 50.
Let’s add some basic punctuation: , . ; : ? ! - ’
( ) @ *. This is 12 characters. But of course I could choose
20 or 50 or 200. No limits.

Keep in mind you can change anything later. Did you miss a
character? Add it. A character isn’t at a comfortable place?
Move it to somewhere else. Don’t like the colors? Change
them.

How To Reach Characters
For diacritical letters the question arises how to reach them.
Best offers several methods that can even be combined; for
example, my own keyboard I’m typing this article on has 16
dedicated keys for 16 diacritical letters, one letter each, and
two additional keys for several hundreds of characters.
Here are the possible methods. Which one(s) to use is up to
you.
An Own Key For Each Letter
For frequently used letters, I recommend this always. It’s no
longer the PC keyboard with 48 little plastic caps you have to
be satisfied with (all the others being reserved for special functions). You can draw as many hexagons as you wish. On my
layout, there are currently 114. But you can have as few or as
many as you wish. No limit – by the abilities of Best. But you
need to calculate with the size of your Android device. You can
have a large number of keys even on a small phone, but it’ll be
uncomfortable to use them.
Modifiers
A modifiers takes the character in the text before the cursor,
and replaces it by the next character from a list (called a roll),
specified by yourself. You can have as many modifiers as you
wish. Each modifier can have as many rolls as you wish. Each
roll can be as long as you wish. No limits.
When a modifier is pressed, Best takes the character before
the sursor and set of rolls you specified for that modifier, and
looks for the character in them. If it’s found, the next character
on that roll will be replaced; if the character is the last one on

the roll, the first one is replaced to it. If the character isn’t
present on any of the roll of that modifier, nothing happens.
Some examples:
"aāäǟ" "cč" "dḑ" "eē" "gģ" "iī" "kķ" "lļ"
"nņ" "oōȯȱöȫõȭ" "rŗ" "sš" "tț" "uū" "yȳ"
"zž"
This is a modifier with 16 rolls, each enclosed in double quotation marks. This may be an approach to reach both Livonian
and Latvian on one single key, added to the 26 English letters.
You press g, then this modifier, and get ģ. Easy. But to reach
ȭ, you’ll need to press the letter o and then the modifier 7
times, what may be tiresome for a longer text, so, it’s possible
to create separate keys for, say, letters ö and õ. Or of course,
you can have separate keys for any number of diacritical letters
and still include a modifier.
",.-:;?!’()`@*"
This lets you have 12 punctuation keys at the cost of at least
one punctuation key (to type either one of them) and the modifier. Of course, this may be the same modifier as in the previous example.
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,:;
?!’()@"
This isn’t for our Livonian project. It’s an example for a modifier that works similar to old VHS and DVD recorders when
you wanted to name channels or records: from an initial character which was the space, each pressing of an arrow key
stepped to the next character in a set alphabet, and the opposite
alphabet stepped backwards. With a modifier like this, you can
practically have a keyboard with only four keys: the space key
(to have an initial space to be modified), the modifier, an Enter
and a Backspace key. Of course this wouldn’t be very comfortable but may be useful when screen real estate is an issue.

"2ABC" "3DEF" "4GHI" "5JKL" "6MNO"
"7PQRS" "8TUV" "9WXYZ"
Another approach for a method to reach letters of the alphabet with a very small number of keys. Provided a numeric keyboard, this lets the user to reach letters like on phone keyboards.
"aα" "bβ" "cχ" "dδ" "eε" "fφ" "gγ" "hη"
"iι" "jς" "kκ" "lλ" "mμ" "nν" "oο" "pπ"
"qθ" "rρ" "sσ" "tτ" "uυ" "wω" "xξ" "yψ"
"zζ"
This is a way to reach Greek letters with a modifier from
Latin ones. For continuous typing in Greek language, no way
I’d recommend it, but if the Greek letters are needed only occasionally, like for some scientific purposes, it may be practical.
Modifiers can form chains. Since a modifier doesn’t know and
needs not to know if the character it is replacing was the result
of another modifier, you can have chains like these:
1. press a
2. press the macron modifier and get ā
3. press the umlaut modifier and get ǟ
or
1. press a
2. press the umlaut modifier and get ä
3. press the macron modifier and get ǟ
It’s best to define both, so you don’t need to worry about the
order.
Stickies
A sticky key can have up to 13 functions. One by just tapping
on the key, and 12 by putting your finger or stylus on it and
stroking to either one of 12 directions, like on a clock face.
This means you can, for example, the 24 Livonian and Latvian
letters on two keys, and you still have two functions available.
For example, two punctuation characters may be surrounded
with them. Or, like with the examples for modifiers, you can

build two keys with the complete English alphabet, that’s 26
letters, so one would be on each key and 12 surrounding it.
Stickies can be also modifiers. As I mentioned above, I have
on my keyboard two keys that can reach hundreds of characters. This is because those keys are having 12 modifiers on
each, for different diacritic symbols, and all of them have several rolls, including chained meanings.
More Layouts
A layout is the grid of hexagonal buttons. It can contain a number of buttons (limited by the screen size only), but that may be
insufficient in many cases. Then we can have additional layouts. My keyboard, for example, has 31 at the moment: I have
an independent layout for Hungarian and Latvian, one for Cyrillic, one for Greek, one for Armenian, one for Arabic, and all
five are combined with six pages of memory buttons, thus yielding 30. The last one is for Visibone color codes.
The different layouts may be of different sizes and colors,
and you can navigate between them with switch buttons.
In this article, we’ll skip the layout switching technique,
being satisfied with one.

Arranging Characters
For the sake of this demonstration, I decided the following, only because I want to be able to demonstrate different methods:
– Livonian letters ä ȯ ö õ will receive a button on their
own;
– there will be a modifier to add the macron;
– and another one to add both the caron and cedilla.
We’ll have an own key for each punctuation mark and digit.
This means that we’ll have 26 + 4 letters + 12 punctuation + 10
digits + 4 function keys + 2 modifiers, totalling 58. This can be
achieved by five rows of 12 buttons in each, and we’ll have
two spare buttons.
First, we have to decide which button to put where. I’m used
to set a text editor to a monospaced font, and design the hexa-

gonal grid. I’m writing the complete character set in the first
row:
aäbcdefghijklmnoȯöõpqrstuvwxyz.,-:;?!
()@’*0123456789_BE^MC
Since I’ll use single characters for representing a button, the
function keys will be symbolized by additional characters:
_ the space
B the Backspace
E the Enter
^ the Shift
M the macron modifier
C the caron and cedilla modifier
And in the next rows (five, since we decided to use five rows)
I design the grid. For real purposes, it’s best to use some statistics about letter frequencies, letter pair and letter triplet
sequences of the language, but none is available for Livonian,
and this is just a demonstration. Let’s pretend there is some
reason in the arrangement I make.
äbcdfghjlmnoȯöpqrstvwxyz.,-:;?!()@’*0123456789BE^MC
k õ
a _ e
i u

The top row serves as an aid to let me know which characters
are left. When adding one to the grid, I’m removing them from
this row. I’ve started with a ring of six hexagons around the
space button. Let’s add another ring of frequent letters around
them.
bcdfgöqvwxyz.,-:;?!()@’*0123456789BE^MC
n r ȯ
o k õ t
s a _ e m
p i u l
ä h j

Now we’ve got the height of five rows as wanted, let’s add
keys to both sides.
0123456789BE
* ’ @ M c n r ȯ v
: ; - C f o k õ t y
( ) ? w g s a _ e m d
! . , x q p i u l b
^ z ä h j ö

…wait. Where to place the digits? They should be grouped
together somehow, shan’t they? Let’s reorder it a bit.
! * ’ © M c n r ȯ v B :
? ( ) - C f o k õ t y E
7 8 9 w g s a _ e m d
4 5 6 0 x q p i u l b ;
1 2 3 ^ z ä h j ö , .

We’re ready, now we know where to put what. we can start
coding. Let’s open an empty text document and type:
coat (1000)

The Layout Definition
We have to define a layout. This is done by a line like this:
addlayout (id mylayout start
rows 5 columns 12 align evens turnoff (caps)
asboard color 0nk linecolor 0nodt linesize 1
)

Now we have an empty layout in the size wanted. Its background color is black (0nk), the grid will be drawn in obscure
dull teal (0nodt), and a half button will be on the top left corner (align evens).

The Block
Our keys will be arranged in a block. Actually, we can have a
number of blocks that may be freely rearranged, but for this
demonstration, one is enough. To start the block:
block (row 1 column 1

and now we can add buttons.
button (text "" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))

This is the empty skeleton of the block we can fill with
characters; we need one for each button except special ones
that are defined different ways. I’m copying and pasting this
line once for each key, adding crl for carriage return left
and crr for carriage return right at the line ends.
block (row 1 column 1
r

button (text "!" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "*" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "’" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "@" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "macron" color 0nk addtitle (color
0ndhs size 1700))
button (text "c" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "n" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "r" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "ȯ" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "v" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "bksp" color 0nk addtitle (color
0ndhs size 1700))
button (text ":" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
crr
button (text "?" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "(" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text ")" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "-" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "caron" color 0nk addtitle (color
0ndhs size 1700))
button (text "f" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "o" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "k" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "õ" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "t" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "y" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))

button (text "enter" color 0nk addtitle (color
0ndhs size 1700))
crr
button (text "7" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "8" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "9" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "w" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "g" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "s" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "a" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "space" color 0nk addtitle (color
0ndhs size 1700))
button (text "e" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "m" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "d" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
crl
button (text "4" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "5" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "6" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "0" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "x" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "q" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "p" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "i" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "u" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "l" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))

button (text "b" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text ";" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
crr
button (text "1" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "2" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "3" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "shift" color 0nk addtitle (color
0ndhs size 1700))
button (text "z" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "ä" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "h" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "j" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "ö" color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "," color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
button (text "." color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))
)

Saving this and loading into Best’s Board will give an almost
perfect result.

Of course the special buttons won’t work yet, I’ve simply
entered their names there; instead of doing what they should
do, these buttons simply type the words on them. Let’s fix it.

Backspace
button (backspace color 0nk addtitle (color 0ndhs
size 1700))

This is the code for the Backspace key. The default title on it
is BS but you can add another title with text "anything"
inside the bracket after addtitle.

Enter
enter (color 0nk addtitle (color 0ndhs size 1700))
Here we define the Enter key. Note that the keyword button

is not used here. The default title on it is CR.

Caps
meta (caps color 0nk addtitle (text "↥" color 0ndhs
size 1700))

Actually, the Shift key on PC keyboards is doing more things
than making letters uppercase, so we call ours the Caps key because it doesn’t do more than giving uppercase letters. I gave it
an arrow as a title.

Space Travel
As the tutorial described, the space key may be a Space Travel
key, what’s very practical because it makes all the keys around
it neighbors. We turn our key into one by
spacetravel (color 0nk addtitle (color 0ndhs size
1700))

Modifiers
Now we need two modifier keys. First, we define them. This
part is needed before the block since the definitions must be
created before the keys refer to them.
addmodify (id macron rolls ("aā" "äǟ" "eē" "iī"
"oō" "ȯȱ" "öȫ" "õȭ" "uū" "yȳ"))

addmodify (id caron rolls ("cč" "dḑ" "gģ" "kķ" "lļ"
"nņ" "rŗ" "sš" "tț" "zž"))

This way we have a modifier for both the macron and the
caron and cedilla (combined). Of course, one would be enough,
or we might separate the caron and the cedilla as two modifiers. As we like it.
To make them work, let’s replace the lines for both keys with
modifier buttons:

modify (roll macron color 0nk addtitle (text "ˉ"
color 0ndhs size 1700))

and

modify (roll caron color 0nk
addtitle (text "ˇ" color 0ndhs size 1700)
addtitle (text ""̧" color 0ndhs size 1700)
)

I did a small trick with the second one. Since it serves for
both the caron and the cedilla, I added them both as titles. A
button may have as many titles as you wish. I mean it. Once I
created one with 7920 titles. Well, loading the file was extremely slow, but it worked.

Finished
Now we don’t need anything more – than a bit of color.

2021.06.29.

Nindish
This is the description of the planned Nindish language, a tool
to process literary works in the aim of helping the author’s
work.

Basic Principles
A book is defined as one or more Unicode plaintext files. They
are uploaded to a web server and presented to the Nindish app.
Everything what the app should know about the book is contained in the files.
Each time the app is called, it downloads the files, runs the
complete process, returns the data requested and quits. No data
is saved for later, therefore, if the text is anyhow changed before the next reload, the change will be shown in the results.
All configuration settings about the book are contained in the
book itself (but that part may be a separate file).

Features
The results given by the functions listed below may or may not
become part of the finished book, as you like it. They are intended to be writing aids, to make yourself able to navigate in
your book easier, to find things in the text that were written
earlier and become important later, to keep track of what you
write and so on.
In the following, “mark pieces of text” means enclosing it
between certain symbols (you define which ones). All background material about your book is self-contained in the text of
the book.
Titles and Table of Contents. You can mark pieces of text
as titles, including their ranks in a hierarchy of chapters, subchapters and so on. You can get a table of contents from these
titles.

Tag Index. You can mark pieces of text as tags, complete
with descriptions. The tags can be grouped into categories. You
can get an index of these tags, by a category or those that begin
with a given letter etc. For each tag, you’ll get the description
you gave.
Notes. You can add notes to your text that help you in writing
but won’t be an actual part of the finished book.
Special Collections. You can mark pieces of text as members
of special collections such as quotations, and get lists of them.
Statistics. You can get extensive statistics about your book
and parts of it, including sizes, time elapsed since beginning
the book and so on. (Logically, this data won’t be part of the finished book.)
Markup. You can use any markup language like HTML, Wiki, BBCode etc., including your own markup language. Nindish doesn’t understand any of them, but you can define your
special markup and create correspondences between the markup you are using and the output rendered by Nindish.
Macros. You can define macros that can appear in your book
and simplify complex text manipulation tasks.
Rendering. You can render your book or a part of it into the
near-final text where your markup symbols are replaced by
actual formatting. I said “near-final” since Nindish cannot
create a complete, readable Word, PDF etc. file, only the raw
material for later processing.
Images. You can attach images to your book. They will
appear in the renderings.
Counters. You can define counters that maintain some statistics about your book, in addition to those Nindish provides by
default.
Timelines. You can define several timelines for the events in
your book (several because it’s possible that different parts
happen at different times).

Writing a Book With Nindish
Nindish is a web app, so it has a URL you enter in your
browser. Its parameters include the location of your book

(exactly, the file containing its init part) and any switches
telling which part of the information provided by Nindish do
you need. You can reach these by clicking links on the pages
created by Nindish or by calling them directly from your
browser.
Nindish hasn’t got a text editor. Use your favorite one and
upload your files to any server. Provide the names of your files
in the init part, and call Nindish with the URL of the file with
the init part.
The Init Part
The first file of your book begins with the init part. (Or it may
be a separate file.) This tells Nindish everything it needs to
know about your book.
The init part tells Nindish which files contain your book,
what are the symbols used in it, and so on.
The init part has a fixed syntax, modelled after the common
INI file syntax. It consists of sections which are a name between [ ] brackets on a separate line, for example:
[files]

Most sections consist of lines looking like
name=value

or

name=
several lines of text
=

The latter syntax is for cases when the value is a text of several lines.
In some sections, there is no name part because it’s implied.
If you type two == equal signs between the name and the
value the latter will be handled as a regular expression.
Any line in the init part starting with a ; colon is ignored as a
remark.

Sections of the Init Part
Here is a brief listing of the sections. Detailed description follows below.

FILES to define the text files your book is contained in.
SYNTAX to define basic syntax elements.
VARS to set methods to extract information from the text of
your book.
MARKUP to define the markup language you use.
MACROS to create macros that can perform more complex
tasks.
COUNTERS to define counters to count instances of things.
In the descriptions, words written monospaced are the names
to be used before an equal sign. All of them may be used several times, to define alternatives that all will be valid and usable.
The FILES Section

This section lists URLs of text files containing your book, in
the order they are supposed to appear in the book. No need to
mention the very file containing the init part itself. This section
may be omitted if that is the only file.
Each line is an URL like
http://example.com/mybook/myfile.txt

Regular expressions aren’t allowed here, but instead, you can
use shortcuts.
Same Folder Shortcut. If there are several files in the same
folder, you can abbreviate it by typing a space character before
the file name. This means “use the folder previously mentioned”. So, if the line above is followed by a line that reads
otherfile.txt

it will actually mean
http://example.com/mybook/otherfile.txt.

Numbered Files Shortcut. You can specify many files at
once if they differ in a number only:
myfile{1-100}.txt

This means you’ll include myfile1.txt, myfile2.txt and
so on. If any of the files is missing Nindish will skip it, supposing you allowed room for chapters to be written later.
If you use more than one numbered files shortcut in the same
file name, it will be read from right to left, so:
myfile{1-5}_{1-5}.txt

will

add

myfile1_1.txt,

etc.,
myfile1_5.txt will be followed
and so
on. This can be useful for keeping track of numbered chapters
and subchapters in respectively named files. However, this
isn’t a requirement.
Instead of numbers, you can use letters, too:
myfile1_2.txt
by myfile2_1.txt

myfile{a-z}.txt

Complete Folder Shortcut. This will work only if you, the
uploader of your files, enabled remote access. Ask your web
hosting provider for more information. To use this feature,
include an * asterisk in your URL, for example:
http://example.com/mybook/*.txt

This will include any text file found in the folder. There must
be no / character anywhere after the * character.
All files listed in the FILES section will be, in the order of
mention, read and joined as a single text before any processing.
The SYNTAX Section

The init part is the only part of your book where there is a fixed
syntax to be followed. In this section, you define your own
syntax to be used in the book part and Nindish will understand.
• commandbegin and commandend Defines the symbols to be
used in the book to recognize Nindish commands. For example,
commandbegin={
commandend=}

will tell Nindish that anything in between ''{'' and ''}'' is a Nindish command. These commands may be used both in the init
part (the MACROS section) and in the book. The default
values are the same as shown above.
• content Defines the placeholder to be used for the content
of a tag pair. The default value is || (two vertical bars), but
you can change it with this variable. For example, when defining a title (see later), you can write
title1=<title>||</title>

This means that you want to use the HTML tag <title> to
mark the beginning of the title and </title> to mark the end
of it. Everything in between will be the contents of the title.
• content1, content2 etc. Additional placeholders for some
commands. Default values are $1, $2 etc., respectively.
• enter Defines a symbol for an Enter character. Default values are both \n and \r (no difference). For example:
title1=\nTITLE ||\n

will define that the title is after a word TITLE separated from
the preceding and following text by Enter characters, i.e. go on
a separate line.
The VARS Section

Things defined in this section will be stored in the database
Nindish is using when processing your text. When the results
of this process appears in your browser, the entire database is
destroyed because Nindish builds it from scratch each time it is
called, so all data is the newest.
These variables have no default values. If you leave any of
them undefined, it won’t appear in the database and in the
results.
• author The author of the book. Supposed to be the actual
name.
• booktitle The main title of the book. Supposed to be the
actual title.
• charsonpage A number telling how many characters do
you expect on a typical page. To obtain this number, render at
least a typical page on the final format (with the page size, font
size, margins and line spacing you want). Count how many
lines a page has and how many characters a typical line has.
Multiply the two numbers. If there is no final format where this
may be applicable, you can omit this setting and related statistics won’t be displayed.
• goalsize A number telling how long do you plan your
finished book to be. After the number, enter l if the number is
in letters, w if in words or p if in pages. If you didn’t decide
how long your book is planned to be, skip this setting.

• image The way to recognize an image in the book.
• note The way to recognize a note in the book. Notes won’t
appear in the finished book but can be referred to during working.
• start The date you started to work on your book. Supposed to be the actual date in 8 digits, followed by a combination
of eight letters y, m and d (for example, 20210628 yyyymmdd)
to let Nindish know what’s the order of the date. This is used
for the statistics.
• tag The way to recognize a tag in the book. It uses three
placeholders, those defined as content1, content2 and
content3. Content1 is the name of the tag. It will be displayed in the book where the tag was defined. Content2 is the
description. Content3 is the category list. It’s recommended to
define this variable for each possible cases:
tag=[[$1]]
tag=[[$1|$2]]
tag=[[$1|$2|$3]]
tag=[[$1||$3]]
• tagabc Defines the

alphabet to be used for tags. The format

is the following:

tagabc=letters, letters, letters

and so on. Each letters is a group of one or more letters or
letter combinations, separated by spaces. Each letter in the
same group is treated equal. For example: a á, b, c, cs, d,
dz, dzs, e é etc. defines a Hungarian alphabet where a and
á are the same letter in terms of alphabetical sorting, and so are
e and é; meanwhile, cs, dz and dzs are all separate letters.
• tagname The same as tag but for personal names that are
written the Western way. In content1 (the name), type a ! before the surname. Then Nindish will record the name by swapping the order of the part before the ! and after it, and adding a
comma in between: Mario !Vargas Llosa will be tagged as
Vargas Llosa, Mario. In the displayed book, the ! character is
simply removed.
• tagnote The same as tag but content1 will not be displayed in the book.

• timestamp Defines the way to recognize a timestamp in the
book. A timestamp tells when does the events at that point
happen.
• title1, title2 etc. The way to recognize a title in the
book. Title1 is of the highest rank. Any subchapter will belong to the chapter previously encountered to. For example:
title1=<h1>||</h1>

will tell Nindish if later, in the book, it encounters a piece of
text that goes, say,
<h1>Preface</h1>

then it must take “Preface” a title of rank 1.
You can also use title with no number if there are no subchapters.
• anything else (Don’t type, literally, “anything else”.
Type any word you like.) To define a special collection, give it
any name and define a way to recognize it. For example,
quote=«||»

will create a collection called quote and fill it with all pieces of
text that appear between marks « and ».
You can also use numbered content1 etc. placeholders. In
this case, the information extracted will be stored according to
content1 with all the other fields attached. For example,
quote=“$2” ($1)

is a definition that will match

“The purpose of our life is to be happy.” (Dalai
Lama)
and the information will be stored in the collection quote under the name Dalai Lama.

The MARKUP Section

This section defines symbols you intend to use in your book
and the way to translate them when displaying your text and
rendering it into different output formats. This section uses a
different syntax since you can define multiple languages at
once. An entry in this section is required to be several lines
long. Its structure looks like:
markup description
(name of language 1)

output
(name of language 2)
output
()
Here, markup description

is a regular expression in PHP
syntax, on a separate line. Then one or more language descriptions follow, each beginning with the name of language in ( )
round parentheses on a separate line and the output description
to tell Nindish what to translate that markup into when creating
output in that language. An empty pair of parentheses mark the
end of the listings belonging to this markup description.
For example,
$(.*?)$
(html)
<b>$1</b>
(bbcode)
[b]$1[/b]
(wiki)
**$1**
()

This tells Nindish that when a piece of text is encountered
between two $ characters (because this is your private, unique
choice to mark bold text), it should be translated to HTML language with placing it between the tags for bold, to BBCode
with the tags used in that language etc. One of these languages,
(html) is handled by Nindish itself when displaying your book
in your browser. Any of the others will be used only when you
select that language for output.
You can define any language with any name. In practice, probably you’ll need two: (html) to control the display in your
browser and another one to create preformatted output for your
word processor that builds the finished book.
The MACROS Section

This section works similarly to the MARKUP section in terms
that it modifies the source text. But there are no subsections for
different markup languages here, it’s acting the same for all
output. And you can use the Nindish macro commands.

Recognizing the commands is done by using the names
commandbegin and commandend in the SYNTAX section. In
the examples, I’ll use the default { } marking.
The MACROS section defines your macros. In the book, you
can use both these macros and any Nindish macro command.
name parameters
macro definition
()

This is how to define a macro. On the first row, you give it a
name and (after a space) define any parameters, optionally. For
example:
roll n

This introduces a macro that’s called roll and it will have a
parameter called n. Further on, you can call it with {roll 6},
for example, and this means that the value of n will be 6 at the
beginning of the macro execution.
The macro definition may contain any text that’ll be inserted
in the text at the place where the macro was called. For example,
address
Professor Michael Example
4813 Example Drive, No Matter Where, California
()

This is a simple abbreviation for a longer text (which may
even contain formatting of course). Entering {address} after
this will result in the whole address to appear instead.
The macro definition can contain commands that are executed when the macro is called.
Macro Commands
Variable Handling

let variable value

Assigns a value to a variable. The value can be a literal or an
expression resulting in either numeric or string data.
var variable

Gives the value of the variable. This is needed only if you
want the value printed into your text. In expressions, you
needn’t this.
inc variable amount
dec variable amount

Increases or decreases the variable by the given amount. If
the amount is not specified, it defaults to 1.
Control of Execution

if expression
else
endif

If the expression gives a value other than zero, the part between if and else is executed. Otherwise, the part between
else and endif is executed.
for variable start, end, step
next

Creates a loop, repeating everything between for and next.
Start and end are expressions that specify the first and last
values the variable will take. If step is not specified, it defaults
to 1 if start<end or –1 if start>end. The three expressions must
be separated by commas to let Nindish know where does each
one end and the other one start.
return value

Quits the execution of a macro, returning the value to the
place (another macro or the text of the book) that called it. The
value will appear in the rendered text instead of the macro calling.
name parameters

To call another macro from a macro, you do the same as
when calling them from the text: type its name and parameters
required.
Expressions
An expression is a set of values connected with operators. A
value can be a number, a character string enclosed in " quotation marks, a variable name or a function.
The COUNTERS Section

This section lists counters. A counter is something that counts
the instances of things in the book. To define a counter, use
name options=regular expression

The options may include null1, null2 etc. which tell Nindish to reset the counter to zero each time a title of the given or
higher rank is encountered.
The END Section

If you begin your book in the same file after the init part, finish
the init part with a line that reads:
[end]

If the init part is in a separate file, you don’t need this.
The Book Part
Everything after the init part (in the same file and in the ones
listed in the FILES section, in this order) is your book. These
need to be Unicode plaintext files, and you can use any markup
language (HTML, CSS, Wiki, BBCode, Markdown etc.), including any you invent for your book yourself. There is no limit.
You can create markups for all the styles and formatting you
are using.

Running Nindish
To run Nindish, as mentioned before, you need to upload your
files and enter the URL of Nindish in your browser. For first,
the following will happen:
• if you didn’t specify the URL of the init part, you’ll be
prompted for that;
• if you did specify the URL but not any option switches, the
main page will appear, with data about your book;
• if gave both the URL and some option switches, an additional page will appear, with more data about your book.
All links on Nindish pages lead to other Nindish pages, keeping the URL of your book and any switches you need further
on.

The Main Page
The main page lists the statistics on your book:
• any counter you had defined;
• the calculated length of your book, in characters (i.e. including the formatting characters), letters (excluding the formatting characters), words and pages (calculated using the
charsonpage setting; real size of title formatting, tables,
images etc. cannot be taken into account, so the more of such
things, the greater the difference between this estimate and reality);
• the number of tags, notes, special collection entries, images
you have;
• the days counted since you began working;
• the number of letters, words and pages you write a day, averaging;
• the expected date when you will finish your book, reaching
the goalsize you entered.
The Contents Page
The Contents page lists all the titles in your book, according
the markup you gave for titles. For each title, it lists
• the position of the title in the book (calculated page number);
• the size of the text in the chapter (between the title and the
next title of the same rank);
• any counters belonging to the chapter.
The Tags Page
First, you have an alphabetical index of your tags, complete
with tag categories, if any. Each comma-separated entry in the
tagabc variable and each category is turned into a separate
page that lists tags belonging there. Note that a tag may belong
to more categories.

Tags are displayed along with
• their descriptions;
• additional categories they belong to, beyond the one we are
currently listing;
• the position the tag is appearing at.
The same tag can appear multiple times in the text, with different descriptions and, if needed, different categories. You
may specify some categories at either instance of the tag, other
categories at another instance, and the tag will belong to all
categories at least once mentioned.
Notes and special collections appear in the same format as
tags.
The Timeline Page
The timeline is a listing of events marked with timestamps.
You can select which part of the timeline do you need.
The Images Page
The Images page lists all images you called for in the book,
with their URLs and positions. If they’re accessible, the images
will appear themselves, too.
The Rendering Page
The Rendering page will let you render any part of the book in
any of the markup languages you’ve defined. For Word, PDF
etc. document creation, it’s recommended to define HTML
with CSS styling, in a way that you word processor can understand it.

2021.07.28.

Lesz egy új wincsim
Sok éve az a szokásom, hogy ha valami megtetszik a neten, akkor belököm a letöltőprogramba és elteszem. „Majd megnézem” felkiáltással. Hát most elkezdtem őket megnézni. Valamelyik letöltőkének megvolt az a jó szokása, hogy ha odaadtad
neki egy kép címét valamelyik képmegosztó oldalon, akkor az
egész accounthoz tartozó totál mindenséget leszedte. Tudtam
róla, de nem foglalkoztam vele, majd megnézem.
Hát most épp egy világ túlsó végén élő vadidegen csókának a
gyerekét meg a kutyáját meg a kirándulásait ábrázoló képeket
szórom ki, mert leszedett tőle háromezer képet – tizenegy évvel
ezelőtt. Tegnap régi tájképeket szortíroztam, mert már más az
ízlésem és a felbontásuk is gyenge a mai követelményekhez,
aztán jönnek könyvek, programok…
Összeraktam két könyvtárba, hogy miket kell átválogatnom.
Semmiség, másfél tera.
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DAFKE
A rövidítést most találtam ki, azt jelenti: Digitális Adatok
Felhalmozása Kedvtelésből. Ez egy betegség, halál frankón,
bár én mindig a linkelt cikk Criticism szakaszában leírt látásmódot osztottam. Nem tartom betegnek magam emiatt, én kérem gyűjtő vagyok. Ja, a rendrakáshoz persze lusta vagyok, az
igaz.
De most hozzáláttam pár hete. Tegnap kidobtam a második
ötvengigás csomag adatot, lassan gyűlik, mert főleg képeket
válogatok, azok nem olyan nagyok. Csináltam egy kis válogatóprogramot, azt csinálja, hogy gombnyomásra ad egy jegyzéket a lehetséges célkönyvtárakról, és újabb gombnyomásra át-

teszi a kiválasztott könyvtárba a Total Commanderben kijelölt
file-okat vagy az Irfanban látott képet.
Hááát kérem, elképesztő, mi minden jön szömbe. Néhány
példa a képek közül. Még csak 17,7 gigát válogattam ki közülük, mármint ennyi az, amit megtartottam; amit kidobtam, az
kevesebb az említett száz gigánál, mert azért nemcsak képek
voltak.

Retró
A legnagyobb csomag egy régi magazinokból kivágott képgyűjtemény, fogalmam sincs, honnan szedtem le, a file-ok dátuma szerint pont ma négy éve. Ötven könyvtárba voltak szétrakva ezresével, szóval kábé ötvenezer darab. Kilencven giga!
És ennek 99%-a az 1890-es évektől a 2000-es évekig, de főleg
a huszadik század első kétharmadából való reklámok. Mármost
én imádom a retró dolgokat, de a reklámot még abban sem
szenvedhetem. Egy könyvtár végignézése során a nyolc-kilencszáz file-ból (az ezres számot egy-két globális kereséssel már
csökkentettem) megtartok mondjuk öt-tíz darabot, azok nagy
része vagy számítástechnikai tartalmú reklám (az más megítélés énnálam, a számítástechnika korai évtizedeiről fennmaradt
dokumentumok elég nagy része reklám, és rengeteg olyan
hardver- és szoftvercikk volt, amiről semmilyen más adat nem
maradt fenn, csak reklám), vagy pedig egyáltalán nem reklám,
hanem a fennmaradó egy százalékból való. Egy-két példa ezekből:

A képeket erősen lekicsinyítettem. Szerintem cukik. Amelyiken a kislány van a (feltehetően) iskolaigazgatóval, az egy éppen hetvenéves kép, az az eredeti neve, hogy 1951 illustration by Koolman.jpg, és így meg is lehet találni a neten, a
Woman magazinból való, a sztori címe Children of the Archbishop, írta Norman Collins. Koolman keresztnevének kezdőbetűje A. Ennél többet nem tudtam meg.
Maradva még a retróképeknél, évekkel ezelőtt ráküldtem egy
webgrabbert a Retronóm.hura, és leszedte nekem szépen az
egészet. Ami hagyján. Csak aztán nekem nem volt protuberanciám éppen ezzel foglalkozni, és otthagytam, ott is felejtettem.
Ami még mindig hagyján, csak egy webgrabber úgy dolgozik,
hogy amikor az oldalak paraméteresen linkelnek egymásra (hát
ezt ugye script generálja, a webmester nem egyenként rakosgatta oda őket), akkor a céloldalt minden egyes alkalommal lementi, valahányszor új paraméterrel hívják meg. Ebből aztán az
lett, hogy éveken át itt ült a wincsimen a Retronóm.hu anyaga
teljes válogatatlanságiban, a html file-okkal együtt, akikből
volt negyvenhatezer darab, öt giga terjedelemben. Hát erre nagyon nem volt énnekem igényem, de mondom, ott lett felejtve
a wincsi egyik zugában. (A wincsitérképprogramok iszonyú
hálás cuccok ám, én a Windirstatot használom. Csak persze az
egy dolog, hogy lefuttatjuk, és másik dolog, hogy mihez kezdünk az eredménnyel. Egy kétterás wincsin ezek a holmik
egyenként nem egy godzilla.)
Retrókép sok minden lehet. A hetvenes évek divatja – egy
nyugatnémet áruházi katalógus:

(Ilyenből csak pár oldal van, de leszedtem egy köteg amerikai
Wishbookot évtizedeken át, és külön képekből összeraktam
pdf-fé. Tanulmányokat lehetne írni belőlük.)
Találtam negyven fotót, amiknek semmi más jelentőségük
nincsen, mint hogy én szkenneltem őket kéziszkennerrel 1997
június-júliusában, gondolom, a rádióújságból; pár közülük:

Néha a Facebookon is találok jópofa retródolgokat:

Az utolsó képen híres emberek vannak, azok is tudnak retrók
lenni; ezek a tévétornagyerekek, balról jobbra Alexa, Gréta és
Petra, őket ismertük, meg az anyukájukat, a Katit. Az idegen
bácsi logikusan a papájuk, de őt nem ismerte senki.

Számtech
De lépjünk tovább, nemcsak retróképeket gyűjtök én; ami azt
illeti, az eddig szétválogatott 17,7 gigából csak 0,7 giga a retró.
Pillanatnyilag, mert hiszen a válogatás még folyik. Illetve a
számítástechnikai képgyűjteményem (az most még csak négy-

száz mega) is eléggé retró, ugyanis a mai számítástechnikát
csak használom, de nem táplálok iránta romantikus érzelmeket.
A régi technika, az más.
Máris javítom magamat, mert a négyszáz mega, az csak a kiválogatott képek. A számítástechnikai szakirodalom az külön
van, egyrészt a könyvtáram szakirányú részében 128 giga, másrészt a számítástechnikai folyóiratok az… hát az 497 giga. De
most nézzük csak a képeket. Ezek főleg retró-számítástechnikai
csoportokból vannak, meg még mindenfelől a netről. Leginkább billentyűzetek.

Szerintem a billentyűzet a számítógép legfontosabb része.
Azzal teremtünk vele kapcsolatot. Lehet persze mondani, hogy
az egérrel is, de egyrészt én azt sose használtam (valamikor a
kilencvenes évek elején még csak-csak, egyes programok akkoriban nem tudták nélkülözni, és még nem volt billentyűzetegér; aztán amióta van billentyűzetegér, azóta azt használom,
eleinte a Windowsét, aztán lett egy jobb, és tíz éve írtam egy
még jobbat), másrészt az egér nem túl fotogén. Kisszámú kivé-

teltől eltekintve (de azokról el is teszek fényképet, ha szembejönnek) minden számítógépegér nagyjából egyforma. Egy, két
vagy három gomb, görgő, kész. Csak a dizájn különbözik. Azt
is lehet mondani, hogy a képernyővel is, de azok sem túl fotogének, minden monitor egy lapos, üres felület; a rajta levő információ az, ami számít.
A billentyűzet az, ami lehetőségeket teremt és adott esetben
korlátoz is a számítógéppel való kapcsolattartásban. Nekem
rengetegszer volt olyan, hogy nem volt elég billentyűm, mert
annyi jelet, funkciót, makrót használok, hogy nem férnek el a
szabványos PC-billentyűzeten. És a jól megtervezett billentyűzetek szépek. A rosszul megtervezettek meg csúnyák.
Gyűjtök képeket írógépekről és zsebszámológépekről is, egyelőre azok is ezekkel vannak egybedobálva, mert még csak a
kategóriákra bontásnál tartok, az azon belüli szortírozás később
jön.

Raytrace-elt képek
„Bezzeg az én időmben” a számítógépes képalkotás még gyerekcipőben járt, és minden egyes raytrace-elt képet megcsodáltunk. Ma már, amikor minden játékprogram szuperminőségű,
mozgó képeket generál valós időben, nem akkora durranás.
Magam is megpróbálkoztam raytrace-elt képeket csinálni, sose
voltam benne ász, de emlékszem, milyen soká tartott, amíg az
akkori fogalmak szerint nagy felbontású képek elkészültek.
Hosszú percekig! Nemrég letöltöttem a POV-Rayt megint, hát
nagyságrendekkel gyorsabb ezen a ma már öregecske gépen is.
Hoztam pár képet a legrégebbiekből. Úgy tessék nézni, hogy
ezek a file-ok közel harminc évet éltek már túl.

Könyvek
Elszakadva most már a képektől, a másik dolog, amit mostanában válogatok, azok a könyvek. Ajaj. Sokkal több velük a macera, mint bármi mással. Hogy mást ne mondjak, csináltam én
olyanokat, hogy egyes webes könyvtárak anyagát teljes egészében letöltöttem. Például az SLP-ét nem is egyszer. De nem ám
csak mindig ugyanonnan, mert akkor nagyon egyszerű lenne
kiválogatni őket, hanem különféle tükrözvények, másolványok
és módosítványok készültek belőlük, és tömegével vannak példányok ugyanazokból a gyűjteményekből, amik nem egészen
azonosak. Mármost én sok évvel ezelőtt csináltam két részgyűjteményt. Az egyik a szerzők neve szerint van kategorizálva, a másik műfajok szerint. Persze ugyanannak a műnek csak
az egyikben illik szerepelnie.
Legutóbb összeakadtam egy hétezer darabos gyűjteménnyel a
sokadik alkönyvtár sokadik alkönyvtárában, ami nagyrészt az
SLP-ből van, és sok közte a verne jules - a rejtelmes
sziget.zip típusú file-név. Ezért írtam egy programkát, aki
végigmegy ezeken és szétrakja ábécérendben, ezt például a
v\verne jules könyvtárba. Meg is csinálta, csak hát azért
nem minden file volt így elnevezve, és akkor azok rossz helyre
kerültek, vannak, ahol rövidítve van a név vagy elírás volt a
file-névben, és azt persze a programka csak átvenni tudta. Majd
ez egy külön történet lesz, végigmenni a könyvtárakon, van belőlük az ábécé minden betűjével pár száz vagy éppen ezren is
felül, és végignézni bennük a sok tízezer könyvet.
Van egy kazal könyvem, amiket külön, laponként vagy lappáronként szkennelve raktak föl a netre. Ezt nem annyira komálom, mert könnyen elveszhet egy-egy, és másolni, rakosgatni is könnyebb, ha egyben van. Már sokat összeraktam, de van
még bőven.
És hát a műfaj szerint szétválogatott könyvek is eléggé összevisszák. Például kilencven giga nyelvészet. Aha, milyen nyelvészet? Összevissza mindenféle nyelvekkel kapcsolatos dolgok. Bőven lehet persze duplikát is benne, akárcsak a többiben.
Hatvan giga lexikon. Húsz giga történelmi mű.

Térképek
A százhét gigás térképgyűjteményem is teljesen összevissza
van, pedig csudadolgok vannak benne. Ötszáz éves atlaszok.
Az Egyesült Államok nemzeti parkjai. Zászlógyűjtemények
olyan időkből, hogy mintha egy másik bolygó lenne. Mindenféle tematikus térképek. Totál ömlesztve.

Folyóiratok
Ezeket imádom. Két gyűjtemény van belőlük, fél-fél tera mind
a kettő: a számítástechnikai folyóiratok és az összes többi. Én
is szkenneltem sokat, utoljára pár órája egy IPM-et csináltam,
már van 124 darab beszkennelt IPM-em. 24 darab Lakáskultúra. 110 darab Fürge Ujjak. 205 Édes Anyanyelvünk (azt nem
én csináltam). 123 Rakéta Regényújság (annak egy részét csináltam). Kétezer Rádió- és Televízióújság, azokat nem én
szkenneltem, fölrakták a netre legálisan, de képenként, hát én
írtam hozzá külön letöltőprogramot, letöltöttem, írtam összerakóprogramot és összeraktam lapszámonként egy-egy pdf-be.
Háromezer Scientific American, de csak hét Pajtás.
Hát ebben sincsen rend. Háromszázötven könyvtárban vannak a számtech folyóiratok, százharmincban a többi.

Zene
És hát a legfontosabb: a zenegyűjteményem. 164 giga, 2600
felvétel Latvijából, Lietuvából, Eestiből meg mindenfelől,
NANDO, Loreta Reide, Laulupesa, Taisi, Džimba, Lauris Reiniks, Guntars Račs, Mazo dziesmas Latvijai, Dzeguzīte, Kerija
Sauliete, Do-Re-Micii, Karolina Protsenko, Avicii, Alan Walker, Animusic, Mike Oldfield, Hacsini Aszuka, Mericske Zoltán, van itt minden, legfőképpen rendetlenség.
*
Milyen jó cserealapot képezett volna ez valaha, évtizedekkel
ezelőtt. A mai gyerekek már a fogalmat sem értik. És annyira
nem is baj.
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Keyboards
as Vehicles of Thought
Keyboards, Keyboards
Having been involved in using computers for 36 years now – I
formed an understanding of the keyboard as either one of the
two main tools of communication between people and computers. The other one is the screen; but the screen is only a void,
empty surface without contents, and the contents isn’t characteristic for the computer itself, but the application(s) currently
running on it. However, the keyboard is (completely or partly)
independent from the application, it depends on the computer
(or typewriter, calculator, musical instrument or other device)
itself.
As for computer keyboards, I have a
view: the more functions on the keyboard, the more things the user can do
with the computers, in terms of keyboard input. However, many functions
aren’t visible on the keyboard – we’re
going to talk more about this later.
Pocket calculators are known to
wear all functions written on (above,
below) the keys. This means that if
you don’t see a given function on a
calculator, this means it doesn’t know
that function. This isn’t the case with
computers which can reach functions
differently – a PC can run Quick BASIC on DOS or Word for Windows,
the abilities are completely different,
but the keyboard is the same. However, a PC keyboard tells a
lot about what can a PC do, in terms of keyboard input: there
are dedicated keys for advanced keyboard operation: Home,

End, Page Up, Page Down, several redefinable function keys
and multimedia keys for advanced functions, so, a lot of things.
Compare this to a keyboard with
significantly less keys: a Palm Tungsten C, a palmtop from 2003 which
featured 30 main keys and 9 additional
keys and a four-edge-and-center navigator keys and a power button. That’s
only 45 physical keys. Of course, as
we can see later, a relatively low number of physical keys may reach a very
high number of characters and functions, but not so comfortably as with
more physical keys. But on a Tungsten, you’d get in trouble creating a
keyboard layout for a language that
uses several diacritics or a different
script.
Imagine a pianist who wants to play difficult musical pieces,
but he’s got a piano with only one fourth of the keys needed,
plus a Shift key and an Alt key. Well, in this situation, any key
may serve for four functions, one alone, another with Shift, a
third one with Alt and the fourth one with both. Theoretically,
it’s perfect. But in practice, well, a bit complicated.

Part I. Life in Plastic, It’s Fantastic
An Extreme Real Life Situation
Year was 2011. The Historical-Etymological Dictionary of
Hungarian Language laid in front of me, completely scanned,
nearly 4000 pages of high complexity linguistic text, including
a huge number of special characters. I made it OCRed and
wanted to proofread it and make a version readable in text editors. A sample:

Look at it. There are special characters | and ~ (and a lot
more, this is only a quarter of a page). „Normal” diacritic letters that are present in living languages: ä, â, à (and a lot
more). „Rare” diacritic letters employed for linguistic purposes
only: ɯ, ɢ (and a lot more).
There were functions defined on combinations like Ctrl+Caps
Lock, seriously. I had had 28 diacritics combinations like
Ctrl+S for the tilde diacritic, like ã ẽ ĩ õ ũ and a lot more;
Ctrl+^ for the acute accent, like â ê î ô û etc., and using them in
a sequence let me use characters with multiple diacritics, like ẫ.
And I needed a lot of formatting functions and additional
macros.
I simply ran out of usable key combinations.
The Two Beauties
I realized it’s better to work on a keyboard which is beautiful.
Thoughts are coming easier. And a keyboard can be beautiful
two ways.
Visual beauty. If a keyboard is visually appealing.
Practical beauty. If characters and functions are arranged
intuitively.
Both are important, but differently. Visual beauty has no
much use in a plastic keyboard for me, who isn’t looking at the
keyboard when typing; but there are users who are, and of
course, both of us prefer a better-looking object to have under
our hands when possible. For example, a 19th century typewriter is no doubt more elegant than a plain, gray plastic PC
keyboard. Doesn’t know so many functions, but is a lot more
attractive.
Practical beauty is the main virtue of a plastic keyboard for a
person like me who doesn’t look at it. This comes in two factors. First, it has a certain number of plastic keys, arranged in a
certain physical layout, and this is extremely important because
we cannot change this. Second, the keys and key combinations
have their functions arranged in a certain software layout, but
this is a part we can change. For example, most users are working on a QWERTY, QWERTZ or AZERTY layout, depen-

ding on the country they’re living in. But here are many who
prefer DVORAK or COLEMAK.
To work effectively, you always need a keyboard that fits to
your needs, your own preferences. And here, “you” is singular,
it doesn’t mean your nation, your company or your family, it
means personally YOU, yourself.
For example, the Hungarian national standard keyboard is
QWERTZ since the time of typewriters – but I’m using
QWERTY because I learned to type on a Commodore 16
where there was no keyboard redefining and I didn’t feel the
need for it. Fortunately, when I began to work as an 18 years
old typesetter, the company was using XyWrite, a text editor
where the keyboard layouts can be easily changed, and I managed to change it for myself the first day. The layout I’m
using today differs from the official standard not only in the
letters Z and Y but also in punctuation keys and a digit, since
the official standard for computer keyboards in Hungary came
out years later than I began working, so I had to create my
own. Since that – why should I change? It suits my needs, and I
enforce no one else to learn it.
Below follows the Hungarian standard and my Hungarian
layout.
My personal standard also includes that I’m always buying
keyboards where the Enter key is a “big ass” one, the backslash
\ key is left from a normal-sized Backspace, and there is no
additional key between the left Shift and the letter Z. This last
point is very important because I’m hitting Shift at the right
end of the left Shift key, so I’d get letters Í if used such a keyboard. (It’s a great mistake in the standard: it was designed that
the letter Í is placed on this key, but Hungarian Windows users
who happen to have the same physical keyboard as me cannot
type a letter Í since there’s no key for it!)
On the following keyboard charts, black characters are factory
placed, and red is what the keys yield. These charts were
created with Keyboard Layout Editor by Ian Prest.

The standard Hungarian layout (105-key version):

My personal Hungarian layout:

My Latvian layout:

A Few Numbers
The main part of a PC keyboard has 26 letter keys, 10 digit
keys and 11 keys for punctuation characters (` - = \ [ ] ;
' , . /). This counts 47 character keys on the so-called typewriter part. Increasing this number by defining some other keys
with letters is troublesome since they have functions you lose
in this case (if the Backspace key types a letter, how do you
correct typos?), and those like Insert or F1 are too far away for

fast typing and using them for letters. And, actually, we do
need punctuation keys for all languages. And numbers, too.
Now, let’s look at the requirements of a few languages.
Written in Latin script, so, in addition to the basic letters,
– Hungarian needs 9 letters (áéíóúöüőű),
– Latvian 11 (āčēģīķļņšūž),
– Slovak 17 (áäčďéíĺľňóôŕšťúýž),
– Vietnamese 67!
Written in non-Latin scripts (so, the basic letters may be replaced):
– Russian needs 33 letters,
– Tamil 72 character elements,
– Japanese two syllabaries with 71 characters in each, plus
more than 2000 kanjis.
And who said we must be confined to one language on our
keyboard and not more? What about dictionary makers, for
example? There are lots of situations when you need two languages at the same time, or even more, and switching layouts
at every other word is a pain.

Stories from an Old Keyboardman
In a period, I was ordered to use WordPerfect 5.1. I hated it at
first, but soon got accustomed to it and made good friends with
it. Well, everything was redefinable!
But it was lacking an important function: the autocaps, the
ability to type capital letters when starting a sentence. I was
using Word previously, and there was autocaps there, so I
created my own: I built a keyboard layout where sentence-final
punctuation marks set a variable, and letter keys checked it: if
it was on, they typed an uppercase letter. And there were two
additional aids: a small utility program that did the same as the
StickyKeys function in Windows (you needn’t to press and
hold Shift while pressing the letter, you can press and release it
and the next letter will appear shifted; WordPerfect 5.1 wasn’t
a Windows program at all), and a little macro on my Tab key
that jumped back to the beginning of the current word and
changed its first letter from uppercase to lowercase or back.

These saved me from precisely timing the fraction of a second
when to release Shift what was very important at that speed I
was working with.
I was typesetting a lot of works containing foreign languages,
so I added a lot of additional language layouts to my keyboard
package. There were 13, if I remember well. There was Hungarian, French, German, Czech, Slovak, Romanian, Portuguese,
Esperanto, Polish, Greek and Russianized Bulgarian at least
(this means it was mainly used for Bulgarian since I was required to do amounts of text in this language, so the letter ъ
was brought to a central position, but it included letters ы, ё
and э for Russian). There were so many layouts because for
professional typesetting, I don’t believe in dead keys or other
methods to reach letters that make essential parts of the language. I rather sacrifice even basic letters, like Q and W for
Slovak and V for Polish.
The mental switching between layouts was never a problem
for me, I can adapt in no time that the letter which yielded Ő so
far now gives Č or Ж. But if sometimes, very rarely, I need to
type on a QWERTZ keyboard, I’m lost.
Another keyboard layout I made for Wordperfect 5.1 was a
Vietnamese one. It was about as large a file as the 13 languages
one, because Vietnamese doesn’t only use many diacritical
letters but makes use of some diacritics that weren’t even present in the WordPerfect character set. So I had to use tricks to
represent them. It wasn’t nice, but acceptable. Both keyboards
were lost ages before, but there was a sample I typed in Vietnamese and a printed copy of it survived somehow. I hope I
can find it.
A decade after quitting typesetting, in 2011, there was the
work with the large etymological dictionary, or by its Hungarian abbreviation, TESZ. I created a dedicated layout for it,
also named TESZ, and I’m still using it, now for ten years.
Since that, it was extended several times. Originally, it had
three tables: Hungarian, Cyrillic and Greek, and I can switch
them with the keys PrtScr, Scroll Lock and Pause, barely used
for any purpose nowadays. Later, a Latvian layout was added,
PrtScr now switches between Hungarian and Latvian. On the
Hungarian layout, there is a diacritics mode that can be swi-

tched on by pressing both Shifts – this gives me 28 diacritical
keys as mentioned above, they can reach about 1700 characters, including many not even present in Unicode (but needed
for TESZ), they’re available in my special HungLingTESZ
font only, developed specifically for TESZ, by extending the
HungLing font for Uralistics, created by Mártonfi Attila. On
the Cyrillic table, the diacritics mode yields rare and non-Slavic letters. The Greek mode has no diacritics mode, but the
punctuation keys provide dead keys for both Modern Greek
and Ancient Greek.
À propos dead keys. The original method for dead keys, invented for typewriters, worked the way that you pressed the
dead key for the diacritic, this typed the diacritic without advancing the paper, and then you pressed the main letter, so, ¨ a
→ ä. Computers inherited this method. For some reason, I
always felt it more logical to use it the opposite way: a ¨ → ä.
With multidiacritic letters, my preference is to define both a ´
→ á ^ → ấ and a ^ → â ´ → ấ. This way there’s no need to
think what order to use, I’m simply typing them in the order
more comfortable at the moment. Linguists are using letters
equipped with three and four diacritics as well, so, enforcing
their application in any specific order would only make it more
complicated.
My first computer was a Commodore 16 from 1987 for at
least three years. I taught it languages as well, immediately
when I learned how to change its character set. There may be
some printouts from that period somewhere. Many users defined accented letters on Commodores and other home computers, but they taught them the letters of the language they
spoke. In Hungary, there was a school computer project in the
1980s, to equip schools with computers and provide education
in computing for kids. One of the requirements was that the
computers must know all Hungarian letters, both lowercase and
uppercase, for elementary schools. For middle schools (from
14 to 18 years of age), they allowed omitting uppercase Ú or Ű,
possibly Í or Ő, too.
There were similar efforts in other countries. Later, in the
1990s, I learned about code pages developed for PCs to support
their national languages. The Kamenický encoding, created in

Czechia, was very “international” since it supported both
Czech and Slovak (however, it was originally created in 1985
when these languages were spoken in a single country). Polish
code page Mazovia was even more international because it
kept some of the original accented letters, so it was usable for
French, German and Italian, even if not perfectly (some French
letters were present in lowercase only).
My aim was always different. I was never satisfied with a
computer made able to display Hungarian characters (only –
however, you can’t imagine how complicated it was to teach at
least Hungarian to some of them), I wanted as many letters as
possible. It was just a coincidence that my job required a lot of
foreign characters, sometimes including very rare ones (like a
book about Arabic historians that had names in a scientific
transliteration, with letters like ḥ ḍ ṭ ṣ ẓ) – I was a language
maniac always, still I am, I want computers to be able to type
text in all the languages. Well, a simple pencil can do it, can’t
it?
This article weren’t be complete if I skip the most beautiful
keyboard I ever saw: the Sinclair ZX Spectrum. A favorite of a
generation, this little home computer from 1982 featured a keyboard beautiful by both visual appeal and practical usability. Its
colourful and text-rich appearance, complete with the famous
coloured stripes in the corner, gave it a visually interesting
look. Each key had five or six functions, which were obtainable
by a witty system of two Shift keys and five “letter cursors”, an
original Sinclair invention, complicated at first sight but mastered by users in no time. This was the practical part: the system of Shifts and cursor modes kept your attention awake all
the time when typing in Spectrum BASIC. Well, actually, I
must confess I never even saw a real Spectrum – I was a Commodore guy. But I knew (and still know) its BASIC language,
and its keyboard of course. I used it in emulators and I have a
Recreated ZX Spectrum, which is actually a Bluetooth keyboard but exactly looks like a real Spectrum and works with
emulators perfectly.

Beautiful and Practical
Keyboards as vehicles of thought, that was what we began
with. Why do I tell you stories about my keyboard usage history? Because typesetting was only my job, but I have also a
profession: I’m a novelist. And I’ve noticed that a beautiful and
practical keyboard inspires thoughts; especially when it is practical and beautiful at the same time. But I’m not the guy who
decorates his keyboard with stickers, colorful keycaps or
LEDs. For me, this is uninteresting, mainly because I’m not
looking at the keyboard. To have a keyboard which is also
beautiful, I needed the time of touchscreen keyboards to arrive.

Part II. And There Was Light
(on the Screen)
On the Palm of My Hand
Actually, I invented the touchscreen keyboard in the 1980s.
Okay, some technical details were missing from the description. I imagined two screens, one standing – that’s the one you
see the contents on – and one laying below your fingers. I
didn’t realize how important it is to feel the keys under your

fingers. On the flat surface of the screen, this is impossible.
You’ll need completely new methods.
It took a long while to try it in practice: in 2006 I bought a
Palm TX. With its tiny touchscreen, it’s hard to imagine I
wrote a lot of text, even books on it, but I did – just it took a
while to reach to a solution. The built-in keyboard wasn’t of
much use, it was intended for short notes (a few words, maybe)
in English, and there was a selection of accented letters for
Western European languages, that was all.
The solution was myKBD by Alex Pruss, with its hexagonal
keys. I had it since the fall of 2006. This means I’m working on
the hexagonal keyboard for 15 years, and this the same period
of time I spent with the Kinesa layout, designed by myself.
All three keyboard pages of the built-in Palm OS keyboard:

Kinesa layout on myKBD, Palm TX:

In addition to being practically unusable, the built-in layout
was ugly. Kinesa was nice indeed, a colorful, neat little keyboard. I didn’t realize it the time, but looking back now I feel
this was an important part in that I was able to write a lot with
it. It was practical: it knew practically everything the Palm
knew, I mean, it contained practically all the characters avai-

lable (non-Hungarian diacritics came by pressing the letter and
the Cycle key, the rounded arrow in the bottom left corner).
And it was visually appealing.
I was using the Palm platform for six years. On Christmas
2012, I got an Android tablet. Okay, but how to write on it?
Best of the Keyboards
For about two years, I had no really good keyboard for Android, but in 2014 my friend Thon brought the first version of
Best’s Board into life, and while it’s still not finished yet, I’m
using it since that, all the time. Now I’m always writing my
books on Android, entirely. And it means amounts of text: Ninda is now nearly half a million words, or 3.7 million characters,
completely written on Android.
Best has two important features compared to other keyboard:
the flexibility. Yes, this one is two. We were talking about two
beauties, the visual appeal and the practicality. Flexibility
means both. I can make my keyboard layouts as beautiful as I
want. I prefer black keys with characters in colors that resemble old home computers. (It wasn’t always colored this
way, but now this is my style.)
The Short Swipe method, combined with Rim Travel and
Space Travel, makes typing on the hexagonal grid an interesting thing, something similar to a game: how long a chain of
letters can I form without raising the stylus? Because it’s both
fun and makes writing quicker. The many layouts, the modifiers, sticky keys, memory keys, function keys you can create
gives you power, control over what do you have and what can
you do with it, and when typing on the keyboard your imagination can work.
Because it is both beautiful and practical.

My Keyboard Idea
My idea for a perfect keyboard was always the personal needs.
Personal – and temporary. For example, let’s look at my needs
for the time being. I’m working on a novel, Ninda, with the
specialty of both a lot of special diacritic letters and a lot of
words with them. For example, some personal names: Ḩaỳŷt
Kyrìs, Åmmaĩt ÎÌdaṙa, Dẁnśy Ẽṙlaḩŷ. These are easy to type (I
have access to the diacritics), but hard to remember, and I don’t
make an effort to learn them – I have a computer in my hands.
So, when these names appear frequently in a portion of text, I
place them in memory keys which type them when needed. I
feel them so important I created a lot of them.
This lets me use some of them for special punctuation for
PHP programming like => and ++ which is faster than typing
the characters one by one, placed on sticky keys. Sticky keys
are a bit slower than normal keys, requiring more precision, but
they consume very little screen real estate.
I’m writing another novel, Kissy, which takes place in
France, so I need French letters (àâçéèêëîïôœüùûÿ), but rarely
– but there is a girl in the book named Françoise, so I need
letter ç more frequently than the others.
I’m learning Latvian, so I’m using Latvian letters (āčēģīķļņšūž) frequently, so I placed them on keys. But sometimes it

happens that I’m writing an article about, say, Lithuanian
things, and I need Lithuanian letters (ąčėęįšūųž). Three years
ago I wrote a short novel that takes place on Iceland, so I put
three Icelandic letters, æ, ð and þ, on my keyboard (the other
ones are present in Hungarian, too, so they were accessible already). When the novel was finished, soon I removed the Icelandic letters since I don’t understand the language, normally I
need these letters only occasionally (like in the previous sentence).
These are all personal and momentary needs. If I happen to
write tomorrow, say, an essay on the Vietnam War, I may need
a lot of Vietnamese letters; of course, my both keyboards (the
plastic one on Windows and the drawn one on Android) have
them, but if I mention, say, Ðiện Biên Phủ frequently, I may
find it useful to put its letters at better accessible places, or
place the whole name on a memory key. And if it’s done, I
may delete the complete assignment.

Conclusion
After a period of English-only computing, then the one of
homebrew solutions, companies like Microsoft came out with
“country = language” methods. If you live in a country, you are
no doubt speaking the language of that country and nothing
else. You don’t want to type any different character, not present in your country’s language. If you do, work for it. On a
Hungarian keyboard, you don’t want to type Molière correctly
because it’s from a different language. If you do, first you must
install a French keyboard and switch to it. After typing
Molière’s name, switch back to Hungarian to continue with
your text. And if you are writing something that mentions
letters from several different languages, you must install several keyboards and keep switching – like in the case of this
little essay.
This is dumb and backward. We live in a global, multinational, multilanguage world, and we need solutions that keep up
with it.

2021.11.30.

Új technika
Miután nemrég végre nekiláttam megírni azt a nyelvkönyvet
(már több mint kilencezer szavam van), kiókumláltam egy új
gondolatot. Vannak U+1F7Ex-nél a színes kockák és golyók,
és én ezeket vetettem be formázásjelzőnek:

Nagyon praktikus, mert a szöveget pörgetve egyből kiugranak, nagyok, színesek, jól látszanak. Írtam egy programkát, aki
ezekből (és a Vicky-formázásokból) csinál egy html alapot,
amihez még gyárt szószedetet és tartalomjegyzéket is. Ezt csak
beemelem a Wordbe és meggyártanám belőle a pdf-et… ha a
Word átvenne mindent készen, de nem vesz át, szóval kell némi rácsiszolás. De a 99% már eleve kész.
2021.12.21.

Hol vagy?
– Elnézést, merre van a Blaha Lujza tér?
– Hol lakik maga?
– Párizsban, a rue Saint-Jacques negyvenötben, második
emelet négy. A liftből kilépve jobbra kell fordulni, és vigyázni,
mert a szomszédom egy nagy bukszust tart a gangon, cserépben.
– Értem. Nos, akkor forduljon itt jobbra, aztán a második sarkon balra.
Ilyen érzésem van, amikor meg akarom nézni egy fél országnyival távolabb levő létesítmény pontos helyét a weboldalukon
található térképen, és először is tudni akarná, hogy én hol vagyok. Miért? Aszerint változik, hogy ők hol vannak?

2022.03.02.

Pisztonsákk
A gugli is egy akkora rohadék segg, hogy az nem igaz. Az öszszes napszemcsis, fülbehallgatós, kidudorodó zsebű állatot le
kéne ütni.
Rám reccsen, hogy valaki belebiztonságtalankodott az alapítvány postafiókjába. Hát rohaggyál szét. Jó, belépek. A jelszót
nem fogadja el, nem tudi ellenőrizni, hogy ez az én fiókom.
Dögöjjmeg. Ezt lejátsszuk párszor, jóvan, akkor csinálunk másik fiókot az alapítványnak. Megkérdezi, hogy nekem, a gyerekemnek vagy a bizniszemnek. Hámondom, legutóbb már sirvákolt, hogy túl sok fiókom van, akkor legyen a gyerekemnek,
merha a bizniszemet adom meg, akkor nyilván ki kell tőcsni,
hogy mi cég székháza meg adószáma meg adóbetűje meg a
könyvelő telefonszáma meg a cégbejrósági bejegyzülítés, szóval lögyön inkább a gyeröknek. Erre nem rám szabadíti az
egész gyerekvédelmülítési összebiztonságoskodást, hogy a feje
szakadjon széjjel? Végül lelőttem. Valami ingyenes szógáltatónál majd csinálok egyet, addig meg várom a gyámhatósági razziát.
Ja, és még a közepén, kérdözi a gyerök születési adatait. Beírom neki Vanessa adatait, erre rám reccsen. Azt kérem nem lehet! Tilalmaztatik! Előírmány, hogy gyerek csak tizenhárom év
alatti lehet! Hát tökötökön viharlámpás. És ha azt betőti, akkor
tagaggyam ki vagy öjjem meg vagy mi az isten bé tökkel cseszett faszát?! Na, fogok egy számológépöt, levonok az idei évszámból tizenhármat, kigyün egy évszám, beírom. Ja, akkor
jóóóó! Elfogadi. Azér ez megvan egy biztonság, mi? Mozipénztárost ezér röpűnyi tanajtanának semmi perc alatt, jön a
gyerek, hány éves vagy, kisfiam? tizenegy, hát azt nem lehet, a
film tizennyolc éven aluliaknak szabályelőírmányozás terhülete miatt tilalmaztatik!!! ja, nem, huszonhét vagyok, ja, akkor
jóóóó, bemehecc!

2022.04.08.

Jössz játszani?
Mutatok egy praktikus kis trükköt.
Nyitok egy Facebook-oldalt valamiről, lehetnek receptek
vagy macskás képek, tökmindegy. Rakok ki fotókat meg mindenfélét. És időnként jókat játszunk. Például fölteszek egy
kérdést:
HA MEGFORDÍTANÁD AZ ÉLETKOROD SZÁMJEGYEIT, HÁNY ÉVES LENNÉL?
Erre te rámondod, hogy mondjuk 16.
Hetekkel később, amikor erre a kérdésre már rég nem emlékszel, fölteszek egy másik kérdést.
MI LENNE AZ INDIÁN NEVED?
És kínálok az év minden hónapjára egy jelzőt, a hónap napjaira meg egy főnevet. Te ennek alapján kisakkozod, hogy
Ezüst Medve lennél, és ezt is beírod kommentnek. A listában
áprilishoz van írva az ezüst, nyolcadikához meg a medve.
Persze az ilyen kérdésekre több tízezer válasz szokott jönni,
de hát én írtam egy kis appot, ami ezt énnekem feldolgozza.
Ennek alapján kijön, hogy te 16 megfordítva = 61 éves vagy,
2022-ből levonunk 61-et, az annyi mint
1961. ÁPRILIS NYOLCADIKÁN SZÜLETTÉL.
Esetleg nem írtad ki a Facebook-profilodra, mert amikor azt
kitöltötted, akkor még gondolkodtál, de egy ilyen játékban vidáman megadod az adataidat. A haverod kiírta nyilvánosan, az
övét onnan lopom el.
Szépen gyűjtögetem a születési dátumokat, és hozzá ellopok
még olyan adatokat, mint a párod és a gyerekeid neve (megjelölted őket családtagnak, vagy ha nem, akkor ilyen játékokkal
kicsalom belőled), a lakóhelyed (feltüntetted az oldaladon vagy
játékokkal kicsalom belőled), a kocsid rendszámát (lefotóztad),
meg mindenféle hasznosat. Tíz- meg tízezer emberről, különféle oldalakon, jópofa játékokkal meg más módokon.
Aztán az app szól nekem, hogy vannak tizenheten, akiknek
már egészen sok adatuk összegyűlt. Nézegetem őket és megpróbálok játszani velük. Ha olyan hanyag vagy, hogy ezt a ren-

geteg adatot ellophattam, akkor lehet, hogy a guglis vagy a
facebookos jelszavadat már megpróbálhatom kitalálni. Mármint nem én magam persze, az app megcsinálja, próbálkozik
mindenféle kombinációkkal, ideje mint a tenger. Mert ha a lányodat Mónikának hívják, harmincéves és Cegléden lakik, akkor mónicegléd1992 vagy mónika92cegléd meg ilyesmik simán bejöhetnek. Persze az adataidból több ezer kombinációt ki
lehet hozni, de az app ráér kísérletezni. Legfeljebb nem jut be,
na bumm. Így is sok mindent tudok már rólad.
Eleget ahhoz, hogy csináltassak egy hamis személyit és lakcímkártyát, és hitelt vegyek föl a nevedre. Hogy az adatok egy
részét nem tudom? Kit érdekel, odaírok valamit, senki nem
fogja ellenőrizni.
És ha nem működik? Na és! Ott van a többi tízezer balek, valamelyiknél majd csak bejön.
Akarsz játszani?
HA KITALÁLTAM A FACEBOOKOS JELSZAVADAT,
ÍRD BE, HOGY „BASZKI, LÁTNOK VAGY!”
AZ A JELSZAVAD, HOGY
123456
2022.05.07.

Így készítek adatbázist
Elég gyakran készítek adatbázist, ami azt illeti. A leggyakrabban ideiglenes felhasználásra: van egy halom adatom, amiket át
akarok alakítani valami mássá, és ehhez adatbázisba szervezem
őket, amit aztán átalakítok – az is gyakori, hogy több lépcsőben, közbeeső adatbázisok felhasználásával.
Nálam az adatbázis mindig plaintext file (egy vagy több).
Semmit sem tudok ilyenekről, mint MySQL, és nincs is kedvem megtanulni. Csak plaintext file (persze már régóta unikódos), valamilyen speciális markuprendszerrel, amit egyedileg
ahhoz az adatbázishoz ötlök ki, menet közben, vagyis a legritkább esetben vacakolok bármiféle előzetes tervezgetéssel. El-

kezdem használni, és ha szükség van valamilyen bővítésre, akkor azt később belerakom.
Hozzálátok megírni a szöveget vagy a már meglevőt ellátni
az adatbázis számára szükséges markupokkal, és amikor már
van valamennyi, akkor írom meg a feldolgozóprogramot. Ha
később kiderül, hogy más markupok is kellenek, beteszem őket
a szövegbe és beleírom a programba.
Egy példa a Szivárvány tárgymatatója. Ez több fázison át készült. Először is vannak a blogcikkek, amik egy könyvtárban
külön szövegfile-okban vannak, és tartalmaznak egy Vickymakrót, ami a címkéiket listázza. Meg van egy, ami a címet tartalmazza. A Vicky szintaxisát részben készen kaptam, részben
magam alakítottam ki évekkel ezelőtt.
@cim[cikkcím]
…
…
@cimkek[címke1 címke2 címke3…]
Mivel ez egységes, a file-okhoz nem kellett nyúlnom, csak írtam egy feldolgozóprogramot AutoItben, ami végigment rajtuk
és kitermelte az adatokat. Át is rendeztettem őket, címke szerint csoportosítva, és ezt készítettem:
címke1 TAB cikkcím1|cikkcím2|cikkcím3…
címke2 TAB …
A tabot meg a függőleges vonalat ötletszerűen választottam,
az volt a lényeg, hogy ne szerepeljenek a címek vagy a címkék
szövegében.
Ezzel még nem voltam készen, mert volt több száz cikk, amiknek mindmáig nincsenek címkéik. Ezeken végigmentem és kiírtam a címkéiket egy külön file-ba. Aztán írtam egy újabb
programot, ami ezt a kettőt összerakta, ebből:
(egyik file)
politika TAB felsorolva 80 cikk címe
(másik file)
politika TAB 81. cikk címe
politika TAB 82. cikk címe
…ebbe:
politika TAB felsorolva 82 cikk címe

Igen ám, de egy tárgymatatóba ugye oldalszámok is kellenek.
Amiket nem lehet fixen odaírni, mert csinálok valami változtatást, egy cím átkerül a következő vagy az előző oldalra, és
megborul akár száz oldalszám. Ezért két file-ból rakom össze:
a másik a tartalomjegyzék, amit minden változtatás után kimásolok a Wordből. Ez ugye így néz ki:
cikkcím TAB oldalszám
A belőlük készítendő lista első közelítésben így festene:
címke TAB oldalszám, oldalszám, oldalszám…
Aztán rájöttem, hogy nem így akarom, a címek is legyenek
ott, mert többet mond, az olvasó egy adott cikket már olvasott
és ráismer a címére a tárgymatatóban, akkor ahhoz már nem lapoz vissza. Tehát:
címke TAB cím oldalszám, cím oldalszám…
Innen már csak egy lépés ezt fölcserélni html outputra, hisz
eszem ágában sincs kézzel megformázni.
címke → cím oldalszám, cím oldalszám…
A blogcikkek szövege is félig-meddig ilyen önkényesen,
egyedileg kialakított markuppal készül: mivel a Vicky eredetileg Dokuwiki, annak a teljes jelkészlete rendelkezésre áll, de
vannak saját bővítéseim, például itt följebb úgy csináltam piros
feliratot, hogy a saját ;;r:piros;; színezőmet használtam. A Vicky makrónyelvét is teljesen átírtam.
A Ninda-programomat tartom adatbázis-kezelési munkásságom eddigi csúcsának, de nem abban, hogy milyen jó markupnyelve van – nincs neki, egy totál átlagos nyelvike, voltaképpen a Vicky nyelvének egy részhalmaza, mert eredetileg az
volt a tervem, hogy a Vicky motorját használom a megjelenítésére, de végül egy attól teljesen független programot írtam –,
hanem a belső adatábrázolás rendszerében. A programkód elég
kusza már, három év után, de az adatokban rend van. (Nincs,
de jól hangzik!) Van egy óriási tömböm, ami tartalmazza a regényt mindenféle szempontok szerint szétcincálva, sómironként külön-külön az egyes elemek: idézet szövege, forrása, időbélyegző elemeire szedve, a szöveg érintetlen formában és átalakítva, címkék külön, és plusz egy csomó további adat, statisztikai jellegűek. Meg még mindenféle tömbjeim vannak. Ezt

az egészet a program azon sürgiben termeli ki a könyv szövegéből, előállítja belőlük a megadott paraméter szerinti outputot,
aztán az egészet elhajítja, hogy a következő hívásnál elölről
kezdje.
Egyfajta markupnyelvnek tekinthetők a php-tömbök is, amikor
magában a programkódban vannak leírva. A mostani projektemnél, mint oly sokszor, nem kézzel írom a programszöveget
– legalábbis a tömb kódját –, hanem egymást követő programok sora állítja elő.
Saját Youtube-ot csinálok magamnak, mert eluntam, hogy az
igaziról már sok-sok felvétel eltűnt a kedvenceim közül – nekem persze megvannak itthon –; ami fönt van, azt nagyjából
csak lejátszási listákba lehet rendezni, és rendezgesse őket a
kórság százféle listába; és az utóbbi időben a Youtube elkezdett mindenféle halál érdektelen dolgokat javasolgatni melléjük. Hol vannak már a régi szép idők, amikor a NANDO-videóim alatt egytől egyig további NANDO-videók sorakoztak –
vagy akár a későbbi szép idők, amikor már egész sor előadót
hallgattam, de a felvételeik alatt kizárólag a kedvenc videóim
jöttek. Most mindenféle hülyeség is keveredik közéjük. No,
szóval csinálok magamnak sajátot. Írtam egy programot, ami
az itthon tartott zenefelvételeimet kilistázza php-tömbbe, mindegyik kapott egy egyedi ID-t, és hozzá a file-név, méret, dátum,
elérési út, szép sorban. Írtam fastruktúra-megjelenítőt, ami
könyvtárfa szerint listázza őket és lejátssza, amit megnyomok.
Most a címkézésnél tartok, kiírtam a leggyakoribb neveket, pár
dalcímet, albumok címeit, és össze fogja rakni a listát azokról a
videókról, amiknek a file-nevében benne van valamelyik megadott címke. Ezzel a munka egy részét automatizálom, aztán
írok címkekezelőt, amivel rátehetem a további címkéket a fileokra, meg címkelistázót, ami adott címkék szerint listáz. És
akkor a lényegi része kész lesz.
De ez mind csupa szövegfeldolgozás. Abban pedig jani vagyok.

„a Francia Akadémia nem volt hajlandó fölvenni tagnak”

Idő, idő, idő

Gabinak

Következzen néhány ismeretterjesztő cikk.

2008.04.26.

A naptár története 1.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És ha ez tényleg
így lett volna, akkor a történet első mondata az utolsó is lett
volna egyúttal. Csakhogy Isten nemcsak az eget és a földet teremtette, hanem világűrt is teremtett, abban különböző égitesteket helyezett el, amik forogtak és keringtek, és látá Isten,
hogy ez így jó.
Ez volt a baj. Mert ha Isten esetleg azt látá, hogy nem jó, akkor megváltoztatta volna, és egy egyszerűbb rendszerre cserélte
volna ki. De mivel azt látá, hogy jó, maradt a mostani bonyolult.
Persze mindez egyáltalán nem számított volna, ha az égitestek csak úgy forognak és keringenek a maguk kedvére, elvégre
Isten nem mondta, hogy az égitestek működéséből csináljunk
magunknak naptárat. Jórészt a mi ötletünk volt. Igaz, akadt
egy-két csillagászati jelenség, amit muszáj volt belekalkulálni a
naptárba, de volt olyan is, ami nélkül igazán meglehettünk volna, de mi nem akartunk.

Csillagász könyve 1. fejezet
„Kezdetben teremté Isten a Napot, a Földet és a Holdat, az itt
mellőzött égitestek felsorolása a függelékben található. És helyezé Isten a Földet a Naptól 149 millió 597 ezer 887 és fél kilométer távolságba, és röpíté körülötte elliptikus pályán 107
ezer 218 kilométeres óránkénti sebességgel. Ezzel azt okozá,
hogy az elliptikus pályát, melynek hossza 939 millió 889 ezer
369 kilométer, a Föld 365 egész 256 ezer 366 milliomod nap
alatt képes befutni.
Isten úgy kíváná, hogy a Föld ezalatt forog, éspedig 23 óra 56
perc 4,09054 (ejtsd négy egész kilencezer-ötvennégy százezred) másodperc alatt téve meg egy fordulatot. Ilyen fordulatokból a fent említett 365 egész 256 ezer 366 milliomod darabot
teszi meg a Föld egy Nap körüli pályabefutás alatt.

És látá Isten, hogy ez így jó. És lőn este, és lőn reggel: első
sziderikus rotáció.”
Így festene a Biblia teremtéstörténete egy csillagász szájából,
ha nem a kémiai összetétellel kezdi (de egy valódi csillagász
alighanem inkább azzal kezdené). Rengeteg szám van benne,
de egyvalami nincsen: kerek szám. Egyetlen szám sem kerek,
minden mennyiség önmagában létezik. Miért pont 149 millió
satöbbi kilométer a Föld távolsága a Naptól? Csak! Miért pont
107 ezer kilométer a keringési sebessége? Csak! Miért pont
(hajszál híján) 24 óra alatt fordul meg a tengelye körül? Csak!
Szerencsére a naptárban ezekből a számokból csak egyre van
szükség: a keringési periódus, vagyis az év hosszára, ami, mint
láttuk, körülbelül 365 és ¼ nap. Hogy pontosan mennyi, az nehéz kérdés, az imént a Csillagász könyvében olvastunk egy
számot, de van még rengetegféle szám. Egészen egyszerűen
nem lehet megmondani, hogy mennyi időbe telik a Földnek,
hogy megkerülje a Napot, mert minden, amihez viszonyítani
lehetne, mozog. Ha mégis meg tudjuk mondani, akkor legközelebb már nem ugyanannyi, mert a mozgás sebessége is változik. Nagyon lassan persze, de hosszú idő alatt a legkisebb eltérés is felhalmozódik.
Még ennél is nagyobb probléma, hogy csak a legutóbbi évszázadokban jutott odáig a tudomány, hogy egyáltalán foglalkozhasson az év pontos hosszával. Azokban a korokban, amikor a naptár kialakult, örültek, ha az év hozzávetőleges hosszát
meg tudták mondani. Örültek volna, de nem tudták megmondani. Itt lent a Földön semmi sincs, ami rendszeresen bekövetkezne, pont egy évig tartana és nem az ember csinálná – annak a
tudatában, hogy milyen hosszú egy év. A fák nem pontosan
egy évvel az előző virágzásuk után kezdenek megint virágzani,
a madarak nem pontosan az előző fészekalj után egy évvel tojják a következő fészekaljat.
Ha az emberiség a sarkvidéken alakult volna ki, őseinknek
könnyebb dolga lett volna. A két sarkponton a nap évente egyszer kel fel és egyszer nyugszik le, az Északi-sarkon például
idén március 18-án kelt föl és szeptember 24-én fog lenyugodni. Ezt elég jól meg lehet figyelni, mert napkelte előtt hat hónapig sötét van, utána hat hónapig meg világos.

De az emberiség nem a sarkvidéken alakult ki, sőt esélyük
sem volt rá, hogy eljussanak oda és megnézzék. No meg nem is
sejtették, hogy a sarkvidéken ilyen pontos évhossz-meghatározó eszközre találnának.
Tették hát, amit tudtak: becsültek. Ráadásul volt még egy
problémájuk. A nap és az év nem volt elég. A holdfázisokat is
tudni akarták.

Csillagász könyve 2. fejezet
„És készíté Isten annakutána a Holdat valódi holdkőzetből
(összetételét lásd a függelékben), és helyezé a Földtől 384 ezer
696 kilométer távolságra, orbitális periódus 27 egész 321 ezer
582 milliomod nap, szinodikus periódus 29 egész 530 ezer 588
milliomod nap.
És látá Isten, hogy ez így jó. És lőn este, és lőn reggel: második sziderikus rotáció.”
Mindebből, ámbár a jó Csillagász igen szabatosan megírta,
nem derül ki, hogy mi a Hold jelentősége a naptárban. Csillagászatilag nincs is neki. A földi ember számára csak a napnak
és az évnek van jelentősége, mert a nap határozza meg, hogy
mikor alszunk és mikor vagyunk ébren, az év pedig hogy mikor szántunk, mikor vetünk, mikor aratunk.

A Holdnak viszont volt egy olyan tulajdonsága, ami lenyűgözte az ókori embert, sőt feltehetően már az őskorit is. Állandóan változtatta az alakját. Egy sötét, alig derengő folt jobb
szélén fényes sarló jelent meg, egyre nőtt, D betű alakú félkör
lett belőle, aztán tovább nőtt, végül teljes korongként pompázott, majd megint fogyni kezdett, míg végül egészen eltűnt. Aztán kezdte elölről. Minden harminc napban végigment egy
ilyen növekvő-fogyó cikluson.
Valamirevaló ókori ember, akit mindenfelől istenek és más
mitológiai lények vettek körül, egyszerűen nem bírhatta ki

anélkül, hogy ennek valamiféle jelentőséget tulajdonítson. Egy
istent látott a Holdban, aki harminc naponként meghal és újjászületik; egész pontosan akkor, amikor teljesen elsötétül a korong, éppen ezért nevezzük ma is újholdnak (holott az a régi
hold, csak a megvilágítás változik).
De amint az ókori ember kitalálta a holdistent, rabjává vált
saját alkotásának: mostantól mindig tudnia kellett, mikor lesz
újhold. Hiszen az isten újjászületését meg kell ünnepelni, márpedig egy ünnepre készülni kell. Kellő előkészületek híján nem
lehetett jól sikerült ünnepet ülni, akkor pedig a haragvó holdisten akár természeti csapásokat is küldhetett a vidékre. Nem
babra ment a játék.

Az ókori naptár receptje
Hozzávalók: a nap, amit tekinthetünk időegységnek; az év,
vagyis körülbelül 365 és ¼ nap; és a holdciklus, vagyis körülbelül 29 és ½ nap. (Egy évben tehát körülbelül 12 és ⅓ holdciklus van.) Felhasználható eszközök: ókori matematikai ismeretek és rengeteg idő. Nem számít, hány generáció kell hozzá,
hogy kialakuljon a naptár, időnk van bőven. Hosszú még az
ókor.
Ténylegesen fogalmunk sincs, hogy mely népek találták föl a
holdistent és kezdtek holdnaptárat használni. Azt tudjuk, hogy
legalább kétszer bekövetkezett a történelemben: a Közel-Keleten és Kínában. Minket a Közel-Kelet fog jobban érdekelni,
mert az ott kialakított naptár szolgált mai naptárunk őséül, és
éppenséggel a közel-keleti naptár sajátságai okozzák, hogy a
görögkeleti egyház ezen a hétvégén ünnepli a húsvétot, amit a
katolikusok és a protestánsok egy hónappal korábban tartottak.
Hogy miért – a történet végére ki fog derülni.
A Közel-Keleten se csak egyféle naptár létezett. Az egyiptomiak például ötezer évvel ezelőtt már elég pontosan tudták az év
hosszát: 365 napnak vették. Így körülbelül négyévenként egynapnyi eltérés adódott, és mivel ezt sosem korrigálták, az év
kezdete körbevándorolt az évszakokon. (Négyévenként egy
nap eltérés azt jelenti, hogy 4 · 365 = 1460 év kellett ahhoz,

hogy az év megint ugyanakkor kezdődjön.) Az egyiptomiak
nem zavartatták magukat ettől, bár tudták, hogyan lehetne kijavítani. A hagyomány erősebb volt.
A zsidóknak mások voltak az igényeik. Nekik pontos évkezdés kellett, és szükségük volt a holdciklusokra is. Nem mintha
tiszteltek volna egy holdistent, hiszen egyistenhívő nép voltak,
de régebbi korokból örökül kapták a holdciklust, és ugye a hagyomány. Az ilyen hagyományok mindig úgy működnek, hogy
a régi vallástól örökül kapott szokásnak valami jelentőséget
adunk a saját vallásunkban, és így él tovább. Jelen esetben az
történt, hogy a zsidó naptárban az összes ünnep összefüggött a
hónapokkal, adott hónap adott napjára esett, és a hónap meg a
holdciklus azonos fogalom voltak.

A zsidó naptár
A zsidó naptár vázlatos szerkezete a következő. Az évnek tizenkét vagy tizenhárom hónapja van (a tizenhárom hónapos
évek a szökőévek). A hónapok 29 vagy 30 naposak. Nevük:
tisri, hesván, kiszlev, tébet, sevat, ádár, niszán, ijjár, sziván,
tammuz, áv, elul. A névsorban zölddel írtam a 30 napos, feketével a 29 napos hónapokat, és pirossal a változó hosszúságúakat,
amik 29 vagy 30 naposak is lehetnek. Szökőévben ádár hónapból kettő van, első és második ádár (az ünnepeket a második
ádárban tartják, ami 29 napos – az első ádár 30). Az év ősszel
kezdődik, szeptember közepe táján. Az éveket a világ teremtésétől számozzák, ami 3761 évvel Krisztus születése előtt volt
(szeptember 7-én, hétfőn, ebben biztos lehet az olvasó).
Aszerint, hogy az év szökő-e vagy sem, és hogy hesvánnak és
kiszlevnek hány napja van, hatféle hosszúságú évet lehet megkülönböztetni: 353, 354, 355, 383, 384 és 385 napos évek vannak.
Már ránézésre is elég bonyolult. Még bonyolultabb lesz, ha
elmondom, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy milyen évet milyen év követ. Mert a napévvel (vagyis az évszakokkal) való szinkron és a holdciklusok követése csak két
szempont. Oda kell figyelni az állatok etetésére is!

2008.04.27.

A naptár története 2.
A Krisztus előtti fél évezredben a zsidók megfigyeléssel állapították meg a hónapok és az évek kezdetét. Sőt a napokét is. A
zsidó nap nem éjfélkor kezdődik, hanem alkonyatkor; alkonyat
pedig hagyományosan akkor van, amikor három nagy csillag
látszik az égen.
Az új hónap akkor kezdődött, amikor két szemtanú azt állította, hogy látta az újhold sarlóját alkonyatkor. Gamaliél pátriárka
idejében (Kr. e. 100 körül) már fejlett módszerrel dolgoztak, a
szemtanúknak holdsarló-fantomképek közül kellett kiválasztani, hogy mit láttak, és nem fogadtak el akármit. Azonfelül az
észleletet összevetették a számításokkal, mégpedig nem akárki,
hanem a legfelsőbb bíróság, a Szanhedrin.
Az új hónapot hegycsúcsokon gyújtott tüzekkel tették közzé,
de amikor a rivális felekezetek elkezdtek hamis tüzeket gyújtani, áttértek a futárokra. Szóval nehézkes volt, de még mindig
jobban működött, mint a zsidó állam szétesése utáni időkben,
amikor teljes zűrzavar állt be a naptárban. Tizenegy évszázadba telt, hogy a megfigyelésen alapuló rendszer helyébe a számításokon alapuló kerüljön: csak 1178-ban rögzítette Maimonidész a naptárszámítás rendszerét.
Lássuk, hogy kell a számításos módszerrel kialakítani egy
zsidó naptári évet. Előre szólok, hogy bonyolult lesz és hosszú.
Viszont rengeteg tanulsággal jár.

Így csinálunk zsidó naptárat
Először is állapodjunk meg egypár szabályban. Úgy fogunk
csinálni, mintha mind a zsidó, mind a Gergely-naptár időtlen
időktől fogva úgy működött volna, mint ma. A Gergely-naptárat úgy használjuk, mint a csillagászok: Kr. u. 1. előtt lesz egy
0. év, azelőtt pedig a –1. év. (A valóságban Kr. u. 1. előtt Kr. e.
1. volt, nulladik év nem volt.)

A zsidó időszámítás szerint a nap alkonyatkor kezdődik – az
viszont komplikált, hogy mikor van alkonyat. Mi a saját céljainkra rögzítjük, hogy 18 órakor van alkonyat, akkor kezdődik a
nap. Vagyis a Gergely-naptár szerinti 18 óra a zsidó naptárban
a következő nap 0 órának felel meg.
Az órákat a rabbik 1080 részre osztották. Egy rész 3 és ⅓ másodperc, egy perc pedig 18 résszel egyenlő.
A hét napjait beszámozzuk: 0 szombat, 1 vasárnap, 2 hétfő, 3
kedd, 4 szerda, 5 csütörtök, 6 péntek és 7 megint szombat.

A mólad
Mivel a zsidó hónapok újholdkor kezdődnek (s így az év is), az
újholdnak nagy jelentősége lesz. Az újhold időpontját és a két
újhold közötti időtartamot egyaránt móladnak hívjuk. Ez az
időtartam pontosan 29 nap, 12 óra és 793 rész. Ez majd kelleni
fog nekünk, de mivel szorozni kell vele, legjobb lesz áttenni részekbe. 29 · 24 · 1080 + 12 · 1080 + 793 = 765433 rész.

A Metón-ciklus
Metón görög csillagász 2500 évvel ezelőtt kiszámította, hogy
235 holdciklus elég jól megegyezik 19 évvel. Egy évben nincs
egész számú holdciklus, viszont 19 évben igen. Ez a Metónciklus. Egy évet 12 holdciklusnak veszünk, ez kiad 12 · 19 =
228 holdciklust, és marad hét. Ezeket elosztjuk a 19 év során
(szökőhónapok formájában), és megvan az egész számú holdciklusunk az egész számú évek során.
A zsidó naptárban ez a guchádzat nevű szabállyal történik.
(Sok ilyen varázsigénk lesz. Ezek nem értelmes szavak, hanem
rövidítések, a héber ábécében ugyanis minden betűnek számértéke van, és a számokat képviselő betűkből ilyen szavak állnak
össze.) A szabály: minden Metón-ciklus 19 évéből szökőév a
3., a 6., a 8., a 11., a 14., a 17. és a 19. év. Ezt pedig úgy lehet
kiszámolni, hogy az évszám 19-es maradékát vesszük. (A 19.
évet a 0 maradék fogja jelenteni.) Vagyis:

ha évszám modulo 19 = 0, 3, 6, 8, 11, 14 vagy 17, akkor
szökőév
Ha az olvasó esetleg olyan számológépet használ, amin nincs
maradékfüggvény, megmutatom a módját alapműveletekkel.
Legyen az évszám a mostani, 5768.
5768 : 19 → 303,578947
303 · 19 → 5757
5768 – 5757 → 11
Vagyis először elosztjuk az évszámot 19-cel, a kapott szám
egész részét (ami a tizedesvessző előtt van) visszaszorozzuk
19-cel, és az eredményt kivonjuk az eredeti évszámból.
Az 5768-as évszám 19-es maradéka 11. Ez szerepel a guchádzatban, tehát az 5768. év szökőév. Két ádár van benne.

Mólad sel Tohu
Van a történelemben egy különleges mólad: a legelső. Ekkor
teremté Isten, mint megbeszéltük, az eget és a földet. Ez a zsidó naptár első évének kezdete, a Gergely-naptár szerinti –3760.
év szeptember 7-e, hétfő. Mólad sel Tohu időpontját a baharad
varázsige jelöli: 2 nap, 5 óra és 204 rész. A kettes a hétfő sorszáma, az 5 óra pedig persze este hattól számítandó, hiszen akkor kezdődik a nap. Tehát Mólad sel Tohu a Gergely-naptár
szerinti vasárnap este 11 órakor van. Azazhogy volt, közel hatezer évvel ezelőtt.
A baharadot is tegyük át részekbe. 2 · 24 · 1080 + 5 · 1080 +
204 = 57444 rész.

Tisri móladja
Az év első hónapja tisri, tehát ha megtaláljuk tisri móladját, akkor tudjuk, hogy mikor kezdődik az év. Az első lépés az, hogy
kiszámoljuk, hány holdciklus (vagyis hónap) telt el mólad sel
Tohu óta az év kezdetéig. Egy Metón-ciklusban ugye 235 hónap van, az eltelt hónapok száma tehát
| (235 · évszám – 234) : 19 |

A függőleges vonalak azt jelentik, hogy a köztük levő számból ki kell dobni a tizedesjegyeket. Ha az évszám 5768, akkor
71328 fog kijönni. Ennyi hónap telt el mólad sel Tohutól az
5768. év kezdetéig.
A következő lépés: a hónapokat időtartammá változtatni. Egy
hónap hossza, mint kiszámoltuk, 765433 rész, ezzel szorozzuk
be a 71328 hónapot, kijön 54596805024. Ehhez még hozzá kell
adni a baharadot (57444-et): 54596862468.
Ez ugye részekben van. Számoljuk át napokra:
54596862468 : (24 · 1080) = 2106360,434722. Ebből 2106360
a napok száma, amivel visszaszorozzuk 24 · 1080-at, és az
eredményt kivonjuk az ötvennégymilliárdos számból. 11268-at
fogunk kapni, ennyi résszel több a számunk az egész napoknál.
Osszuk el 1080-nal: 10. Vagyis tíz óra. Visszaszoroz, kivon:
marad 468.
Az utolsó művelet: a napok számának, 2106360-nak a 7-es
maradékát kell venni. Ez 4, vagyis szerda.
Az 5768. év tisri móladja tehát szerdán 10 óra 468 részkor
van. Lehet, hogy az olvasó most morcosan néz a képernyőre,
„és akkor mi van?”, gondolja, de rögtön meg fogja látni, hogy
az az információ, amit most megkaptunk, sokkal fontosabb,
mint az a jelentéktelen apróság, hogy a történelem melyik szerdáján.

Az év hossza
A zsidó naptári évnek, mint korábban láttuk, hatféle hossza lehet. Ha azonban a fenti számítást végigcsináljuk, akkor négyféle évhossz jöhet ki: 354, 355, 383 vagy 384 nap. Igazából ezt
még meg kell szorozni héttel, mert az újév napja (következésképpen az év minden napja) a hét bármelyik napjára eshet, tehát 28-féle lehetséges év van. Ezeket kevijjának hívják.
Próbáljuk ki, mi történik az 5768. évvel. Ez ugye 2106360-at
adott. Nézzük a következő évet, 5769-et. A hónapok száma
71341, ezt beszorozva a mólad hosszával és hozzáadva a baharadot 54606813097-et kapunk, ami 2106744 napot jelent.
2106744 – 2106360 = 384. Vagyis az 5769. év 384 napos, ami
meg is felel a korábbi számításunknak, hogy szökőév.

Itt meg is állhatnánk, mindent tudunk – de nem tudunk mindent. Most jönnek a dehijják. Ezek különleges szabályok, amiket sorban alkalmazni kell, és akkor kiderül, hogy milyen típusú az év.
Emlékeztetőül: tisri móladja idén szerdán 10 óra 468 részkor
volt. Mielőtt elővesszük a dehijjákat, szerdára esik az újév.

A dehijják
Az első dehijja neve lo ádu ros. A szabály: ha tisri móladja vasárnapra, szerdára vagy péntekre esik, akkor a következő napra
kell tenni az újévet (amit héberül ros hásonónak hívnak). Ez a
szabály nyolcra növeli a lehetséges évhosszak számát.
A mi kiszámolt móladunk szerdára esik, tehát el kell tolni
csütörtökre.
A második dehijja a mólad zakén. Azt mondja, hogy ha a kiszámított mólad 18 óránál (vagyis déli 12-nél) későbbre esik,
akkor tisri 1-jét el kell tolni a következő megengedett napra.
A mi móladunk 10 órára esik, tehát ez a szabály nem érvényes.
A harmadik a gatarad. Ha tisri móladja tizenkét hónapos évben
kedden 9 óra 204 részre vagy későbbre esik, akkor csütörtökre
kell tolni az újévet.
A mi évünk 13 hónapos, tehát ez a szabály sem érvényes.
A negyedik szabály a bötutekapót. Ha tisri móladja egy 13 hónapos évet követően hétfőn 15 óra 589 részre vagy későbbre
esik, akkor az újévet el kell tolni keddre.
A mi évünk 13 hónapos, tehát az előző év garantáltan csak 12
hónapos lehetett, hiszen két szökőév közvetlenül nem követi
egymást. Ez a szabály sem érvényes.
A misztikus szabályoknak kézzelfogható oka van. Jóm kippurnak, a legnagyobb zsidó ünnepnek nem szabad péntekre vagy
vasárnapra esnie, hásonó rábbónak pedig szombatra, mert ez
felborítaná az ünnepek rendjét. A szombatot mindenhogyan

meg kell tartani, akármilyen ünnep van a közelmúltban vagy
közeljövőben. Mivel pedig szombaton és bizonyos ünnepeken
tilos dolgozni, ételt készíteni, az állatokat megetetni, az ilyen
ünnepek és a szombat közvetlenül egymás után következése azt
okozná, hogy két napig nem ennének sem az emberek, sem az
állatok.
Ugye mondtam, hogy az állatok etetése még fontos lesz?

2008.09.07.

Curie
Mindenfélét olvasgatok, most éppen Marie Curie-ről. Azt tudtam, hogy ő volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, az első bármilyen nemű egyén, aki két Nobel-díjat kapott, és ő teszi ki ötven százalékát mindazoknak, akik valaha is két különböző tudományterületről kaptak Nobel-díjat (a másik Linus Pauling).
Viszont azt nem tudtam, hogy a Francia Akadémia nem volt
hajlandó fölvenni tagnak; elképzelem, amint a nagy szakállú,
híres-neves professzor urak ülnek a nagy asztal körül, mindegyik nagy büszkén, de teljes titokban a farkára gondol és fontosabbnak tartja, mint a tudományát. Azt hiszem, az Académie
mai vezetői sokért nem adnák, ha elődeik nem hagyták volna
rájuk ezt a szégyenfoltot.
Azt se tudtam, hogy madame Curie-nek még a szakácskönyvét is ólomkazettában tartják, és csak védőruhában lehet tanulmányozni. Ő persze nyugodtan fogdosta, szegény. Azt se tudtam, hogy ásványok is el vannak nevezve róla-róluk, csak az
elemet meg a mértékegységet. Ami egyébként elég masszívan
radioaktív, harminchét gigabecquerelnek felel meg.
De nekem mindig az Ellenpont Curie-jének mogorvasága jut
erről a névről eszembe, hogy még Einstein is tartott tőle, és
hogy nem volt hajlandó rövidített neveket adni. Ott aztán volt
Curie-tisztelet, az Akadémia tanulhatna tőlük.

Megjegyzem, tavaly meghalt Ève, százhárom éves korában, és
a kutya nem szólt róla.
Ja, és azt se tudtam, hogy Ève férje is kapott Nobel-díjat, ha
jól számolom, a hatodik lenne a családban, csak hát nem ő kapta, hanem az UNICEF nevében vette át mint diplomata. De ott
volt a kezében!

2010.02.28.

Retró
Amikor elkezdek írni egy ilyen minitanulmánynak szánt cikket,
megpróbálok mindenekelőtt tájékozódni. A magyar Wikipédiában nincsen retró szócikk, megnéztem hát az angolt, és nem tudok egyetérteni vele. Azt mondja, a retró olyasmi, ami divatjamúlt vagy elavult, és most megint divatba jött. Hát ez nem jön
be. A retró nem lett újra divatos. Persze lehetnek retródolgok,
amik igen, az öltözködés divatja köztudottan egy örök körforgás, de én ehhez nem értek, és a retró sokkal több mindent jelent az öltözködésen kívül, ami nem lett, nem is lehet újra divatos. Másról van szó.
Azt is mondja a Wiki, hogy a retró jelenthet egyszerűen ódivatút, régit, a klasszikus szinonimájaképpen. Igen, jelenthet, de
én akkor sem ezt érzem a szóban. Szerinte a retró általában közelmúltbeli, már nem „modern” dolog. Ez is rendben van, de
valami még mindig hiányzik. Ott már közelebb jár, hogy a retró félig ironikus, félig sóvárgó módon közelít a múlthoz, de én
az iróniát is átdefiniálnám meg a sóvárgást is, és még mindig
hiányzik valami.
Akkor lássuk a retró Attila-féle definícióját. A retró gyerekkorunk keresése dolgokban. Két dologban különbözik a nosztalgiától, ami egy általánosabb fogalom. Egyfelől nosztalgiát
bármilyen kor vagy miliő iránt érezhetünk – a legjobb példa
Lucy Maud Montgomery, aki sokmillió emberben ébresztett
nosztalgiát a századforduló vidéki Kanadája iránt, holott az illetők többsége évtizedekkel később született és soha nem járt

Kanadában. Másfelől a retró fogalma, úgy tűnik, a mi nemzedékeinkhez kötődik, a háború után, de a rendszerváltás előtt
felcseperedett nemzedékekhez.
Retró az, amikor tárgyakban, zenékben, képekben stb. felismerjük vagy megpróbáljuk felismerni a gyerekkorunkat, és ez
a gyerekkor valamikor az ötvenes–nyolcvanas évek között volt.
Nem mintha a korábban vagy később gyerekeskedők ki lennének zárva ebből, csak úgy hiszem, ők máshogy nevezik vagy
fogják nevezni.
A retró, tekintettel arra, hogy akkor voltunk gyerekek, amikor, egyesek szemében úgy tűnhet, mint visszavágyódás a szocializmusba, pedig éppenséggel pont a szocializmushoz nincsen semmi köze. Gyerekek voltunk, márpedig a gyerekeket
nem érdekli, hogy milyen politikai rendszerben élnek. (Ez így
nem pontos, de céljainknak momentán megfelel.) Némely retródolgok összefüggenek ugyan a politikával, az akkori rendszerrel, de nem azért ébresztenek bennünk retróérzést, mert
vonzódunk a bennük kifejeződő eszmékhez, hanem mert gyerekkorunkban ezekkel a dolgokkal is találkoztunk, beleivódtak
kicsi fejeinkbe, és most ott vannak. Ugyanez a retró persze
megvan azoknál is, akik nem szocialista országban cseperedtek
föl, és náluk föl se merül a kérdés. (Nálunk viszont azt okozza,
hogy szegény politikusok ki vannak zárva mindenből, ami retró. Talán még a nyugati együttesekért csak-csak szabad rajonganiuk, de már a keletieknél rögtön rájuk süti a rivális párt politikusa, hogy fuuuj, kommunista, fuuuj, ámbár ő is akkor volt
gyerek, és lehet, hogy együtt csápoltak a koncerten. De ez legyen az ő gondjuk. Senkit se kényszerítettek mondjuk tilosban
parkolás miatt politikai karrierre.)
A retró tulajdonképpen azért retró, mert gyerekkorunk nyomait keresni kell. Aki a középkorban volt gyerek, az még öreg
fejjel is mindent pontosan ugyanolyannak látott, hacsak nem
pont az ő faluját dúlta föl az ellenség. Még száz év alatt se sok
minden változott. De a mi gyerekkorunktól mostanáig rengeteg
minden változott, ráadásul – ami nem történt meg a korábbi
nemzedékekkel – tőlünk elvették a retróholmik jelentős hányadát. Úgy értve, hogy ha keressük, akkor se egykönnyen találjuk
meg, mert nem ismerünk rájuk. Rögtön meg is mutatom, mire
gondolok, csak előbb még egy axióma.

A retró nem a szépet keresi. Nem úgy értem, hogy utálatos élményeket szeretünk felidézni, hanem hogy amikor „retrólkodunk”, akkor nem az a fő szempont, hogy amit kikeresünk a
retróidőkből, az tetszett-e akkoriban, tetszik-e most, egyébként
dicséri-e a publikum, egyszóval semmiféle esztétikai érték nem
lehet annyira fontos, mint az, hogy felidézi a gyerekkorunkat.
Persze ha és amikor lehet választani, akkor inkább a szépet választjuk, de a történetnek fontos tartozéka, hogy nemigen lehet
választani. Amit találunk, az van.
Az is másodlagos lehet, hogy egyáltalán ismertük-e azt a retródolgot abban az időben, ha rajta vannak a jellemző stílusjegyek. A retró lehet konkrétum: egy bizonyos tárgy, egy bizonyos hely, egy bizonyos zenemű – vagy lehet a kor stílusának
tipikus darabja, amit történetesen nem ismertünk ugyan, de
most mégis felidézi gyermekéveinket.
Ha az olvasó legkésőbb a nyolcvanas években volt gyerek, akkor bizonyára kedveli Tom Dissevelt és Kid Baltan Song of the
Second Moon című dalát. Neeem? Hát nem csodálom, tényleg
borzalmas. De énekelni ugye kívülről tudja? Azt se? Meg is
lepne. De hogy álmából riasztva is rámondja, Delta, az fix. S
mi a helyzet a Tangerine Dream Choronzonjával? Szokott rá
táncolni mostanában? Tényleg fura lenne, nem mondom. De
mint a Panoráma főcímzenéje ugye rögtön beugrik?
Ez az egyik ok, amiért retróholmijainkat úgy kell összevadászni hetedhét határból, és rögtön szólok, hogy nem én tettem,
csak elolvastam néhány retrológiai cikket. Mások ismerték föl,
hogy a szocialista televízió honnan, kiktől vette műsorainak főcímzenéit. Akkoriban ez volt a módi, és persze nem számított
lopásnak, a korabeli tévések meg is döbbennének, ha visszamennénk az időben és szólnánk, hogy szerzői jog. Mai fejükkel
nyilván másképp látják.
De nekünk, akkor még gyerekeknek nem az a bajunk, hogy
fizettek-e jogdíjat vagy sem, ez legyen a szerzők problémája.
Hanem hogy sehol semmiféle utalás nem volt arra, hogy az
eredetit ki szerezte, mi a címe. Nem mintha emlékeznénk, ha
mondjuk 1973-ban Kudlik Juli megemlítette volna a műsorban,
hogy egyébként a műsorunk főcíme, ha érdekli önöket, ez és ez
a szám, de nyilván nem említette meg. Senki se gondolt arra,

hogy egyszer majd az emberek találgatni fogják, hogy mi lehet
ennek meg amannak a főcímnek a zenéje, mert akkor hallgathatják meg őket újra, ha megszerzik az eredetieket.
Úgy tűnik, a retrókori tévéműsorok retróbbak, mint a filmek.
Valószínűleg azért, mert a műsorok már megszűntek, nem láthatók többé, a filmek egy részét meg csak-csak megismétlik
néha. A tévéműsorokat egyáltalán nem, legfeljebb a főcímeiket
lehet megszerezni meg néhány képet az adásokból.
Viszont a retrókori filmeken előszeretettel figyelünk föl olyan
részletekre, amik akkoriban föl se tűntek. A korabeli divatra,
használati tárgyakra, lakberendezési stílusra. A Kórház a város
szélénben vagy az Utánam, srácok!-ban ma már meghitt mosollyal nézzük a hetvenes évek stílusát, például a csíkos függönyöket. Akkor észre se vettük őket. Nekem az egyik kedvenc
filmhelyszínem Elliott szobája a hatalmas gardróbszekrénnyel,
de nem a benne rejtőző tízmillió éves botanikus miatt, hanem
mert otthonosan érzem magamat a nyolcvanas évek színes,
rumlis gyerekszobáiban.
Szeretjük a retró járműveket, például a hatvanas évekbeli faros buszokat meg a szocialista kocsikat, legelsősorban a Trabantot. Ma már. Akkoriban mindenki a nyugati kocsik után sóvárgott, és a Trabantnak „szappantartó” volt a beceneve. Mostanra a használati érték másodlagos lett, a fő az, hogy a gyerekkorunkra emlékeztet.
És persze mi emlékeztetne legjobban a gyerekkorunkra, ha
nem a gyerekkönyvek és a játékok? Egész játékgyűjtemények
vannak, tessék csak beírni a gugliba, hogy retró játékok, és
ámuldozni. Gyerekkori könyveinket pedig az antikváriumban
keresgéljük – sok közülük régebbi ugyan, mint amikor mi voltunk gyerekek, de hát gyerekkorunkban se csak vadonatúj kiadású könyveket olvastunk, régebbieket is kaptunk. A gyerekkori folyóiratok, elsősorban a gyerekmagazinok nagyrészt elérhetetlen kincsnek számítanak, elvesztek, elpusztultak – ami
maradt, azt már leginkább digitalizálva olvasgatnánk, úgy hátha tartósabbak.
Mert a tartósság bizony probléma. Abban a korban voltunk
gyerekek, amikor az olcsóság volt a jelszó, és a holmik nem
voltak tartósak. Igaz, a maiak még kevésbé azok; félek, hogy a
mai gyerekek sokkal kevesebbet találnak meg a mai tárgyak-

ból, mire negyvenévesek lesznek, mint mi. Főleg nem a hightech csodakütyükből, amik egyre rövidebb idő alatt válnak
használhatatlanná. Bezzeg a mi gyerekkorunk számítógépei ma
is működnek, nem győzzük csodálni őket és emulátorokat írni
hozzájuk, hogy játszhassunk a régi játékokkal.
Szívvel-lélekkel a fejlődés pártján vagyok. Tudományos, társadalmi, gazdasági, jogi, mindenféle fejlődés pártján, és legfőképpen a műszaki fejlődés pártján, hiszen jórészt műszaki ember vagyok. A minél gyorsabb és erőteljesebb fejlődés pártján,
mert az viszi előre a világot. Ami azt illeti, nemigen tudnék
olyan területet mondani, ahol ne érezném túl lassúnak a fejlődést.
De a fejlődésnek nem kellene okvetlenül azt jelentenie, hogy
a régi dolgokat eldobjuk vagy hagyjuk elpusztulni. Odáig már
eljutottunk, hogy a nagyon régi dolgokat igyekszünk megőrizni, de valahol a múlt század első felében elkövetkezik az az
időszak, amikor a dolgok még nem elég régiek ahhoz, hogy értéknek tekintsük, de túl régiek ahhoz, hogy használjuk. A második feléből, a kádári időkből származó holmikra pedig inkább lesajnálóan tekintünk. Pedig nem a műszaki értéküket
kellene nézni. Eszemben sincs azt mondani, hogy a mai gyerekeknek pedálos Moszkviccsal kellene játszani, amilyen nekem
volt kétéves koromban. Csak rögzítsük a tényt, hogy létezett
pedálos Moszkvics, és hogy milyen volt. Fényképezzük le és
tegyük el, mert a fényképet mindenki láthatja, az eredetit meg
csak aki elmegy a múzeumba. Digitalizáljuk be a korabeli filmeket és tévéműsorokat, könyveket, újságokat és zenéket,
ameddig még megvannak. Vagyis tegyük pontosan ugyanazt,
amit a korábbi századokkal teszünk, csak azokból már alig-alig
van valami a múzeumok falain kívül, a retrókorból meg még
sok minden megvan.
Nem azért, mert olyan nagy értékek, hanem mert a gyerekkorunkra emlékeztetnek minket – és mert még hasznosnak bizonyulhat. Óriási energiákat fektettek már abba, hogy az utókor
pontosan tudhassa, ki mikor hol állt a Corvin közben és hányszor sütötte el a puskáját. Ez biztosan fontos, én nem tudhatom.
De akkor most már fordítsunk energiát arra is, hogy a kor többi
információját is konzerváljuk, amíg még lehet. Hogy mit néz-

tünk a tévében, hogy mivel játszottunk, mit olvastunk, milyenek voltak a házaink és bennük a lakások. Mert a mai gyerekek
már semmit sem értenek abból, hogy miért volt annyira jó a
strandon, hogy még Bambi is kapható volt.
Bambit már én se láttam. De tantusz, lyukszalag és linómatrica volt a kezemben.
2010.09.15.

Szavazati jogot
a múmiáknak!
Ha valakinek van egy íróasztala, szövegszerkesztője és iszonyatos mennyiségű fölösleges szabadideje, abból bármiféle
őrültség kijöhet. Némely múmológusok szerint vigyázni kell a
múmiák személyiségi jogaira, mert ugye mi van, ha Tutanhamonról kiderül, hogy nemi betegsége volt, minket meg beperel
a család, te teremtő szent atyaúr Amon-Ré.
Merthogy ugye ezekről az ó emberkékről mi ma is rendszeresen beszélünk, őróluk egy kép alakult ki, és mi van, ha a jó hírhez való joguk megcsorbul olyan undok, kellemetlen dolgok
miatt, amiket tényeknek nevezünk. Igaz ugyan, hogy nem minden múmia azonosítható, de mi van, ha a Múmiákat Mutogató
Múzeum leltárában Ismeretlen Óegyiptomi Kereskedő Numero
65 néven nyilvántartott múmiáról bejelentjük, hogy szifiliszes
volt, aztán később kiderül, hogy az illető valójában a nagy
XIII. Rumszösz, minden egyiptomiakért fáradó fáraó, a Nap
gyermeke, a Hold kisöccse, akiről a történészek ódákat zengenek négyezer éve. Szörnyedelem.
Meg hát olyan problémák is vannak, hogy nemcsak emberekhez fűződik rengetegféle érzelem, és mi van, ha a történész kideríti, hogy Stonehenge-et, a kelta kultúra nagy emlékét nem is
kelták építették? Ez valós probléma, mert tényleg nem kelták
voltak. Vagy mi van, ha kiderül, hogy az Olajfák hegyén nem
is olajfák álltak, hanem egy fúrótorony, amiből rengeteg olaj
ömlött a fákra, és ezért Kőolajfák hegyének hívták? Vagy mi

van, ha kiderül, hogy a Föld nem 4,54 milliárd éves, hanem, teszem azt, 5 milliárd, és most megszégyenül szegény, amiért
félmilliárd évet letagadott a korából? Vagy mi van, ha kiderül,
hogy az ősrobbanás egy 13,7 milliárd évvel ezelőtti csütörtök
este tízkor játszódott le, és erre magukba zuhannak mindazok,
akik úgy gondolják, hogy ilyen fontos esemény csakis vasárnap
déli tizenkettőkor mehetett végbe?
Iszonyatos. Borzasztó dolgok történhetnek, ha ilyen mindenféle kutatásokat végzünk, amikből kiderülhetnek infók. Rettenetes. Jobb az úgy, ha megmaradunk a réginél. Az kezdut benne terümteve isten az egut es az földut. Es terümteve isemüküt,
ádámut, es odutta volá nekie olmát hazoá. Es minden olmáben
volou gyimilcsektül munda neki elnie. Tessék figyelni, olmát,
nem paradicsumut! A paradicsumut csak később fedezték föl,
Peruból került Európába, és sokáig azt hitték, hogy mérgező.
Rengeteg sokáig senki nem merte megenni a paradicsumut, de
aztán valaki kutatásokat végzett, és kiderült, hogy a paradicsum
ehető. És mindenkinek vadul megrendült a világképe, amiben a
paradicsumut megevési tilalum sújtotta, és kétségbe volánek
esve.
Gye feledevém ünüttei szentüküt, szóval a múmiák személyiségi jogait igenis tiszteletben kell tartani. Ez sok problémát fölvet. Azt már tisztáztuk, hogy nem szabad róluk dehonesztáló
dolgokat nyilvánosságra hozni. Gye más dulguket se szabad.
Nem szabad például őket akaratuk ellenére fölcincálni, szerencsére szükség sincs rá, hiszen úgyis csak olyasmik derülhetnek
ki, amik személyes titkok. Nem szabad őket tárlókban őrizni
se, hogy merik, tessék őket szabadun engudni, kyrie eleison!
Úgy gondolom, hogy Tutanhamon vagy Ekhnaton elég nagy
híresség ahhoz, hogy ha végre kieresztik őket rabságukból, akkor az egyiptomi kormány adjon nekik egy-egy szép házat, csinos nyugdíjat, amit majd kiegészíthetnek a riportereknek és
történészeknek adott interjúk honoráriumaival. Elvégre fantasztikus tudás birtokosai, én már alig várom, hogy olvashassam
Ekhnaton visszaemlékezéseit uralkodásáról és az általa alapított vallásról, Harminchárom évszázad egy piramisban címmel.
Csak mi van, ha Ekhnaton azt mondja, hogy Horemhebnek
ferde volt a bal válla?
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Isten kegyelméből
Végre megvan a magyar király. Igazából mi azt hittük, hogy
mindig is megvolt, Habsburg Ottó, az utolsó magyar király fia,
akit a Wikipédia szerint a legitimisták tekintenek annak, szerintem viszont minden normális köztársaságpárti ember szerint is
ő az utolsó magyar király örököse. Csak nem király. Nem
azért, mert IV. Károlyt (Ausztriában I. Károlyt, átlagoljuk a
kettőt II,V. Károllyá) megfosztották a trónjától, ámbár kétségtelen, hogy nem lehet örökölni olyasmit, ami az örökhagyónak
se volt meg. Nem is azért, mert Habsburg 1961-ben lemondott
a trónról, senkit sem érdekel, hogy ő miről mond le. Hanem
mert köztársaság van. Királyság pedig nincsen. Kész, hatszáz.
És mégis van király, csak nem Habsburg, hanem Daka. Árpádházi Daka József, foglalkozására nézvést magyar király. Az
elmekórtani vizsgálat eredményéről a sajtó majd beszámol –
vagy nem –, minket jobban érdekel most, hogy hogyan keletkezik a király.
A király úgy készül, hogy először is kell egy korábbi király.
Jelen esetben IV. Béla, aki hétszáznegyven évvel, egy évezred
háromnegyed részével ezelőtt meghalt, ezért bármit rá lehet
fogni. Személy szerint jobban örültem volna egy olyan háromnégy évezreddel ezelőtt Sumériában élt párthus magyar királynak (bármit jelentsen is ez), akkor végképp teljes lenne a zűrzavar, de ha IV. Béla, hát akkor IV. Béla. Ez a tizenharmadik
századi király harcolt a tatárok ellen és befogadta a kunokat
(ezért később felvette a Kun Béla becenevet), de mostanában
jobban ismerjük arról a találós kérdésről, hogy „ha IV. Béla
harmincöt év alatt hatvan rendeletet hozott, akkor huszonöt év
alatt ötvenöt rendeletet hányadik Béla fog hozni?” (A számok
változnak, de szinte mindig IV. Béla szerepel.)
Szóval kell egy korábbi király, jelen esetben Béla. Az új király úgy készül, hogy a korábbi király a) félredug, b) titokzatos
körülmények között eltűnik és felbukkannak leszármazottai, c)
leányát férjhez adja, aztán titokzatos körülmények között felbukkannak leszármazottai.

Az a) változat a legelterjedtebb, minden csip-csup trónkövetelő egy királyi félredugásra szokott hivatkozni. A b) változat a
félredugás romantikusított változata, a bonapartisták valaha
csodaszép történetet kerekítettek annak megmagyarázására,
hogy Napóleon voltaképpen Franciaország törvényes királya,
merthogy a Vasálarcos volt az igazi király, akit az öcsikéje bezáratott, de a Vasálarcos megdugta a börtönparancsnok lányát,
aztán az elment a gyerekkel Korzikára, és attól származott Napóleon. A történetet Ráth-Végh részletesen is ismerteti, az esetleges torzulásokért kihagyó emlékezetem a felelős.
A c) változat Daka József, az árpádházi. Voltaképpen bélaházi, ha a történetet végigolvassuk, de ez a név hülyén cseng, az
Árpád sokkal előkelőbb. Udvariasságom tiltja megmondani,
hogy még milyen házinak tartom Daka Józsefet, mégiscsak egy
kilencvenkét éves bácsi, és én tisztelem a kort. A kórt már nem
annyira, és azt a házat különben is bezárták.
A szokásos eljárással készült királynál a fenti változatok bármelyike tökéletesen elegendő. Kész a király, jöhet, trónkövetelhet, aztán a valódi király majd jól fölnégyelteti, jöhet a következő király. Akik a királyok mögött állnak, jól megszedik magukat a belépti díjakon (országos trónkövetelő körút, trónkövetelő beszéd a palota előtt, felnégyeltetés, dísztemetés). De ma
már köztársaság van, az nem elég, ha valaki azt állítja, hogy
hétszáz évvel azelőtt egy király volt az ősapja, ezért kell egy
romantikus körülmények között végrehajtott koronázás. Az elvágja a kellemetlen kérdések útját (de mégis fel fogjuk tenni
őket). Ha valakinek ráteszik a fejére a koronát, az onnantól törvényes király, ugyebár. Ez a varázslat így működik. Én is kipróbáltam egyik nap, még gyerekkoromban, akkortájt a múzeumban őrizték a koronát, ott voltunk osztálykiránduláson, és
meg szabadott fogni az ékszereket, sőt a teremőr bácsi rá is tette a fejünkre a koronát. Többünkére is, meg előttünk és utánunk más gyerekekére, úgyhogy most hatszázötven törvényes
király szaladgál az országban.
Nem, egy szó sem igaz az egészből, de miért ne állíthatnám?
Ez egy szabad ország, mindenki azt állít a fejéről meg a koronájáról, amit akar. Bélaházi József is, Attilaházi Attila is. Bibi
akkor van, ha valaki idegenektől is elvárja, hogy az ő bolondé-

riája szerint éljenek, és erre hivatkozva követelésekkel lép föl.
Mert könnyen meglehet, hogy pofára fog esni.
Állítani mindent lehet, és megeshet, hogy némelyek elhiszik.
Ha nem, arra való a többrétegű hazudás. Először azt mondjuk,
hogy Béla király leszármazottai vagyunk, és megvárjuk, hogy
hányan borulnak áhítatosan a lábunkhoz: „Felség!” Ámbár
Mirabeau-tól tudjuk, hogy a királynak nincs lába, ha tehát Dakának van, már se lehet király. (Nekem is van, de nem tudok
járni rajta, tehát funkcionálisan nincs. Lehetek király!) Mondjuk Mári néninek a leszármazottság már éppen elegendő, hogy
boruljon, de lehet, hogy Laja bácsinak még nem elég. Akkor
megmondjuk neki, hogy minket Horthy meg ám koronáztatott
is! Erre már Laja bácsi is borul. „Felség!” A Karesz viszont
csak áll és gyanakszik, ő már járt a városban, ló nélküli kocsit
is látott, nem lehet egykönnyen megvezetni. Ő nem hiszi, hogy
ettől Daka már király. Semmi gond, feleli Daka, van még más
is. Nekem a pápa a homlokomhoz nyomta a gyűrűjét is ám! Erre már leborul a Karesz is, „Felség!”
Persze van még a Sanyi meg a Jenő meg a Géza, akik még
mindig gyanakszanak, de nekik ott van a rengeteg kitüntetés
meg a tízezer darabos autogramgyűjtemény, akinek megvan
Moldova György eredeti aláírása, az csak király lehet. Én éppenséggel nem tudtam róla, hogy Moldova egy ilyen rojalogén
tényező, de én se tudhatok mindent. Félek, hogy ezt még maga
Moldova se tudta.
Természetesen én sem érem be annyival, hogy a teremőr a fejemre tette a koronát, ámbár ez hetvenegy százalékban ugyanaz, mintha a teremtő tette volna. Én is leszármazott vagyok.
Igazi királyi leszármazott, szóval az úgy volt, hogy Álmos fejedelemnek az egyik krónika szerint Ügyek volt az apja, a másik
szerint a nagyapja. Igazából a dédapja volt, százhúsz évig élt és
ő vitte a hivatalos ügyeket mind a hét törzsben, innen a neve.
Mármost Ügyek százhúsz éves korában összeakadt egy szépséges hajadonnal, Pogány Madonnával, akit azért hívtak így,
mert a magyarok a kereszténységet akkor még nem ismerték.
Ebből a románcból született Pogány Judit, aki később férjhez
ment Pogány Róbert koltai herceghez, aki Álmos udvarában a
tulajdonképpeni uralkodó volt, mert a fejedelem egész nap álmos volt és a herceg kormányzott helyette. No, én az ő egyenes

ági leszármazottjuk vagyok, ezerkétszáz év alatt senki nem dugott félre a családban. Az én királyságom régebbi, mint Dakáé.
Királyság, mi?
Hazudok, mint a vízfolyás, de aki Dakának hisz, nekem is köteles hinni. Ő se hazudik mást. (Pontosabban ő egyáltalán nem
hazudik, elhiszi, amit mond, de a mi szemszögünkből nincs különbség.)
Akkor viszont nagy bibi van, ha valaki nem tartja tiszteletben a
saját játékszabályait. Mert akkor hülyének fogják nézni, ámbár
a különbség jelentéktelen, így is hülyének nézik.
Én a saját játékszabályaimat tiszteletben tartom. Dakának nehezebb a dolga, mert onnantól, hogy megkoronázta és leszármazította magát, már egy régebben fölfektetett szabályrendszert kell követnie, amit nem ő talált ki. Így nehezebb követnie,
ráadásul mások is ismerik a szabályokat. Hát tessék, jöhetnek a
kellemetlen kérdések, amiket korábban megígértünk.
Kezdjük az elején, Jolán nénivel, aki ugye őfelsége Daka ősanyja volt. A történetírás nem tudja, hogy mikor született pontosan, de ha 1239-ben, akkor tizenhét évesen ment feleségül
Jámbor Boleszlávhoz; ha 1235-ben, akkor huszonegy évesen.
Akkoriban a herceglányokat korán férjhez adták, a huszonegy
éves lány már vénlánynak számított, úgyhogy nekem a tizenhét
hihetőbb. Daka pontosan tudja, hogy a néni tizennégy volt,
amikor hozzáadták a pedofil mongol kánhoz, szerintem az adataiból kitelne egy külön történelemkönyv, kár, hogy legfeljebb
a Dörmögő Dömötör közölhetné folytatásokban. No, akkor lássuk az első kellemetlen kérdést. Hogy van az, hogy a herceglányt hozzáadták egy pogányhoz?
Ogadej, helyesen Ögödej kánnak tényleg volt Kadan nevű
fia, tényleg járt Magyarországon, csak hát a lexikonból pont a
királylány feleségül vétele maradt ki. Ez annyira titkos, hogy
csak Daka tudja. Azt értem, hogy a kán miért kívánta meg a királylányt. Azt is értem, hogy a királylány miért akart hozzámenni; inkább egy ferdeszemű pogány, mint a bélakirályi udvar, ahol csupa megaláztatásban volt része, hiszen a fél családja
szent volt, ő meg csak boldog. De hogy jutott eszébe Bélának,
hogy a pogányhoz adja a lányát? Béla templomot építtetett a

húga, Erzsébet tiszteletére, nagyon szerethette, nekem egyik
rokonom sem emelt még templomot, Erzsébet pedig rengeteget
jótékonykodott, vezekelt, példásan gondoskodott a gyermekeiről, felvételt nyert a Tannhäuserbe, szóval nem volt akárki. Béla egyik lánya, Kinga vagy Kunigunda tizenöt évesen hozzáment a tizenhárom éves V. Boleszlávhoz, mindketten szüzességi fogadalmat tettek, és elhitték nekik! Ezért már bőven kijár a
szentté avatás, de ez még csak a kezdet. Kinga a teljes hozományát a tatárok elleni védekezésre fordította, a tatárjárás után az
újjáépítést támogatta, templomokat és kolostorokat építtetett,
aztán kolostorfőnöknő lett a férje halála után. A középkori szuperkeresztények másik mintaképe. De ez még semmi, mert Béla másik lánya, Margit akkora szent volt, hogy a tatároktól elszenvedett vereség után a szülei Istennek ajánlották, ez akkor
így ment, a gyereket senki se kérdezte. Margit huszonhét évig
létezett, élni egy percet sem élt, csak ájtatoskodott. Abszolút
középkori szuperkeresztény, én ennek a töredékére nem lennék
képes, akármekkora sziget névadásáért sem.
És ez a Béla, akinek a felséges töke tele lehetett már a tatárokkal, hozzáadja egy további lányát egy tatár kánhoz? Ilyen
állat nincs es. Ez a legnagyobb keresztény mind közül, a megbocsátás olyan erényét gyakorolja, amit már a legendák közé se
vesznek föl, annyira hihetetlen.
De ugorgyunk. Játsszuk azt, hogy elhisszük a vallási vakbuzgalom korában pogányhoz adott királylányt. Ez esetben jön a következő kérdés: mit hisz Daka voltaképpen?
Mert az nagyon klassz dolog, hogy Kadanné Király Jolán leszármazottja az egyúttal IV. Bélának is leszármazottja, csak
nem az örököse. Merthogy ugye leányágon nem öröklődik a
trón, kezicsókolom. A trón férfiágon öröklődik. A házaspár
hímtagja pedig Kadan volt, nem Jolán. Daka nem IV. Béla örököse, hanem Kadan nagyapjáé, Dzsingisz káné. Neki a mongol
trónra kellene jogot formálnia. Szépen el kell repülnie Mongóliába és közölni velük: tisztelt mongolok, ulánbátor én tudom,
hogy nálatok köztársaság van, de én vagyok a királya! Hadd
röhögjenek már végre ők is.
Mondtam ugye, hogy a saját játékszabályait kell az embernek
tiszteletben tartania. Amikor Daka úgy döntött, hogy királyos-

dit játszik, akkor elfogadta a játékszabályokat. Én a magam
materialista fejével semmilyen különbséget nem látok az emberek között aszerint, hogy milyen a pisilőjük formája, de a királysági játékszabályok szerint fütyi kell. Azzal igazgatják az
országot, meg is látszik rajta. Jolánnak nem volt fütyije, nem
örökölhetett semmiféle jogot a trónra. De Kadannak volt, úgyhogy Daka egészen nyugodtan elmehet Mongóliába, megállhat
a Dzsingisz-emlékmű lábánál és világgá kiabálhatja, hogy ő
ennek a pasinak a leszármazottja. Speciel a járókelők azt fogják
felelni, hogy ők is.
Hanem ha Daka előáll a követelésével, hogy ő király akar lenni, mongol persze, nem magyar, ahhoz nincs meg a családban
az ősfütyi, akkor jön a kérdés, hogy – hát igen, volt egy Kadanné Király Jolán, igen, bizonyára, mink ezt boldogan el is hiszszük (közben hátrafelé tekingetnek, hozzák-e már a kényszerzubbonyt), csak hát mi bizonyítja, hogy uraságod őneki a leszármazottja?
Mert hát zavaros idők voltak azok, és még az anyakönyvek se
száz százalékosak, hát még ami nincs benne az anyakönyvben.
Manapság már van anyakönyv, de attól még lehet, hogy a gyerek a postásra hasonlít. Mármost a legitimistáknak a Szent
Spermium iszonyú fontos. Én nem értem, miért, sokkal egyszerűbb lett volna kikiáltani, hogy a királyné fia lesz a király, azt
mindenki látja, hogy jön ki a gyerek, azt meg nem, hogy hogyan megy be. De hát ők úgy döntöttek, hogy a király fia legyen a király, és innentől van a sírás és fogaknak csikorgatása.
Mert mi röhögünk azon, hogy mennyire véres-komoly probléma volt, hogy vajon XIV. Lajos tényleg XIII. Lajos fia-e, mert
hát pont eggyel nagyobb a sorszáma és ez csak jelent valamit,
de hát teljesen különbözik tőle, egészen más a külseje, a vérmérséklete, minden, és hát lehet, hogy Ausztriai Anna legfelsőbben félre méltóztatott kegyeskedni dugni? Mi, az utókor
már vállvonással elintézzük az egészet, persze hogy félre,
mondjuk, és eszünkbe se jut fölnyitni a sírjaikat és DNS-mintákat venni, ők meg még a vércsoportokat sem ismerték, és életével fizethetett, aki kételkedni merészelt.
És az említett Lajosok egy modern kor Jolán néniékhez képest, akik teljes zűrzavarban éltek. Oké, Jolánnak mint király-

lánynak aránylag ismerjük az életét, nagyjából annyit tudunk
róla, mint ma a nyíregyházi pérón nevelkedő kissrácokról. De a
leszármazottai hétszáz éven keresztül nem kerültek reflektorfénybe. Mi tudjuk, hogy azért nem, mert nem voltak leszármazottai, de Daka azt hiszi, hogy ő az utolsó közülük, következésképpen voltak közbül még, legalább harminc generáció. Azt
tetszik nekünk bemesélni, hogy ennyi idő alatt a családban még
mindig továbböröklődtek IV. Béla szent génjei? Mert postások
még sokáig nem voltak, de voltak jóbarátok meg szomszédok
meg mindenki. Egyfelől. Másfelől ha csak harminc generációt
veszünk (ami azt jelenti, hogy a szülők átlagosan huszonhárom
évesen nemzették a gyerekeiket – nem feltétlenül a legelsőt, de
az elsőszülött fiút), akkor tessék számolni. A génjeink felét az
apánktól örököljük, felét az anyánktól. Ők is felét az egyik szülőjüktől, felét a másiktól. Az unokatestvér-házasságok aránylag
ritkák, a testvérházasságok pedig tilalmasak is, tehát elmondható, hogy bármely adott nagyszülőnk génjeinek negyedrészét
hordozzuk, dédszülőnkének nyolcadát és így tovább. Ha a harminc generáción át senki nem lépett félre, akkor Daka József
csakugyan hordozza IV. Béla génjeit: egymilliárd-hetvenhárommilliomod részüket. Iszonyú nagy a rizikó, hogy pont a királygén nem lesz köztük.
Aztán jön a következő történet. Mint említettük, a törvényes
magyar király az utolsó magyar király fia, Habsburg Ottó. Arra
persze van ok, hogy IV. Károly leszármazottai miért nem örökölhetik a magyar trónt (ami nem létezik, de ezt most figyelmen kívül kell hagynunk), de akkor először is meg kell nézni a
testvéreit. Mert a legitimitás elve így működik. Ha Károly herceg utód nélkül meghalt volna, akkor a brit trónt az öccse örökli, a yorki herceg, ha ő meghal, akkor a leszármazottai, ha azok
nincsenek, akkor a következő öccse, a wessexi gróf, és ha ő is
magtalanul meghalt volna, akkor jöhet a valójában másodikként született királyi hercegnő, Anna, összes leszármazottjával
együtt. De jött volna! A brit trón várományosainak listája megtekinthető, e pillanatban 1791 nevet tartalmaz, pedig a katolikusok ki vannak tiltva, és alapfeltétel, hogy az ember Zsófia
hannoveri választófejedelem-nő leszármazottja legyen, aki

négyszáz évvel élt IV. Béla után. El tudja képzelni az olvasó,
hány leszármazottja lehet akkor IV. Bélának? Én nem tudom.
A Habsburgok a hatvanas években testületileg lemondtak a
trónról. Csak hát nem minden Habsburg Habsburg.
IV. Károlynak volt egy testvére, Miksa Jenő, aki már nem él,
de volt két fia. Ferdinánd, aki szintén nem él már, és a most
nyolcvanöt éves Henrik. Habsburg Ottó unokatestvérei, foglalkozásukra nézvést főhercegek. Ferdinándnak két lánya és egy
fia született, az első lánya meghalt fiatalon, a másodiknak két
fia és egy lánya van, ezeknek még nincsen gyerekük, az elsőszülött fiú húszéves. Ferdinánd fiának két fia van, öt- és háromévesek.
Ha IV. Károly leszármazottait a testületileg aláírt lemondó
nyilatkozat miatt kizárjuk a magyar trón örökléséből, akkor a
magyar trón örökösei a következők lehetnek (ha nem írták alá a
lemondó nyilatkozatot – de aki aláírta, annak se vonatkozik a
gyerekeire):
– Ferdinánd osztrák főherceg, az utolsó magyar király unokaöccse, született 1918-ban;
– a fia, Miksa Henrik Ferdinánd osztrák főherceg, született
1961-ben (tehát aligha írta alá a nyilatkozatot);
– Miksa fia, Miklós o. f., született 2005-ben;
– Miksa másik fia, Konstantin o. f., született 2007-ben;
– ha Miksa a gyermekeivel együtt, ne adj’ Isten, baleset áldozata lenne, akkor a nővére, Zsófia Franciska Mária Germánia
osztrák főhercegnő, 1959;
– Zsófia két fia, Miksa Hugó (1990) és Elek Ferdinánd
(1991) windisch-grätzi hercegek, majd a lánya, Larissza Mária
Lujza ugyanodavalósi hercegnő, 1997;
– ha mindezek elhaláloznának, akkor jöhet Ferdinánd öccse,
IV. Károly másik unokaöccse, az 1925-ben született Henrik
Károly Mária osztrák főherceg;
– aztán a fia, Fülöp o. f., 1962;
– ő csak négy éve házas és még nincsen gyermeke, úgyhogy
Fülöpöt egyelőre közvetlenül követi a nagybátyja, Ferdinánd o.
f., 1965;
– Ferdinándnak viszont három gyermeke van, Jakab-Miksa
(2002), Paulina (2004) és Lara (2007), szintén osztrák főhercegi, -női rangban;

– utánuk jön a következő nagybácsi, Konrád o. f. (1971), aki
szintén csak öt éve házas és nincsen gyereke, de még bármikor
lehet;
– Fülöp, Ferdinánd és Konrád után jöhet a húguk, illetve nővérük, Mária-Krisztina Franciska Zsófia o. f., 1964;
– majd az ő két lánya, Annaliva és Zsófia Guggenberg von
Riedhofen, hercegség nincs feltüntetve, születtek 1997 és 2001.
Ezzel Miksa Jenő leszármazottait kimerítettük. Meg engem
és az olvasót is. Ez eddig tizennyolc élő ember, akik mind jogosultabbak nemhogy Daka Józsefnél, de még ha IV. Károlynak és Miksa Jenőnek lenne egy további testvére, annál is. De
testvérek végtelen mennyiségben vannak. Ferenc Józsefnek három fia és egy lánya született. Az elsőszülött Ferenc Ferdinánd,
akit Szarajevóban megöltek, három gyermeke jócskán túlélte a
királyságot, de mivel helyettük az öcsike lett a király, elvileg
eltekinthetünk tőlük. A harmadik gyerek Ferdinánd Károly Lajos, polgári nevén Burg, őt kitagadták, kihagyhatjuk. És van
még Margit Zsófia plusz hét keresztnév, a negyedik, akinek hét
gyereke született. Elsőszülöttjének hét gyereke, harminc unokája és legalább tizennyolc dédunokája van, de a dédunokák is
bőven elég nagyok az ükunokák létrehozásához, csak adat
nincs róluk. Szóval Margit Zsófia Satöbbi elsőszülöttjének legalább ötvenöt leszármazottja van. A másodszülöttjének öt gyereke, de unokája hálistennek egy sem. (Vagy csak nincs róluk
adat?) A többi gyerek nagy megkönnyebbülésünkre nem szaporodott, meghaltak fiatalon vagy pap, anyáca lett belőlük.
A töméntelen Ferdinánd, Miksa, Zsófia és Annunciáta áradatából az derül ki, hogy csak Ferenc József leszármazottai száznál is többen lehetnek. Hanem ők tizenketten voltak testvérek!
A szülők bánatára és a mi örömünkre a családban nagy volt a
halandóság, úgyhogy maradt Bonaparte Napóleonné Mária
Lujza, egy gyerek Napóleontól, annak nem volt gyereke, három a pármai hercegtől, de utóbbiak morganatikusok, nem számítanak. Mária Leopoldina, hat gyerek, abból egy portugál királynő, annak lett tizenegy gyereke és tizenöt unokája, de az
unokák egyike IV. Károly, visszakunkorodtunk. Szédül már az
olvasó? Pedig még szóba se került II. Péter brazil császár, a
portugál királynő kisöccse, négy gyerek, az egyiknek legalábbis unokái biztosan voltak. Aztán ott van Mária Klementina,

annak egy lánya érte meg a felnőttkort, de neki már nem volt
unokája, csak négy hercege. Aztán volt Mária Karolina Ferdinanda, a jóistenke a névadási szokásaikat akárhová tegye, neki
se volt gyereke.
Aztán ott vannak II. Ferenc leszármazottai, ámbár már régesrég nem tudom, hogy ezek kicsodák és örökölhetik-e a magyar
trónt, ami hagyján, mostanra azt se tudom, hogy én ki vagyok
és örökölhetem-e. Egyetlenegy dolgot pedig végképp nem tudok. Honnan a rohadalom rossebből veszi Daka József, hogy
őneki bármiféle jogalapja lenne arra, hogy trónkövetelőként
föllépjen, ahelyett hogy szépen beállna a sorba huszonhatezrediknek? Mert még a Habsburg-házból se jutottunk ki! Jónyavalyát, még a tizennyolcadik század elejéig se jutottunk vissza,
Daka legitimitása pedig fél évezreddel korábbra kelteződik.
De ha valaki előáll egy hajánál fogva előrángatott okoskodással, miszerint csakis az Árpád-ház igazi magyar királyi ház, és
mindenki más jöttment – ami nemcsak faramuci lenne, de illegitimálná magát Hunyadi Mátyást is, a magyar történelem
egyetlen igazán népszerű vezetőjét –, akkor is záporozni fognak az utódok. Mert az igaz, hogy IV. Béla után háromkirálynyival kihalt az Árpád-ház, de csak férfiágon. IV. Lászlónak
volt három kun szeretője, Édua, Köpcsecs és Mandula, fogadjunk egy koronába, hogy én a leszármazottjuk vagyok, és ez
még mindig két királlyal közelebb van, mint Daka vacak Bélája.
No, ugorgyunk, mert az olvasó már rég elküldött engem a
rengeteg Ferdinándommal együtt a bús főrangú picsába, pedig
én nem tehetek róla. Ezek az úri népek úgy keféltek, mint a
nyulak, tehették, nem pedagógusi fizetésből kellett öltöztetni a
hercegkisasszonyokat meg kifizetni a hercegfiak kártyaadósságait.
Szóval menjünk bele megint a játékba, Daka Béla leszármazottja, nem mongol, senki nem kefélt félre, és játsszuk azt,
hogy ez a kismillió királyivadék mind lemond a trónigényéről
(bár ez már elég valószerűtlen, a gyakorlatban alighanem legalább a felét kárpótolni kellene legalább az albán vagy a belorusz trónnal, sőt a főbb rangúak minimum a kaliforniai császárságot követelnék cserébe). Tegyük fel, hogy Petőfi tényleg a

papájának vagy kijének ajándékozta a Nemzeti dal első példányát, ez pláne bőven legitimál a trónra. (De ha én egyszer előállok a dedikált példányaimmal, én nyomdász voltam, rengeteg
dedikált példányom van, hát trón nem marad szárazon!)
Akkor jön a koronázás.
Ha elhisszük, hogy hagyta magát Horthytól megkoronáztatni,
akkor ezzel végleg elvágta magát a tróntól. Kétszeresen. Egyrészt mert hogy képzeli, becsületes, dolgozó királyember létére
leállni egy önjelölt diktátorral kvaterkázni és elfogadni tőle a
koronát? Pont Horthyval, aki egyszerűen elfoglalta az országot,
amikor a monarchia egy pillanatra nem nézett oda, és számkivetette szegény Habsburgokat, akik soha többé (hüpp) nem
tudtak visszakeveredni a trón közelébe, és rongyos hercegekként kell tengődniük (hüpp)? Ha még Szálasival állt volna le, ő
legalább nem rabolta el a királyságot, úgy vette át a diktatúrát
készen Horthytól. Azt mondom, üsse kavics. Ha én akkoriban
lettem volna király és nem most, semmi szín alatt el nem fogadom a koronát Horthytól, nemhogy a koronát, még a pengőt se!
Másrészt pedig ha viszont már elfogadta a koronát, akkor bizony ott vannak az uralkodói kötelességek. Mert királynak lenni nem ám csupa móka és kacagás. Amint a fején volt a korona,
közölnie kellett volna, hogy no, Miklós fiam, mert ugye mint
király már bőven hívhatja fiacskámnak is, no Miklós fiam,
most pedig szépen ide a kezembe a lemondásodat, mert amibe
belevitted ezt az országot, hát ne haragudj, én fél jogarral különbül elkormányoztam volna. Aztán lecsuklak és mész a haditörvényszék elé. Tudtad, hogy a koronában ott van a pallosjog
is? Ott volt a zsebében eldugva, úgyhogy a bakó elé állíttatlak,
mert kárt okoztál a nemzetnek. Ezentúl én regnálok, majd eldöntöm, hogy személyesen-e vagy megbízok egy miniszterelnököt, mint angol kollégám.
Ehelyett? Megkoronáztatja magát és elsunnyog? Aztán előáll
hatvan év múlva azzal, hogy most már ide az országot? Vagy
ha azt nem, legalább királyi nyugdíjat? Kellene, mi? Fidibuszt,
Józsi bácsi. A nyugdíjhoz szolgálati idő kell, demokráciában
élünk, ha nekem nem lehetett nyugdíjam szolgálati idő nélkül,
másnak se legyen. Tessék szépen eluralkodni a törvényben
meghatározott ideig, lemondani, és aztán lehet királyi nyugdíjat
követelni. Teszem azt, amikor VIII. Edward lemondott, lett be-

lőle windsori herceg, onnantól járt neki a királyi nyugdíj és
Hitler kezet csókolt a feleségének. Továbbra is volt neki címere
meg minden. Dakának mintha még címere se lenne, még ilyet,
király akar lenni címer nélkül. Én bármikor bemutatom a címeremet, letöröm egy kukoricáról és kész.
A fő baj, tetszik tudni, nem az, hogy Daka Józsefnek vénségére
elment az esze (arra tessék figyelni, hogy ez jóindulatú feltételezés, hiszen abból indul ki, hogy azelőtt volt neki). Másokkal
is megesik. A baj az, hogy ebből emberek tőkét kovácsolnak. A
Daka-mitológia oldalán, ahol erre a cikkre persze közzéteszem
a linket, van egy Parragh Imre nick, akinek az a tiszte, hogy lehurrogja és tizenkilenc évesnek nevezze azokat, akik nem hisznek Dakának, mert ő hisz benne. Hisz a nyavalyát, üzletet csinál, majd lesz belőle frencsájz meg minden, Napóleon is árult
konyakot.
Én egyébként negyven leszek és ráadásul antialkoholista vagyok.

2012.03.26.

Érkezik a forradalom
Ezennel bejelentem, hogy az évtized hátralevő részében el fog
jönni egy nagy forradalom. Bocsánat, ha a következőkben kicsit misztikusan fogalmazok, de nem szeretnék elkiabálni semmit, még kevésbé akár egy milliomodrésszel is növelni az
esélyt, hogy a jóslatom csődöt mondjon. Nem a jóslatért lenne
kár.
Nem tudom, megfigyelte-e az olvasó: az igazi nagy forradalmakat nem politikai célokért vívják. Sőt nem is vívják. Kétségtelen, hogy a nagy francia forradalom vagy pláne a nagy októberi szocialista forradalom óriási változásokat hozott, de a
technikai forradalmak még nagyobb változásokat hoztak. A
legnagyobb változásokat azonban a társadalmi forradalmak
hozzák.

A társadalmi forradalmakat néha úgy vívják, mint a politikai
forradalmakat. Az emancipációs forradalmakat például, gondoljunk egy évszázaddal ezelőtt a szüfrazsettekre vagy a század
közepén a montgomeryi buszbojkottra. Ezek tényleg olyanok
voltak, mint a forradalmak, éppen csak nem lőttek – illetve néha tényleg lőttek is.
Más társadalmi forradalmak úgy zajlanak le, hogy észre se
vesszük, csak utólag. Néha technikai forradalommal vannak
egybekötve, máskor talán nem annyira. Például Parkinsontól
megtudhatjuk, hogy milyen volt a vasárnap a viktoriánus időkben, vagyis a tizenkilencedik század legnagyobb részében és a
huszadik elején.
A vasárnap merev rendjében családi imák és istentiszteletek
váltakoztak kimért sétákkal és rituális udvariaskodással. Cilinderek emelkedtek méltóságteljes köszöntésre, és templomi harangok szólították a hivőket imára. […]
Ezeket a vasárnapokat legfőképpen a gyerekek szenvedték
meg. A fiúknak kemény gallért és ünneplőt kellett viselniük, a
lányoknak suhogó, kikeményített, kényelmetlen ruhát. Jött a lázas készülődés a templomba, szétosztódtak az imakönyvek és a
perselybe szánt pénzek. […] Tilos volt a szabadban futkározni,
az ünneplő ruha ezt amúgy is lehetetlenné tette. A szobában
csak „Noé bárkáját” volt szabad játszani, s az olvasmánynak a
lehető legépületesebbnek kellett lennie.
Magyarán vallásos és unalmas dolgokat volt csak szabad olvasni, de azokat viszont kötelező. S ekkor jött egy társadalmi
forradalom, amit Parkinson szerint egy apró technikai forradalom okozott: föltalálták a biciklit, aztán az autót.
Voltaképpen a kerékpár bontotta meg a viktoriánus vasárnap
egész szövetét. Mert a kerékpár elvitte utasát egy másik egyházközségbe vagy megyébe, el a szomszédok és szülők helytelenítő tekintete elől. Hiszen a kerékpáros mehetett azért is, hogy
más templomban hallgasson istentiszteletet. Vagy mehetett
azért, hogy lepkéket fogjon, vagy vízfestékkel tájképet fessen.
Ott is érhették ellenséges pillantások a csipkefüggönyök mögül,
de azok olyanoktól származtak, akik nem ismerték s nem tud-

ták, honnan jön. A névtelenség szabadságának bevezetésével a
kerékpár kivégezte a régi erkölcsiséget. A gépkocsi pedig még
messzebb vitte a lógóst, s módot adott neki, hogy napozzon,
ússzon vagy flörtöljön. S a kocsi a biciklinél jobban kiterjesztette ezt a szabadságot a nőkre. Bármit akartak csinálni, valahol máshol csinálhatták.
(Parkinsonné törvénye – Szász Imre fordítása.)
Szóval néha egészen kevés kell egy társadalmi forradalomhoz. Most megénekelhetnénk, mi minden lett abból, hogy a
viktoriánus vasárnapok felolvadtak abban a forradalomban, de
inkább térjük rá a mostanira, s ehhez elevenítsük föl egy pillanatra dióhéjban a legutóbbi társadalmi forradalmat.
Leegyszerűsítve ez történt: az első világháború előtt született
nemzedék megpróbálta rákényszeríteni ósdi, elavult gondolkodását a második világháború után született nemzedékre, akik
egy másik világban akartak élni, és ezt tudták is magukról. A
nagypapák értelmetlen, elaggott értékrendjük védelméért ostoba háborúkba kényszerítették az unokákat (előbb Koreában,
majd Vietnamban), akiknek ez érthetően nem tetszett, ellentmondtak, megtagadták a katonaságot, inkább beálltak hippinek
– vonatkozó szakirodalom: Hair. A földtörténet legindulatosabb musicalje olyan srácokról szól, akik haragudtak. (A srácok valaha lányokat is jelentett, nemcsak fiúkat.) Ezért a musical is haragszik. „Hogy mertek a szépség pusztulására törni?”
És megcsinálták a forradalmat, anélkül hogy akarták volna.
Egyszerűen csak úgy jött. 1968 óta egy másik világban élünk.
Juhé!
És aztán… szépen bele is kényelmesedtünk ebbe a világba.
Nem mondom, valamivel tényleg jobb, mint a korábbi, de egyre kevésbé juhé. A hatvannyolcas hippik ma már nagypapák, és
az ő értékrendjük kormányozza a világot. Sok mindent vissza is
hoztak a korábbi világból, amit nem kellett volna. Az én nemzedékemnek kellett volna megcsinálni a következő forradalmat, de ez érdeklődés hiányában elmaradt. (Rendszerváltás volt
ugyan, de az politikai forradalom, vagy még az se, és nem is az
én nemzedékem csinálta.)

A következő társadalmi forradalomnak most jött el az ideje.
Hogy pontosan mi fog történni, azt nem tudom, és ha tudnám,
se mondanám meg. Azt tudom, hogy kik fogják megcsinálni és
hogyan, és ebből próbálom kiszámítani, hogy mikor lesz.
A mai tizennégy évesek fogják megcsinálni, a következő
négy-nyolc évben. Fokozatosan, nem egy csapásra, és egészen
egyszerű technikával. Önmaguk lesznek. Másvalakik akkor se
lehetnének, ha akarnának, de nem is akarnak, mert a tőlünk
örökölt világ nekik már elavult, át fogják alakítani – jóslatom
szerint még ebben az évtizedben –, és mondhatom, nagyon jól
teszik. Nemzedéki konfliktusaik lesznek a szüleikkel, akik nem
értik majd őket, ők pedig nem értik a szüleik ósdi gondolkodását. Egy részük a saját feje után megy és megcsinálja a társadalmi forradalmat – a másik részük a szüleire hallgat, s ezzel
megtartja a társadalom rogyadozó épületét, hogy rá ne omoljon
a másik csapatra. Nem mintha bárkinek az lenne a szándéka,
hogy részt vegyen egy forradalomban. Ők csak élik majd mind
az életüket, és olyan döntéseket hoznak, amiket a saját életükhöz megfelelőnek tartanak. Dover fehér szikláit is milliónyi apró hullám vájta ki.
Milyen lesz a világ a forradalom hatására? Ha sikerül, egy kicsit jobb. Néhány évezredes tabut végre felszámolnak, főleg
szexuális jellegűeket, de hogy azok közül mennyit és mennyire,
azt még nem lehet látni. Még csak az első hullámgyűrű látszik,
de nem tudjuk, hogy mekkorák lesznek az utolsók, hiszen nem
láttuk, amikor bedobták a kavicsot. Ha csak egyetlen ókori tabu
megdől végre, az már megéri, akármelyik lesz is az; én persze
remélem, hogy minél több. Túl sok az ókorból itt felejtett, értelmetlen és gonosz tilalom. Nekünk nem voltak adottak a feltételek, hogy eltöröljük őket. A gyerekeinknek már igen. Meg
fogják csinálni.
Azt hiszem, elmondtam mindent; bocsánat, hogy az ilyen kevés, de biztosítani akartam magamnak egy helyet a Hír Csarnokában, amikor a mai forradalom már történelem lesz, és valaki
észreveszi, hogy nahát, Attila dédpapa ezt már akkor megsejtette.
Ja igen. Azt nem mondtam el, hogy mit tapasztaltam, amiből
mindezt kikövetkeztettem. Direkt volt: nem is fogom elmonda-

ni. A történelem kerekét nem lehet megállítani, de túl sokan
vannak, akik szeretnének megpróbálkozni vele, és ha konkrétan rámutatok a folyamatokra, az kellemetlenséget okozhat
egyes „forradalmároknak”. Fölöslegesen, hiszen a társadalmi
folyamat éppen abban különbözik a politikaitól, hogy nincsenek vezérei, de még harcosai sem. Csak mindenki él úgy, ahogyan él, és nem tudja, hogy ezzel alakít a világ sorsán.
Az egyik ilyen „forradalmárnak” jár köszönet ezért a cikkért.

2015.03.04.

Viharodnak előjele,
forradalom
Író vagyok, s az író feladata a társadalom változásainak figyelése és hírül adása. Éppen ezért most sem fogom megtenni. A
három éve megjövendöltem forradalom újabb jeleit figyeltem
meg, de most sem fogom elmondani, hogy az mi lesz. Azt fogom elmondani, hogy mi nem lesz.
Nem igaz, hogy az akkori tizennégy, mai tizenhét évesek fogják megcsinálni az évtized vége előtt. Akkor még csak egyes
elszigetelt jelenségeket sikerült megfigyelni, amelyekből már
megsejthető volt a változások néhány aspektusa, de ez még
messze áll a teljes képtől. Az akkori tizennégy évesek valóban
cselekvő részesei a folyamatnak, de csak az egyik szálat alkotják a szövedékben. S persze a későbbi évek tizennégy évesei
rendre fölveszik a szálat és tovább gombolyítják.
De ugyanígy megvannak a szálak a többi korosztály számára,
s bár még csak néhányat látok közülük, ebből már sejtem, hogy
létezni kell a többinek is – ahogy Mengyelejev kihagyta egy
csomó elem helyét és megjósolta, hogy azokat is föl fogják fedezni, én is tudom, hogy a többi szálnak léteznie kell, de konkrétan látni őket még nem volt alkalmam. Azt gyanítom, hogy x
és y éves életkor között minden korosztálynak megvan vagy
meglesz a maga szerepe, és ahogy nőnek a gyerekek, évről évre

másik szálat fognak gombolyítani. Persze nem mindig ugyanaz
az egyén, megeshet, hogy valaki hosszabb-rövidebb ideig nem
talál módot rá, hogy részt vegyen a világ átformálásában, leköti
az iskola, a játék, a család. Ne feledjük, hogy ezek tudattalan
folyamatok, a fiatalok nem azért csinálják, mert ezt akarják csinálni, hanem mert ez a természetes módja és egyszersmind következménye annak, hogy élik az életüket. Egy-egy harcos bármikor kieshet anélkül, hogy bármi bántódása esne, egyszerűen
valamiért más életformát választ, más irányba terelődik az élete, vagy még az sem, csak nem adódik alkalom.
Ahogy tágul és változik a kép, nyilvánvalóvá válik, hogy sokkal hosszabb távú folyamat ez, mint amit három éve elképzeltem – ámbár megeshet, hogy az a szál, amelyikre akkor fölfigyeltem, az évtized vége előtt csakugyan elvarródik és mindennapi világképünk része lesz. De avatatlanok még azután is jó
ideig nem szereznek tudomást róla. A teljes folyamat távlatait
nem látom, azt sem merem mondani, hogy még nem látom,
mert nem tudom, hogy valaha képes leszek-e átlátni. A változás óriási lesz, társadalmunk drasztikusan át fog alakulni – és
mégsem drasztikusan, mert ehhez mérten jóval lassabban fog
lezajlani, mint ahogy képzeltem. Mivel a teljes kép méreteit
nem látom, azt sem tudom még megmondani, hogy mennyi
időbe telik, amíg a teljes változás végigmegy. Valószínű, hogy
az egymást váltó gyerekkorosztályok sokaságára lesz szükség,
és az elsők – mármint az általam megfigyelt szakaszban az elsők – már szülők lesznek, mire véget ér. Ha éppen nem nagyszülők.
A korhatárokat sem tudom, mert ehhez nagyobb számú
egyént kellene megfigyelnem különböző korosztályokból, és ez
nehéz, mert megeshet, hogy egy adott egyén akármennyi ideig
nem csinál semmit, ami összefüggésbe hozható a folyamattal –
és még valószínűbb, hogy ha mégis teszi, és ennek én tanúja
vagyok, akkor sem tudom biztosan megállapítani, mert magatartása esetleg olyan szálakkal áll összefüggésben, amiket még
nem fedeztem föl. Minden bizonnyal ezek a szálak vannak többen. Azt megtippelhetem, hogy a felső korhatár most is valahol
a húszas évek folyamán van, az ennél idősebbek már túl régen
szocializálódtak, a régebbi normák ivódtak beléjük. De hogy az
alsó korhatár hol van, arra csak feltételezéseim vannak. Biztos

vagyok benne, hogy az említett tizennégy éves korosztály benne van, és abban is, hogy náluk jóval fiatalabbak is. A kisiskolásokat még nem tudom, túl keveset ismerek közülük személyesen, ámbár megfigyeltem jelenségeket, amikből arra következtetek, hogy ők is pedzegetik már. Néhány év múlva aztán
magától értetődően állnak majd be forradalmárnak, anélkül
hogy tudnának róla.
A változás földrajzi kiterjedését végképp nem sejtem. Az biztos, hogy az úgynevezett fejlett világ, ide sorolva Közép-Európát is, benne lesz. Az is biztos, hogy a totalitárius rezsimek elnyomott fiataljai ebből is kimaradnak. Másrészt viszont ha
ezek az országok felszabadulnak még azelőtt, hogy a teljes átalakulás beérne, akkor villámgyorsan fel fognak zárkózni, szó
szerint, adott esetben akár hetek, hónapok alatt tömegek szemlélete fog megváltozni. Amelyik ország csak a teljes átalakulás
beérése után szabadul föl – nem, szerintem ez nonszensz, valószínű, hogy a teljes átalakulás nem mehet végbe, amíg a globális társadalomban jelentős súlyú országok nem képesek felzárkózni. Ez probléma, mert a többség érezni fogja, hogy ezek az
országok valamiképpen visszahúzzák, de itt társadalomtudományról van szó, nem politikáról, a külföldi tömegeknek nincsen arra befolyásuk, hogy egy-egy diktatúra megbukjon vagy
legalább megenyhüljön. Pillanatnyilag sejtelmem sincs, mit
fognak tenni, illetve tenni persze semmit, szóval hogy mi fog
történni.
A változás nagyobb lesz, mint az első és a második világháború után – talán még 1968-nál is nagyobb. A három éve megsejtett szálak és a most láthatók közötti távolság éppen elég
nagy, s ha ezek a szálak mind végigfutnak és elérik végpontjukat, akkor a mai eszünkkel nem ismerünk rá az akkori társadalomra.
Külön büszke vagyok arra, hogy a Kissy egyike lesz azon
műveknek, amelyek némely szálakat már a kétezres években
felcsippentettek, s amelyekből a forradalmárok egy része erőt
és útmutatást meríthet majd harcaihoz.

2015.09.21.

Kék ragyogás
Mi mást is tehetne egy ép lelkivilágú hatéves kislány, ha a fémdobozból, amit az apja szétszed, szépen csillogó kék por szóródik a földre, ahol ő játszik és a szendvicsét eszi? Természetesen
rákeni a karjára, gyönyörködik a szép csillogásban, megmutatja
a szüleinek, akik természetesen mosolyognak és azt mondják,
hogy nagyon szép. És a szendvicsét is persze megeszi, bár arra
is szóródott a porból.
Szegény gyerek még egy hónapig szenvedett. Egy terabecquerel cézium–137 jutott a szervezetébe. A szülei túlélték, alighanem kisebb adagokban kapták a sugárzást, de Leide das Neves Ferreirán kívül még hárman haltak meg, és kétszázötven
embert találtak szennyezettnek, száztizenkétezer megvizsgált
közül.
A kapszulában levő teljes mennyiség akkoriban ötven egész
kilenc tized terabecquerel volt, köznapi mértékben kilencvenhárom gramm. Igen, az osztás eredménye alig több mint fél
gramm, ennyi jutott a gyerek szervezetébe, és ő kapta a legnagyobb dózist a halálos áldozatok közül – a nagybácsi egyik huszonkét éves alkalmazottja csak ennek a háromnegyedét. Viszont maga a nagybácsi többet kapott az unokahúgánál, és túlélte, az alkohol vitte el hét évvel később. Hogy miért ivott, nem
kell kutatni, a két alkalmazottja és a kislány mellett a felesége
is meghalt, a környékbeli házakat lerombolták, a talajt földózerolták, nemzetközi segélycsapatot kellett bevetni, egyszóval kicsiben lejátszódott mindaz, ami A Prometheus-válság című regény végén – mert ő megvett egy csomó ócskavasat.
Senki ellen nem emeltek vádat azok közül, akik hozzányúltak
a kapszulához és túlélték. Fogalmuk sem volt semmiről. Százezer vagy egymillió emberből egy ha akad, aki tudja, hogy a
kék ragyogás mit jelent, de ők sem tudják, hogy mi a teendő,
ha meglátják azt a fényt. Menekülni kellett volna, abban a pillanatban, semmi tárgyat nem hozni magukkal, és azonnal hívni
a katasztrófavédelmet.

Én tudom, mi a Cserenkov-sugárzás, mert olvastam róla, de
ha én vagyok ott, én sem ismertem volna fel. Vizsgálgattam
volna, hogy tényleg világít-e vagy csak úgy tűnik, besötétítettem volna a szobát, és közben múlt volna az idő és minden jelenlevő kapja a röntgeneket. És ha tényleg világít, akkor mi
van? Mindenki tudja, hogy az éjjel világító órák mutatóit régen
radioaktív bevonattal látták el, azért világítanak. Az ártalmatlan, mármint amennyire a radioaktivitás ártalmatlan lehet, rádium–226 van benne, 1941 óta nem szabad 3,7 kilobecquerelnél
többnek lennie. Abban a kapszulában ennek a húszmilliárdszorosa volt, mert nemcsak, sőt nem elsősorban az anyag mennyisége számít, hanem hogy mennyire radioaktív. De hát ezt nem
lehet látni rajta, semmiből sem lehet tudni, még sejteni sem.
1987-ben történt a brazil Goiânia városában, annak idején
nem hallottam róla, vagy csak elfelejtettem, most véletlenül
akadtam rá, egész más dolgokat olvasva. Szeptember 13-án egy
bezárt kórházba két ember tört be, és mindenféle ócskavasat
hoztak el. A radioterápiáról. Elkezdték szétszedni a zsákmányt,
még aznap este rosszul lettek, de folytatták. Súlyos árat fizettek
érte, egyiküknek az alkarját kellett amputálni, a másiknak több
ujját. 16-án, amikor az egyik már kórházban volt – de nekik
persze fogalmuk se volt, hogy miért –, a másiknak sikerült csavarhúzóval lyukat ütni a kapszula hatrétegű védőburkán – el se
tudom képzelni, hogyan csinálta – és meglátta a kék ragyogást.
Tetszett neki. Valamennyit kiszedett belőle, puskapornak hitte,
megpróbálta meggyújtani, de nem tudta. Két nappal később
egy ócskavastelep tulajdonosának adta el a kapszulát, amely
egyébként körülbelül öt centi magas, nagyjából ugyanakkora
átmérőjű fémhenger volt, szóval akkora, mint az a tégely, amiből én kenegetem a fájós oldalamat.
Az ócskás – a kislány nagybátyja – értékesnek tartotta a kapszulát, amiből fény árad, valami természetfölöttit hitt benne,
mindenesetre három napig mutogatta a barátainak, akik közül
az egyik huszonegyedikén sikeresen ki is szedett némi céziumot. Az ócskás feleségén, a harminchét éves Gabrielán aznap
jelentkezett a sugárbetegség, és ő lett az, aki gyanút fogott a sorozatos megbetegedések láttán, és a visszaszerzett kapszulával
bement a kórházba – de csak egy héttel később, huszonnyolcadikán. Az ócskás fivére huszonnegyedikén hazavitte a kapszu-

lát és további céziumport szedett ki belőle, a kislány ekkor kapta a sugárdózist. Másnap a kapszulát eladták egy másik ócskásnak, három nappal később Gabriela visszakérte vagy visszavásárolta és bement a kórházba, ezzel minden bizonnyal rengeteg
ember életét mentve meg, ha a sajátját már nem is. A következő napon azonosították a sugárforrást és riasztották a hatóságokat.
Százhuszonkilenc ember szervezetében találtak belső szenynyezést – megérintik a port, aztán később esznek valamit, kézmosás után persze, de az nem tökéletes –, de ezek többsége
megúszta ötven millisievert alatti, aránylag veszélytelen dózissal. Ezer ember kapott többet az egyévi természetes háttérsugárzásnál, kétszáz millisievertig, de ezzel is legfeljebb egy a
százhoz az esélye, hogy rákot kapnak. Húsz évvel későbbi,
2007-es adat szerint ha ráktól nem is szenvednek, az emberek
sugárzástól való félelmétől igen. Leidét üvegszál–ólom koporsóban temették el a rendes temetőben, de tüntetők tiltakozása
közepette. Voltaképpen igazuk volt. A kislány már nem élt, de
a testében ott volt a fél gramm cézium. Honnét tudhatják, hogy
akik azt a koporsót készítették, jobb munkát végeztek, mint
akik őrizetlenül hagyták azt a kórházat?
A kórház üzemeltetői ellen persze vádat emeltek, kártérítést
kellett fizetniük; tizenhárom évvel később ugyanezt kellett tennie a Nemzeti Atomenergia-Bizottságnak is, és gondoskodni a
túlélők és leszármazottaik gyógykezeléséről.
A nagybácsi és az egyik alkalmazott házának helyén mindmáig üres telek van, szeméttel borítva; a kislány családjának
házát, illetve annak helyét nem tudtam megnézni, nem látszik
az utcáról. Mindannyian a város nyomornegyedében éltek, kevés iskolát járhattak, aligha tudtak többet a radioaktivitásról annál az egy szónál, hogy Csernobil. Az előző évben bizonyára
eljutott a híre hozzájuk is, de messze volt, aligha keltette föl a
figyelmüket. Talán annyiban mégis, hogy Gabriela nem egyszerűen bement a kórházba, hanem a kapszulát is magával vitte. Talán Csernobil miatt fogott gyanút.
Az üres, dekontaminált kapszulát ma Rio de Janeiróban őrzik, egy iskolában van kiállítva. Három évvel az eset után díjnyertes film készült Cézium–137 – a goiâniai rémálom címmel.

Az ötvenegy terabecquerelből negyvennégyet sikerült visszaszerezni. Hét terabecquerel, azaz kicsit több, mint fél gramm
soha nem került elő, nyilván szétszóródott, úgy felhígult, hogy
már nem lehetett megtalálni. Ez azóta is bomlott és ma kevesebb mint négy terabecquerelt „ér”.
Szörnyű, hogy ezt a négy embert olyan izotóp ölte meg, amelyet eredetileg rákos betegek gyógyítására használtak.

2019.09.26.

Itt a Greta-kor
Tetszik tudni, nekem az a dolgom, hogy nézzem a világot és
mindenféle emberekről, jelenségekről nagy szavakat mondjak,
mert akkor hátha lesz egy-két olvasó, aki elgondolkodik. Nem
lesz, de jól hangzik. Ezért most ezt fogom csinálni. Mert ez a
dolgom, és kettőnk közül legalább az egyik tegye a dolgát.
Mert Greta Thunberg nem azt csinálja, ami a dolga lenne.
Neki az lenne a dolga tizenöt-tizenhat évesen, hogy járjon a gimibe, tanuljon, eljárjon koncertekre, fiúzzon, bulizzon, élvezze
a jelent és készüljön a jövőre. Ehelyett azt csinálja, ami a nyájas olvasónak lenne a dolga, tüntetésekre meg konferenciákra
jár, és arról… tessék? Hogy tetszett mondani? Hogy ez a nyájas olvasónak nem is lenne dolga? Hát akkor Gretának pláne
nem!
És mégis csinálja, helyettünk. Mert elege van belőlünk, abból, hogy elcsesztük a jövőjét, még mielőtt ő megszületett volna, és vele együtt az összes többi tizenévesét. Őhelyettük is csinálja. Most ő a prágai tavasz. Az sem csak a szovjet rezsimről
szólt, és ez sem csak a környezetvédelemről szól. Greta tavaly
augusztus 20-án kezdte aktivista pályafutását azzal, hogy bejelentette, bojkottálja az iskolát a szeptember 9-i parlamenti választásokig, és helyette kiállt a parlament elé, mert Svédországban egynegyed évezred óta a legforróbb nyár pusztított, erdőtüzekkel. Aznap volt az ötvenedik évfordulója, hogy a Varsói
Szerződés csapatai megindultak Prága ellen.

Ötven évvel ezelőtt 1968-at írtak. Diáklázadások söpörtek végig Európán, Észak- és Dél-Amerikán, de Ázsiába is jutott belőlük. Az okok: autoritarianizmus, kapitalizmus, Che Guevara
halála, imperializmus, rasszizmus, revizionizmus, szexizmus.
Én csak idézem a Wikipédiát, kérem. Az eredmény: egy civilizáció omlott össze. A hetvenes évekre a világ nem volt többé
ugyanaz, mint azelőtt.
Ötven évvel korábban 1918-at írtak. Ebben az évben, az első
világháború utolsó hónapjaiban szétestek azok a birodalmak,
amik négy éve elkezdték a háborút, a régi joviális, viktoriánusferencjózsefi világ megszűnt létezni, beléptünk a huszadik századba, pedig naptár szerint már közel az egyötöde letelt, de ekkor vette egy új korszak a kezdetét. A világ nem volt többé
ugyanaz, mint azelőtt.
Hetven évvel korábban 1848-at írtak. Népek tavasza. Felkelések, szabadságharcok Európa-szerte. Először Párizsban, aztán
kontinensszerte. Az okok: a régi monarchikus struktúrák általi
elnyomás, a nemzetállamok megteremtésének óhaja, emberi jogok, szabad sajtó. Az eredmény: a gátlástalan feudális pöffeszkedést felváltotta a joviális viktoriánus-ferencjózsefi világ, ami
már nem volt többé ugyanaz, mint azelőtt.
Egy híján hatvan évvel korábban 1789-et írtak. Párizs lakóinak negyedrésze munkanélküli volt, az ancien régime gátlástalan feudális pöffeszkedéséből elegük volt, és szétzúzták a rezsimet. Az eredmény: az első modern értelemben vett forradalom,
ami után többé egyetlen európai kényúr sem érezhette biztosnak a trónját.
1789 – 1848 – 1918 – 1968 – 2018. Kétszázharminc év alatt
legalább ötször érezte úgy a világ egyre nagyobb része, hogy
elég a dölyfös nagyurakból, akik szarnak a jövőnkre – s ezek
már Greta szavai megint. Az emberek négyszer fellázadtak és
véget vetettek az urak nagy boldogságának.
Azok pedig minden egyes alkalommal visszavettek mindent.
Még ha nem is személy szerint ugyanazok. Az első két alkalommal még magát a politikai rendszert is visszaállították, a
huszadik században a visszarendeződés már másképp zajlott le.
A mai öregek már felnőttek, döntésképesek voltak 1968-ban.
Vajon mit csináltak? Háromféleképpen cselekedhettek. Vagy a

lázadókkal tartottak, vagy valamilyen formában ellenük voltak,
vagy semlegesek maradtak.
Aki 1968-ban lázadó volt, akár tettekben, akár csak érzelmeiben, annak most is annak kell lennie. A lázadás ma Greta
Thunberg.
Aki 1968-ban például lázadót vert, az is egy olyan társadalomban él, amit a lázadók tettek egy kicsit jobbá. Ő is élvezi az
előnyeit, akár tud erről, akár nem. Hát itt az alkalom, hogy javítson élete mérlegén. Tudom, öreg már. Hát akkor szavakban!
Akár a Facebookon. Álljon ki Greta mellett.
Aki 1968-ban semleges volt, hagyta, hogy mások végezzék el
helyette, ami neki is dolga lett volna, még ha csak egy eldugott
kis faluban, akkor is – az is ebben a némileg jobbá tett társadalomban élt mostanáig. Valamit visszaadhat azoknak, akik őérte
is kiálltak, ha most Greta mellé áll.
1968 óta az urak visszavettek, amit csak tudtak. Egyre többet
dolgozunk egyre kevesebbért, viszont egyre többet fizetünk
mindenért. A világban több a gyűlölet, mint 1945 óta bármikor,
több tucatnyi háború dúl egyszerre, és még sorolhatnám. És hát
persze eszméletlen a környezetszennyezés. Greta történetesen
ezt célozta meg. Ha Szíriában élne, másról beszélne.
De világunk csak egy van. „A világ felébred, és a változás bekövetkezik, akár tetszik nektek, akár nem.” (Greta szavai, saját
fordításom.) Igen, Greta a környezetszennyezésről beszél, de
minden másról is beszél, akár tudatában van ennek, akár nem.
Ha nincsen, majd lesz. Ha még nem jött rá, majd rájön, hogy a
környezetszennyezést nem lehet érdemben csökkenteni a szegénység érdemi csökkentése nélkül. A szegénységet nem lehet
érdemben csökkenteni a gazdasági rendszer érdemi átalakítása
nélkül. A gazdasági rendszer pedig a társadalmi struktúránk
egyenes következménye.
Most mondjam, hogy Greta Thunberg elkezdte átalakítani
mindezt? Mondhatom, de nem lenne igaz. Nincs hozzá hatalma. Mondjam, hogy nem kezdte el átalakítani? Az se lenne
igaz, legfeljebb abban az értelemben, hogy ami történik, azt
nem ő csinálja, okozza, semmivel sem segíti elő, a változások
folyamatosan zajlanak már sok éve. Sajnos a fejlődést jelentő
folyamatok mellett sokkal erősebbek és hangosabbak a vissza-

fejlődést jelentő folyamatok. Afrikában nemzetközi összefogással erdőültetésbe kezdtek – alig hallunk róla. Brazíliában ég
az esőerdő, és minden tele van a hírrel, meg persze a félreértelmezett változatokkal.
A változás folyik, sokkal régebb óta látom, mint amióta Greta
a világon van, a pozitív és a negatív irányút is látom, és jócskán
a negatív áll nyerésre.
Miért pont Greta? Csak. Véletlen. Ő az, aki elég elszánt és kitartó, hogy bekerüljön a reflektorfénybe és ott megmaradjon,
de ha az olvasó kitartóbb, nekiláthat saját maga is. Elkel ebben
a világban még jó néhány Greta. És ez nem rocksztárság: miért
neki tapsolnak – hát énekelj úgy, mint ő, ha tudsz, és neked is
fognak. Greta semmi különlegeset nem tud. Nincsenek olyan
ismeretei, adatai, amiket bárki öt perc alatt meg ne találna a
neten. Nem tud megoldásokat a problémákra, amiket bárki más
ne tudna. De soha nem is állította, hogy tudna bármi különlegeset. Egyetlenegy dolgot hajtogat tizenhárom hónapja megszállottan: „emberek, figyeljetek már végre oda a tudósokra, mert
baj van!” Ezt mondja, semmi mást. Nem is állítja, hogy lenne
bármi más mondanivalója.
Greta kritizálhatatlan. Az egész világon mindenkit lehet és
kell kritizálni, kivéve Gretát. Mert nincs rajta mit kritizálni. Azt
az egy darab mondanivalóját akarod kritizálni, hogy „baj van”?
Miért, akkor nincsen baj? Gretát időnként megpróbálják elhallgattatni olyan hülyeségekkel, hogy aspergeres meg menjen
vissza az iskolapadba. Minek? Ha azt állítom, hogy mindjárt
háromnegyed kilenc, és ez neked nem tetszik, akkor hiába bizonygatod, hogy zsidó vagyok meg sorosbérenc. Akkor is
mindjárt háromnegyed kilenc! Ha a fejed tetejére állsz, ha ég és
föld összeszakad, a tények tények maradnak, és nem kérdezik,
hogy tetszenek-e. Ha Greta soha meg sem született volna, ezek
a tények akkor is ugyanilyenek lennének, és Greta eddig még
semmi mást nem próbált tenni, mint beleverni az orrocskádat a
tényekbe, hogy vedd már végre észre őket!
Rossz Greta Thunberget hallgatni. Felnőtt embernek, lányos
apának ösztönösen adódik a késztetés, hogy ha egy kislány kétségbeesetten sírva kér segítséget, akkor segítsen, megvigasztal-

ja. De nem tudom. Neki nem lehet azt mondani, hogy nyugi,
kicsim, nem lesz semmi baj, ezt nem veszi be, sokkal okosabb
annál. Semmit se lehet mondani neki.
Ülhetünk, hallgathatjuk, éghet a pofánk. Hát tessék szépen
hallgatni Greta Thunberget, mert ő az igazság szava.

2020.03.24.

Velocipéd
„Az angolok rejtélyes módon penny-farthingnak nevezték, nyilván abból a megfontolásból, hogy ennél olcsóbb járművön csak az közlekedik, aki az apostolok
lován jár: a »penny« sem volt nagy pénz,
de a »farthing« még ennek is csak a negyedét érte.”
Ezt írja Greguss Ferenc Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok című
művének második kötetében, a 262–263.
oldalon (a kép is onnét való). Pedig bizony nem ezért hívták úgy. A velocipéd
mint technikai újdonság eleve nem lehetett olyan olcsó 1871-ben. Azért hívták így, mert egy nagy és
egy kicsi kereke volt, ahogy a penny és a farthing is egy nagy
és egy kicsi pénzérme volt. Azért volt ekkora kereke, mert minél nagyobb a kerék, annál nagyobb utat tesz meg egy körbefordulással, vagyis annál gyorsabban megy, miközben az ember ugyanolyan gyorsan tekeri a pedálokat. Ez pedig fontos, hiszen a lassan haladó bicikli feldől.
Aztán feltalálták a fogaskerekes lánchajtást, és néhány elvetélt kísérlet után 1885-ben megjelent az a bicikli, aminek két
egyforma kereke volt.
S a „fillér és fabatka” nevű óriásbiciklik pár év múlva kimentek a divatból.

2007.02.02.

A Föld mozog
Eppur si muove, ahogy Galilei mondta négyszáz évvel ezelőtt.
Forog a tengelye körül és kering a Nap körül. Ebből pedig
rengeteg dolog származik, amiket érdemes alaposan szemügyre
venni.

A félig megvilágított gömb
A Föld nem bocsát ki fényt, megvilágítását kizárólag a Naptól
kapja (a csillagok fénye és a Holdról meg a bolygókról viszszaverődő fény elhanyagolható). Ebből a tényből, valamint abból, hogy a Föld gömbölyű és a Napból csak egy van, az következik, hogy a Földnek mindig csak a fele van megvilágítva: az
a fele, amelyik éppen a Nap felé néz.

(Ez persze erősen torzított kép. Ha méretarányos képet akarnánk csinálni, amin a Nap és a Föld együtt látszik, akkor a Föld
csak egy alig látható, parányi morzsa lenne, és a képernyő
99%-át a két égitest közötti irdatlan távolság tenné ki.)

Kérdés persze, hogy mikor melyik fele néz a Nap felé. Mi
emberek kétféleképpen osztjuk ketté a Földet: egy „vízszintes”
vonallal északi és déli félgömbre vagy egy „függőlegessel” keletire és nyugatira. A Nap fénye sokféle szögben eshet a Földre, és ettől függően más-más irányokban húzódhat a világosságot a sötétségtől elválasztó terminátorvonal.

Ezen a képen például a terminátorvonal függőlegesen vágja
ketté Afrikát, nagyjából az angolai partoknál. Mit állapíthat
meg a szakértő szem, ha egy ilyen képet mutatnak neki?

1. Angolában most kel föl a nap. Honnan tudhatjuk, hogy
nem most megy le? A Föld forgási irányából. A Föld úgy forog, hogy ha a kép tetején az Északi-sark van, akkor minden
pontja jobbra halad. Ha elképzeljük, hogy a Föld elfordul jobbra, akkor a most homályba burkolózó angolai tengerpart rövidesen kiér a fénybe, vagyis a sötét helyett világos lesz. Tehát
napkelte van.
2. Március 21-e vagy szeptember 23-a van, legalábbis megközelítőleg. Az évnek ezen a két napján fordul csak elő, hogy a
terminátorvonal ilyen pontosan északról délre halad. Mivel pedig az évnek ezen a két napján a nap reggel hatkor kel, középeurópai idő szerint körülbelül ennyi az idő.
Azért mondom mindig, hogy körülbelül, mert a terminátorvonal túlságosan elmosódott ahhoz, hogy akár a helyét, akár az
irányát pontosan meg lehetne állapítani. Az igazi Földön még
ennél is elmosódottabb, mert a Föld vastag légköre nagyon
szórja a fényt. Képünkön India és Szomália nagyjából ugyanannyi megvilágítást kap. Az igazi Földön ez soha nem fordul
elő.

Ezen a képen az Északi-sark felől látjuk a Földet akkor, amikor Indiában dél van. A nagy kék korong a légkört jelképezi.
(Vagy mondjuk a légkör legalsó rétegét. Ha az egész légkört
ábrázolni akarnám úgy, hogy kiférjen a képernyőre, a Föld
csak egy pont lenne a közepén.) Két napsugárnyalábot bejelöltem sárga vonallal: az egyik Indiát, a másik Afrikát jelképezi.

Jól látszik a különbség: az Afrikát elérő sugaraknak jóval hoszszabb utat kell megtenniük a Föld légkörében, mint az Indiában
becsapódóknak. Ezért ezek a sugarak jobban szétszóródnak,
így kevesebb fényt és meleget adnak. Ez okozza, hogy délben
melegebb van és több a világosság, mint hajnalban, holott a
Nap mindkét esetben az égen van – erre mondjuk, hogy alacsonyan áll a Nap (hajnalban) vagy magasan (délben).
A ferdén megvilágított gömb
Azt mondtam, hogy a terminátorvonal csak az év két napján
függőleges. Nézzük, milyen máskor.

Ilyesféle. De erről már nem lehet egykönnyen megmondani,
hogy az év melyik szakát ábrázolja. Szögmérővel meg kellene
mérni a terminátorvonal dőlésszögét, aztán csillagászati számításokkal meghatározni, hogy mikor áll ebben a szögben. Anynyit tudhatunk, hogy az északi félgömbön nyár van.
Ennek az az oka, hogy a Föld „megbillenve” áll a tengelyén. Az asztali földgömbök
is így ábrázolják, megdőlve. A dőlésszöge
23 és fél fok: ekkora szöget zár be a Föld
forgástengelye (az Északi- és a Déli-sarkot
összekötő vonal) a függőlegessel.
No de hol van a világűrben függőleges?
Mihez képest áll a Föld megbillenve?
A válaszhoz érdemes megnézni a Naprendszer történetét.

A Naprendszer kialakulása
Körülbelül ötmilliárd évvel ezelőtt a Naprendszer ilyesformán
nézett ki.

Egy óriási, forgó, örvénylő anyaghalmaz, ami egy ellipszoidot (egy irányból belapított gömböt) tölt ki. Az anyag a halmaz
közepén összesűrűsödik, a széleken viszont kevés van belőle; a
kettő között az örvénylés spirális nyúlványokat alakít ki. Legalábbis nagyon valószínű, hogy így történt, mert ugyanazok a
fizikai törvények alakították a Naprendszert is, mint a galaxisokat; a képen ugyanis valójában egy távoli galaxis látható.
Az örvénylés hatására az anyag lassan összegyűlt középen, és
kialakult belőle a Nap. A maradékból álltak össze a bolygók,
megtartva eredeti pályájukat. Vagyis minden bolygó egy-egy
sík mentén kering a Nap körül, amiről soha nem lép ki. Azt a
síkot, amin a Föld kering, ekliptikának hívjuk.

Ha a Föld és a Nap között kifeszítenénk egy zsinórt, ami nyomot hagy a világűrön, akkor a Föld egy év alatt egy ilyen körlapot rajzolna a világűrbe. (Az árnyékok csak a térhatás kedvéért kellenek. A valóságban a Napnak nincs árnyéka, hiszen ő
maga a fényforrás!) Ez a lila korong az ekliptika.
A Föld tengelye az ekliptikához képest áll ferdén. Az asztali
földgömb úgy ábrázolja a Földet, hogy az asztal lapja lehet a
képzeletbeli ekliptika.
Az előző kép egyszerű műanyag modelljébe valódi fényforrást helyezve reálisabb képet kaphatunk a Földről és az ekliptikáról. Rögtön négy különböző állásban is elhelyeztem rajta.
(Következő oldal.)
Mind a négy Föld hátrafelé dől, vagyis az Északi-sark az olvasó monitorjának hátulja felé mutat. (Az alsót egy kicsit megvilágítottam egy pótlámpával, különben a felénk néző oldala
teljesen sötét maradt volna.) Nézzük meg, mit lehet látni rajtuk.
Az alsó Földön Afrika déli része felénk fordul, vagyis a Nap
éppen az északi félgömböt (konkrétan Szibériát) világítja meg.
Az északi félgömb tehát több fényt kap, mint a déli. Tehát Szibériában nyár van és nappal, Ausztráliában tél és szintén nappal. Európában nyári éjszaka, Dél-Afrikában téli éjszaka. Méghozzá június 22-e, a nyári napforduló.
A felső Földön Dél-Amerika fordul a Nap felé, itt tehát nyári
nappal van. Észak-Amerikában téli nappal. Ázsiában téli éjsza-

ka, Ausztráliában nyári éjszaka. Ez december 22-e, a téli napforduló.

A kétoldalt látható Földek forgástengelyének egyik vége se
mutat a Nap felé. Így a két félgömb egyenlő mértékben kap
fényt: ez az az állapot, amikor a terminátorvonal függőlegesen
halad. A bal oldali kép március 21-ét, a tavaszi, a jobb oldali
pedig szeptember 23-át, az őszi napéjegyenlőséget ábrázolja. A
Föld ugyanis az óramutató járásával ellenkező irányban kering
a Nap körül (ha az Északi-sark felől nézzük).

A Nap járása
Persze nem a Nap az, ami jár, hanem a Föld, de ma is egyszerűbb azt mondani, hogy alacsonyan áll a Nap, mint azt, hogy „a
megfigyelőponttól a Napig húzott vonal közel kilencven fokos
szöget zár be a függőlegessel”. A Nap tehát „jár”, mégpedig
egyszerre kétféle mozgást végez. Napkelte és napnyugta között
végighalad az égbolton egy íves vonal mentén (ami éjszaka „a
föld alatt” körré egészül ki), ez az íves vonal pedig napról napra billen egy kicsit, legmagasabb pontja fél évig észak, fél évig
dél felé halad. A nap folyamán végzett mozgás a Föld forgásá-

ból, az íves vonal billegése pedig keringéséből ered. A jelenséget már kisgyerekként megismerjük; most nézzük meg más
irányból is.
A most következő képek a Fourmilab Föld-néző oldaláról
vannak, amivel nagyon jókat lehet játszani. A legkülönbözőbb
nézetekből képes megmutatni a Földet (sőt a Holdat is), bármilyen időpontban.
Íme egy sorozatfelvétel a Földről, ahogyan a Nap látja, a tavaszi napéjegyenlőség napjának 24 órája alatt, kétórás lépésekben.

Nézzünk egy hasonló sorozatot a téli napforduló napjáról.

Mindkettő forgó Földet ábrázol, semmi kétség; de óriási különbséggel. Az első sorozatban az Egyenlítő volt a kép közepén, és mindkét sarkvidékből láttunk egy kicsit – a másodikon
az Egyenlítő jócskán a kép aljára csúszott, és az Északi-sarkot
jól megfigyelhetjük, a délit viszont egyáltalán nem látjuk. Mint
mondtam, a képsorozatok a Napról nézve készültek, vagyis a
Föld megvilágított felét mutatják. A megvilágított félgömb közepén levő pontban látjuk a Napot a legmagasabban az égen:
éppen a fejünk fölött – a megvilágított félgömb szélein viszont
épp csak a látóhatáron látjuk a Napot.
Most csináljunk másféle képsorozatot. Minden napról csak
egy kép készüljön, greenwichi idő szerint déli tizenkettőkor, de
egy egész éven át – mondjuk tíznaponként.

Így billeg a Föld egy év alatt ide-oda. Az első kép január 1jén készült, az utolsó december 27-én. Ez a billegés a pörgetytyűelv következménye: a pörgettyű tengelyét szinte lehetetlen
kitéríteni állásából. A Föld is egy roppant pörgettyű, hiszen
forog, tehát a tengelye mindig ugyanabba az irányba mutat.
Mármint a világegyetemhez képest, de nem a Naphoz képest.

A Föld forgástengelye, amit a fenti két képen láthatunk, északi végével majdnem pontosan a Sarkcsillag felé mutat.
A következő oldalon levő képet látjuk, ha az Északi-sarkon
felnézünk az égre. A kép közepén van a Sarkcsillag, más néven
a Kis Medve alfája. Ha az Északi-sarkon állva fölnyújtunk egy
rudat, amivel pont megbökjük a Sarkcsillagot, azt fogjuk tapasztalni, hogy kevesebb mint fél fokot zár be a piros rúddal,
amin a Föld forog. (A gyakorlatban a kísérletet nehéz elvégezni, mert 400-460 fényév hosszúságú rudat kellene egyenesen
megtartanunk.)
Azt nem tudom megmondani, hogy a képen merre van észak
és a többi égtáj, mert a Föld ugye forog. A teljes csillagtérkép

minden huszonnégy órában körbefordul, mint egy olyan óra,
aminek nincs mutatója, hanem a számlapja forog. Tényleg
használható óraként is: aki jól ismeri a csillagképeket, tudja,
hogy az éjszaka melyik részében hol szoktak járni.

Változnak az évszakok
A Föld forgása és az ekliptikához való hajlásszöge okozza az
évszakokat. Az évszak tulajdonképpen nem más, mint a nappal
vagy az éjszaka fölnagyítva. Nappal azért van melegebb, mint
éjjel, mert a Nap fölmelegíti a légkört és a földfelszínt. Este pedig azért van melegebb, mint hajnalban, mert az estét megelőző
fél napban meleg volt, és ennek a hatása még nem múlt el, a
hajnalt megelőző fél napban viszont hideg volt.
Ugyanígy van az évszakokkal. Ahogy jön a nyár mondjuk az
északi félgömbön, a nappalok egyre hosszabbak, mert az északi
félgömb egyre inkább a Nap felé fordul, vagyis az a hely, ahol

élünk, egyre közelebb kerül a megvilágított félgömb közepéhez
– így egyre tovább kap fényt. Mivel egyre hosszabbak a nappalok, egyre hosszabb ideig kapunk meleget is a Naptól, és egyre
kevesebb meleget tudunk veszíteni az éjszakák folyamán, amik
logikusan egyre rövidebbek. Ráadásul annak, hogy közel vagyunk a megvilágított félgömb közepéhez, az is a következménye, hogy a sugarak meredek szögben érkeznek hozzánk, tehát
egyre rövidebb utat kell megtenniük a légkörben. (Érdemes itt
visszalapozni ahhoz a képhez, amin berajzoltam a légkört és
sárga vonallal két napsugár útját.)
Az évszakok tehát abból keletkeznek, hogy a Föld forgástengelye ferdeszöget zár be az ekliptikával, így a megvilágított félgömb ide-oda vándorol észak és dél között. Ebből következik
az is, hogy egyszerre csak az egyik féltekén lehet nyár, a másikon ugyanakkor szükségképpen télnek kell lennie.
Ha a Föld forgástengelye függőlegesen állna az ekliptikán,
nem lennének évszakok. A Merkuron éppen ez a helyzet. A
megvilágított félgömb közepe mindig az Egyenlítőn lenne, és a
két sarkponton mindig a horizonton állna a Nap. Az Egyenlítőn
lenne a legmelegebb, mert ott érik a sugarak a legmeredekebb
szögben a felszínt, onnan távolodva pedig egyenletesen csökkenne a hőmérséklet, az év minden szakában ugyanúgy.

Az éjféli nap
Érdekes dolgok származnak abból is, hogy pontosan mekkora
az a kilengés, amit a megvilágított folt végez a Föld felszínén.
Ezt könnyen kiszámolhatjuk abból, hogy a forgástengely 23,5
fokot zár be az ekliptikával. Amikor a tengely északi vége a
nap felé fordul, akkor a folt 23,5 foknyira tolódik észak felé –
amikor a déli vég fordul a nap felé, akkor dél felé tolódik a folt
ugyanennyit. Mármint a folt közepe, természetesen, éspedig az
Egyenlítőhöz képest.
Ez azt jelenti, hogy az Egyenlítőtől északra és délre elterülő
23,5 foknyi sáv az év minden napján kapja a fényt, méghozzá
elég sokáig és elég meredek szögben. Ezért itt meleg van: ez a
trópusi övezet.

Június 22-én, amikor a forgástengely északi vége egészen a
Nap felé dől, a világos fényfolt közepe az északi szélesség 23
és feledik fokán halad, ami Tajvan szigetét, a Gangesz és az Indus torkolatát, a Nasszer-tavat, az Ahaggart, a Bahama-szigeteket és a Kaliforniai-félsziget déli csúcsát érinti. Ezt a szélességi
kört Ráktérítőnek hívják, mert az észak felé haladó nap erre a
körre érve térül vissza dél felé, éspedig a Rák jegyében – mármint kétezer évvel ezelőtt, amikor ezt a nevet adták a térítőnek.
Azóta a csillagképek eltolódtak, ma a Nap az Ikrek csillagképben van a nyári napforduló idején.
December 22-én, a téli napfordulón a megvilágított félgömb
középpontja abbahagyja a dél felé haladást és visszafordul
északra. Útjának legdélebbi pontja természetesen 23 és fél foknyira délre van az Egyenlítőtől, ez a Baktérítő, amely Ausztrália közepén, Madagaszkár déli végén, a Kalahárin, São Paulo
városán és Paraguay közepén halad át. Nevét ugyanúgy kapta,
mint a Ráktérítő; azóta a téli napforduló áttolódott a Nyilasba.
Van még két kör az Egyenlítővel párhuzamosan, amik a sarki
övezetet választják el a mérsékelttől éppúgy, mint a tropikus
övezetet a két térítő. Ezek a sarkkörök. Körülbelül a 66 és feledik szélességi fokon helyezkednek el, vagyis 23 és fél foknyira
a sarkpontoktól.
A sarkkörök azok a vonalak, ahol a sarki nappal a sarkponttól legtávolabb előfordul. A sarki nappal pedig az a jelenség,
amikor a Nap huszonnégy óra hosszat a látóhatár fölött marad,
azaz nem nyugszik le: az éjféli nap. Minél közelebb megyünk a
sarkponthoz, annál hosszabb ideig tartó nappalokat és éjszakákat láthatunk. Nézzünk meg egy képsorozatot egy ilyen éjféli
napról a következő oldalon.
A képek az Északi-sarkvidéket ábrázolják július elsején, nulla, hat, tizenkét és tizennyolc órakor (greenwichi idő szerint).
Jól látszik, hogy a sarki tájak végig fényben maradnak.
Persze csak nyáron. Télen ugyanezek a tájak végig sötétben
maradnak: olyankor a Déli-sarkvidéknek jut az éjféli nap. Az
időtartam, ameddig nem nyugszik le a nap, a sarkpont felé haladva egyre hosszabb. Európa legészakibb pontján, a norvégiai
Knivskjelloddenben május 14-étől július 30-áig, azaz hetvenhat
napon át nem nyugszik le a Nap. Ez az északi szélesség 71. fo-

ka, vagyis öt fok a sarkkör fölött és tizenkilenc fok a sarkponttól.

Magán az Északi-sarkon a tavaszi napéjegyenlőség idején felkel a Nap, az őszi napéjegyenlőség idején pedig lenyugszik. A
kettő között a Nap nem kel föl és nem nyugszik le, a nyár hat
hónapig tartó nappalt jelent, a tél hathónapos éjszakát. Nyáron
a Nap alig emelkedik a látóhatár fölé, de látszik és világít (ha a
felhők nem takarják). Persze ilyen lapos szögből nem sok meleget ad.

Íme az Északi-sark március 22-én éjfélkor és déli tizenkettőkor (greenwichi idő szerint). A sarkpont és környéke mindkétszer a megvilágított területen van, ámbár egészen a szélén (tehát alacsonyan látja a Napot).

Néhány számadat
Következzen egypár szám a fentiekkel kapcsolatban.
A Föld egyenlítői sugarának hossza 6378 km, átmérője tehát
12 756 km. A Föld kicsit belapult a sarkokon, ott a sugara csak
6356 km. A Nap átmérője 1 392 000 km. A két égitest távolsága 150 millió km, ezt nevezik csillagászati egységnek (CsE). A
pontos távolság 147,1 és 152,1 millió km között változik. A
Föld január 3-án van napközelben (perihéliumban) és július 4én naptávolban (aféliumban).
A Föld 365 nap, 5 óra, 48 perc és 46 másodperc alatt kerüli
meg a Napot, éves útjának hossza 939,12 millió km. A nyári
félév hossza 186 nap és 11 óra, a téli félévé 178 nap és 19 óra.
A nappal hossza a nyári napfordulón 16 óra, a téli napfordulón 8 óra, a két napéjegyenlőségi napon 12 óra.

2008.11.24.

A hidrogénsakk
Fölfedeztem egy társasjátékot. Nem új; régebbi, mint bármi,
amit mi ismerünk. A szabályok szigorúak, de egyszerűek, éppen úgy, mint a sakkban.
A sakk nagyon bonyolult játék. Könyvtárnyi irodalma van,
vaskos kötetekkel, és kétségtelenül nincs meg bennük minden.
Senki nincs a világon, nem is volt, nem is lesz, aki mindent
tudna a sakkról. Ugyanakkor viszont meddig is tart megtanulni
sakkozni? Talán félóráig. Megtanuljuk a figurák felrakását, a
hatféle figura lépés- és ütésmódját, a sáncolást, az en passant
ütést, a sakkot, a pattot és a mattot, s azzal kész. Tudatlan kezdők vagyunk, de a szabályokat igenis megtanultuk.
A hidrogénsakk szabályait nem tudom leírni, mert az emberiség még nem ismeri őket. Ha csakugyan vannak játékosok, akkor mi azokat hívjuk isteneknek. Aki hidrogénsakkot akar játszani, annak képesnek kell lennie sok billió fényévnyi távolsá-

gokat megtenni, sok decillió tonnányi anyagot megmozgatni,
és természetesen sok billió évig kell élnie.
A szabályok itt is nagyon egyszerűek, hiába nem ismerjük
még mindet. Tudni kell, hogyan viselkedik a hidrogén különböző körülmények között. Aki ezt tudja, az játszhat hidrogénsakkot.
A dologban ott van a nehézség, hogy óriási tömegű hidrogénről és roppant időtartamokról van szó. Egy kevéske hidrogén –
mondjuk egymilliárd tonna – egyszerűen nem elég ahhoz, hogy
a legelemibb törvényszerűségeket kipróbáljuk. A Nap kétszáz
kvadrillió tonnányi tömege sem elég. A Galaxis közel hatvan
szextillió tonnát nyom, ezzel már elég jól el lehet játszadozni;
lehet, hogy a kezdő játékosok egy-egy galaxison gyakorolnak.
De a galaxishalmazokat, ütköző galaxisokat is ismerni kell,
hogy az isten eredményesen játszhasson. Az is lehet, hogy az
ismert világegyetem talán oktillió tonnányi hidrogénja csak
egyetlen figura a játékban. De lehet, hogy az egyes galaxisok,
vagy akár az egyes csillagok is számítanak. Honnan tudhatnánk? Melyik atom tudja, hogy része egy molekulának, amely
sok tízezer másikkal együtt egy anyagdarabkát alkot, amely
sok ezer másikkal együtt egy figurát, ami egy sakktáblán áll
Kovácsék kerti asztalán?
De az alapszabályok akkor is nagyon egyszerűek: tudni kell,
hogy milyen körülmények között hogy viselkedik a hidrogén.
Egy-két alapvető dolgot el tudok mondani. Számok nem lesznek; bőven elég, ha az olvasó tudja, hogy minden szám rettenetesen nagy. Csillagászati…
1. A magára hagyott hidrogénfelhő tömörödni fog. A hidrogénsakkozók természetesen magas szinten ismerik a fizika törvényeit, enélkül el se lehet kezdeni a játék tanulását. Magától értetődő számukra, hogy mivel a hidrogénatomok vonzzák egymást, a véletlen találkozásokból kis lokális gócok lesznek,
amik messzebbről is fogják vonzani az atomokat, a többi lokális gócot pedig pláne, és egyre nagyobb gócokkal folytatódik
ugyanígy. A végeredmény egy vagy több hidrogéngömb lesz,
hiszen a gömb az az alakzat, amelyben a részecskék átlagosan
a legközelebb lehetnek egymáshoz.

2. A hidrogéngömbben be fog indulni a fúzió. Lehet, hogy a
kezdőknek ez is feladatuk szokott lenni: begyújtani egy csillagot. A hidrogéngömb a tömegvonzás miatt egyre jobban tömörödik, ezáltal egyre több hidrogén lesz a magjában, aminek
egyre nagyobb lesz a tömege és a hőmérséklete. Amikor a hőmérséklet már elég nagy, a magban beindul a fúzió, és csillagot
kapunk.
3. A csillagok működési szabályai valószínűleg fontosak a
hidrogénsakkban (már ha az egyes csillagoknak egyáltalán van
valami jelentőségük), de mi még nem nagyon ismerjük őket.
Persze tudunk különféle típusú csillagokról, ismerünk olyan fogalmakat, mint a Chandrasekhar-határ, a Hertzsprung–Russelldiagram és hasonlók, de még nagyon az elején tartunk.
4. A csillagok közötti interakciók szabályai is fontosak lehetnek. Kezdőknek alighanem feladatul szabják, hogy robbantsanak föl egy nóvát vagy szupernóvát; izgalmas játék lehet. Úgy
megy, hogy kettőscsillagot hozunk létre, és úgy állítjuk be
őket, hogy elég közel keringjenek egymáshoz. A kisebb tömegű csillag anyagának külső része ezáltal a nagyobb tömegű
csillag vonzásába kerül, kiszakad a helyéből és anyaghidat alkot a két csillag között. A nagyobb tömegű csillaghoz érve
akkréciós korongot alkot körülötte, olyasfélét, mint a Szaturnusz gyűrűi, és csak gyarapszik, gyarapszik, gyarapszik. Így
valahogy (következő oldal).
Ez egy raytrace-elt kép, ami jól ábrázolja a folyamatot. Látható, hogy a kisebb csillag a nagyobb tömegű (mert sűrűbb). A
rajzoló szerint a vörös óriás felszíne az anyaghíd keletkezésének helyén kidomborodik, de én kételkedem benne, hogy ez
így lenne, amikor a fehér törpe már elvonult arról a helyről és
nem ott vonzza (de kétségtelen, hogy grafikailag így volt szerencsésebb). Valószínű, hogy a legtöbb nóvajelölt csak társának koronáját vonzza magához, ami nagyon ritka és nagyon
messzire szétterül, tehát jól vonzható. Viszont nagyon lassú
gyarapodást jelent. Bárhogy is van, az akkréciós korong létrejön és a képen is jól megfigyelhető, amint a fehér törpe körül
örvénylik.

Aztán egy nap a törpe tömege az akkréciós korongba gyűjtött
anyaggal átlépi a Chandrasekhar-határt, vagyis nagyobb lesz,
mint a lehetséges legnagyobb tömegű csillag, és felrobban. De
lehet, hogy a kezdő játékos csak akkor kap érte pontot, ha elég
nagy vagy elég tetszetős a robbanás.
Persze az ember tudni szeretné, hol tart a játék, kik játszanak,
ki áll nyerésre, és egyáltalán mi a játék célja. De még azt se
tudhatjuk, hogy a figurák csillagok-e, galaxisok vagy galaxishalmazok, vagy akár hogy az általunk ismert egész világegyetem kitesz-e egyetlen figurát. Nem tudjuk, hogy a bolygók
vagy a csillagközi sötét anyag számít-e valamit, vagy csak a
csillaggyártási folyamat melléktermékei. Azt se tudjuk, hogy
egyetlen játszmát vívnak, vagy sok kisebbet, egymás után vagy
különböző területeken egyidejűleg.
Ja igen, és azt se tudjuk, hogy ez az egész létezik-e, vagy
csak egy lepke álmodik engem.

2010.05.21.

Tíz ok,
amiért szeretem a matekot
Találtam egy csoportot azoknak, akik szeretik a matekot, és elgondolkodtam rajta, hogy én szeretem-e és miért. Nos, érteni
nem értem, de szeretem, és összeszedtem néhány okot.
1. Mert demokratikus. Az a tény, hogy 6 + 6 az 12, nem zárja
ki annak a lehetőségét, hogy 5 + 7 is lehessen 12.
2. Mert változatos. Ha a matematikus megunta az addig használt jeleket, egyszerűen fejre állít egy betűt vagy pöttyöket tesz
egy nyíl köré, és máris van egy új jele, aminek csak ő tudja a
jelentését. Jó esetben.
3. Mert logikus. Bármilyen sok emeletes, agyonbonyolított
egyenletet szabályos lépésekkel meg lehet fejteni – legalábbis
állítólag vannak, akik képesek rá –, és a végén kijön 42.
4. Mert nemzetközi. Egyezményes jelrendszert használ.
Ugyanazt a képletet bármilyen földrészen élő, bármilyen vallású, nyelvű, foglalkozású, korú, nemű, származású és családi állapotú emberek egyformán nem értik.
5. Mert óvatos. Az egyenlőségjel sosem állítja, hogy a két
mennyiség egyenlő. Mindössze annak kijelentésére szorítkozik,
hogy a hibahatárokon belül egyenlőnek mutatkoznak. Ezen túlmenően minden felelősséget elhárít magától. Neki a matematikus mondta, hogy álljon oda.
6. Mert családias. Igaz, nem egyformán. Az összeadandók
között gyengébb a kötelék, mint a szorzandók között, de megvan.
7. Mert univerzális. Bármilyen fizikai, földrajzi vagy társadalomtudományi problémát meg lehet oldani, ha az ember megtalálja és megoldja a megfelelő egyenletet. Az se gond, hogy az
egyenletet nem találjuk meg, hiszen úgyse lennénk képesek
megoldani.
8. Mert biztonságos. Ha egyesével számolni kezdünk, a századik lépésnél teljes bizonyossággal eljutunk százig. Hacsak
nincs a közelben egy matematikus. Ő esetleg kilencvenhétnél

azt mondja, hogy „feltéve, hogy delta Kudlik Júlia nem egyenlő omega Kóbor Jánossal”, és borul az egész.
Ez az én tíz okom, amiért szeretem a matematikát – a mérési
hibahatáron belül.

2010.07.05.

Mint a fekete szurok
Néha elképesztő dolgokat talál az ember a Wikipédián. Most
éppen összefutottam a szurokcsepp-kísérlettel.
A viszkozitás az anyag folyékonyságának mértéke. (A köznyelv sűrűségnek mondja, pedig az egy másik fizikai tulajdonság.) A kevésbé viszkózus anyag könnyen és gyorsan folyik, a
viszkózusabb nehezebben és lassabban. A viszkozitás változik
a hőmérséklettől függően. Ennyi elég fizikaleckének.
A szurok (kátrány, avagy bitumen) szobahőmérsékleten szilárd anyag. Nem folyik, kalapáccsal össze lehet törni. Hogy
mégis folyik, azt Thomas Parnell professzor szurokcsepp-kísérlete bizonyította be. A Brisbane-ben, a Queenslandi Egyetemen
tanító professzor némi forró szurkot öntött egy alul zárt tölcsérbe, aztán hagyta kihűlni. Amikor a szurok lenyugodott, letörte
a pecsétet a tölcsér nyakáról, a szurok pedig szabadon kifolyhatott a tölcsér alatt elhelyezett tálkába. Az egész készséget zárt
üvegbura alá tették, nem bolygatja senki, a szurok háborítatlanul ömlik kifelé.
Most jön a csattanó. Parnell három évig hagyta pihenni a
szurkot, mielőtt letörte a pecsétet, és ez 1930-ban volt. A szurok nyolcvan éve folyik a tölcsérből, és a számítások szerint a
készlet még egy évszázadra elegendő. 2000. november 28-án
hullott le a nyolcadik csepp.
Parnell tizennyolc évet élt még a pecsét letörése után, és ez
idő alatt két csepp esett le, nyolc-nyolc éves időközökben. A
harmadik csepp már hét évvel a második után leesett, a következő kettő megint nyolc-nyolc év múlva, aztán két cseppre kilenc-kilenc évet kellett várni, az utolsóra pedig tizenkettőt. Ez

az évszakok hőmérséklet-ingadozásai miatt van, a szurok nincs
különlegesen klimatizált helyen, egy üvegtárlóban van a fizikai
tanszék előcsarnokában. Ma már webkamera figyeli, de még
senki nem látott szurokcseppet leesni.

A kísérlet bekerült a Guinness-rekordok közé mint a világ
leghosszabb ideje futó fizikai kísérlete, a türelmes fizikusok
pedig a cseppek leesése alapján számították ki, hogy a szurok
viszkozitása 230 milliárdszorosa a vízének. Parnell posztumusz
megkapta az Ig Nobel-díjat, amit azok a tudósok kapnak, akik
olyat tesznek, ami először megnevetteti az embereket, aztán elgondolkodtatja.

2010.09.02.

Ezer lelkes község
Ezt mondja Qaanaaqról az Index.
Nos, az az ezer csak hatszáz, de Qaanaaq bizony város a javából. Az új közigazgatás szerinti Qaasuitsup törvényhatóság
egyik központja, a kistérség (Savissivik, Moriusaq, Qeqertat és
Siorapaluk) éves költségvetése ötmillió amerikai dollár. Egész
Grönland tizenötödik legnagyobb városa, és mellesleg a világ
legészakibb városa (de csak azért, mert Longyearbyen, noha a
Spitzbergák fővárosa, mégsem visel városi rangot, csak település). Grönland legészakibb kistérségének centruma, a környékbeli falvakból ide járnak tanulni a gyerekek, százhatvanöten, tizennyolc tanár dolgozik az Avanersuup Atuarfia iskolában. A
kollégium, az Atuarfissuaq a legmodernebb technikával van
felszerelve, és ingyenes. Az Avanersuup Atuagaateqarfia
nyolc-tízezer kötetes könyvtára légipostával megrendeli az olvasó által keresett könyvet, ha nincs meg nekik, és ez is ingyenes. A szupermarket nem ingyenes, de minden kapható, ami
nincs meg, azt meghozzák légipostával, de az bizony tényleg
drága. A kórház viszont megint csak ingyenes, van egy egész
orvos, egy komplett nővér és több asszisztens. Fogorvos is van,
bár csak évente kétszer két-két hónapra, de hát Qaanaaqtól csak
negyvenöt perc helikopterútra van a Thule légibázis. A kórház
egyébként egészen modern, 1996-ban újították fel és látták el a
legújabb felszerelésekkel, ámbár ha kell, akkor még használják
a régi mentőkocsit is, ami egy nagy kutyaszán rajta egy sátor-

ral. Van szálloda is a városban, étteremmel, öt kétágyas szobával, tévével. Mármint nem minden szobában tévével, egy van
az egész szállodában, de van.
Szóval nem kicsi és nem is jelentéktelen. És város. Ha nem is
versenyezhet olyan metropoliszokkal, mint Ilulissat.

2010.10.05.

Egyszer volt rengeteg ember
Ebben a percben a gugli szerint 6 697 254 041 ember él a Földön.
Az Egyszer volt, hol nem volt… volt egyszer az ember utolsó
részét nézem, amelyben elhangzik, hogy 2010-ben hétmilliárd
ember fog élni a Földön. Készült 1978-ban.
Harmincöt év múlva tizennégymilliárd lesz. Most már készpénznek vehetjük.

2011.05.15.

A varázsnaptár
Most olvasom a Facebookon, hogy feltalálták a varázsnaptárat.
Betűhíven, összes Helyesírási Hibáival együtt közlöm.
Ebben az évben Júliusban 5 Péntek 5 Szombat és 5 Vasárnap
van. Ez csak egyszer fordul elő 823 évente. Ezt az évet pénzeszsáknak hívjak. Másold ezt be a státuszodba és 4 napon belül
pénz érkezik a házhoz a Kínai filozófia a Feng Shui szerint.
Azok akik csak elolvassak és nem másoljak be pénz nélkül maradnak. Nos próbáljuk ki a szerencsénket ezzel és meglátjuk mi
fog történni..sosem tudhatod..:)

Hát tényleg sosem tudhatom. Ez szentigaz. Ha például ez három nappal nyugdíjfizetés előtt érkezik, akkor lám, pont négy
napon belül pénz fog érkezni – a magyar filozófia, a Csingi
Ling, Postás Vagyok szerint. Ha holnap a fejemre zuhan egy
geostacionárius műhold, akkor viszont nem panaszkodhatom,
hogy nem jött meg a pénz. Igen, szentigaz, sosem tudhatjuk,
hogy mi fog történni.
Azt viszont véletlenül tudhatjuk, hogy tényleg csak 823 évenként van-e ilyen hónap.
Ma május 15-e, vasárnap van. Május 15-e csak minden 1713.
évben esik vasárnapra. De ez még semmi! Tegnap május 14-e,
szombat volt. Május 14-e csak minden 2143. évben esik szombatra. Az pedig, hogy ez a kettő pont ugyanabban az évben történjen, csak egyetlenegyszer fordul elő minden tízmilliomodik
évben! Juhahé! Nyihaha! Bruhaha! Elhiszi az olvasó ezt a baromságot?!
No, akkor számoljunk.
A Gergely-naptárban az év első napja a hét bármelyik napjára
eshet. Ha az olvasó elhitte a 823 éves csodaévfordulót, akkor
nem árt e ponton egy kis segítség: elárulom, hogy a hétnek hét
napja van.
Hétféle január elseje lehetséges, de ezután a további napok
már rögzített sorrendben következnek, egészen február végéig,
amikor vagy bekerül egy szökőnap, vagy nem. Mind a hétféle
évben előfordulhat szökőnap, tehát összesen tizennégyféle különböző év létezik. Ha az olvasó fog egy naptárprogramot és
kinyomtatja hét különböző nappal kezdődő rövid év és hét különböző nappal kezdődő szökőév naptárát, persze évszámok
nélkül, akkor csak azt kell tudni, hogy mikor melyiket vegye
elő, az egész történelemre lesz naptára. (Például 2001, ’2, ’3,
’5, ’6, ’7 és ’9 mind rövid évek, amik a hét más-más napjával
kezdődnek. 2000, ’4, ’8, ’12, ’16, ’20 és ’24 mind szökőévek,
amik szintén a hét más-más napjával kezdődnek.)
Persze föl lehet tenni a kérdést, hogy igen ám, de a kétszer
hétféle év vajon egyforma gyakorisággal fordul-e elő. Igen,
egyforma gyakorisággal. Egész pontosan: minden év huszonnyolc évenként megismétlődik. Azért éppen huszonnyolc, mert
valójában nem tizennégyféle év van, hanem huszonnyolcféle.

Ugyanis nemcsak rövid és szökőévet kell megkülönböztetni,
hanem négyfélét:
– szökőév előtti év (például 2011);
– szökőév (2012);
– szökőév utáni év (2013);
– szökőév előtt/után két évvel levő év (2014).
Ezt a négyet beszorozva a hét napjaival (heten vannak) kijön
a huszonnyolc. Ha az olvasó kinyomtatja a naptárakat egy huszonnyolc éves ciklusra, akkor még azt se kell kitalálni, hogy
mikor melyiket kell elővenni, mert sorban lapozhatja őket, és
ha a végére ér, akkor kezdheti elölről. (Hacsak közben el nem
ér egy 100-zal osztható, de 400-zal nem osztható évszámig,
mert ott kimarad egy szökőév.)
A Gergely-naptárban nem létezik olyan jelenség, ami csak az
év hónapjaival és a hét napjaival lenne kapcsolatos, és pont 823
évenként ismétlődhetne. A 823 teljesen légből kapott, értelmetlen szám, tízet vagy egymilliót is lehetett volna írni helyette.
Ahhoz, hogy egy hónapban öt péntek, öt szombat és öt vasárnap legyen, a hónapnak 31 naposnak kell lennie és péntekkel
kell kezdődnie. Hét hónap van az évben, ami 31 napos, a hétnek is hét napja van, úgyhogy elég jók az esélyek…
Kiszámoltam. A huszonnyolc éves ciklus egyes éveiben a következő 31 hónapos napok kezdődnek péntekkel:
1. május, december
3. március, október
5. július
7. május, december
10. január, augusztus
11. július
14. március, október
16. január, augusztus
18. május, december
20. március, október
21. január, augusztus
22. július
24. május, december

25. március, október
27. január, augusztus
28. július
Huszonnyolc év alatt huszonnyolc hónap. Évente átlagosan
egy.
Tényleg nagyon ritka jelenség. Igazi varázslat, hogy pont
most következett be.

2014.05.10.

Kérés János bácsihoz
János bácsi!
Megkérhetném valamire? igen
A postán van telefon? igen
Kérem hívja fel ezt a számot: 10-121. Ha bejelentkezik kérdezze meg: 10-121. ha igen kérdezze/meg, hogy kibeszél. (De
csak ha férfi hang.) Ha fiatal ember és Csabának hívják akkor
kérje el a címét. Ha kérdi miért akkor mondja meg, hogy nem
tudja. Ha megvan a cím hozzal el. Ha ráér csak akkor.
↺
Napirend
Legkésöbb ½8-kor kelés
½8–8. öltözés, mosakodás
8–10. tanulás
10–11 ablakpucolás
11–12 mosogatás
12–14-ig kikapcsolódás takarítás
14–16-ig kikapcsolódás

A történetnek hiányzik az eleje és vége sincsen. Soha nem fogjuk megtudni, miért készült ez a különös, szájbarágós használati utasítás János bácsinak, és ki volt a szerzője. Feltehetően egy
naiv kislány, aki nem tudja, hogy a postán persze hogy van telefon, nem feltételezi János bácsiról, hogy aprólékos leírás nélkül el tudja intézni a dolgot, és azt hiszi, hogy az emberek ismeretlen telefonálóknak megadják a címüket… ámbár ki tudja,
a hetvenes-nyolcvanas években az emberek még nem voltak
annyira gyanakvók. Akkoriban kellett íródnia, mert egy 1978ban kiadott könyvben találtam, Fazekas László Kapukulcs a kő
alatt című regényében, antikvár példány, az ország bármelyik
csücskéből odakerülhetett; no persze a cédulát megírhatták
akár évekkel a könyv kiadása előtt is, ide-oda hányódott, aztán
beletették, talán könyvjelzőnek. De 1990-nél biztosan régebbi a
cédula, mert akkortól kezdve nincsenek ötjegyű telefonszámok
az országban.
Furcsa ez a cédula. A kislány tudja Csaba telefonszámát, de
nem tudja a címét. Telefonhoz nem fér hozzá… még egy fülke
sincsen, ahova elmehet? Úgy látszik, mert János bácsit kell
megkérnie, aki talán a postán dolgozik, mindenesetre megfordul ott. A kislány nem tud elmenni a postára? Vagy talán nem
meri saját maga fölhívni Csabát? De János bácsinak mer ilyen
levelet írni? Illetve levél ez egyáltalán?
Nemigen lehet megmondani, hogy a papíron levő kétféle,
szembenéző írás közül melyik volt előbb. A hívják v betűje
például világosan fedi a kikapcsolódás l betűjének hurkát,
csakhogy a ceruza valószínűleg akkor se takarja a tollírást, ha
később került oda. Az nyilvánvaló, hogy a később keletkezett
írás szerzője nem gondolt arra, hogy a szöveg rálóg majd a fejjel lefelé már ott levő sorokra. Vajon ugyanaz a kéz írta mindkettőt? Nem tudom, nem vagyok grafológus. Miért ugyanarra
az oldalra? A papír hátlapján semmi sincs, csak ugyanaz a telefonszám még egyszer a tetején, és a sarokban egy kis tollpróba,
mindkettő a zöld golyóstollal.
Ha a ceruzaírás volt előbb, akkor ez nem lehet levél, levelet
nem írunk rá a napirendünkre. Még a hátuljára csak-csak, bár
egy János bácsinak talán illene egy tiszta papírt kiválasztani.
Akkor a lány talán saját magának jegyezte le, hogy mit akar
mondani János bácsinak… nyilván nem telefonon, hiszen nin-

csen telefonja. Meglátásom szerint a két pirossal írt igen
ugyanattól a kéztől származik, mint maga a levél, és ezek János
bácsi válaszai a kérdésekre… de miért írta őket rá a levélre?
Elmondta János bácsinak, hogy mit szeretne, János bácsi pedig
igennel felelt a két kérdésre, a lány pedig hazaérve ráírta őket a
levélre? Fura. Vagy a lány csak elképzelte, hogy mit fog felelni
János bácsi a két teljesen érdektelen kérdésre, és előre beírta?
Mert a lényeg nem ez, hanem Csaba címe.
Ha a levél volt előbb, akkor lehet, hogy el is küldték. Ámbár
aláírva nincsen, lehet, hogy elfelejtette, vagy nem tudta, hogy
egy levelet illik aláírni – ha azt se tudja, hogy a postán van telefon, ezt miért tudná? –, de az is lehet, hogy úgy volt vele, a borítékon úgyis ott a feladó. Ha volt boríték. Ha nem volt, hanem
csak bedobta a levelet János bácsihoz, akkor lehet, hogy János
bácsi úgyis ismeri az ő írását.
Ha a levél volt előbb, akkor talán János bácsi írta rá pirossal
az igeneket? Minek? Vagy egy harmadik személy? Vagy a levél visszakerült a lányhoz, és ő írta rá? Minek?
Vagy lehet, hogy a levél volt előbb, de a lány soha nem küldte el. Akkor is megeshet, hogy saját magának írta le, aztán később ráírta a napirendjét. Még tanul, de egy csomó háztartási
tennivalója van… ez nyilván egy hétvégi nap napirendje, nem
ismétlődik, hiszen ablakot nem mosunk mindennap. Szünidőben hátha mégse kell tanulni, azért inkább hétvége.
Soha nem fogjuk megtudni, hogyan jutott a lány Csaba telefonszámához a címe nélkül, és megszerezte-e végül a címet.
Legalább negyedszázad eltelt azóta, de lehet, hogy negyven év
is.
Múltunk apró rejtélyekkel van tele.

2015.01.13.

Kiválóság
„Kiváló elme volt, nagy és jeles gondolkodó. Olyan agya volt,
amelyhez foghatót még sosem láttam. Megtiszteltetés számomra, hogy én boncolhattam.”
Valami ilyesféle élmény volt szétszedni az 1977-ben kiadott
Nyomdaipari enciklopédia kötését. A közel negyvenéves
könyv ma is eredeti pompájában ragyog, csak az átlátszó műanyag borító fénye kopott meg, és van benne egy pecsét az előzéklapon: EX LIBRIS SÁGHI ILDI.
Kemény munka volt szétszedni, a kötészetben dolgozó régi
szakik éppúgy kitettek magukért, mint a formakészítők és mindenki, akinek benne volt a munkája a hétszázötven oldalas,
exkluzív kialakítású műben. Meg is kérték az árát, kétszázharminc forintot kóstált!
Hát ennek estem én most neki sniccerrel és téptem föl gondosan a keménytáblás fűzött kötést. Ezt még megcsinálták, ez békebeli munka. Ha nem vágom szét, nyomdásznemzedékek sorát szolgálta volna még – ha létezne még az az iparág, amelyről
szól.

2016.06.06.

Közönyös gyerekek
A következő oldalon mellékelt kép nagy lendülettel terjed a
Facebookon. Láthatók rajta felülről lefelé:
1. Rembrandt leghíresebb festménye, a méreteiben is impozáns, kultúrtörténeti jelentőségű Éjjeli őrjárat, amelyért 1642ben a művész komoly összeget, ezerhatszáz guldent kapott, ma
nyilván euróban is milliókat ér, de ennél sokkal fontosabb a hatás, amit az azóta eltelt három és fél évszázad festészetére és
azon keresztül egyetemes művészetére gyakorolt. Ma a Rijks-

museumben van kiállítva egy róla elnevezett különteremben, a
nyolcezer kiállított tárgy közül az egyik legnagyobb büszkeségük.

2. Egy csapatra való érdektelen, közönyös gyerek (tizenegy
fejet lehet megszámolni), akik nem értékelik, hogy eljuthattak
ebbe a csodálatos múzeumba és saját szemükkel nézhetik meg

ezt a hihetetlen kincset, hanem a telefonjaikat nyomkodják.
Nem is sejtik, hogy lefényképezték őket és bemutatják a világnak ezt a kortünetet és kórtünetet, hiszen valósággal összefoglalja korunk betegségét egyetlen képen, mai társadalmunk riasztó értékvesztését, a civilizáció közeli pusztulását.
3. Egy sokkal nagyobb csapatra való ostoba felnőtt, akik a
pillanatnyi látványból ítélnek és halvány fogalmuk sincsen a
valóságos körülményekről. Pusztulást huhognak, amikor a fejlődést látják.
Úgyhogy vissza föl!
2. Egy csapatra való érdeklődő, művelt gyerek (tizenegy fejet
lehet megszámolni), akik már megnézték a képet közelről,
hosszasan, és meghallgatták a szakértő magyarázatát. Most pedig leültek a külön ezért odarakott ülőhelyekre – amik nem is a
kép felé fordulnak, mert minek – és a múzeum okostelefonos
alkalmazása és más eszközök segítségével éppen megírják a
leckéjüket, a festményről, Rembrandtról, az egyetemes művészetről. Mostanra már nyilván tudják, hogy az Éjjeli őrjárat
eredetileg minden volt, csak éjjeli nem, amikor háromszáz év
után megtisztították, kiderült, hogy Rembrandt nappali verőfényben festette meg az alakokat. Talán éppen arról olvasnak,
hogy kicsodák azok az emberek a képen, Purmerlandt báró, aki
parancsot ad Vlaerdingen lovagnak, hogy vonultassa ki századát, és körülöttük a többiek. Mindenki létező személy a képen,
a festmény megrendelői. Vagy arról, hogy a kép eredetileg nagyobb volt, de 1715-ben lemetéltek a széleiből, hogy elférjen
két oszlop között. Rengeteg mindent lehet tudni egy ilyen
nagymúltú műalkotásról és körülményeiről, és ezek a gyerekek
egy részét már tudják. Ezzel tágul világképük, művelt, széles
látókörű felnőttek válnak belőlük.
3. Az ostoba felnőttek viszont, akik a fotó láttán apokalipszist
vizionálnak, nemcsak a rajta látható gyerekekről nem tudnak
semmit. A festményről sem. Mert azt is ilyen felületesen nézték meg, ha egyáltalán látták valaha.

2016.08.09.

És sose fogjuk megtudni
Sir Andrew John Wiles az idén megkapta az Abel-díjat. Már
rengeteg díja van, lovagi címe, egyetemi épületet neveztek el
róla, s mivel még csak hatvanhárom éves, további díjak sokaságára számíthat. Egyszóval igazán jelentős tudós. De hogy mit
tett, amivel mindezt kiérdemelte, azt az egész világon csak egy
maroknyi ember érti. Azazhogy magát a tettet öt perc alatt meg
lehet magyarázni, de hogy hogyan csinálta, annak a megértéséhez már doktorátus kell.
Legismertebb eredménye: bebizonyította a nagy Fermat-sejtést.
Én ezt a világ legjobb matematikakönyvéből, a Játék a végtelennelből ismerem, ahol Péter Rózsa némileg szűkszavúan ismerteti a Mit nem tud a matematika? című fejezetben, az eldöntetlen problémák között. Vegyünk három természetes számot, nevük a, b és c. Az iskolában is tanítják a pitagórászi képletet: a² + b² = c², vagyis egy derékszögű háromszög két befogójának hosszát (a és b) négyzetre emelve és összeadva megkapjuk az átfogó (c) négyzetét. Ilyen számhármas rengeteg van,
a legkisebb a (3, 4, 5), hiszen 3² = 9, 4² = 16, 5² = 25, és 9 + 16
= 25. Ezt mindenki tudja, aki odafigyelt az iskolában, meg én.
Egész kis tudományág jött létre ezeken a számhármasokon,
amit még én is megértek belőle, az például, hogy a (6, 8, 10)
csoportot kirekesztették a primitív pitagórászi számhármasok
közül, mert nem más, mint a (3, 4, 5) kétszerese, vagyis az így
rajzolt háromszög arányai ugyanazok, csak kétszer akkorák az
oldalai (matematikai nyelven: hasonló). Meg mindenféléket
műveltek, ami most nem érdekes. Az az érdekes, amit Fermat
csinált. Egy ókori matematikakönyvet olvasgatott, Diofantosz
Aritmetikáját, és írt egy lapszéli jegyzetet, mely szerint ő talált
egy bizonyítást arra, hogy kettőnél magasabb kitevő esetén ez
nem lehetséges, csakhogy a bizonyítás nem fér el a lapszélen.
Vagyis nem találhatunk három olyan számot, mint a korábbi
(3, 4, 5), ha nem négyzetre akarjuk őket emelni, hanem harmadik, negyedik stb. hatványra.

Fermat már harminc éve nem élt, amikor ezt a bejegyzést
megtalálták, és annyira fontosnak ítélték, hogy később már belenyomtatták Diofantosz könyvének új kiadásába, rendesen a
szöveg részeként, épp csak nem fordították ógörögre. És gondolkodtak, mi lehetett a bizonyítás. Fermat sejtése a megoldatlan matematikai problémák legismertebbike lett, és az is maradt három és fél évszázadon át. Egyes kitevőkre sikerült bebizonyítani, de egységesen minden kettőnél nagyobbra nem.
Míg végül jött Sir Andrew, aki húsz évvel ezelőtt bebizonyította. De hogy hogyan, azt közönséges ember nem érti. Átlapoztam a tanulmányát, amiben kristálytisztán és világosan kifejt mindent, az olyan olvasó számára, aki tisztában van a döbbenetesen bonyolult fogalmakkal és jelölésekkel, amik minden
mondatban hemzsegnek, több mint száz oldalon át, egyszerű
angol szavakat alig használ. Engem olyan dolgokra emlékeztet,
mint a Lego 42055-ös sorszámú lapátkerekes kotrógépe, aminek viszont az összerakási útmutatóját lapoztam át. Azt olyan
nyelven írták, azazhogy rajzolták, amit én is megértek (némi
gyakorlat kell azért hozzá, bár csupa rajz az egész), de föl nem
fogom, hogy az iszonyatos méretű, őrülten bonyolult struktúrában mi mire szolgál, pedig látom, ahogy összerakja. Azt, ahogy
Sir Andrew rakja össze, még csak nem is látom. A kotrógép
3927 elemből áll, legómértékkel mérve szörnyű sok, de mégis
egy áttekinthető mennyiség, és a különféle elemek tulajdonságait ismerem. Hogy Sir Andrew hányféle elemet használ, megtippelni sem tudom, és egynek sem ismerem a tulajdonságait.
Annyit tudok róluk, hogy sok közülük maga is nagyon bonyolult, hosszas tanulást igénylő valami, mintha a kotrógépet nem
egyszerű műanyag elemekből, hanem kicsi, de rettentő bonyolult kamionokból, daruskocsikból, exkavátorokból raknánk
össze.
Ezért ennyire komplikált a válasz, amit Sir Andrew adott erre
a meglehetősen egyszerű kérdésre.
Sir Andrew-ról szólva meg kell említenem címei és kitüntetései mellett, hogy hármas Erdős-száma van. Ez nagy rang a tudományban. Ugyanis 1997-ben írt egy nyolcoldalas tanulmányt
a Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. hasábjaira (beleolvastam, természetesen egy nyikkot sem értek belőle), és a társszerzője
Christopher M. Skinner volt, akinek kettes Erdős-száma van. Ő

ugyanis 1993-ban egy tizenkét oldalas tanulmányt írt a Kortárs
Matematikába – legalább a folyóirat címét le mertem fordítani,
de a tanulmányét nem vállalom, Siegel-zérók nemlétéről szól
valamilyen tornyokban –, és a társszerzője Andrew M. Odlyzko volt, akinek egyes Erdős-száma van. Ő ugyanis a közé az
ötszáztizenegy ember közé tartozik, akik közösen írtak tanulmányt Erdős Pállal (konkétan a Számelméleti Közlönyben
1979-ben nyolc oldalt, valamilyen csak-ők-fogják-föl-fajta páratlan egészek sűrűségéről), ezzel a különlegesen termékeny,
excentrikus matematikussal, aki nyolcvanhárom évéből körülbelül hatvanat egyetemek és kollégák otthonai között vándorolva töltött, saját otthon nélkül, minden holmiját egy bőröndben
tartva, és epszilonoknak hívta a gyerekeket, mert az aritmetikában így jelölik a tetszőlegesen kicsiny pozitív mennyiségeket.
Rengeteg tanulmányt írt, nagyon sok – 511 – szerzőtárssal,
akik a legkülönbözőbb tudományágakban jeleskednek. Az ő
Erdős-számuk egy. Magáé Erdősé nulla. És ha én írok egy tanulmányt az olvasóval közösen, mindegy, miről, a jambikus
költészetről a norvég éticsigák körében, aztán az olvasó ír egy
tanulmányt közösen valakivel, akinek egyes Erdős-száma van,
akkor az olvasóé kettes lesz, az enyém meg hármas. Egyest
már nem lehet szerezni, ahhoz magával Erdőssel kellene tanulmányt írni, ő meg már nem él.
Az Amerikai Matematikai Társaság számon tartja és bárkiről
megmondja, hogy mennyi az Erdős-száma és kiken keresztül,
mely publikációkkal szerezte. Azaz nem bárkiről; azt nem tudja megmondani, hogyan lett tizennégyes Erdős-száma PierreSimon Laplace márkinak, a Naprendszer kialakulásáról szóló
ködhipotézis megalkotójának és még számos felfedezés birtokosának, aki közel egy évszázaddal Erdős születése előtt meghalt. De persze bárki szerezhet Erdős-számot halála után évszázadokkal is, ha legalább egy tanulmányt írt valakivel közösen,
aki ír egyet másvalakivel közösen, emez megint egyet valakivel közösen, és így tovább, amíg a századok során vándorolva
eljutunk Erdős Pálig.
Természetesen az Erdős-számok nem holt jelzések, mint a
kocsik rendszámai vagy a focisták mezén a számok. A matematikusok gráfokat rajzolnak az Erdős-számokról, vonalakkal
kötve össze a társszerzőket, statisztikát készítenek mindenféle

díjak nyerteseinek és más illusztris társaságok tagjainak átlagos
Erdős-számáról…
Mert ha számokat látnak, muszáj játszaniuk velük.

2020.03.25.

Földrajzi kérdezz-felelek
Az egész világot felfedezték már?
Hát igen is meg nem is. Repülőgépről és műholdról a világ
minden pontját lefényképezték már, és régóta nem kapunk hírt
arról, hogy addig ismeretlen szigeteket fedeztek volna föl. Már
nem is fog senki újakat felfedezni, csak ha új sziget emelkedik
ki az óceánból – de azt sem a hajósok fogják elsőként meglátni,
hanem a műholdak.
De látni egy helyet felülről és ismerni is, az két különböző
dolog. Sokfelé vannak területek, ahol még nem járt ember,
vagy olyan régen, hogy már nem tudunk róluk semmit. Szibériában mindenfelé élnek emberek, de két település között sokszor akkora a távolság, hogy ha találomra ránagyítasz Szibéria
egy pontjára a Google Mapsen, jó esély van, hogy érintetlen
tajgára akadsz. Grönlandon is hasonló a helyzet. Meg a sivatagokban.
Van olyan hely is, ahol folyamatosan élnek emberek, és mégsem mondhatjuk, hogy fel van fedezve. Az Indiai-óceánban, az
Andaman-szigetekhez tartozó Észak-Sentinel egy aprócska, lakott sziget, de a lakói nem állnak szóba senkivel. Nem tudjuk,
hányan vannak valójában, milyen nyelven beszélnek, mik a
szokásaik, mióta élnek ott. Azt a néhány embert, aki partra
szállt a szigetükön, megölték. Úgyhogy ők ismerik a szigetüket, de mi, a világ többi része nem.

Vannak még lakatlan szigetek?
Rengeteg. Nagyon sok terület (sziget is, szárazföld is) azért lakatlan, mert lakhatatlan, megművelhetetlen. Sok szigeten nincs
víz. Mások annyira aprók, hogy nem lenne hol élelmet termelni
(és általában ezeken sincs víz). Az ilyen helyeken nagyon költséges lenne a megélhetés, mindent úgy kellene odaszállítani.
De vannak lakatlan szigetek városok közvetlen közelében,
vagy akár belsejében is, ahova egy kis csónakkal könnyedén el
lehet utazni, sőt némelyikre híd is vezet és házak is állnak rajtuk – de nem lakik ott senki, másra használják. Ilyen például a
pesti Margitsziget. Persze azon van szálloda, és a vendégek ott
laknak – de csak rövid időre. A rendes lakásuk máshol van, tehát mondhatjuk, hogy az is lakatlan sziget. De a Szentendreisziget és a budai part között egy csomó teljesen lakatlan sziget
is van a Dunán, fák borítják őket, semmi más.
Tengeri lakatlan szigetért se kell messzire menni – csak
ameddig tengerért kell menni. Horvátországban, a dalmát tengerpart mentén sok kisebb-nagyobb sziget van, és a kisebbek
többsége lakatlan. Az óceánok még több lakatlan sziget partjait
mossák.
Persze ezek is részei egy-egy ország felségterületének, még a
legelhagyatottabbak is. A világon minden földdarab valamely
ország része, kivéve az Antarktiszt, amit nemzetközi megegyezéssel országokon kívüli területté nyilvánítottak, és néhány kisebb területet, amik fölött vita folyik, a hovatartozásukat még
nem tudták eldönteni.

Mitől sivatag a sivatag?
Attól, hogy nincs víz. Azaz van, csak kevés. Illetve nem a víz
hiánya a fő probléma, hanem hogy nincsen elég csapadék. Sokhelyütt folyók vonulnak át a sivatagon, például Egyiptomban a
Nílus, az ókori civilizációjuk mindenestül a Nílustól függött,
mert akkor is sivatag volt az egész terület. Sok sivatag tengerparton van. De attól, hogy egy hely közelében van víz, az a
hely még lehet sivatag, ha ott nincs víz. A közelben, az nem
elég. Némelyik nagy folyó partvidéke valóságos zöldellő para-

dicsom. Van egy régi, iszonyú vicces film, a Sivatagi show, abban meg lehet nézni a Kalahárin átvonuló Okavangót, aminek a
partján őserdő zöldell, és azon túl mindkét oldalon csak sivatag. Mert a növények nem tudnak megélni olyan vízből, ami kilométerekre van tőlük.
Eső kell. Kellene. De azokon a vidékeken nincs elég eső.
Ahol nem esik elég gyakran az eső, ott nem élnek meg a növények, és sivatag lesz. Annak pedig, hogy nincs elég eső, az az
oka, hogy az Egyenlítő környékén, ahol a legmelegebb a földfelszín, felszáll a nedves levegő, aztán a mérsékelt égövben a
nedvesség kicsapódik belőle, és nyáron eső lesz belőle, télen
hó. A két terület között van a szubtrópusi öv, ahol még túl meleg van ahhoz, hogy kicsapódjon a nedvesség, ezért ott nagyon
keveset esik.

Hányféle sivatag van?
Azt hiszem, négyféle.
Félsivatag, ahol valamicskét azért szokott esni az eső, és ez
elég arra, hogy egy kevés növény megéljen, csupa olyan fajta,
ami jól tűri a szárazságot. Például az Egyesült Államok középnyugati részén ilyen sivatagok vannak, egy csomó kisebb sivatag, ahol mindenütt lehet növényeket látni, csak keveset.
Homoksivatag vagy erg, ahol semmit se látni száz kilométereken át, csak sívó homokot. Ilyen a Szahara nagy része.
Hideg sivatag, az Antarktiszon, Grönlandon és Kanada meg
Szibéria északi tájain, ahol mindent hó és jég fed. Itt van víz.
Csapadék nincsen, de víz van, megfagyva, és így a növények
persze nem tudják használni. Ahol örök hó fedi a tájat, nem
tudnak gyökeret verni. Ahol a hó alól kibukkan a talaj, egy-két
kósza növényke általában rögtön megveti a lábát.
Vulkáni sivatag, például Izland középső részén (mesélek róla
Míla és Vili című kisregényemben). Az ilyen vidékeket a vulkánok által kilövellt hamu és láva olyan sokszor elborította,
hogy kiölte a növényeket.

„De akkor se válaszol, fogod?”

Családi dolgok

Hajninak

Különös családot juttatott nekem az élet. Többségük nem is ismeri egymást, és jó néhányan közülük szóba sem állnak velem.
De én szeretem őket. Olyannak, amilyenek. S bekerülnek a regényeimbe. Ebben a fejezetben a legtöbb írás róluk és társkeresési akciómról szól vagy velük kapcsolatos, de tettem ide ismeretlen gyerekekről szóló cikkeket is.
A társkeresés mindazonáltal sikeres volt. 412 napig tartott rátalálnom Krisztinára, vagyis hát neki énrám. De nem a társkereső
oldalak valamelyikének segítségével. Amikor a könyvet összeállítom, már négy éve együtt vagyunk.

2014.09.14.

Volt egy hatéves barátom
Szerencsés ember vagyok, sok barátom van, de mind felnőttek
vagy majdnem azok. Amíg az embernek nincsen hatéves barátja, fogalma sincs, hogy milyen az. Egész másmilyen. Egy teljesen más világlátás.
A legnagyobb különbség az órajel. Én se vagyok egy matyóhímzés, tudok dolgokat, mondhatni jó pár kilohertzen ketyegek, de Gabi több megahertz. Az ő agyával én se tudok lépést
tartani. Két másodperc alatt homlokegyenest. Természetesen
megvan benne is az a tulajdonság, ami arra a kijelentésre indította a Dokit, hogy felhagy az időutazással és a világegyetem
másik nagy rejtélyét kezdi tanulmányozni: a nőket, nevezetesen
hogy A gondolattól Z gondolatig nem úgy jut el, hogy végiggondolja a B, C, D, E… W, X, Y gondolatokat, mint egy férfi,
hanem nagyon maximum K-t és S-et iktatja közbe, de lehet,
hogy A-tól egyenesen Z-be jut. A kiindulás és a végpont közötti kapcsolat kialakulásának módját egyetlen férfi se értette még
meg, talán a Doki egyszer majd kikutatja. És vegyük ehhez
hozzá, hogy saját gyártmányú tesztem szerint Gabi csak szimplán nagyon intelligens, de nincsen abban az ultraibolya tartományban, ahová már ember föl nem lát, pedig, mondom, én se
vagyok egy matyóhímzés.
Szerencsés ember vagyok, mert elég sok időt sikerült együtt
töltenem a hatéves barátommal, amíg volt nekem ilyen, és elég
sok mindent megtudtam róla, tőle. Ezért muszáj leszek megírni
azt a félbemaradt könyvet róla, tőle. De a képeken már legjobb
esetben is csak a hétéves barátom fog szerepelni.*

*

Az itt említett könyv a Gabi és a manó, végül csak 2017-ben készült el,
de kilencéves barátom már nem szerepelhetett benne, nem áll velem
szóba. Azóta sem. (Szivárvány)

2016.08.20.

Romantikus történetek
a való életből
1.
A lány tizenhat éves volt; az ő munkahelyén, egy gyárban ismerkedtek meg. Három évig együtt jártak, aztán a fiúnak be
kellett vonulnia. Egy évig még leveleztek, de megszakadt a
kapcsolat.
Mindketten házasságot kötöttek, megözvegyültek, a lány két
gyereket szült. Egy nap a fiú belépett a bárba, ahol a lány dolgozott. Azonnal egymásra ismertek, ötven év után.
2.
Tizennyolc évesek voltak; egy hajókiránduláson találkoztak.
Utána még leveleztek, de megszakadt a kapcsolat.
A fiú találta meg a lányt a neten, és ugyanazon a napon kötöttek házasságot, amelyiken először találkoztak – huszonöt évvel
később.
3.
A lány tizenhét volt, a fiú húsz. A főiskolán találkoztak, két
évig együtt éltek, össze akartak házasodni. De a fiú már végzett, haza kellett mennie, és a nemzetközi telefonbeszélgetésekre nem volt pénzük. Megszakadt a kapcsolat.
Házasságot kötöttek, mindkettejüknek gyerekeik lettek, elváltak. De mindig próbálták megtalálni egymást. Végül a főiskola
találta meg őket egy emléktalálkozó okán. Két hónap múlva
személyesen is találkoztak és három nappal később összeházasodtak, az elválásuk után huszonnégy évvel.

4.
A fiú tizenhét éves volt, a lány tizenhat. Áprilisban találkoztak
és a nyár végéig forrón szerették egymást, de aztán a fiúnak haza kellett mennie, és az utazgatásra nem volt pénzük. Megszakadt a kapcsolat.
A fiú kétszer volt házas, két lánya született. A lánynak négy
lánya lett, egyetlen házasságból. Amikor egymásra találtak,
kétezer kilométerre éltek egymástól. Azóta minden reggel és
este beszélnek telefonon, és havonta egy hetet együtt töltenek,
de már nem költöztek össze. Túl sok minden köti őket a városukhoz és túlságosan különböző emberek lettek az eltelt hatvankét év alatt.
5.
A fiú huszonhat éves volt, a menyasszonya baráti körében ismerte meg a lányt, aki huszonnégy. De aztán elvette a menyasszonyát és egy másik kontinensre költözött vele. Megszakadt
a kapcsolat.
A felesége is segített keresni a lányt, aki azelőtt a barátnője
volt, de aztán a házasság felbomlott, a fiú nélküle keresett tovább. Végül a volt sógornője talált rá a Facebookon, Bálint-napon. Csak szeptemberben találkozhattak először, de a fiú két
óra múlva megkérte a lány kezét, aki egy órán belül igent mondott, az első találkozásuk után negyven évvel.
6.
A tengerparton találkoztak. A lány tízéves volt, a fiú tizenkettő.
A lány belezúgott a bátyja legjobb barátjába, és az is őbelé, de
még nem tudtak mihez kezdeni az érzéseikkel. Aztán a szüleik
hazavitték mindkettejüket, és megszakadt a kapcsolat.
A szüleik is hozták össze őket megint, amikor ugyanabba a
nyugdíjasközösségbe költöztek, felismerték egymást és megtudták, hogy a két gyerek már elvált szülő. Harminchét év telt
el.

7.
Egy szanatóriumban találkoztak. A lány tízéves múlt, a fiú tizennégy. Azonnal beleszeretett a lányba, és az is vonzódott
hozzá. De még nem tudtak mihez kezdeni az érzéseikkel. Aztán a szüleik hazavitték mindkettejüket, és megszakadt a kapcsolat.
Mindketten házasságot kötöttek, egyedül maradtak. A fiú találta meg a lányt a Facebookon. Négy évig csak ritkán, barátokként találkoztak. Aztán a fiú rájött, hogy felnőttként is szerelmes a lányba, és megkérte a kezét, az első találkozásuk után
harmincegy évvel.
Csak egy hónapig érezhettem páromnak, de megajándékozott
egy csodálatos kislánnyal.

2016.12.23.

Párt keresek
Ez egy házassági hirdetés. Teljesen komoly. Kérlek, oszd meg
és kérd meg barátaidat is: adják tovább. Tudom, hogy nem jók
az esélyeim, de ha sok ezren, több tízezren megosztják, talán eljut ahhoz, akinek szól. Márpedig őneki is rosszak az esélyei.
Ha jók lennének, nem nekem válaszolna.

Ki vagyok?
Láng Attila D. regényíró, költő,
negyvennyolc éves, tolókocsis,
szívbeteg, tüdőbeteg. (COPD.
Olyan, mint az asztma, már tünetmentes, ettől akármeddig elélhetek.
Van baj a szívemmel is, de azért
még dobog, tessék, fölajánlom, vi-

heted. De ha dohányzol, akkor itt az elején csukd be a
hirdetést.) Kicsi korom óta nem tudok járni, tizennégy éves
koromban autóbalesetem volt, azóta felülni sem. Könyökölni
tudok, így is sok mindent megcsinálok. Erős nem vagyok, öt
kilót tudok fölemelni. Az izmaim helyett az akaratom erős.
Makacs ember vagyok, de nem értelmetlenül, meg lehet győzni
a tévedésemről, akkor elismerem a másik igazát és onnantól azt
vallom én is.
Huszonöt éve írok, ifjúsági irodalommal foglalkozom, bár írtam sci-fit és nyelvészeti, számítástechnikai, mindenféle tárgyú
műveket is. Pénzt persze nem keresek vele, állam bácsi csöpögtet valamit, más jövedelmem nincsen. A blogomban rengeteg mindenféléről írok, érdemes olvasgatni, ha azt tervezed,
hogy válaszolsz a hirdetésre.
Hűséges típus vagyok. Hét évet és nyolc hónapot éltem boldog házasságban Krisszel, aki aztán 2010-ben meghalt izomsorvadásban. Most ketten vagyunk az édesanyjával, aki olyan,
mintha nekem is az anyám volna. Idős, beteg, tolókocsis. Nem
hagyom el. Csak akkor válaszolj a hirdetésre, ha belefér, hogy
te költözz hozzám. De téged se hagylak el, ha egyszer kialakul,
hogy összetartozunk.
Egy kapcsolat alapja az őszinteség és a bizalom, és amin ezek
alapulnak: a tisztelet. Szerelmesnek lenni a világon a legegyszerűbb dolog, de működő párkapcsolatot csak kölcsönös tiszteletre és megbecsülésre alapozva lehet létrehozni és fenntartani. Ezt veled is vállalom, csak legyél partner benne.
Alaptermészetem a vidámság, folyton viccelek, játszom, lököttködöm. De amint ebben a hirdetésben is látod, tudok komoly lenni.
Baloldali vagyok, de a politika iránti érdeklődésemet elvesztettem. Nagy ritkán írok egy-egy politikai cikket. Nem hiszek
semmilyen istenben, és egyre jobban fárasztanak azok az emberek, akik órák hosszat tudnak áradozni kitalált felségekről.
Irodalmi alakokról én is tudok, de nem várom el senkitől, hogy
hajbókoljon előttük, és az ő nevükben még nem öltek meg senkit.
Humanista vagyok. Nem látok különbséget az emberek között nem, kor, bőrszín, származás szerint, annál inkább rendes
és rossz ember között. Utálom a különféle gyűlölködőket, leg-

jobban talán a homofóbokat, mert nekik aztán még hamis magyarázatuk sincsen arra, hogy miért gyűlölködnek. Én őket
nem gyűlölöm, csak undorodom tőlük. Hagyjanak békén. Jók
nekem őhelyettük a meleg barátaim, kiváló emberek. Sok barátom van, mindenféle körből, hívők is, jobboldaliak is, mert
nem ez számít, hanem hogy jó emberek. Többségük segített
már nekem, nekünk ebben-abban. Én is szoktam segíteni, nekik
vagy akár vadidegeneknek, ha mással nem, szaktanáccsal.
Mániáim a nyelvek, a számítástechnika (főleg a története) és
persze az irodalom, a film. Szeretem a jó könyveket és filmeket, elég sokféle műfajból. Egyetlen műfaj van, amit mereven
elutasítok, a horror. A jó zenét is szeretem, szintén sokféle műfajból. Utálom a sportot, mert lealjasítja az embereket, nacionalista dühöt szít bennük, és csak az a célja az egésznek, hogy
több sörreklám mehessen a tévében. Gyerekkoromban mindig
volt a háznál egy férfi, akivel focivébé vagy olimpia idején
nem lehetett bírni, sokszor órák hosszat zengett a lakás attól az
ordítástól, ami engem mindig a római arénákra emlékeztetett, a
gladiátor ledöfésekor. És persze nem nézhettem tévét, mert
csak egy tévénk volt. Ma viszont sok éve nem nézek tévét, csak
filmeket és tévésorozatokat a kis gyűjteményemből. De be van
kötve, fizetem a díjat, lehet nézni.
Szenvedélyesen tanulok lettül. Mert javíthatatlan romantikus
vagyok, és megláttam öt kislányt, akik csodaszépen énekeltek,
és kijelentettem, hogy én ezt meg akarom érteni. Szépen haladok. Költővé is így váltam: egyszer csak elkezdtem verseket
írni lettül. Magyarul egy tisztességes rímet se tudok összehozni.
Nem eszem húst, csak virslit, szalámit, párizsit. Főleg sajtot
eszem. Mondjuk amennyit mozgok, ahhoz nem is jönnének jól
a nehéz húsételek. De ha összeköltözünk, felőlem azt eszel,
ami jólesik, engem nem zavar. Nem kell ugyanazt enni, valaha
ez egy négytagú család volt, és a négy ember négyfélét evett.
Nem fogom megkóstolni, ami nekem nem tetszik, és nem próbálom megkóstoltatni veled, ami neked nem tetszik. Nem zavar, ha kávét iszol, bár én utálom. Az alkohol ellen jobban van
kifogásom, nagyon kis mennyiségben még csak-csak. Én csak
konyakosmeggyet, van úgy, hogy évekig azt se.

Végtelenül türelmes vagyok, ezt a tulajdonságomat néha még
a neten is megdicsérik. (Meg hogy folyton segítek. Semmi
mást.) A hozzám közel állók számára a türelmem csakugyan
kimeríthetetlen. Ismerősök, félig-meddig idegenek is elég nagy
adagot kaphatnak belőle. Üzleti ügyekben viszont elvből türelmetlen vagyok, fapofával írok bicskanyitogató stílusú leveleket
cégeknek, ha nem szolgálnak ki rendesen a pénzemért. Kenyérre lehet kenni, de aki eljátssza a bizalmamat, nem szerzi vissza
többé.
Óriási adag szeretet lakik bennem, de csak egy kiváltságos
kis csoport kap belőle. Mindenki más kifogástalan udvariasságra, barátságosságra számíthat, amíg okot nem ad az ellenkezőjére.
Higgadt, nyugis ember vagyok. Ez régóta így van, nem következménye annak, hogy nemrég egy sor olyan betegséget állapítottak meg, amiknek árt a stressz – de emiatt jó, hogy ilyen
vagyok. Ki lehet hozni a sodromból, de nem könnyű. Mondjuk
ordítozni akkor se szoktam.
Vitatkozni lehet velem, veszekedni nem. Összeveszni végképp nem. Volt három nő az életemben, akik szakítottak velem,
a legjobb barátaimnak tartom őket. Magától értetődően azok
maradnak akkor is, ha veled élek. Nem lehetsz féltékeny az
előző kapcsolataimra, én se leszek a tieidre. Hiszen azt várom
tőled, hogy beköltözz a feleségem szobájába.
Ezzel kapcsolatban van egy elvem. Nem fogjuk eltörölni
Krisz emlékét, de azt se csináljuk, ami Szabó Magdánál van A
Danaidában, hogy a második feleségre egy sokéves házasság
alatt végig ránehezedik az első emléke, és levegőt se kap tőle.
Megtaláljuk a középutat. Eddig se emlegettük Kriszt mindennap, de építünk rá és örülünk neki. Van kirakva fényképe, de
nem tucatjával. Életében baráti körünk természetes részének
számított az ő exe, ma is az, az új családjával együtt. És ha neked van olyan exed, aki fontos az életedben, akkor én is össze
fogok vele barátkozni, vagy ha te is özvegy vagy, tiszteletben
fogom tartani a férjed emlékét.
Javíthatatlan romantikus vagyok. Mi más is lennék, ha egyszer romantikus regényeket írok? Sokszor gondolják, hogy én
az életet is egy romantikus regénynek hiszem. Dehogy hiszem.

Azon dolgozom, hogy azzá tegyem. De ez kétemberes munka.
Megcsinálni csak veled együtt tudom.

Hibáim
Nálunk az a szokás, vagy vehetjük akár szabálynak is, hogy
amit fogyatékosság, betegség okoz, az nem hiba. Ezt a családot
mindig csupa mozgássérült alkotta, egész sor egyéb betegséggel. Az ilyen tulajdonságaimat tehát nem tekintem hibának és
nem sorolom. A tiéidet se fogom hibának tekinteni.
Legfőbb hibám talán, hogy lusta vagyok. Ez egyrészt azt jelenti, hogy hajlamos vagyok hajnalig fönt lenni és délig vagy
még tovább aludni, de ha a te életritmusod nem ez, akkor képes
vagyok átállni korán kelésre. Sokszor megtettem; igaz, sose
volt tartós, de nem is volt rá szükség. Másrészt pedig azt, hogy
Pató Pál vagyok, főleg azokkal az elintéznivalókkal, amiknek
nincs határidejük. Az utóbbi években ez valamit javult azáltal,
hogy fölvettem egy jelszót: „azonnal meg kell csinálnom, különben elfelejtem”, és időnként tényleg azonnal meg is csinálom.
A napközbeni alvás nem része lustaságomnak, akkor szokott
bekövetkezni, ha nem tudom kialudni magam.
Gyakran vagyok dekoncentrált, ez mellékhatása annak, hogy
egyszerre tucatnyi mindenfélén jár az agyam, minden ébren
töltött percemben könyvet írok, most is, amikor ezen a szövegen dolgozom, valahol hátul az agyam egyik zugában cselekményvázlatok pörögnek.
Sokat beszélek, lehet, hogy akkor is, amikor már fárasztom
az embereket. Mindig mindenről történetek jutnak eszembe,
amiket valahol hallottam, olvastam vagy éppen én magam írtam, egyre gyakrabban olyanok, amik a Kissyben szerepelnek
valahol. És el is mondom őket.
Sokat káromkodom, és nem zavartatom miatta magamat;
igaz, gyerekek, megkülönböztetett tiszteletemet kiérdemelt emberek előtt nem teszem. Úgy gondolom, hogy a csúnya szavak
is a nyelv részei, és bolondulok az anyanyelvemért.
Hajlamos vagyok imádni olyanokat – műveket, művészeket,
egyes embereket –, akikről a körülöttem levőknek fogalmuk
sincsen, hogy mit eszek rajtuk. De okom szokott lenni rá.

Miért keresek?
Mert lehet élni egyedül is, de sokkal vacakabb. Hat évig nem
tudtam elszakadni Krisz emlékétől, aztán rájöttem, hogy szerelmes vagyok valaki másba és megkértem a kezét. Rövid kapcsolat volt, de annyit világossá tett ez is, hogy nem akarok tovább
egyedül élni. Így is sok volt. Az embernek társra van szüksége.
És gyerekre.
Azt viszont már negyven éve tudom, hogy gyereket akarok.
Krisszel nem lehetett, de nem is akartunk, mindkettőnk betegségét örökölte volna. Aztán kialakult, hogy nekem kell egy
gyerek. Az évek folyamán csak súlyosbodott ez a vágyam gyerek után, pedig jutott némi pótlás, baráti körömben akadnak
gyerekek, tiszteletbeli gyerekeim is vannak, de nekem most
már saját kell. Mármint persze nem vér szerinti. Utánanéztem
az örökbefogadásnak, lennének esélyeim, ha gyengék is, de ehhez egyedül kevés vagyok, még akár anyagilag is.
Huszonhét éve írok történeteket, ebből húsz éve kislányokról,
és a valódiakkal is istenien szót értek. Persze a fiúkkal is, csak
a lányok bonyolultabbak, írói szemmel érdekesebbek. Ha én
választhatok, mint például örökbefogadásnál, akkor kislányt.
De nem azért keresek párt, mert egyedül nem tudnék fölnevelni egy gyereket. Akkor is keresnék, ha nyernék a lottón és
akár nevelőnőt is tarthatnék mellette – vagy ha veled minden
szempontból megfelelünk egymásnak, de nincsen gyereked és
nem is akarsz, akkor téged már szeretlek és elfogadom a döntésedet.
Párosával szép az élet. Éppen elég baj, hogy mostanáig nem
volt párom. Most majd lesz?

Kit keresek?
Kezdve a jogi részével: azt írtam, hogy ez egy házassági hirdetés, de ha tényleg megnősülök megint, akkor elvesztem az özvegyi nyugdíjamat. Ez azért komoly érvágás, ezt a részét meg
kell gondolni. Nekem nem a papír a fontos, hanem a család.
Albérlőt, szeretőt, barátnőt, házvezetőnőt, takarítónőt, szakácsnőt, ápolónőt, sofőrt – nem keresek. Ez nem álláshirdetés.

Társat keresek, akivel azt vállaljuk, hogy hátralevő életünkben
szeretni, tisztelni és segíteni fogjuk egymást, embert nevelünk
a gyerekünkből, ha lesz, egyszóval igazi családként működünk.
De tény, hogy a házimunka legnagyobbrészt Rád marad.
Nem azért, mert én a „teremtés koronája” vagyok és derogál
főzni, mosni, takarítani, hanem mert fizikailag nem tudom
megcsinálni. Ha Te se, akkor nem leszünk sikeresek.
Nem vagyok különösebben jó parti, ezért feltehető, hogy csak
olyanok jelentkeznek, akiknek ugyancsak megvan a hátrányuk.
Ez oké. Semmilyen gondot nem jelentene például mozgássérülttel élnem, két párom is az volt, a családban mindenki, szokva vagyunk hozzá. Azt kérem, hogy ne legyen semmi halálos
betegséged, mert azért azt még egyszer inkább mégse. Legyen
valami jövedelmed, mert hát az kell hozzá. Ha gyereked is van,
akkor pláne.
Ha egyedül neveled a gyereket egy albérleti szobában, ahonnan hamarosan kitesznek, és bennem látod a kiutat, oké. De itt
albérlő nem lehetsz, ami nemcsak azt jelenti, hogy nem laksz
ingyen, hanem hogy nem kellenek a házba idegen emberek,
akik mellettünk élnek. Család leszünk és én leszek a gyereked
nevelőapja. Ha ez nem jó, bele se kezdjünk.
Ha olyanféle gondod van, ami miatt sürgősen össze kell költöznünk, akkor inkább keress egy albérletet. Nem fogunk felületes ismeretség után hipp-hopp összeköltözni.
Ha most töltötted be a tizennyolcat, eleged van a szüleidből
és szeretnél szabadulni hazulról, de nincs hova menned, akkor
egy puszit ezúton küldök, de ha elfogadsz tőlem egy tanácsot,
ne kezdj olyan pasival, aki kétszer öregebb nálad. Egy ideig
működhet, de túlságosan különbözőek vagytok már. Ha engem
keresnél meg, akkor viszont nem tanács, hanem kérés, hogy ne
tedd. Magaddal is kiszúrnál.
Életkori megkötést mindazonáltal nem teszek, mert nem hiszek benne, hogy ezt tól–ig alapon, pontos évszámokkal meg
lehet határozni. Ha illesz hozzám, nem érdekel, hány éves
vagy. Ha nem illesz, akkor is mindegy.
Nem számít, mi a foglalkozásod, végzettséged, képzettséged,
műveltséged. Ha tetszik a dumám ebben a hirdetésben, úgy beszélek, ahogy várod egy pasitól, akkor lehet, hogy közös hullámhosszon leszünk.

Ha minden oké a családi boldogsághoz, csak egyetlen pénzösszeget kell még valahol kifizetned, s hát ehhez kell a segítségem, akkor kérlek, inkább keress más madarat.

Valamint kell egy gyerek
Arra persze nincsen kívánalmam, hogy milyen legyen a gyerek.
Ha neked már van, és
összeillünk, együtt tudunk élni, akkor adott
már a gyerek kora, neme, neve, jelleme,
egyénisége, minden.
Arról dönthetek, hogy
te megfelelsz-e nekem,
de ha igen, a gyerekről külön nem dönthetek, őt is el kell fogadnom – téged csak vele együtt fogadhatlak el. Ha nincsen, és
örökbe fogadunk valakit, akkor van némi mód válogatni. (A
gyerek és a szülő között legfeljebb negyvenöt év lehet a korkülönbség, és a fiatalabb szülő számít. Ha tehát egyidős vagy velem, akkor már csak minimum óvodáskorút kapunk, hiszen az
is idő, amíg összetanulunk és biztosan tudjuk, hogy egymáshoz
valók vagyunk – én egy évet rászánnék erre, mielőtt jelentkezünk örökbefogadásra –, s maga az ügyintézés is hosszú idő.
De ez engem nem zavar, nem kell nekem, hogy csecsemő legyen. Gyerek legyen.)
Persze ha már van gyereked és mi elfogadjuk egymást, én pedig magától értetődően elfogadom őt, azzal még sehol se tartunk: neki is el kell fogadnia engem. Ez külön történet lesz,
aminek kiindulópontja függ a korától, nemétől, jellemétől, kettőtök kapcsolatától; sokismeretlenes egyenlet, de megoldható.
Láttam már egypár gyereket, de még többet számít, hogy volt
két nevelőapám, akiktől megtanultam, hogy milyen ne legyek.
Az én nevelt gyerekem nem fog föllélegezni, amikor végre
elindulok dolgozni és másnapig nyugta van tőlem, és nem
azért, mert nem járok dolgozni. Nem fogom nyaggatni hülyesé-

gekkel, értelmetlenül fegyelmezni, és végképp nem fogom
megütni. Hagyom élni és gyereknek lenni. Nem kényszerítem
semmire, amire nem rajtam kívül álló dolgok kényszerítik,
mint például a törvény, hogy iskolába kell menni, vagy a kényszer, hogy gyógyszert kell bevenni. Nálam nincs olyan, hogy
„addig nem kelsz föl az asztaltól, amíg meg nem eszed a spenótot”, egyen olyat, amit szeret. Persze vannak elvárások, vegye ki a részét a házimunkából, ha már elég nagy hozzá, csinálja meg a leckéjét, ne másszon a könyvespolcra, de ezek nem
lesznek megdöbbentő újdonságok.
Ha a gyerek a tiéd, vagyis nem fogadott, számon tartom,
hogy hozzád kötődik és én vagyok az idegen. Soha nem állok
közétek, nem próbálom áthangolni, az apja leszek – attól függően, hogy mekkora, amikor összekerülünk –, de csak nevelőapa, és az sem azonnal. Nem próbálom elszakítani a rokonaitól,
a vér szerinti apjától sem, kivéve persze akivel eddig se volt
kapcsolat, és úgy ítéled, hogy nem tenne jót neki. Nem leszek
Attila bácsi és nem leszek az anyu barátja. Lehet, hogy soha
nem fog az apjának nevezni, bánom is én, de annak fog tartani.
Ha nem, akkor nem lesz nagy jövőnk.
Fogadott gyerekről úgy gondolom, hogy ha nagyon kicsi volt
még, amikor örökbe fogadták, akkor is abban a tudatban nőjön
föl, hogy nem vér szerinti gyerek. Mert az alternatíva az, hogy
serdülő vagy felnőtt korában tudja meg, amikor viszont traumaként éli meg. Legyen csak magától értetődő, hogy őt örökbe
fogadták és kész.
Viszont ha egy ideje már együtt élünk, te meg én meg az a
gyerek, aki vér szerint a tiéd és nem az enyém, és működik a
dolog, harmonikusan élünk, szeretjük egymást, akkor lesz egy
kérésem. Az élet kiszámíthatatlan és tele van véletlenekkel. Én
jártam már pórul, de akkor nem volt gyerek. Ha veled valami
szörnyűség történik, a gyerek a legközelebbi vér szerinti rokonához kerül, vagy árvaházba, mert nem lehet végrendelkezni
róla, mint egy vagyontárgyról. Ezért ha már biztosak vagyunk
benne, hogy mi egy család vagyunk, szeretném örökbe fogadni.
Élettárs gyerekét nem bonyolult.
De ne történjen. Én most már egész hátralevő életemre akarok tervezni, és a COPD-vel negyven évet is elélhetek. Meg veled?

Hol?
Ha van egy otthagyhatatlan állásod Pesten, akkor nincs jó hírem, de ha Szegeden, akkor van. A ház elég nagy, négy szoba,
ebből kettőben most nem lakik senki, tele vannak bútorokkal,
kacatokkal. Az egyikben van egy heverő, nem kell mellettem
aludnod, amíg még csak ismerkedünk. Szép nagy kertünk van,
elég gazos, de terem benne dió, körte, meggy, birsalma, menta,
rózsa és macska. A garázsban áll egy elég nagy autó, tolókocsiemelővel. Igaz, sofőrt mindig úgy kell vadászni hozzá.

Mivel kezdd?
Alapvető szempont: legyél
nőnemű. Ez azért mégiscsak szükséges hozzá. Továbbá nagykorú, független.
Ha jelentkezni akarsz a
hirdetésre, legyél fönt
Facebookon. Az arcképed
téged ábrázoljon, ne egy
rajzolt egyszarvút vagy
egy paradicsomot.
Írj valamit. Ne feledd, hogy nem tudok rólad semmit. Lehet,
hogy mire ez a hirdetés eljut hozzád, addigra meghirdettem egy
eladó könyvet is vagy akármit, szóval tedd egyértelművé, hogy
a válasz a társkereső hirdetésre szól, így a vígjátéki helyzeteket
elkerülhetjük.
Ne annyit írj, hogy „szia”, aztán várj a válaszra, egyikünk se
tudja, hányan fognak engem megkeresni. Láss neki a bemutatkozásnak, ahogy én csináltam. Meséld el, hogy ki vagy, mi
vagy, mit kell tudni rólad, ha van gyereked, őróla mit, és így
tovább. Én elég sokat meséltem magamról egy nyilvánosság
elé kitett cikkben, te ráadásul bizalmasan teheted.
Aztán meglátjuk. Lehet, hogy sose fogunk randizni, de barátok leszünk. Lehet, hogy megpróbáljuk és nem sikerül. És le-

het, hogy együtt éljük le, ami hátravan, és egy nagyszerű zeneszerző, agykutató vagy zöldséges szülei leszünk.
Igen, a beérkező leveleket bizalmasan kezelem.
Nem, ez nem valami kísérlet.
Igen, ez igazi házassági hirdetés.

2017.01.01.

A néma telefon
Hajnal van, új évre virradunk. A tévében már elcsendesült a zenés vidámság, ahonnan egész sor jó viccet írtam le a Facebookra, és a barátaim jót mulattak rajtuk. Az ágyon itt fekszik a
két mobiltelefon, a szekrényben a vezetékes. Tegnap reggel óta
be vannak kapcsolva, és néma mind a három. Most majd mindjárt kikapcsolom őket; véget ért életem legszomorúbb szilvesztere.
Nem azért volt szomorú, mert néma maradt a telefon – hanem
mert előre tudtam, hogy így lesz. Négy éven át minden január
elsején, néhány perccel, esetleg félórával éjfél után megszólalt
a telefon, és a legjobb barátom vidám hangja boldog új évet kívánt. Senki más nem hívott minket szilveszter éjszaka, csak ő.
A legjobb barátom, akivel mindent megbeszélhettem, akinek az
arca rezdüléséből, a szeme villanásából, a lélegzete ritmusából,
a hangja csengéséből kiolvastam, hogy mit érez, akiről tudtam
mindent, amit csak tudni lehet. Azt az egy dolgot is, amitől ma
éjjel nem szólalt meg a telefon – csak nem tehettem semmit.
Tudok olvasni a lelkekben, de írni nem tudok beléjük, nem tudom megváltoztatni, ami ott van. Az ember azt gondolná, talán
jobb is. De nem. Magam miatt nem tenném, önzés lenne – de
túl sokan szenvedtünk és szenvedünk mindezek miatt.
Ő nem tudott olvasni az én lelkemben, váratlanul érte, amikor
elmondtam neki, mi van ott. Erre csak másvalaki volt képes, talán még magasabb szinten, mint jómagam, és hogy mit tett a
képességével, azt akkor se fogom leírni, ha teljesen kizárt len-

ne, hogy valaha elolvassa. Hogy mit tehet vele ezután, azt meg
még úgy se. Ezt nem szabad. Kárt okoznék vele mindkettejüknek, s én őket csak védelmezni, óvni szeretném. Megérdemlik.
Ha csak azt akarnám leírni, mi mindent köszönhetek nekik, végeláthatatlan lenne a felsorolás. Még átgondolnom sem sikerült
egészen, lépten-nyomon rájövök újabb és újabb dolgokra, amik
nem lennének az életemben, ha ők nem – nem, ebbe a tagmondatba már állítmányt se szabad tenni. Vigyáznom kell rájuk.
Akárki képes őket félrerántani egy autó elől vagy kigyógyítani
influenzából, de ettől csak én védhetem meg őket. Attól, hogy
tovább tetézzem a bajt, ami így is éppen elég nagy. Sok egyéb
mellett onnan is tudom, hogy éjfél után néma maradt a telefon.
Nem az a baj, hogy nem kívánt boldog új évet. Kibírom enélkül. Az a baj, hogy nem tehette meg. Két döntés miatt vesztettem el a legjobb barátomat. Az elsőt én hoztam, s bármekkora
tragédiát okozott, életem egyik legjobb döntése volt, soha nem
fogom megbánni. A másodikat ezt követően együtt hoztuk. Ez
rossz döntés volt, és még rosszabb, de már kényszerű döntések
sorozatát hozta – ezek az ő döntései voltak, de nem volt választása.
Hajnal van, az a napszak, amikor mindig ő jutott eszembe
harmincegy éven át. Így lesz ezután is. És várni fogok. Dolgokra szavamat adtam – megtartom. Más dolgokat megígértem –
ezt is megtartom. És letettem egy esküt. Amolyan igazit, életemben a másodikat. Az elsőt az anyakönyvvezető előtt.
Várni fogok. Ha szól, hogy segítsek, segíteni fogok, mert
négy éve ő a legjobb barátom, és ebben az egyetlen dologban
csak rám számíthat. Más dolgokban is segíteni fogok, mert a
legjobb barátom, és ő is segített nekem, valójában sokkal többször, mint ő maga hiszi.
Ha valaki kilép az életemből és vissza akar jönni, azt felelem:
az életem nem átjáróház, gondolkodott volna előbb. Ők ketten
a kivétel. Nekik az életem, ha kell – átjáróház. Mert ez az a része, ami csak látszólag az én életem, valójában életemnek ebben a részében én csak statiszta vagyok. A főszereplő a legjobb
barátom – de vannak fejezetek, ahol nem is ő, hanem a harmadik.
Nem magam miatt vagyok szomorú, én megoldom a problémámat. De ők nem tudják. Azaz csak ő, egyedül. Ha képes len-

ne rá, már megoldotta volna hónapokkal ezelőtt. Tudom, mi
kell hozzá, de ő nem tudja megtenni, nincs meg a szilárd pontja, amivel helyére billentheti világát. Az nálam van, nekem kell
odaadnom neki.
De most nem tehetek semmit. Várnom kell, hogy eljöjjön érte.
Hajnal van, négy óra. Új évre virradunk. Kikapcsolom a telefont és megyek aludni.

2017.01.16.

Werkfilm: így készült
a párkereső hirdetés
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Nem, négy. Illetve nyolc. Azaz tíz. Tizenegy. Várjunk csak, hányan is voltak?
„Miért?” – kérdezte Barča Hrdinová
egy vidám tavaszi napon, s ezzel ért
véget az ő története, a Mindenki tanköteles című tévésorozat, amelynek senki se tekinti őt főszereplőjének, csak
én. Neki hat másodpercbe telt, hogy
ráébredjen az élet, a világmindenség
meg minden jelentőségére – nekem négy évig tartott. De én
nem vagyok tizennégy éves kislány és nem vagyok tévésorozatba írva sem.
Barča számára a válasz nem az volt, hogy negyvenkettő, hanem Jindra Jokl, aki föltette a kérdést, hogy ő, Barča szeret-e
levelet írni. Mert akkor megadná a kollégiumi címét. Barčának
ez a kérdés és hat másodperc kellett, hogy rájöjjön: valójában
mindig is szerette Jindrát. A tévénéző ezt régesrég tudja, ahogy
azt is, hogy… akarom mondani, azt nem a tévénéző tudja, csak
én, meg akik olvasták tanulmányomat, hogy Barča szereti Jitka
Povejšovát is. Sem az nem akadályozza, hogy Jitka lány, Jindra

meg fiú, sem az, hogy egy perccel korábban úgy tagadta le Jitkához fűződő érzelmeit Karfiol előtt, hogy csak a vak nem látja: még mindig szereti.
Szereti. De hogyan? Szerintem szerelemmel, ami oly mértékben lehetetlen a nyolcvanas évek Csehszlovákiájában forgatott
tévésorozatban – nemcsak mert leszbikus, de ráadásul gyerek
–, hogy muszáj volt nagyon alaposan elgondolkodni rajta. Hát
megtettem – az eredmény a Barča Hrdinová-sorozat, amelynek
első darabja a fenti linkelt tanulmány tavalyelőtt áprilisról, s
eddig öt írásban tárgyaltam jellemét és életének folyását. (A
többi cikk csak említi.) És egy regény, amin elég sokat kellett
töprengeni.
Barča nem létezne Michaela Kudláčková nélkül, aki eljátszotta, Jitka Povejšová nélkül, akibe szerelmes volt, és Jana Janatová nélkül, aki Jitkát játszotta. Ők négyen az első csoport,
akiktől megkaptam a lökést a következő lépéshez: a regényben
őbelőlük négy másik kislány lett, akik nem sokban hasonlítanak rájuk, és ez a nyolc együtt adta a rengeteg töprengenivalót.
Több mint egy évig tartott.
Mármost az író a regényt nemcsak a regényalakról írja, hanem
a regényalakkal is. Szereplőinknek együttműködő, segítőkész
embereknek kell lenniük, különben megette a fene az egészet.
(Megvan az oka, hogy nem írok történelmi regényt. Azok a
szereplők ugyanis már meghaltak és nem tudnak nekem segíteni. De akiket én találtam ki, azok nem haltak meg!)* Így hát
együtt töprengtünk a négy kislánnyal. Mind a nyolccal nem lehetett, mert Barčát és Jitkát nem én találtam ki, Kudláčková és
Janatová pedig nem filmalakok, hanem színésznők (voltak gyerekkorukban – ma már nem azok). De öten is elegen voltunk,
csak némi időbe telt.
Olyan regényeknél, amik emberi érzelmekről szólnak, az író
saját érzelmeit is be kell vonni a történetbe. Ezt lehet sokféleképpen, megírhatjuk konkrétan az érzelmeinket vagy pont azok
ellenkezőjét, használhatjuk az érzelmeinket arra, hogy befolyásoljuk szereplőink érzelmeit, de éppenséggel az övéik is befolyásolhatják a mieinket. Ez a négy kislány is intenzív érzelmi
*

nem ez az oka, de jól hangzik

életet él, és nekem a saját lelkivilágomban kellett nekik hol
tükröt, hol gyűjtőlencsét tartanom, hogy egyszer visszavetíthessem, máskor összegyűjthessem az ő érzelmeiket. Hisz hol máshol? Ők maguk is csak az én lelkivilágomban léteznek, a szövegszerkesztőben csak holt betűk vannak, amikből ők megelevenednek – az olvasó lelkivilágában.
És akkor szóltak, hogy hahóka, kapjak már az agyamhoz.
A történet most következő – harminc év előtt lezajlott – részét
átugrom. Most jelenik meg egy interjúban. Onnan lett a kilencedik, majd húsz évvel később a tizedik kislány. És van egy tizenegyedik, akivel a tizedik jókat játszott itt nálunk az udvaron, aztán mindenki hazament, én pedig bejöttem és tovább
töprengtem azzal a néggyel. Az ő életükről persze, vagyis a sajátomról. Mármost aki azt hiszi, hogy a gyerekek életében a
szerelem nem tényező, az nem értem, minek olvasott mostanáig, de most már ideje, hogy kikapcsolja a gépét és visszamenjen focizni. Egyrészt. Másrészt a tizennégy évesek már rég nem
gyerekek. Felnőttek se, az igaz, ezért nem volt olyan egyszerű
a velük történő dolgokat a velem történő dolgokra lefordítani,
át kellett vinni mindent egy többrétegű lélektani szűrőn, ezért
tartott olyan sokáig. De végül mégiscsak sikerült. Az a négy
kislány végre ráébresztett, mi a válasz a kérdésre, hogy az élet,
a világmindenség meg minden, és megkértem a kilencediket
feleségül.
S még mindig ők négyen voltak azok, amikor ez a rövid kapcsolat zátonyra futott, akikkel megbeszéltem a problémámat, és
ők meg a tizenegyedik juttattak el a felismeréshez, akkortájt,
amikor kiszerettem a kilencedikből, hogy az a része stimmel,
hogy az élet, a világmindenség meg minden, csak az egyenletben nem a megfelelő értéket tettem x helyére. A kilencedik
lánnyal nem jött ki a negyvenkettő. Nem őt kellett volna.
Hanem lehet, hogy az olvasót, aki most azon töpreng, hogy ő-e
Ő. De tőlem hiába kérdezi. Csak önmagában döntheti el.
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Társkeresés a neten
Párt keresek. A LAttilaD.org rendszeres olvasóinak ezzel nem
árulok el újat. A hirdetés megosztásainak száma azonban 4774nél megállt, már senki sem adja tovább – eleve nem volt szándékom várni a sült galambra, ideje cselekedni. Regisztráltam
társkereső oldalakra, azzal a céllal, hogy párt keressek rajtukvelük-általuk. Arról nem tehetek, hogy cikkírásra is ingerelnek.

Társkereső csoportok
Mielőtt ezeket az oldalakat kipróbáltam volna, beléptem három
facebookos társkereső csoportba. (Most, mikor ezt a cikket elkezdtem, kerestem újakat, találtam még kettőt és beléptem
azokba is. Egyszerűen azért, mert nem veszem félvállról ezt az
egészet.) Nos, én nem vagyok sznob. Nem is nagyon lenne mire. De felnőtt vagyok és felnőttet keresek társamul, többek között azért, mert az élet elég bonyolult ahhoz, hogy a már meglevő problémáimhoz is elkeljen két ember, s a jövőben is jönni
fognak problémák. Life is life. (Na-na-nanana.) Mármost aki
nem tud egy mondatot érthetően megfogalmazni (és tessenek
elhinni, hogy elég alacsonyra tettem a mércét, okom volt rá),
attól hogyan várjam el, hogy majd a segítségemre legyen az
élet viszontagságaiban? Igen, gyereket is szeretnék, akinek
majd én fogom a kezét, segítem és támogatom – meg az anyja.
Az anyjától azért már hadd várjam, hogy felnőtt módra meg
tudjon oldani problémákat, ne nekem kelljen helyette is (hacsak éppen nem influenzás vagy efféle), illetve segítségemre
legyen az én erőmet meghaladó problémáknál. Én meg neki.
Ezt hívják családnak.
Hogy milyen embert tartok gyerekesnek társkeresési szempontból? Például ezt: „Sziasztok csajok.van vki aki talizni akar
borsodban?írj privire.pux.” Kép nuku. Se ehhez a roppant motiváló felhíváshoz csatolva, se az oldalán. Egy férfinév, és kész.
Nem tudni, hogy húszéves vagy ötven, kőműves vagy könyve-

lő, házasságot akar vagy dugni, semmit se tudni. És reméli,
hogy a csajok majd pont őrá fognak bukni.

Társkereső oldalak
A csoportokkal szemben ezeket cégek üzemeltetik és nem a
Facebookon. Fizetős szolgáltatás valamennyi, de jókora különbségek vannak abban, hogy mit kapni ingyen és miért kell
fizetni. Mindegyiknél ki kell tölteni egy halom űrlapot arról,
hogy milyen emberek vagyunk és milyet keresünk. Aztán ebből van is gond bőven. Modern, fejlett világunkban ezek a cégek cihológiai személyiségelemző tudományos lélektani szakképzett parasztvakítással dolgoznak, és egymáshoz illő embereket igyekeznek töbörözni. Hiszen a kuncsaft mind egyforma,
darab-darab, csak más-más lélektani kategóriákba tartoznak,
besoroljuk őket, odamutatjuk a csoportjában a többieknek, és
besöpörjük a pénzt.
Gond akkor van, ha a lélektanilag hihetetlenül abszolúte remekül összestimmelő emberek nem tudnak összeköltözni. Mint
az első párommal. Mert én feküdtem egy ágyban, négy fal között, ő lakott egy icipici lakásban negyedmagával, az ország
túlsó végében, az állását nem hagyhatta ott, engem nem vihetett oda.
Azért írtam kilométer hosszú társkereső hirdetést, hogy eleve
kizárjam azokat, akikkel éppen elég baj lenne egymásba szeretni, mert aztán nem lenne kiút a helyzetből; meg azokat, akikkel
elkezdjük a hosszadalmas kérdezz-feleleket, ki vagy, mi vagy,
aztán egy óra múlva kiderül, hogy a körülményeim valamelyik
részlete miatt nem érdeklem. Erre nekem nincs fejenként egy
órám, ha azt vesszük, hogy potenciális jelölt viszont ezerszámra van.
Itt fuccsol be a lélektani csodamágia. Mert fölmérik, hogy mi
az ember hobbija, világlátása, szokásai, és lehet, hogy valakinek valahol máshol pont ugyanezek, hurrá – csak éppen az illetőnek eleve nem kell egy tolókocsis, és ezt rögtön az első kérdésből megmondta volna, de nincs hol bejelölni. Mint az anekdotabeli orvostudományi csodamasina, aminek van kéttucat érzékelője, azokat ráteszik a beteg testére, csörmög-börmög, szá-

mít és kalkulál, lámpák villognak és kallantyúk kallannak,
aztán hipp-hopp varázsütésre kidobja, hogy a beteg nyolchónapos terhes. Épp csak ezt a beteg egyetlen kérdésre megmondta
volna.
Ezért létfontosságúnak tekintem, hogy a hirdetésemet is közzétehessem. Kitöltöm a sablont, persze, hiszen azt akarom,
hogy a hirdetést olyanoknak mutassa meg, akik valamilyen
szinten összestimmelhetnek velem, de aztán őnekik a hirdetést
igenis mutassa meg. Később látni fogjuk, hogy melyik tette
meg.

Értékelés
Kialakítottam egy értékelési rendszert, amely különböző „tantárgyak” szerint, 1-től 5-ig pontozza az oldalakat, pontosabban
azok ingyenes változatát. A fizetőst majd akkor, ha valaki vállalkozik a szponzorálására. A tárgyak a következők.
• Adatlap. Mennyire részletes lehet az adatlap, meg lehete adni sokféle infót magunkról – csakis azt számítva,
amit a gép tekintetbe vesz a jelentkezők összepárosításánál. (A szöveges mezők itt nem számítanak, mert
hiába írja be száz ember, hogy minden reggel a Margitszigeten kocog, ettől nem fogják egymást megtalálni,
mert a gépet ez nem érdekli.) Ha ez nem kap legalább
hármast, akkor nem látok esélyt rá, hogy megtaláljuk
egymást a minimálisan is összeillőkkel.
• Szöveg. Itt értékelem a szöveges mezőket, hányféle van,
mekkora terjedelműek, mennyire szakosodottak. Ha ez
nem kap legalább hármast, akkor megeshet, hogy elmegyünk egymás mellett azokkal, akikkel talán összeillenénk, mert nem tudunk meg egymásról annyit, hogy
eldönthessük, akarjuk-e fölvenni a kapcsolatot. (Itt játszik be az is, hogy közzétehetem-e a hirdetésem linkjét.
Gondolom, az lejött mindenkinek, hogy ez az én kicsi
szubjektív értékelésem, ugye?)
• Fotók. Hány fotót lehet föltenni, vannak-e szolgáltatások azok szebbé tételére. Ha ez nem kap legalább hármast, akkor hasonló a helyzet, mint az előző esetben.

• Keresés. Mennyire lehet szabályozni, hogy kiket szeretnénk látni? A túl enyhe kritériumrendszer túl sok olyan
találatot eredményez, akikkel aztán nem tudunk mihez
kezdeni, és csak tévelygünk a tömegben. Ha viszont túl
kevés a találat, akkor egykettőre kiválogatjuk, akiket
kaptunk, aztán már csak az időnket vesztegetjük. Ha ez
nem kap legalább hármast, akkor nincsen sok esély,
hogy találhatunk bárkit, akiben látunk fantáziát.
• Üzenetek. Mennyire lehet kommunikálni egymással,
vannak-e olyan szolgáltatások, amikkel csak jelezni lehet az érdeklődést stb. Ha ez nem kap legalább hármast,
akkor az érdeklődés az első szikra után ki is fog hunyni.
• Ösztönzés. Mármint arra, hogy fizessünk. Magára az árra ügyet sem vetettem, mert az mindenhol megfizethető,
és magától értetődőnek tekintem, hogy hátralevő életünk boldogságának reménye megéri. Ha ez legalább
négyest kap, akkor az összes többi osztályzatot úgy kell
olvasni, hogy a fizetős változatban egészen mások lennének.
• Átlag. Az osztályzatok átlaga. Ha nincs legalább hármas…
Továbbra is érvényes, hogy párt keresek, igaziból. Ez nem
valami kísérlet. Viszont eközben író is vagyok, aki meg szokta
írni, amit a világban tapasztal, főleg ha az nagyon nem tetszik
neki.

Elittárs
A cég jelszava az lehetne: a kevesebb több. Naponta kiadagol
néhány jelöltet, akiket alaposan meg kell nézni, mert nem lesz
helyettük másik, és kíméletlenül visszautasítani őket, hogy a
következő napiak remélhetőleg már optimizáltabbak legyenek.
A napi jelöltadag tíz fő körül van, ez tehát leginkább fiataloknak ajánlható szolgáltatás. A középkorúak már ősz öregek lesznek, mire ezzel a tempóval találnak valakit!
A társat kereső emberek magányosak. Ha az volt a cél, hogy
ezt a magányosságérzést elmélyítsék bennük, akkor kiválóan

sikerült, én konkrétan fázom, amikor belépek erre a rideg,
szenvtelen, adóbehajtó számviteli ügyvivők által tervezett oldalra – még szerencse, hogy napi tíz percnél többet nincs is értelme eltölteni rajta, az ember megkapja az aznapra kiutalt jelöltjeit, megállapítja, hogy valamennyi bolondul az utazásért és
a sportért, tehát egy otthonülő nyomival az őrületbe kergetnék
egymást; törölgeti őket, bejelölgeti, hogy „a profil számomra
nem megfelelő”, ami bármit jelenthet („minden rendben lenne,
de az orra, az orra”), és vár. Egy egész napot. Az első napok arra mennek el, hogy rájövünk, hogy nem elég azt beállítani,
hogy ne legyen se hívő, se vallásos, azt is be kell állítani mellé,
hogy ez abszolúte nagyon fontos, különben minden jelölt katolikus lesz, egy-két protestánssal, aki viszont ki is írja, hogy
őneki kizárólag protestáns felel meg. Hogy akkor miért került a
jelöltek közé? Mert a rubrikában nem ez volt, ezt a szöveges
részbe írta, abból meg a gép nem ért semmit, ezzel egy az aznapi hétből el is lett paccerolva.
Utánanézni minket potenciálisan érdeklő hölgyeknek (uraknak) nem lehet. Mindenki ücsörög a kis kalickájában és várja,
hogy a mindenható gép kiadagolja az aznapi fél-egy tucatot,
akikkel engedélyeztetik megismerkednie. Ha nem illenek öszsze, így járt, várjon még egy napot, még egy napot, még egy
napot. Sietünk valahová? Elvégre az időért fizetünk, nem a jelöltekért.
Már aki, ugye. Az elég nyilvánvaló, hogy én itt fizető kuncsaft ha a lila dili belém kattan, akkor se. Háromféle fizetős
tagság van, a háromhónapos (3870 Ft) még arra sem elég, hogy
Lilafolt Zsuzsit meg Kékfolt Bözsit emberi arccá változtassa át,
ahhoz a hathónapos (5340 Ft) vagy az egyéves (5880 Ft) kell,
de ugye elég nyilvánvaló, hogy senki se fizet ötezret fél évért,
amikor plusz tíz százalékért egy egészet kap. Másrészt viszont
ha nincs guba, nincsen szolgáltatás. Üzenetet küldeni se lehet,
ha nem fizetsz. Semmit nem lehet. Küldtem egy mosolyt a mai
porcióból meghagyott egyetlen hölgynek, aki középvezető innen kétszáz kilométerre és (természetesen) szenvedélye az utazás, tehát nyilvánvalóan nem illünk össze, se a messzi távolban
vezetett közepet nem fogja otthagyni a kedvemért, se lemondani az utazásról. Ezzel közös életünk fele máris eltelt. Mert még
ő is küldhet egy mosolyt. Ha megteszi, azzal kimerítettünk

minden lehetőséget, amit az Elittárs valaha nyújthat számunkra. Hacsak nem fizetünk persze. De bocs… annyira kétségbeesve nem vagyok, hogy kicsengessek hatezer forintot azért, mert
majd hátha nem az lesz a válasz, hogy „bocs, nem érdekelsz”.
Hatszázat se. Inkább elteszem azt a pénzt a feleségemnek és a
gyerekemnek, akiket majd valahol máshol megszerzek.
Adatlap. Elég sokféle szempontból kielemzi az embert, bár a
következtetéseit részleteiben csak egy pszichológus értené.
Szöveg. Sokféle, de nagyon lekorlátozott szövegdoboz. A linkemet letiltották.
Fotók. Mennyiségi korlátról nem tudni, de a képeket utólag
megváltoztatni nem lehet. Mások fotóit nem láthatod.
Keresés. Sokféle szempont, amiket szabályozni lehet, hogy
mennyire fontosak. Viszont ezek alapján legfeljebb egy tucat
párkeresőt kap az ember, és egy álló napig többé senkit.
Üzenetek. Mosolyt lehet küldeni és semmi mást. Soha.
Ösztönzés. A végletekig lekorlátozott rendszer nem ösztönözni próbálja az embert a fizetős szolgáltatásra, hanem kényszeríteni.
Elittárs
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Iooo
Ez a nyihogó nevű oldal pont az Elittárs ellentéte. Ömlenek belőle az arcképek, tök ingyen. Igaz ugyan, hogy ha pörgetünk
néhányat a Page Downnal, és figyelmesen megnézzük, hogy
mit kaptunk, akkor kiderül, hogy ugyanazokat megint. De hát
nyilván azért, mert a lapozás közben eltelt időben ők folyamatosan várnak társra.
A gond az, hogy ennél többet ez az oldal nem is igen nyújt,
ámbár a Társkeresővélemények szerint a legjobb. Hát ha úgy

keresel társat, hogy ráböksz valakire: jó dudák, jó segg, gyere
dugni, akkor bizonyára. De részleteket nem tudhatsz meg. Van
egypár „jellemcsúszka”, mit agyalhattak szegények ezen a szóösszetételen, amikből meg lehet tudni, hogy valakinek honnan
hová csúszkál a jelleme, és egy csomó hashtag, amit nem sikerült címkének lefordítani, bár ezt a szót sok éve használják.
Sajnos teljesen semmitmondók, ilyenek vannak, hogy Mustang, ami jelent lófajtát, négy repülőgéptípust, hatféle kerekes
járművet, négy hajót, egy körzetet Nepálban, két várost Amerikában, egy szigetet és egy patakot ugyanott, címe egy versnek
és három filmnek, keresztneve egy képregényhősnek és családneve egy másiknak, egy gitárnak is, címe egy dzsessztrombitás
és egy együttes lemezének, többes számban tizenkilenc sportegyesület neve különféle országokban, a Wikipédia listája tovább is van, nem mondom már. De tegyük föl, hogy motorbicikli. Mi van vele? Ilyen motra van a hölgynek? És ez fontos?
Mennyire? Eleve szóba se akarjak vele állni, ha nem tudom
megkülönböztetni a Nimbusz 2000-től, vagy ezt csak úgy minden különösebb jelentőség nélkül bejelölte, mert tetszett a
hangzása? Nem tudni. Kérdezzek végig hatszáz hölgyet ötvenezer címkéről. De akkor minek tartunk számítógépet?
Ezen az oldalon a kedvencem az a mély titkolózás, amit külön lefotóztam és kiraktam a Facebookra.

Adatlap. Minimális, és a leglényegesebb „magamról” és „kit
keresek” mezőket mások nem láthatják (fizess).
Szöveg. A hirdetés linkjét megtűrték, hisz úgyse látja senki.
Két szövegdoboz 250 karakteres terjedelemben.

Fotók. Van képkivágó funkció. Mások képeiből egy tűrhető
minőségűt láthatsz, a többit csak bélyeg nagyságban.
Keresés. Kor, magasság, távolság, testalkat. Ennyi van, amire
szűrni lehet. Egyetemi tanár és rablógyilkos egy kalap alá kerül.
Üzenetek. Fizess!
Ösztönzés. Nem ösztönöz, kényszerít, fizetés nélkül semmit
se lehet vele kezdeni.
Iooo
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Randivonal
Ez az oldal is szenved abban a betegségben, amiben az Elittárs,
hogy ha valaki megnézi az adatlapomat, akkor rohan értesíteni
(az Elittárs emailt is küld, ők legalább ezt nem), és ha látni szeretném, hogy ki volt az, akkor diadalmasan az arcomba vágja
az előfizetéses oldalt. Nem, drágáim, nem fogok hétszáztól
négyezer forintig semennyit fizetni azért, hogy lássam, ki nézte
meg az adatlapomat, illetve a Randivonal esetén még az illető
arcképét is láthatom, csak ennél többet nem; az Elittárs rettegve
őrzi a titkot, nehogy bármit megtudjak az illetőről. Hét forintot
sem ér meg nekem. Ugyanis fogalmam sincsen, hogy mihez
kezdett a hölgy az adatlapon látható néhány bitnyi információval. Lehet, hogy rákattintott, átfutotta és borzadva félrelökte,
ugyan mit akarna őtőle ez a muki. Én nem fogok azért fizetni,
hogy ezt megkérdezhessem tőle, ingyen se kérdezem meg, „no,
mi van, tetszem? tetszem?” Majd ha igen, akkor elmondja.
Adatlap. Elég részletes bemutatkozást lehet összeállítani,
sokféle szempont alapján. Meg lehet tudni, hogy milyen oldalakat kedveltek mindketten a Facebookon – de azt nem, hogy
azokon kívül még milyeneket kedvel, vagyis ha nem vagy ba-

rátja a Betyárseregnek, a Nemzeti Arcvonalnak meg a Gój Motorosoknak, de ő igen, azt csak akkor tudod meg, amikor ötven
kopasz gardedámmal érkezik a randira.
Szöveg. Egy rövid és egy kevésbé rövid szövegdoboz, a hirdetés linkjét törölték.
Fotók. Szerkeszthetők. Másokról csak egy bélyegnyi képet
látsz.
Keresés. Közepes mennyiségű beállítás. Elemi dolgok hiányoznak, például korlátozhatod a magasságát, de az alacsonyságát nem (ha mondjuk két méter ötvenre nőttél, nem kérheted,
hogy a jelölt legyen ennek legalább a fele).
Üzenetek. Ha legalább az egyikőtök fizetett, akkor. Az üzenetküldőnek van egy csomó beállítása is.
Ösztönzés. Minimális mértékben, de azt érzem, hogy rábeszélni akarnak, hogy fizessek, nem pedig belehajszolni. Majd
ha összeakadok valakivel, aki szintén nem fizetett, és nem tudunk üzenetet váltani, nem ezt fogom érezni.
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Love
Az oldal részletesen firtatja a szexuális adottságaimat és szokásaimat, valamint hogy az ideálomtól mit várok ezen a téren. Be
lehet ugyan jelölni, hogy tartós kapcsolatot akar az ember, de
innentől sejtem, hogy ez egy szexrandioldal. Semmi problémám az effélékkel, külön nagyra értékelem, hogy nem heteroszexuálisan fixált, sőt azonos vagy különnemű párokat is lehet
keresni, bár a transzneműek azért mégiscsak kimaradtak – de
hát nekem nem erre van szükségem. Örülök neki, ha olyan
webáruházat látok, ahol nemcsak Kawasakikat meg Yamahákat
lehet kapni, hanem egy-két Harley is fölbukkan, csak jómagam

nem akarok motorbiciklit. Szóval erre a részre beírtam, hogy
majd megbeszélem azzal, akivel.
Piszok részletesen be lehet szabályozni, hogy az ideálom
hordhat-e szemüveget, lehet-e testékszere, mittudomén, van
egy tucat efféle. Engem zavar ez a megfogalmazás, mintha engedélyt kérne tőlem a párom, hogy veheti-e föl a szemüvegét,
pedig hát csak arra kíváncsi az ártatlanom, hogy kidobálhat-e
mi, szemüvegeseket is. Ami tartós kapcsolatnál ugyebár mindegy, nem aszerint választunk párt, hogy szemüveges-e, és ha
húszévesen nem az, aztán hatvanévesen megszemüvegesedik,
akkor nem tesszük lapátra emiatt. Kétféle ember szelektál aszerint, hogy a másik szemüveges-e. Aki szexrandira pályázik és a
szemüveges vagy a szemüvegtelen a fétise, és aki szemüveget
akar eladni.
Kaptam persze értesítéseket, hogy ki mindenki nézte meg az
adatlapomat, sokkal részletesebben ám, mint az Elittársnál,
ahol csak annyit mondanak, hogy „valaki”, aztán ha rohanok
fizetni, majd csak előkerítenek valakit. Ez olyanokat mond,
hogy egy hosszú hajú, sudár, szép fiatal lány nézte meg, fizessek, ha tudni akarom, hogy az kicsoda. Közben kérelmet kaptam Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga felhasználótól,
hogy látni szeretné a fényképeimet, és nini, ő pont egy kopasz,
öreg bácsi és a jobb szeme egészen fenn van akadva.
Adatlap. Nagyon részletes, sőt mintha túl részletes lenne
ezekkel a szexadatokkal, szemüvegekkel, fétisekkel. Nehéz komoly társkeresőnek tekinteni.
Szöveg. Abszolút részletes, mindenhova hosszú szövegeket
lehet írni.
Fotók. Még albumokba is rendezhetők. Viszont ahhoz, hogy
mások lássák is őket, engedélyt kell adni nekik, külön-külön.
Hát nem azért rakjuk föl a képeinket, hogy lássák?
Keresés. Ugyanolyan részletes, mint az adatlap. Csak éppen a
Keresés funkció valamiért mégsem az ideálnak megadottakat
listázza, hanem akit jónak lát, férfiakat is, pedig én nőket kértem. Van viszont részletes keresés, ahol ki lehet tölteni ugyanezeket az adatokat, aztán megkérdezni, hányan felelnek meg
ennek – nekem tizennyolcat adott ki, pedig minimális korlátozásokat adtam. Aztán kilistázott nyolcat. Hogy a többi tíz hova
lett, sejtem. Fizess!

Üzenetek. Előfizetés nélkül is működik.
Ösztönzés. Azt érzem, hogy rábeszélni akarnak a fizetésre,
nem kényszeríteni.
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A hirdetés
A hirdetéssel viszont csak baj van. Mivelhogy link. Szívesen
bemásolnám én a szöveget is, csak nincs hová. Pár száz betűt
engednek a sablonok, merthogy sablonos emberek sablonos bemutatkozásaira szánták őket. „Szeretek sétálni a holdfényben
és a röpködő tündérkék táncában gyönyörködni”, írja, remélve,
hogy ettől megakad rajta a szeme valakinek, mert egyébként
egész nap marhákat taglóz. Ezzel nincs is gond, felőlem nyugodtan, csak nekem egypár dolgot a tudtára kellene hoznom a
jelentkezendüszöknek.
• Az Elittárs elutasította a linkemet. Írtam nekik, felmutatták az ÁSZF-et, de abban az áll, hogy üzenetküldők
és netes szolgáltatások linkjei vannak tiltva. Mivel a
LAttilaD.org egyik se, kértem a tiltás feloldását. Elzárkóztak, mert a honlapomon át kapcsolatba lehet lépni
velem. De csak velem. Megállapítottam, hogy ők rettegnek attól, hogy valaki énvelem kapcsolatba léphet az ő
tudtuk nélkül, vagyis ha valaki az ingyenes szolgáltatásukon keresztül megkeres, azonnal át fogom terelni a
beszélgetést bárhová, ahol az Elittárs nem látja.
• A probléma megoldását nem keresik, ez őket nem érdekli. Fizessek, fizessek, fizessek. Nekem tökmindegy,
hogy a hirdetésemet a LAttilaD.orgon olvassák vagy

máshol, például az Elittárson, csak ott nincs hova kitenni. És hadd ne kelljen már az ő féltékenységük miatt huszonegyezer betűt besűrítenem ötszázba, jó?
• Az Iooo szó nélkül elfogadta. Viszont ezt a rovatot csak
fizetővendégek látják.
• A Randivonal kimoderálta, de a kérdésemre adott válaszukból kiderült, hogy a szöveget be tudom másolni az
illetékes szövegdobozba.
• A Love-on egyből betettem a dobozba a szöveget, a
linkkel már nem próbálkoztam.

Napló
Arra gondoltam, pár napig naplót vezetek arról, hogy mit tapasztalok ezeknél a szolgáltatóknál. A hölgyek nevét férfinevekre cseréltem, mert így biztosan nem adom nekik egymás nevét sem. Itt-ott esetleg egy-egy adatot is megváltoztatok.
Február 21.
Elittárs

Megkaptam a mai partnerjelölteket: már csak négyen vannak.
Az imént írtam meg a levelet a cégnek a hirdetésem linkjével
kapcsolatban, de a jelölteket a gép már nyilván órákkal ezelőtt
kiválasztotta; ha holnap is feltűnően kevesen lesznek, sejteni
fogom, hogy azért, mert beszóltam. Nézzük a jelölteket.
• Béla, 47, tanár Pesten. Van egy fia. (Csak engem idegesít, hogy a sablonból sose derül ki, hogy csecsemő vagy
felnőtt? Vagy ez tökmindegy? Valójában a gyerekekről
egyáltalán nincsen rubrika, általában az „amikért hálás
vagyok az életben” rovatban vannak megemlítve szemérmesen. Rubrika arról van, hogy szeretne-e gyereket
– majd ezután. Hogy már véletlenül besikeredett egy,
aki világhírű színész és muzsikus, multimilliárdos üzletember és szabadidejében rákkutató, azt szégyenlősen
el kell hallgatni? Pedig a leírásom minden egyes gyerek

potenciális jövőjéről szól.) A leírásban semmit sem
találok, amitől Béla ne felelhetne meg nekem, hát küldök neki egy mosolyt, ne mondhassa senki, hogy nem
használom ki a legvégsőkig az Elittárs szolgáltatásait.
• Ernő, szintén pesti, főiskolai végzettsége van, a Fidesz
elnöke, miniszterelnök. (Mondtam, hogy egy-két adatot
esetleg megváltoztatok.) Maximálisan semmitmondó
adatlap, az egyetlen konkrétum, hogy kuglizik. (Nem
kuglizik, másik játék van odaírva.) Én életemben nem
próbáltam kuglizni, de nem az a kategória, amihez hozzá se szagolok, még akár meg is tanulhatom, kizáró körülményt nem találok az adatlapon (egyáltalán nincsenek körülmények az adatlapon), hát küldök neki is egy
mosolyt. Ez már kétszer annyi mosoly, mint amennyit
eddig összesen módom nyílt küldeni. És kérek tőle
fényképet, mert csak egy rajzolt fej van ott. Szeretném
látni teljes homályos mivoltában.
• Imre, 50, érettségizett, nem szeretne gyereket, Északnyugat-Magyarország. Az összes lehetséges rubrikába
beírta a kirándulást, itt-ott a wellnesst is, neki nem kellene egy otthonülő tolókocsis. Töröljük.
• Tibor, 47, pesti, főiskolát végzett. A legtöbb rovatot
nem töltötte ki, de a maradékba az úszás és a futás többhelyütt be van írva, neki se kellenék, töröljük.
Kész, elfogyott. Ma már nem tudom mire használni az Elittársat, bámulhatom annak a háromnak az „arcképét”, aki megmaradt (mármint a harmadik az még tegnapról maradt, neki is
küldtem mosolyt, egyébként Zoltánnak hívják, szeretne gyermeket, főiskolát végzett). Úgyhogy ezt az oldalt be is csukjuk.
Iooo

Itt ugye nem lehet végignézni a felkínáltakat, túl sokan vannak.
De valamennyit azért mégiscsak. Karcsi jó magas embereket
keres. Csabi szintén. A harmadik is. Ez valami tendencia? Az
ötödik az, akinél az alapbeállítás van érvényben, neki százcentistől két méter húszig bármekkora férfi jöhet; a korpreferenciájába is beleillek. A haja felsőfokú, a végzettsége kék, a szeme

szőke. (Néhány adatot megváltoztattam.) Vilinek hívják, és
nem találok a kiírt minimumadatok között olyat, ami ne lenne
elfogadható, hát vegyük föl a kapcso… ja, üzenetet nem küldhetek, mert ahhoz vagy fizetni kell, vagy kölcsönös szimpátiát
bejelölni. De szimpátiámat csak akkor nyilváníthatom, ha fizetek vagy megerősítem a profilomat. Akartam, csak aztán mindenféle egyebet csináltam, többek között ezt a cikket írtam,
már huszonkétezer betű. Szóval hogy is megy? Nyitunk egy új
fület az oldalnak, hogy Vili el ne tűnjön, és megkeressük.
Profil megerősítése… csinálnom kell egy képet a 129968-as
számról, amin én is rajta vagyok, avagy magamról, amin ő is
rajta van. Tehát fogok egy szövegszerkesztőt, kiírom bele ezt a
számot állati nagy méretben, aztán odavigyorgok mellé és lefotózom magunkat.
Meg is van, de várjunk csak. „A beküldött képed értékelés
alatt van! (Kb. 1 nap)” Egy nap?! Amikor oda van írva, hogy a
képeket senki sem látja?

Ha ráviszem az egérkét a kis információs ikonra, azt írja ki:
„Az ellenőrzést is egy automatikus rendszer végzi.” Ha két kép
összehasonlítása a számítógépnek mondjuk egytized másodpercét fölemészti, akkor egy nap alatt 8640 darabbal végez.* Naponta ennyien erősíttetik meg a profiljukat? Az egy hónap alatt
egy megyeszékhely teljes lakossága. És ezt minden társkeresőnek csak egyszer kell megcsinálni ezen az oldalon.
*

Másodpercenként tíz darab az helyesen 864 000, nem 8640. Fogalmam
sincs, hogy hoztam össze ezt a hülyeséget. Bocs. (Szivárvány)

Hát Viliről így le kell mondanom, hacsak véletlenül össze
nem futunk holnap is.
Randivonal

Már négyen nézték meg az adatlapomat. Tudom a nevüket, a
korukat, és láthatok róluk egy bélyegképet. Rájuk kattintva –
fizess! Csak hát engem nem érdekel, hogy ki látta az adatlapomat, ha fogalmam sincs, hogy tetszett-e neki vagy bosszúsan
félrelökte. Tehát nézzünk körül a főoldalon.
Őket ajánljuk címszó alatt lesz a fontosabb része, hiszen ők
vannak tudománylagosan Anna Liza, hogy összeillünk. Először
is Antallal, itt lakik a közelben, szép egypixeles szeme van, de
lehet, hogy csúnya, egy pixelből nem derül ki. Viszont legalább
másfél méterrel magasabb pasit keres, mint én vagyok, középfokú végzettséggel, akkor én itt mit akarjak? Ja, hogy lehet,
hogy az őneki nem is annyira fontos? Honnan tudhatnám? Persze, írjak neki és kérdezzem meg. Vagyis fizessek.
Ajánlják Gézát is, aki szintén a városban lakik (lehet, hogy a
gép mást nem is vizsgál?), ez még magasabb pasit keres, mint
az előző. A vallása ateista, de nem hisz benne. Alkalmanként
dohányzik, na, itt érzek ingerenciát azonnal leiratkozni a Randivonal összes szolgáltatásáról.
Február 22.
Elittárs

Igen, ma is csak négy jelöltet adott. Karcsi pesti közalkalmazott, de annyira minimálisan nyilatkozik magáról, hogy láthatóan tűz és víz vagyunk, én már huszonnyolcezer betűt összeírtam arról, hogy a társkereső oldalak mennyire használhatatlanok. Úgyhogy inkább törlöm. Norbi újságíró Pesten, rohanó
életet él, nyilvánvalóan nem illenénk össze. Ehhez képest az
egyezési pontszámunk az eddigi legmagasabb, 106. Ez komoly
probléma ezekben a szoftverekben, hogy van mondjuk huszonhét paraméter, és ha abból nyolc egyezik, akkor az mennyivel

hű de hiperszuper sokkal jobb, mintha csak hét. Aha, csak az a
huszonhét paraméter neki, a gépnek darab-darab, az életben viszont nem egyformán fontosak.
Van Géza, a változatosság kedvéért Pestről, mindenhová beírta a túrázást, nyilván vele sem illünk össze. És Marci, egész
véletlenül Pestről, aki kifejezetten odaírta, hogy pestit keres,
csak ugye a szöveges rovatba, rubrika nincsen erre, úgyhogy a
gép nem tudott ezzel kalkulálni, a négyből egyet ellőtt olyanra,
akinek deklaráltan nem felelhetek meg.
Kész, elfogytak. A listában ott van az a háromfős hömpölygő
tömeg, akiknek küldtem mosolyt, és eddig még nem válaszoltak. Pedig eddigi kapcsolatunk még akár a duplájára is nőhetne,
ha küldenének mosolyt. Akkor az Elittárssal mára végeztünk is.
Iooo

A megerősítést már elfogadták, és nini, Vilit is megtaláltam a
listázottak között. Nem lehetnek sokan. Kinyilvánítottam szimpátiámat, ami inkább kísérleti jellegű, úgy értve, hogy nem ellenszenves ugyan, de főleg azért tettem, hogy lássam, mire jó
az oldal. Választ még nem kaptam.
Akartam küldeni további tetszikeléseket, de vagy égimeszelőket keresnek, vagy drogosok, becsuktam az oldalt.
Randivonal

Remek dolog, hogy ennyi sokféle szempont alapján tud válogatni a gép, van az, hogy kit keres, vannak a „jellemképek”
meg mindenféle – már csak össze kellene ezeket hangolni.
Mert kidobta Kareszt, aki nekem nem felel meg (őszerinte
60%-ban igen, én viszont 100%-ban nem engedek a házba
olyat, aki bagvazik, tüdőbeteg vagyok, fogod?), sőt én se őneki
(azazhogy 40%-ban igen, viszont én 100%-ban nem vagyok 32
és 42 év között, és minimum százhatvan magas se vagyok), deviszontcsakhogyám: tíz jellemképünk megegyezik. Ja, und?
Tíz másik meg nem egyezik meg.

És kidobta Csabát, akinek tényleg minden szempontból megfelelek, sőt ő is nekem. Abszolút totál frankón minden klappol.
Kivéve olyan apróságokat, hogy én már nem növök húsz centit,
és középfokú végzettségem se lesz. Tessék mondani, tényleg
minden egyes párkeresőt végig kell kérdezni, hogy „mommámeg, neked az a százhetven centi tényleg annyira fontos, vagy
csak bejelölted találomra? me’ én stöpszli vagyok”.
Szóval, mucikáim, engem nem az érdekel, hogy Tibi, Karesz
és Csaba jellemképtársak, Károly, Gyuri és Tibi viszont címketársak, és ha a jövő héten kitaláljátok a kortársakat meg a falkatársakat meg a szaktársakat meg a kartársakat, az se fog érdekelni, mert én társat szeretnék. Értem? Minden szóösszetétel-képzési előtag nélkül. Vagy ha muszáj szóösszetétellel, akkor élettársat.
Ebből következően most megnézem Tibit, aki mindkét csoportban szerepel. De öreg vagyok neki és törpe, ő viszont bagózik. Pedig ezt letiltottam! Randivonal becsukva.
Love

Van rulett, ami egyből kidobta Bencét. Küllemre helyes, bellemre semmit sem írt magáról, és csak tizenkilenc éves, ugorgyunk. Robi, drogozik. A következő meg csak huszonöt éves.
Ja, basszus, a rulettnek külön kell beállítani az életkori kritériumot, és még a nemet lehet megadni, arra az esetre, ha valaki
hirtelen heteróból homóvá változna vagy megfordítva. Keressünk egy másik funkciót.
Komoly társkeresők. Ez hátha hasznosabb. Nézzük a legelsőt.
Sarolta. Pesten él és tartós kapcsolatra keres nőt. Ő ugyanis férfi! De banyek, akkor minek tarcsuk az egészet? Akkor kimék
az utcára, megszólítom az első szembejövőt, hellóka, akarsz a
feleségem lenni, a gyermekeim anyja, életem szerelme? ő meg
azt feleli, nem lenne akadálya, csak nem mozdulhatok innen,
mert én egy postaláda vagyok.
Kaptam tőlük egy levelet Őket láttad már? címen, nyolc
hölgyet listáz webcímmel. Megnéztem őket. Zsolt pestit keres.
Ernő egy konzervatív református. Feri nem tartós kapcsolatot
keres, nálam fiatalabbakkal. Norbi szerintem nem társat keres,

hanem pszichiátert. Karcsi drogos. Ricsi nem akar stöpszlit.
Kázmér se akar tartós kapcsolatot.
A legérdekesebb pedig az a felhasználó, aki női fényképpel
szerepel, de közli, hogy ő nem a hölgy, hanem annak az exe, és
orrba-szájba mocskolja, kurvázza a nőt. Nem ez az érdekes;
tudtuk, hogy őrültek mindenhol vannak. Hanem hogy ezt a bűnözőt a szerver betette azok közé, akik engem hátha érdekelnek. És van mindenkinek személyes statisztikája. Az övé szerint kis híján ötezren kattintottak az oldalára, több mint tízezerszer, vagyis átlag majdnem kétszer. Több mint háromezren
nézték meg a képeit, majdnem hétezerszer. Hatvankilencen
flörtöltek vele száztizenháromszor, több mint ezren tetszikelték, negyvenhárman kedvencüknek jelölték, és ezek szerint
vagy senki se jelentette föl, vagy az nem számít, a cég nem
foglalkozik ezzel. Pedig ez rágalmazás. És ez engem hátha érdekel? Decemberben regisztrált, három hónapja, tehát nem az
újonnan jöttek kerülnek ezekbe a levelekbe. Csak úgy sorsolgat
mindenféléket.
Február 23.
Elittárs

Ma is csak négyen érkeztek. Nem lehet mondani, hogy a cég
leterheli a kuncsaftokat. Bálint pedagógus, utazik, jógázik, nem
illünk össze. István pesti, főiskolát végzett, szintén jógázik, a
természet szerelmese, én meg itthon ülök, ővele sem. Robi tanár, rengeteg mindent szeret, amihez én hozzá se szagolok, például bringázni, de nem mondta, hogy ez nélkülözhetetlen, kap
egy mosolyt. Végül Bandi Pestről, ő is nagyon mozgékony, fölösleges kör lenne.
Így most négyen vannak mosolycímzettek. 21-én kettő, 20-án
és 23-án egy-egy, 22-én egy se. További teendő az oldalon nincsen.

Iooo

Rányomtam a Szimpátia ikonra, és megtudtam többek között,
hogy miért nincsen még kölcsönös szimpátiám. „Fontos, hogy
legalább napi 15 felhasználót jelölj be, mivel lehet, hogy akiket
bejelöltél, már komoly kapcsolatuk alakul, és így nem akarnak
mással ismerkedni!” Igen, ez tényleg lehet. De hogy jött ki ez a
tizenötös szám? A valószínűségszámítás szerint ugye ha 50%nak vesszük az esélyt arra, hogy egy adott hölgyet érdeklek, és
kettőt bejelölök, akkor 50% + 50% = 100%, az egyiket teljes
bizonyossággal érdekelni fogom. Szóval ilyen élettől elrugaszkodott számításokat én is tudok csinálni.
Csak jelölni nem, mert mindenki száznyolcvanas pasikat keres. És nem lehet tudni, hogy ez kinek mennyire fontos. De
mondjuk akinek magas kell, annak nyilván nem pusztán a feje
búbja és a talpa közötti minél nagyobb távolság számít, hanem
egy nagy, erős mukit akar, aki fölkapja és megpörgeti a levegőben.
Azért egyet mégis találtam, aki nulla adat alapján nem zárható ki, én sem őneki, küldtem egy tetsziket.
Randivonal

A három „őket ajánljuk” feltűnő tulajdonsága, hogy helybeliek,
ezenfelül totálisan nem felelünk meg egymásnak, tehát ezt a rovatot innentől hanyagoljuk, mert ez kisorsol nekem bárkit, csak
közel lakjon, őt tovább nem érdekli. A RandiVIP rovat érdekes
tulajdonsága pedig az, hogy ha összegyűlnénk dumálni, én lennék a legfiatalabb. De jócskán. Persze ettől még megnéztem
őket is, de akkor is stöpszli maradok, és az itt levő hat hölgy
közül öt jóval idősebbet szeretne (a hatodik nem mondja).
Olyan is van, akinél a három megadott adat közül, hogy milyen
férfit keres, egy se stimmel, Randivoci lelkesen kiírja a nulla
százalékos egyezést, de hogy akkor minek van itt, minek vesztegeti az időmet arra, hogy őt megmutatja, azt föl nem fogom.
A három jellemképtárs viszont fiatalabbat keres, jó magasat
persze ők is. Az egyik katolikusat rendelt. A címketársak ha-

sonlóképpen, az egyik nálam jóval magasabb végzettségű pasit
kért.
Érdekes egyébként, hogy az oldal alján az új fotók között napok óta ott van egy fotó, amire emlékszem, elég jellegzetes arc.
Amikor regisztráltam, már ott volt. Hát hány fotót töltenek föl
erre az oldalra?
Love

Felfüggesztették a tegnap bejelentett felhasználót, bár ez már
igazán nem az én problémám. „Őket láttad már?” levelet ma is
kaptam, nézzük meg. Laci legfeljebb negyvenöt éveset kért, és
bejelölte, hogy fehér legyen, ezek után akkor sem állnék vele
szóba, ha fehérnek számítanám magamat.
Kristóf adatlapja furán kezdődik, azt mondja: „Regisztrált:
régen. Utolsó belépés: régebben.” Szóval be-bejárogatott, mielőtt regisztrált volna, de amikor regisztrált, nem lépett be, és
azóta se. (A helyes megfejtés valójában az, hogy a fejlesztők
soha nem olvasták el az általuk fejlesztett oldalt, és szarnak az
egészre.) Egyébként ő is mindenféle szempontból olyat keres,
aki én nem vagyok, elsősorban nyurga.
Jenő elmagyarázza, hogy ő nem roma, bár annak nézik, de kikéri magának. Persze katolikus.
Tamás is hórihorgasat keres. Péter viszont csak alkalmi ismeretséget szeretne. Ricsi két országgal távolabb él, és csak onnan
keres, naná, majd hazaköltözik egy pasi kedvéért, van is eszében. Viktor kérte, hogy csak a környékéről jöjjenek, és ő meg
két megyével él távolabb. Ráadásul legyen a pasinak legalább
egy gyereke. Enélkül ne is akarjanak semmit.
És végül Zsiga, aki meg se mondta, milyen pasit keres, de
drogozik.

Konklúzió
Az nincsen. Ha lenne, nem lenne optimista. Részemről befejeztem. Mármint ezt a cikket. A társkeresés változatlanul folyik.

2017.04.07.

Fokozatok
– Szia, akarsz beszélgetni?
– Persze, miről?
– Hát én ez és ez vagyok…
Ha egy beszélgetés ennyiből áll és itt van a vége, akkor az garantáltan társkereső oldalon zajlik. Illetve hallgat. Az imént kidobáltam vagy harminc hölgyet az Elittárs-fiókomból, akik legalább egy hete nem válaszoltak, úgy gondoltam, aki ennyi időn
át nem felel, az nem is fog. Egy bő hónapig hagytam őket gyűlni, kisebb gondom is nagyobb volt őnáluk, most már kiszórtam
őket. Egy maradt, akinek négy napja küldtem mosolyt, válaszolni ő se fog, de csak nem dobom ki ilyen rövid időn belül.
A társkereső oldalak használatának három fokozata van.
Alapfok: időpocsékolás. Középfok: idő- és pénzpocsékolás.
Felsőfok: többszörös pénzpocsékolás. Nem, nem fogom az
Elittárs-előfizetést meghosszabbítani, szeptemberben lejár és
kész, soha többé. Törlöm is a fiókot, nincs ennek értelme.
Mindenki túrázik, utazik, kirándul, hegyet mászik, sziklát mászik, falra mászik, nincen mászik. Aki nem írja kifejezetten,
hogy ő egy extrém sportoló, annak küldök egy mosolyt vagy
egy üdvözletet, de húszból egy méltat válaszra, annak a fele
korrektül és világosan megírja, hogy nem engem keres, a másik
felével eljutok odáig, hogy persze hogy akar beszélgetni, aztán
soha nem teszi meg. Közben a net legkülönbözőbb csücskeiben
teljesen normálisan szót értek emberek ezreivel, nőkkel is, de
itt mindenki hallgat, mint a csuka. Meg is értem, az Elittárs
műtőhideg, jégsteril felületére az ember belépni se akar, nemhogy beszélgetni rajta. De az Iooo meg olyan zilált, szedett-vedett, ott meg azért nem akar az ember lenni, a Love.hu még inkább, az emlékeztet egy kilencvenes évekbeli „Robika vagyok,
nyolcvanban születtem és vannak jó linkek az oldalamon” honlapra. Még a Randivonal külseje elfogadható, csak őhelyettük
meg nekem kell dolgoznom, ömlenek belőle a jelöltek, akik a
mindkettőnk kitöltötte rubrikák szerint egyértelműen és világosan nem felelnek meg. A másik kettővel is így van, egyedül az

Elittárs nem ömleszt hölgyeket, akikről a gép is meg tudná állapítani, hogy alkalmatlanok (például húsz kilométeren belül
keresnek társat, innen hatszáz kilométerre), az nem ömleszt
senkit, naponta átlag négyet nagy keservesen ki kegyeskedik
nyögni. Ha a négyezer forintomért napi négy hölgyet mutat fél
éven át, akkor közel hat forintért méri darabját. Ennek nyolcvan százaléka kiesik, mert én nyomi vagyok, ők meg szenvedélyes hegymászók, a maradék 144 hölgy már 29 forintba kerül.
À. Nem jó üzleti modell, ezt a négyezer forintot keresték rajtam és kész, de ha lenne kivel kommunikálni az oldalukon, szívesen kifizettem volna ennek a sokszorosát, ha megtalálom náluk az Igazit.
Valamikor esetleg majd körbenézek, hogy van-e még valahol
valami használhatatlan társkereső, hátha nem fogtam ki pont a
négy legszörnyűbbet és akad még rosszabb is. Egyébként az se
jó üzleti modell, hogy telerakjuk az oldalt hasznosnak tűnő
funkciókkal, aztán mind egy szálig letiltjuk, amíg nem fizet a
madár. A guglipléjen is akadnak programkák, akik mindenféle
hasznos dolgot ígérnek, de úgy bekorlátozott mindent a dev,
hogy esély nincsen kipróbálni a programot, ilyenkor viszont
nem az van, hogy rohanunk megvenni, hanem kivágjuk az appot a réti halálba, és letöltünk egy másikat, amelyik néha, nini,
hatvanötször többet tud és minimálisak a korlátok vagy egyáltalán nincsenek is. Néha elég gyakran.
Ugyanez van a párkereső oldalakkal. Ha nem tud a madár
még egy levelet se írni, akkor nem veszi meg a fizetős szolgáltatást, illetve de, egyetlenegyszer az életben, mármint az összes
ilyen oldalon együttvéve, aztán soha többé, hanem egyszerűen
nem ír levelet. És ha ez használhatatlanná teszi az egész szolgáltatást, márpedig nyilván, akkor nem használja. Az egy dolog, hogy a madár akkor hogyan talál magának párt, mert ezeken akkor se, ha megveszi a fizetős szolgáltatást. Viszont ami
fontosabb, hogy elmarad a céges barbecue-parti, mert csökken
a profithozam és ki lettünk rúgva.

2017.04.13.

Indokok
Rányomtam, hogy meg akarom szüntetni „prémium” tagságomat az Elittárson, már ha ez a megnevezés bármi értelemmel
bír. Akár a prémium, akár az Elittárs. Erre ezt kapom:

Négy opció, amiből egyet lehet választani. Túl kevés partnerjelölt lép velem kapcsolatba – ez stimmel, egészen pontosan
hárman azt írták, hogy nem engem keresnek, és az összes többi, akit megkerestem, hallgat, mint a csuka. Nem mintha olyan
sokan lennének. A partnerjelöltek nem felelnek meg az elvárásaimnak? Hát nem. Tetszik tudni, én egy otthonülő nyomi vagyok, aki nagyjából boltba jár meg orvoshoz, időnként máshova is menne szívesen, ha lenne sofőrje, de csak időnként, és
olyan helyekre, ahol dóga van. Itt meg mindenki túrázik, sportol, túrázik, sportol. Nyilván nem szórtam volna ki az ablakon
négyezer forintot, ha Sporttárs.hunak hívnák a céget. Túl kevés
partnerjelölt töltött fel fényképet? Igen, túl kevés. Mondjuk a
kétharmada annak az édeskevésnek, aki van. Túl kevés partnerjelöltet kapok? Abszolúte. Már csak kétnaponta jártam be,
hogy legalább hét-nyolc darab összejöjjön, pedig annyira kiszélesítettem a kört, amennyire csak lehetett, már ami kör itt egyáltalán van. És aki egy kicsit is eltért a szabványtól, hogy hétfőtől szerdáig hegyet mászik, csütörtökön maratont fut, pénte-

ken súlyemelő világbajnok, hétvégén a cirkuszban elefántokat
emelget, annak rögtön küldtem mosolyt vagy üzit. Válasz nuku, három kivétellel.
Van még négy kérdés, de valójában a négy kérdésre összesen
egy darab választ lehet adni. (Szavazzon ránk és teljesítjük három kívánságát, cserébe levágjuk az ön egyik általunk választott testrészét! Akarja? Igen/Nem!) Úgyhogy azt választottam,
hogy a jelöltek nem felelnek meg, erre rám sikolt, hogy akkor
módosítsam a keresési feltételeket, mert egy élettelen tárgy,
aminek fogalma sincs, hogy miről van szó. Mármint nem a
szoftver, hanem aki írta. Nem módosítom, erre zaklatni kezd,
hogy erről a sok mindenről én most tényleg istibizi le-e akaroke mondani-e, mert csakis fizetős tagként üzenetet ugye írhatok,
amire nem jön válasz, megnézhetem a fényképeit azoknak,
akik nem fognak válaszolni, megnézhetem, hogy ki látta az
adatlapomat, ami aztán a legtökéletesebben érdektelen, ha egyszer soha nem fogom megtudni, hogy mit szólt hozzá, kapok
napi húsz további jelöltet (csak nálunk, csak egyedül önnek,
akár fél liter benzint is vásárolhat!), kapok értesítést, hogy elolvasták-e az üzeneteimet, amikre nem válaszolnak, és van mobil
funkció is, ami egyébként jóval kevesebbet tud, de mivel maga
az oldal nem alkalmas használatra, tökmindegy.
No, felmondtam. Négy kilenc kétezertizenhetedikétől felmondódik, ami valószínűleg nem április kilencedikét jelent, hanem szeptember negyedikét, bár ezek után teljesen mindegy.
És kaptam egy levélkét, amiben rettentően sajnálják, írjam meg
a sikertörténetemet.
Ez volt az.

2017.04.30.

Tényleg, miért is

Ennyi idő után már elgondolkodtam, miért is adom én meg
(aránylag ritkán), hogy miért szeretném törölni a partnerjelölteket. Amikor megadom, akkor azért, mert a) küldtem neki mosolyt, üzenetet, válasz nuku, fújja föl magát, elemi udvariasság,
hogy visszaírok, hahóka, láttalak, nem érdekelsz, b) nincs arcképe, a mondandóját legfeljebb hat szóba sűrítette, tehát kamuprofil. Szóval én ezért adom meg. A rengeteg túrázó sportolóra
nem vesztegetek szót. De vajon ők miért kérdezik?
Van egy tippem. Valahogy így zajolhat. Évente egyszer bejön
a titkárnő.
– Főnök, megvannak a partnerjelölt-törlési eredmények.
– No halljuk.
– Nem reagált az üzenetekre: huszonegy százalék. Nem rendelkezik fényképpel: huszonkét százalék. Túl nagy távolság: ti-

zennyolc százalék. Nem megfelelő profil: huszonkét százalék.
Sértő leírás: tizenhét százalék.
– Köszönöm, Gizike.
– Nincs mit, főnök.

2017.05.09.

Sikerterv
Bocs, hogy folyton az Elittársat csesztetem, de találtam egy oldalrészt a mobilos változatban, ami a PC-sből mintha hiányozna: van tanácsadás is. Éspedig abban van ám sikerterv. Ebből
tudtam meg, mi az, amit egész idő alatt rosszul csinálok.
Aki egy hozzá illő társra, hosszú távú párkapcsolatra vágyik,
az ELITTÁRS „Matching” módszerének segítségével gyorsan
elérheti a célját. Tudni szeretné, hogyan kezdjen neki a társkeresésnek az oldalon? Az ELITTÁRS sikerterve nyolc lépésen
keresztül kíséri végig a társkeresés különböző fázisain. Ebben a
szekcióban hasznos tippeket olvashat a személyiségteszt kitöltésétől kezdve a tökéletes profilkép kiválasztásán és a kapcsolatfelvételen keresztül az első találkozón át egészen az utolsó
lépésekig. Hagyja, hogy végigvezessük a siker útján és találja
meg éltre szóló társát lépésről lépésre!
Túl azon, hogy a szöveg úgy
van legyártva, hogy voltaképpen
a sikeres menedzser bármely
vállalkozására alkalmazható, legyen az bizniszbefektetési tárgyalásportfólió vagy élete szerelmének megtalálása, szeretnék
szólni, hogy a tökéletes profilkép itt van jobbra. Csak én nem
így nézek ki.
A társkeresésnek nincsenek fázisai, meldigehorzám jelentem. Ami itt le van írva, az az
Elittárs használatának nyolc lépése. Hogy mi a különbség a

társkeresés és az Elittárs használata között? Hasonlóság az van:
mindkettő tökéletes kudarc. Különbség, az is van bőven.
Mondjuk ha a társkeresést ahhoz hasonlítom, hogy elmenni
Debrecenbe pulykakakast venni, akkor az Elittárs használata
olyan, mint elindulni Debrecenbe pulykáért, az első sarkon
rossz irányba kanyarodni, egy darabig tévelyegni az út első
kilométerénél, aztán feladni az egészet, pulyka nem lesz.
Szóval az első lépés, hogy töltsem ki a személyiségtesztet.
Hogy föl tudják ők az én személyiségemnek térképezni az ő jegyeit. Azért mondjuk érdekes dolog, hogy nekik kétszáz kérdésre van szükségük, én meg térképeztem már föl személyiséget, nem is egyet úgy, hogy egy árva kukkot még nem beszéltünk, amikor már meglehetős elképzeléseim voltak az illető
személyiségéről, és nini, amikor elkezdtünk beszélni, az derült
ki, hogy tényleg úgy van. De megértem, hogy neten át csak így
megy. Nyilván ha nem neten át csinálnák, ők is sikeresebbek
lennének, jó emberismerő emberek leülnének a keresöncökkel
beszélgetni, és ennek alapján ötvenkilencszer több infót tudnának feldolgozni, csak ahhoz ugye kellene egy iroda, oda el kellene zarándokolni, ezt sokan nem vállalnák, de ennél is nagyobb baj, hogy a váróteremben találkozhatnának az ellennemű
keresöncökkel, és a végén még megtetszenének egymásnak,
márpedig az Elittárs retteg attól, hogy a keresöncök meglássák
egymást, annak a napi három darabnak a kivételével, akik feléről mondjuk fénykép sincsen, és egyharmada kamureg. Föltéve, de nem megengedve, hogy a másik kétharmada nem az.
Mindazonáltal:
Sokszor hajlamosak vagyunk a könnyebbnek és egyszerűbbnek látszó megoldást választani, főleg akkor, ha kellemetlen
kérdésekről van szó. Nem igazán sportos testalkatú és szégyelli
azt? Akkor sem érdemes azt a választ megjelölni, hogy Ön
sportrajongó és a rendszeres testmozgás nagy szerepet játszik
az életében. Gondoljon arra, hogy így valószínűleg olyan partnerjelölteket ajánlunk majd Önnek, akik valóban sok időt fordítanak a sportolásra és ez akár már az első találkozáskor is csalódottsághoz, félreértésekhez vezethet. Éppen ezért legyen
őszinte önmagához és mindig a valóságnak megfelelő választ
adjon.

Szégyelli a rohadalom rosseb, az én testalkatomat kizárólag
Szentes Mihály teherautó-sofőr szégyellheti. De ő nagyon. De
anyám borogass, el tudja azt képzelni az olvasó, hogy én azt
adtam meg, fültől fülig tolókocsisan, hogy sportrajongó vagyok
és a rendszeres testmozgás nagy szerepet játszik az életemben?
Miközben utálom a sportot, mindig a Dóra Kriszta tizenötmilliós futószéke jut róla eszembe, amit akkor kapott, mit bánom
én, kitől, amikor mi a tíz körmünkkel kapartunk össze hatmilliót egy négy és fél milliós kocsira, mert busz nekünk nincsen;
meg a heyseli vérengzés meg a zsidózás a stadionokban. Szóval utálom a sportot, hát nem adhattam meg olyanféléket, hogy
rajongok érte és rendszeresen testmozgok, örülök, hogy élek.
De ömlenek belőle a túrázók, sportolók, sportolók, túrázók!
Több mint kilencven százalék! Akkor mit akar nekem itt a jótanácsaival, ha a saját programját nem tudta tisztességesen megírni?!
Fogalmazzon igényesen, írjon kerek, egész mondatokban
Hát ezt a keresöncök túlnyomó része nem teszi. Ha valamelyik igen, arra már külön ezért fölfigyelek. De így töltik az
adatlapok háromnegyedét (következő oldal).
Aztán megtudhatom, mi a sikeres adatlap titka. Szerintem az,
hogy a főszámítógép őméltósága ki kegyeskedjen az embert
sorsolni, mert ha ez megtörténik, akkor látni fog az illető
hölgy, és mivel nyilván ő is csak napi három darabot kap, alaposan meg fogja nézni az adatlapot.
Az internetes társkeresés során mindig az első benyomás a
döntő: ha a lehetséges partner szimpatikusnak találja Önt,
minden bizonnyal fel is veszi Önnel a kapcsolatot! Ezzel
szemben ha unalmasnak tartja az adatlapját, már kattint is a
következőre.

Mármost engem az emberek, megmondva az őszintét, általában szimpatikusnak szoktak találni. Ezt le tudom rajtuk venni.
Úgyhogy tessék választani, melyik eset áll fenn: az Elittárs jégfagyos ketreclégkörében még az ilyen vigyori pofákon se akad
meg senki szeme, mint jómagam, vagy még soha a büdös életben az adatlapomat márpedig ki nem sorsolták. A négyezer forintomért, ugyebár.

Nyert! Tényleg a b) válasz kelti föl az ember érdeklődését, és
az adatlapokat kitöltő hölgyek melyik választ alkalmazzák?
Hát persze hogy az a)-t. Egyébként milyen érdekes, hogy pont
a sportot sikerült példának föllelni kapásból.

Adatlapja folyamatos formálásával azt tudatosíthatja a Partnerjelöltjeiben, hogy Ön még mindig nagy érdeklődéssel és elszántsággal keresi az elvárásainak megfelelő társat!
Ezt viszont akkor gondoljuk át még egyszer, gyerekek, mert
ez a mondat akkora zöldség, hogy salátaöntet kell rá. A folyamatosan formálódó adatlapoknak a Facebooktól a Love.hun át
a Lugnetig bárhol van értelmük, csak pont nem az Elittárson,
ahol mindenki egyetlenegyszer megkaphatja az ember adatlapját a sorsolásban, akkor pár napig esetleg ott tarcsa a készletben, várva, hogy az illető válaszol, de az illető természetesen
nem válaszol, és akkor kidobja az ember. Hogy közben változott az adatlapja? Nem tökmindegy, ha úgyse válaszol?
Egy baráti társaságában, vagy családi ünnepen készült közös
fényképpel szeretné meggyőzni Partnerjelöltjeit arról, hogy Ön
például mennyire társaságkedvelő? Kifejezetten nem javasoljuk Önnek, hogy csoportképet válasszon! Hiszen nem a családja vagy a barátai szeretnének társra találni, és a képen szereplő
további személyek elvonhatják Önről a figyelmet.
Az a figyelem nem létezik, de amúgy szerintem remek ötlet,
csajszi fölrak egy képet, amin a barátnőivel vigyorog a strandon, „én vagyok a kék bikinis jobbról”, aztán jönnek a megkeresések a pasiktól, „szia, ari vagy, de balról a sárga bikinisnek
megadnád a számát?”, csajszi pedig mindegyiket továbbítja, és
ahogy a barátnői sorra párt találnak, mindegyiktől bevasalja a
négyezer forintot!
Nagy érdeklődéssel olvasta az egyik Partnerjelöltje adatlapját
és szívesen megismerné, de bizonytalan és nem tudja hogyan is
vágjon bele? Különböző területeken dolgoznak, nincs közös
hobbijuk, amelyek esetleg a beszélgetés témájául szolgálhatnának?
Akkor miért akarnék vele megismerkedni, mucikám? Az
adatlapokon tökéletesen semmitmondó blablázások vannak, annak alapján senkivel se akar az ember megismerkedni, csak rányomjuk a mosolyt arra a heti három darabra, aki nem tökéletesen elfogadhatatlan. Ha valaki éntőlem totál különböző területen dolgozik, nincs közös hobbink se, akkor mi a röcskörödött
hózentrógerért akarnék vele megismerkedni? Szép a pofija?
Mennyémá!

Egyszerűen küldjön egy mosolyt! A mosoly egy apró üzenet,
amellyel érdeklődését fejezheti ki. Az első lépés az ismerkedéshez! Tudassa a mosollyal, hogy szimpatikusnak találja az illetőt és egyben hívja fel magára a figyelmét!
Tudattam a mosollyal, de a mosoly is közönyösen reagált.
Ha a másik fél is szimpatikusnak találja Önt, a mosolyból nagyon gyorsan egy izgalmas kapcsolat alakulhat ki!
Sőt eközben akár megnyerhetem a lottóötöst és akár a kertemben landolhat a Nagy Kék Ufó! Most így egymás között,
Elittárs-gyerekek, nem érzitek nagyon szánalmasnak ezt a rengeteg hamukázást, amivel azon izzadtok, hogy eladjátok az eladhatatlan szolgáltatásotokat? Nem kéne inkább váltani dinynyére?
Ja, most is azt árultok, nem szóltam.
Első lépésben küldhet „Öt kérdést”, amelyeket, egy több mint
50 kérdést tartalmazó listából választhat ki. Második lépés lehetővé teszi az Ön számára, hogy elvárásait, azaz Ellenszenves
és Rokonszenves tulajdonságokat küldjön partnerének. Válaszszon egyszerűen 10 Ellenszenves és 10 Rokonszenves tulajdonságot a megadott listából és ossza meg azokat Partnerjelöltjével, ezzel is jobban megismerve egymást.
Jesszus, ilyen van, és én mostanáig nem vettem észre? Vagy
ez csak a Német Változatban van, azért kezdődik Minden
Nagybetűvel? Hát ha tudtam volna, hogy van ilyen Szolgáltatás, a büdös Életben hozzá nem nyúltam volna, hát Hülye vagyok én, hogy ne tudjak értelmes Kérdéseket megfogalmazni
Embereknek, akik Szóba állnak velem? De nem állnak!
ELITTÁRS tipp: Az első üzenet írásakor hivatkozzon egy
adatlap bejegyzésre, vagy egy, a másik fél által közölt információra, ezzel is rámutatva arra, hogy igazán felkeltették az érdeklődését!
De akkor se válaszol, fogod?
Természetesen egyszerűen hátra is dőlhet és várhatja, hogy
mi fog történni. Talán ír valaki Önnek, akit Ön is szimpatikusnak talál. Különösen a nők körében kedvelt várni arra, hogy a
másik fél tegye meg az első lépést. Ez természetesen sokszor
romantikus és ősi, megszokott férfi-női kapcsolatokra vezethető vissza, de ne feledjük, hogy így a saját esélyeinket is korlátozzuk. Mi van akkor, ha az „Igazi“ is ugyan ezt a „taktikát“

követi és visszahúzódva várja, hogy valaki őt is „megszólítsa“?
A válsz egyszerű: Elkerülik egymást!
Fáradtok már, csibéim, egyre több a helyesírási és gépeléshiba, igen, igazatok van. És a hátradőlés és a várás, hogy mi fog
történni, azt márkanévvel úgy hívják, hogy Elittárs.
Alkalomadtán előfordul, hogy egy küldött mosoly vagy üzenet viszonzatlan marad. Tegye a kezét a szívére: Ön minden
üzenetre reagált, amelyek a postaládájában landoltak? Éppen
ezért egy elmaradt válasz ne keserítse el Önt és ne vegye azt a
szívére!
Igen, my little cunci squirrels, én minden üzenetre reagáltam,
amely a postaládámban landolt, ugyanis én még tudom, mi a
számbeli egyeztetés, és alkalmazni is tudom rendeltetésszerűen. Bocs, hogy nem tettem a kezemet a szívemre, de fél kézzel
nem tudok jól gépelni. Mármost az, hogy a küldött mosolyom
vagy üzenetem viszonzatlan marad, nem alkalomadtán fordul
elő, hanem az esetek 99%-ában. Egy százalék azt feleli, hogy
nem érdeklem.
Annak, hogy a Partnerjelöltje nem lépett Önnel kapcsolatba,
számos oka lehet. Talán a világról és a szabadidő eltöltésről alkotott véleményeik nem egyeznek meg, vagy éppen egy másik
felhasználóval került közelebbi kapcsolatba, de az is lehet,
hogy Ön egyszerűen nem az ideálja.
Én tudok egy jobb indokot. Az Elittársra regisztráló nőknek
éppúgy villámgyorsan elmegy a kedvük ennek a karhidai jégbe
fagyott rendszernek a használatától, mint nekem, és egyszerűen
soha nem szereznek róla tudomást, hogy valaki kereste őket.
Ne azon keseregjen, hogy miért nem léptek Önnel kapcsolatba, hanem ismerkedjen tovább, hiszen az Igazi vissza fog írni!
Ebben biztos vagyok, mert enélkül nem derül ki, hogy ő az
Igazi. Csak nem az Elittárson fog visszaírni.
Az internetes társkeresés során előfordulhat, hogy a kezdeti
lelkesedése alábbhagy és már nem okoz akkora izgalmat Önnek az újabbnál újabb Partnerjelöltek megismerése.
Hát ennél kisebb izgalmat már nem okozhat.
Ez főleg akkor következhet be, ha azt érzi, hogy a siker elmarad és helyette csak kudarc, elvesztegetett idő a társkeresés
eredménye.

„Ha”? Láttátok ti már a szolgáltatásotok eleven felhasználóit,
a magatok által projektált képzeletlényektől eltérőeket?
Ha így érzi, kapcsolja ki a számítógépét! Olvasson könyveket, kapcsolódjon ki a televízió előtt, töltődjön fel sétálás közben, találkozzon a barátaival és ne érezze az online ismerkedés
kényszerét! Csak akkor jelentkezzen be újra, amikor ismét kíváncsi, hogy kik látogatták meg az oldalát és milyen üzeneteket
kapott.
Szeretnétek, mi? Akkor eltennétek a négyezer forintomat és
nem kéne érte adni semmiféle szolgáltatást, mert nem lépnék
be soha többé. Nyugi. Lejár a félév és végeztünk.
Ugorgyunk. A sikerterv később science fictionné változik: az
első találkozásról is beszél. Mármint nem az a sci-fi, hogy párjelöltek találkozhatnak, hanem hogy párjelöltek jöhetnek létre
az Elittárson.
Végre elérkezett a várva várt nap! Számos üzenetváltás, telefonbeszélgetés után végre sor kerül az első randevúra! Balázs
nyugtalanul mocorog a székében, hol-hol az órájára pillantva.
Néhány perc múlva Dórának is meg kell érkeznie. De vajon
hogy néz ki az életben? Annyi fényképét látta már, na de az
mégsem a valóság! Talán az eddigi beszélgetések is csak azért
voltak annyira önfeledtek és szórakoztatóak, mert az internet
névtelenségébe burkolóztak?
Balázs az asztalnál ülve egyre idegesebbnek tűnik. Feszülten
a bejárat felé tekint, majd minden egyes ajtónyitásra összerezzen. Szinte észre sem veszi, hogy az idegességtől reszket a térde, feszülten rágja a körmét és az első izzadságfoltok is megjelentek az ingjén. Tényleg ilyen benyomást akar kelteni Balázs
az első találkozó alkalmával?
Ingén. Így mondják. Nem merted leírni, mert az előző csajodat Ingének hívták, de így mondják. Nektek, aranybogarak, a
leghalványabb sejtelmetek sincsen, milyen egy első találkozás
azzal, akibe szerelmesek vagyunk, de még csak távközlésből
ismerjük. Nekem volt két és fél ilyen első találkozásom; az
egyik csak félig volt ilyen, mert az első előtt már találkoztunk
személyesen, csak negyedszázaddal korábban. Sejtelmetek sincsen, milyen az. De nektek akkor se fogom elmesélni, ha ti fizettek nekem négyezer forintot.

És vannak a sikerterv mellett vélemények is, csupa lelkes,
boldog ifjú szingli (nyolc vélemény van, de abból hetet egyes
számban írtak), akik teljesen el vannak ragadtatva az Elittárstól, micsoda nagyszerű, kiváló fickók, akik ilyen remek szolgáltatást csináltak, juhé, hajrá!
Nem akartam lemaradni mögöttük, én is begyűjtöttem egypár
véleményt erről a cikkről, olyanoktól, akik névvel, címmel vállalták szavaikat.
„Remek cikk, egyszerűen nem tudtam letenni, három napja
megállás nélkül olvasom újra meg újra!” (József, Veszprém
megye)
„Óriási cikk, szenzációs, könnyeztem, amikor vége lett és
nem olvashattam tovább! Még, még!” (János, Budapest)
„Ez az! Jól megmondta az Elittársnak! Grab them by the pussy!” (Donald, Washington)
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Társkeresési tanácsok
hölgyeknek
„Hol érzi jól magát? – Egyiptomban.” Ezt most láttam az Elittárs egyik felhasználójának oldalán, és természetesen töröltem
az illetőt. Nem áll ugyanis szándékomban Egyiptomba utazni,
pláne nem költözni, viszont azt sem akarom, hogy olyasvalaki
éljen az oldalamon, aki hiába sóvárog Egyiptom után.
Tessék? Hogy az nem is volt fontos? Hogy egyszer tetszett
járni Egyiptomban, és jól tetszett ott magát érezni, bár utólag
meggondolva a társaság volt olyan, akikkel bárhol jól érezte
volna magát? Hát akkor ezt kellett volna odaírni, kezicsókolom! Mit tetszett gondolni, miről fogják a párkeresők megítélni? Abból, amit odaír. Ha olyan elvárást ír oda, amit nem tudnak vagy nem akarnak teljesíteni, akkor szó nélkül továbblépnek. Ha az igazából nem is fontos, akkor miért azt tetszett odaírni?

„Ha kívánhatna valamit, azt szeretné, hogy: Világbékét. Végtelen szeretetet és egészséget a föld minden lakójának.”
Hát részemről nincs akadálya, ha egymásra találunk s boldog
család leszünk, azonnal megszervezem. Ezt minek tetszett odaírni? Mihez kezdjek én ezzel? Ebből Önt meg lehet ismerni?
„Ha kívánhatna valamit, azt szeretné, hogy: Megtaláljam a
párom.”
Igen, ezt gyanítottuk. A párkereső oldalak összes felhasználója ezt szeretné, ezért regisztráltak. Akár előre oda lehetne
nyomtatni. Azt akarta sugallni, hogy Önnek nincsenek vágyai,
elképzelései, tervei? Kérem, ahogy gondolni tetszik. Én viszont
egy emberi lényt keresek, ezért a törlőgombot használom.
„Így tölti legszívesebben a szabadidejét: utazás,színház”
Van egy csodálatos találmány, amit a társkereső oldalak adatlapjainak kitöltésénél szabadon lehet alkalmazni, de sokan nem
élnek vele. Pedig az összes ilyen cég ingyenes szolgáltatásként
biztosítja. Úgy hívják: mondat. Fantasztikus hatásokat lehet vele elérni. Ha Ön ezt a cikket idáig elolvasta, észrevehette, hogy
mondatok alkotják. De megpróbálhatjuk a másik módon is.
párkeresés, szerelem, család, gyerekek, szabadidő, szarvasbogár, együttélés, házasság, szex, boldogság
Most pedig gondolatolvasás következik. A lista olvastán ön a
következőket gondolja, tetszőleges sorrendben:
– ez dögunalom;
– mindenki ezeket sorolná föl, aki ilyen oldalra regisztrál;
– de mit keres benne a szarvasbogár?
Tessék megfogalmazni, hogy Önök kicsodák-micsodák, mondatokban, ameddig a terjedelmi korlát engedi, azért csinálták
azokat a szövegdobozokat, hogy írjanak beléjük. De ne általánosságokban, hogy a család a fontos meg a szerelem. Ezt már
tudjuk abból, hogy egyáltalán regisztráltak. Ha semmit se látunk, amiben Önök különböznének az oldalon levő többi
hölgytől, mitől választanánk pont Önöket?
„Így tölti legszívesebben a szabadidejét: tánc, kirándulás, zenehallgatás, biciklizés, jóga.
Így tölti legszívesebben a napját: kirándulás, biciklizés, séta,
jóga.”
Igen, felfogtuk, hogy kirándulás, biciklizés, jóga, kirándulás,
biciklizés, jóga, kirándulás, biciklizés, jóga. Sokan ugyanazzal

(nem ritkán egyetlen szóval, mondjuk a zenehallgatással) töltik
ki az összes rovatot. Akkor minek vannak rovatok? Be akarta
mutatni, hogy az Ön gondolkodása egysíkú, Önt két-három
dolgon kívül semmi sem érdekli? Sikerült. Mit, hogy nem így
van? Akkor miért nem úgy írta, ahogy van?
„Amin mindig tud nevetni: A humoron.”
Ön szenzációsan eredeti és kreatív. Hozzám jön? A világban
található összes dolog közül Ön pont a humoron tud nevetni.
Úgy érzem, annyira jól megismertem Önt, hogy teljes jellemrajzot tudok adni Önről. Ön szereti a napsütést, a virágokat, a
lenge tavaszi szellőt. Szeret jókat enni, szeret lustálkodni az
ágyban, szerelmeskedni, és ha kimegy az esőbe, akkor szerintem Ön vizes lesz.
„Ezt keresi a párkapcsolatban: Szikra”
Sajnos ha Ön acélos jellem, megeshet, hogy a pasi tapló lesz.
Sokan említik a gyerekeiket, persze legalább a rovatok felébe
beírva őket, mintha egy említésből nem fognánk föl. Persze a
gyerekek nagyon fontosak. Éppen ezért nem ártana elárulni róluk valamit: körülbelüli létszámukat, ha egynél többen vannak,
és a körülbelüli életkorukat. Ha Ön húszéves, akkor lehet sejteni és remélni, hogy a gyerek maximum óvodás, de negyvennegyvenöt éveseknek ugyanúgy lehetnek ötéves gyerekeik,
mint huszonöt évesek. Némelyik társkeresőn van rubrika annak
feltüntetésére, hogy a gyerekeink velünk élnek-e. Ez is már egy
infó. Az életkort azért tartom fontosnak, mert ebből már információt kapunk a gyerekek lényegesebb tulajdonságairól. Van,
akit zavar a gondolat, hogy összeköltözzön egy nővel, akinek
óvodás gyereke van, aztán még másfél évtizeden át eltartsa és
nevelje más gyerekét – de lehet, hogy az Ön gyereke egyetemi
tanár, csak a párkeresők semmilyen információt nem kaptak erről. Más férfi viszont éppen ellenkezőleg, kicsi gyereket szeretne, akit ő nevelhet föl – és kissé csalódik, amikor némi ismerkedés után derül ki, hogy az Ön kicsi gyerekének jól menő hentesüzlete van.
Nem kell azt írni, hogy tizenhárom, ha attól tart, hogy ezzel
kiadja a gyerek legféltettebb titkát. Ált. isk. felső tagozat. Már
ez is egy infó.
Ha öt kiskorú gyereke van, akkor Ön olyan férfit keres, aki
örül öt kiskorú gyereknek, különben pokollá teszik mind a he-

tük életét. Ez esetben azt javaslom beírni: „öt kiskorú gyerekem van”. Ne tartson attól, hogy ezzel elriasztja a férfiakat. Ön
igenis el akarja riasztani mindazokat a férfiakat, akiket ez elriaszt, mert semmi kedve hatvan férfival találkozni cukrászdában
és félórás beszélgetés után elrebegni, hogy hát Önnek öt kiskorú gyereke van, aztán nézni a férfi hátát, amint iszkol kifelé. Ön
azt akarja, hogy aki emiatt eliszkol, az eleve meg se keresse
Önt, hiszen ezzel megspórol hatvan cukrászdai vallomást, harminc cukrászdai cechet (szerencse, ha a férfiak felének eszébe
jut, hogy elpárolgás előtt fizessen), nem teszi tönkre hatvan sütivel a vonalait és több ideje jut öt kiskorú gyerekére. Viszont
aki öt kiskorú gyerekre vágyik, az pont Önt fogja megkeresni,
és Ön azt akarja, hogy pontosan az keresse meg Önt.
És amint a párkereső szolgáltatók is tanácsolják: tessenek
kezdeményezni. Nem élünk a tizenkilencedik században, amikor a hajadon a leányszobában várta szívdobogva, hogy jöjjön
a gavallér, aztán amikor a lánykérés már megvolt a férfiszobában, megállapodtak a hozományról és minden üzleti vonatkozásról, akkor jöhetett elő az árucikk és rebeghette zsemlesütve,
hogy milyen megtiszteltetés lesz a szabóműhellyel és ezer tallérral egyetemben az úr tulajdonába átmenni. Ez már szerencsére nincs. Mégis, én eddig szétküldtem jó pár tucat mosolyt,
üzenetet vagy amit az adott szolgáltatónál lehetett, de én a hölgyektől eddig összesen egyet kaptam. Nemcsak az urak akarnak párt találni, Önök is. És tessék válaszolni, ha viszont az
urak kezdeményeznek. Akár azt, hogy „bocs, de nagyobb fülűt
keresek”, „sajnálom, de hűtőszekrény-nagykereskedésem van,
nem szívesen költöznék a Spitzbergákra”, mindegy, mit, ha
nem tetszik az illető, a világért se kell azt mondani, hogy tetszik, tessék csak nyugodtan elutasítani. De válaszolással és
nem hallgatással. Mert attól elkedvetlenedik és hagyja az egészet a csodába. Mint én. Viszont az a férfi, akinek más hölgyek
néhányszor már kedvesen azt felelték, hogy bocs, de összetörtem a tükrömet és hét évig csak kéményseprőkkel randizom, az
továbbra is keresni fog, és legközelebb esetleg pont Önökhöz
kopog be. És hátha pont megtetszik.

2017.11.12.

Ötezer fotó
Kilenc lány és két fiú. Négy felnőtt, a többi gyerek. Egyet feleségül vettem, kettőt csak szerettem volna, eggyel kétszer találkoztam, eggyel egyszer, eggyel egyszer se, néhányukkal jó párszor, eggyel sokszor. De egyikkel sem elégszer.
A képek talán háromnegyedét magam csináltam, a többit
küldték, hozták, feltöltötték, első kézből, másodkézből. Itthon,
otthon, szabadban, iskolában, nyaraláson, kiránduláson, családi
ünnepen, ismeretlen alkalomból. Üldögélnek, fekszenek, ugrálnak, játszanak, takarítanak, kertészkednek, mennek az utcán,
beszélgetnek, bevásárolnak, betegeskednek, szilvesztereznek,
karácsonyoznak, születésnapoznak, művészkednek, járművet
vezetnek, lovagolnak, állatot etetnek, kisbabát etetnek, pólyában fekszenek, főzőcskéznek, rajzolnak, modellt állnak, táncolnak. Egyedül, a párjukkal, gyerekükkel, szülőjükkel, barátokkal, idegenekkel. Némelyikről több ezer kép van, másokról
csak néhány tucat, néhány darab, egy sem. Negyvenkét évesek,
harmincasok, huszonévesek, tizenhat, tizenöt, tizennégy, tizenhárom, tizenkettő, tizenegy, tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy,
három, kettő, egy, egy sem, háromnaposak.
A pillantások és a testtartások.
Ülünk a negyvenfokos forróságban a tűző napon, én majd
meggyulladok, neki nyolcéves a keringése is, egyetlen izzadságcsepp sincs a bőrén. Rám néz a vakító fényárban, összehúzott szemmel mosolyog, és harminc centiről elkattintom a gépet. Tudom, mit gondol és mit érez, mert csecsemőkora óta figyelek rá és már régesrég tudom, mit gondol és mit érez. Én
vagyok az egyetlen, aki tudja. Mindenki más csak azt hiszi.
Áll velem szemben a harmincfokos forróságban, lenéz rám,
összehúzott szemmel, és egy méterről elkattintom a gépet. Én
még nem tudom, de ő már tudja. Amikor már tudtam, újra
megnéztem a fotót és akkor láttam meg rajta. Még nincs neve,
formája, halmazállapota ennek a tudásnak, de ő már tudja,
hogy valami nincs rendben, valami nem úgy van, mint máskor,
alig ismer, csak párszor találkoztunk, nyolc- és tizenkét éves

kora között, de tudja, mit gondolok és mit érzek, mert csecsemőkora óta figyel az emberekre és már régesrég tudja, mit gondolok és mit érzek. Ha egy kis tapasztalata is lett volna már,
előre megmondta volna, mit fogok tenni.
Áll a szobában a fal előtt, egy győztes diadalával mosolyog a
fényképezőgépre, nem tudom, ki fotóz, én nem vagyok ott, a
fénykép is gyenge minőségű, de tízéves kora óta ismerem az
arca minden vonását és rezdülését, a tekintete rebbenését, most
is tudok mindent. Tudom, miben győzött és miben veszített,
anélkül hogy valaha elmondaná.
Ül a játszótéren egy betonszegélyen, lelkesen ránevet a
fényképezőgépre. Nem tudom, mit gondol és mit érez. Soha
nem találkoztunk. De azt a csillogást a szemében örökölte valakitől, és én láttam az eredetit, így következtetést tudok levonni
belőle. Nem tudom, helytálló-e a következtetésem. Talán soha
nem is fogunk találkozni, így nem derül ki. Vagy fogunk találkozni és úgy se derül ki.
Ül a földön, nekem háttal, de hátrafordul, talán valami zajt
hallott és fölfigyelt. A testvérei is felém fordulnak, de nem engem néznek. Ő igen, és abban a pillanatban információt cserélünk egymással. Ahogy már számtalanszor, kétéves kora óta.
Rám nevetnek mindketten, de az ő nevetése már komoly egy
kicsit. Tizenöt éves, már a férfit is fölméri bennem, anélkül
hogy ebből a szempontból bármi jelentősége lenne, egyszerűen
nem tudja nem csinálni, meg kell tanulnia és sokat kell gyakorolnia ezt is. Nem számít, hogy az apja lehetnék, tudja magáról,
hogy szép és a fiúk odafigyelnek rá, gondolkodnia kell. Az intelligenciája valahol a kék és az ultraibolya között.
A földön térdel, fölnéz rám az ötévesek hatalmas kerek szemével, és nincsen a tekintetében semmi. Kifürkészhetetlen, átláthatatlan. Ha nem én magam csináltam volna a képet, nem
tudnék leolvasni róla semmit, de így emlékszem az akkori viselkedésére, lelkivilágának akkor kiolvasott részleteire, és a
mozaikkockákat összerakva van sejtésem, hogy mit érez ebben
a percben.
Rám néz a verőfényes áprilisban, a napszemüveg erősen tükröz, alig látszik a szeme, de jobban ismerem ezt a szempárt
bárkiénél, pedig akkor még nem is volt a feleségem. Minden
gondolatát tudom.

Október végi fotó, millió barna levél között állnak kabátban,
lent néznek valamit, ami nem látszik. Valamit mutat a kisebbnek, valamit magyaráz, akkor már hat éve magyarázott neki és
mutatott dolgokat, azzal a kicsit szeleburdi bölcsességgel, ami
mindig is jellemezte és jellemezni fogja.
Játszótéren tornáznak valamilyen eszközön, ő lenéz oldalra,
észrevett valamit, gondolkodik. A bal keze takarásban. Bárki
bárhol fotózza, a bal kezének okvetlenül takarva kell lennie.
Gondolkodik és kommunikál, a gyereklelke jön elő belőle. Nagyon ritka pillanat.
Négykézláb áll a mászókán, hatéves, melegítőben, ősz van.
Megáll, mert fényképezik, és belenéz a gépbe. Én nem vagyok
ott és aligha gondol rám ebben a pillanatban, de a tekintetében
az a fény van, amivel rám is szokott nézni. Meglátott valamit,
felmér valamit vagy valakit, érzelmi kapcsolatot épít ki.
Fekszik hanyatt, fölbámul a fényképezőgépbe. Nem tudja,
hogy fényképezik. Nem tudja, mi az. Nem gondol semmire.
Kéthónapos. Viszont vigyorogni már tud.
Ül egy asztalnál, rákönyököl. Szép színpompás kép, az asztal
fehér, a haja barna, a ruhája szürke, a lavór sárga, egy piros és
egy zöld ruhás ember fogja a karját kék kesztyűben. Én itthonról nézem és vérzik a szívem.
Ül, nyomkodja a számítógépet. Szenved. Az arcán nem látszik, de én tudom. Megmondta, amikor a kép készült. Azért
nyomkodja a számítógépet, mert valamit mégiscsak kell csinálnia, és így hátha nem látszik, de az esze nem ott jár.
Összeteszik a fejüket, az egyik mosolyog, a másik ehelyett
nagyon figyelmesen, kutatóan néz rám a fényképezőgépen át.
Már megint ott van a tekintetében, annyira láthatóan, mintha
kiírta volna nagybetűvel a homlokára.
Ül és kacéran rám vigyorog. A melle úgy domborodik, mint
egy szoptatós kismamáé, pedig lapos az egészen, a mellizmok
és a póló ráncai okozzák a hatást. Persze nem egészen véletlenül. Nyolcévesen is már ízig-vérig nő. Hatévesen is az volt.
Guggolnak, játszanak. Az egyik rám néz, fura grimaszban az
arca. A másik nem néz rám, elkapta rólam a tekintetét. Az előző pillanatban észrevett valamit, és most feldolgozza. Félelem
és reménykedés van a szemében. Szeretne valamit, és nem sze-

retne valamit. A kettő ugyanaz. És nem tudja, mit higgyen, mit
gondoljon.
Róluk szól az életem.

2018.01.17.

Isten veled, Emőke, drágám

Fél napig tartott másodszori pályafutásom az Elittárson. Levelet kaptam Emőkétől, akinek homályos a képe és le vannak satírozva a szavai. Fizessek, ha látni akarom, hogy mit írt. Nem is
keveset, már nyolcezer-négyszáz forint a legolcsóbb „prémium” előfizetés.
„Kedves Attila, első látásra beléd szerettem, azonnal látni
akarlak, miénk a boldogság! Emőke.”
Lehet, hogy ezt írta.
„Kedves Attila, bocs, de a legkevésbé se vagy szimpatikus.
Azért kösz a mosolyt. Emőke.”
Lehet, hogy ezt írta.

„Kedves Attila, nekem nem tetszel ugyan, de az öcsém megőrül érted. Remélhet? Emőke.”
Lehet, hogy ezt írta.
„Kedves Attila, ha már küldtél mosolyt, elárulom, hogy a legszebb mosolyokat a HighBrightWhiteMightSmile Superpower
Diamond Premiummal érheted el, most egy induló beszerelés
csak negyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.
Emőke (de a barátaimnak csak Józsi).”
Lehet, hogy ezt írta.
„Maga kedves vagy, én is szeretje téged Oroszország belőle,
írjad levélet bele postafiók Nigéria, jöszni hozzád csak kell kicsi háromezer dollárok magának fizetesz. Irina.”
Lehet, hogy ezt írta.
És a legvalószínűbb, hogy Emőke egyáltalán nem létezik, hiszen az Elittárs felhasználóinak legalább háromnegyede kamuprofil. Amíg fizető vásárló voltam, egyetlenegy választ kaptam
négy hónap alatt (azt, hogy kösz, de nem), most pedig fél napon belül rögtön egyet? Hogy jött ez össze, ha nem a refrén segítségével: FIZESS? Ha a polgár nem fizető vásárló, majd becsinálják fizetővé, kapjon egy levelet, amiben tökmindegy,
hogy mi áll, tegnap éjjel Keceszálláson a kiskorú F. Mihály, tizenhat éves és hetvenöt méter mély, kétszer annyi áramot szolgáltat Japánnak, mint akácvirágzáskor a méhek, ezért a bíróság,
az enyhítő körülményeket figyelembe véve, bajszát pödörgetve
gyönyörködött a fiatal szövőlányokban, akik lelkesen felajánlották, hogy Dániától vásároljunk vásznat és műanyagot. Ahhoz, hogy ezt megtudja, fizetnie kell, és akkor meg már nem
mindegy, hogy mi állt a levélben? Majd amikor lejárt az előfizetése, megint kap egy levelet, Tercsi, Fercsi, Kata, Klára mind
írhat neki, FIZESSEN!
Az Elittárson semmiféle mód nincsen arra, hogy akár én közöljem, ki vagyok, akár ő énvelem, ha nem fizettünk. Ezért
Emőke levelét meglátva végleg töröltem a fiókomat.

2018.01.27.

Szerelem, irodalom
Amiben én szenvedek, nem egyik percről a másikra alakul ki.
Minimum kétszer szerelmesnek kell lenni hozzá, és az is kell,
hogy ne csalódjunk a korábbiban, változatlanul ugyanolyan
szeretetreméltónak találjuk, amikor beleszeretünk a későbbibe.
Aztán a harmadikba. Így alakul ki a poliamória néven diagnosztizálható jelenség: egyszerre több emberbe lenni szerelmesnek. Az, hogy ebben szenvedek, nem szóvirág. Borzalmas.
Ha van, illetve amikor volt egyvalaki, aki viszonozta az érzéseimet, akkor nem volt vele gondom, akkor csak az az egy szerelem létezett, az töltött ki mindent. De amióta nincs, szenvedek, mint a kutya. Ha az olvasó vesztette el már szerelmét,
gondoljon vissza rá, és szorozza be hárommal.
Ugyanakkor szerelmeim központi szerepet játszanak írói pályámon. A történet kiindulópontja egy kislány volt, ő indított el
a pályán és őbele voltam szerelmes. Aztán felnőttem és már
persze felnőttekbe voltam szerelmes, de írói pályámat természetesen továbbra is gyerekkorú lányok határozzák meg. Hisz
róluk szól ez az egész.
A szerelmek voltak előbb. Az első kettőről viszonylag sokat
tudok, de azt nem, hogy mikor voltak és milyen sorrendben –
azt se tudom, hányszor találkoztam velük, egyszer-e vagy többször. Óvodáskorú lehettem. Az egyiket Cilinek hívták és piros
ruhát viselt, velem egyidős lehetett, a másikról azt hiszem, de
biztosan nem tudom, hogy jóval idősebb volt nálam, de valószínűleg nem felnőtt. Csak a nevére emlékszem, de arra nagyon. Hajnalka. Akkor hallottam ezt a nevet először, és teljesen
le voltam döbbenve. Ez a legszebb női név a világon.
Aztán elég hosszú ideig nincs olyan szerelmem, akiről bármilyen részlet megragadt volna. Gyerekkorom nagy részéről csak
foszlányokban maradtak meg emlékek, és többségük kórházakhoz kötődik. Azoknak az éveknek elég nagy részét kórházban
töltöttem. Kétségkívül voltak ott lányok is, és vannak halvány
emlékek, hogy némelyik tetszett, de ennél többet nemigen tudok felidézni. (Nem mindegyik lány tetszett gyerekkoromban,

és akik igen, azokba se mind szerettem bele. Ez ma is így van a
felnőtt nőkkel.) Azért egy Zsuzsi és egy Virág nevű szerelemre
emlékszem. És volt egy felnőtt szerelmem is, egy Gyöngyi nevű pedagógus valamelyik kórházban, fogalmam sincs, milyen
korú, küllemű volt, mi volt a feladatköre, semmire nem emlékszem. Amennyire tudom, ő volt az egyetlen felnőtt nő, akibe
gyerekfejjel beleszerettem. Tizennégy évesnél biztosan kevesebb voltam.
Mígnem az autóbaleset után fél évvel szanatóriumba kerültem, és megismertem az első igazi szerelmemet. Később nulladik szerelmemnek neveztem, majd elmondom, miért.
Hogy miért igazi? Több okból. A korábbiaknak nem tudom
felidézni az arcát, még ha a nevük esetleg meg is maradt, nem
emlékszem a helyzetre, ahol találkoztunk, és legfőképpen nem
emlékszem az érzelemre. Csak a tényre, hogy ők voltak az életemben. Ennek a kislánynak minden moccanására, a szeme villanására, a hangjára és hangsúlyaira (de a szavaira nem), az
arcvonásaira, mindenre emlékszem. Kristálytisztán. Ugyanakkor azokra, akikkel még a szanatóriumban találkoztam, alig;
volt néhány külföldi, őrájuk jobban, mert érdekesek voltak, de
a magyar betegeknek meg a dolgozóknak végképp semmilyen
vonását nem tudom felidézni. Senkiét, akivel azokban az években találkoztam. Olyanokét sem, akikkel naponta beszéltem.
Ezzel a kislánnyal tíz napig voltunk együtt sülve-főve, aztán ő
hazament és megszakadt a kapcsolat.
És mert ő lett az első végleges szerelmem. A poliamóriában,
ma már tudom, ha egy szerelmünket nem felejtjük el rövid időn
belül (mert túl fiatalok voltunk), akkor az végleg megmarad.
Mindegy, hány szerelem jön utána. Életünk végéig szerelmesek
maradunk őbelé is.
Amikor interjút adtam a párkeresés kapcsán, ő is szóba került, az egyik szerkesztőség névvel akarta szerepeltetni, hát ők
adtak neki álnevet: Katinka. Ma már ezt nem érzem fontosnak.
Egyáltalán senki nem szerepel álnéven ebben az írásban, mert
hülyeség, én már kinőttem az ilyen játékokból.
Első este, ahogy odakerültem, a kislány besétált a férfikórterembe, váltott egy-két szót egy másik beteggel (aki felnőtt volt,
én voltam a szobában az egyetlen gyerek), úgy tűnt, hogy ismerik egymást – engem pedig elkapott valami szorongás, hogy mi

lesz, ha most megfordul és kisétál, talán soha többé nem látom.
Hiszen én egyáltalán nem tudtam fölkelni az ágyból.
De nem sétált ki, és mint sok év múlva kiderült, ezzel egész
életemet új pályára terelte. Odajött hozzám, leült a mellettem
jobbról levő, akkor üres ágyra, és elkezdtünk beszélgetni. Elmondtuk mindketten, hogy mi bajunk, miért kerültünk be, és
bemutatkoztunk, méghozzá – ami gyerekek között nem volt
annyira szokásos – egyből teljes névvel, semmi becézett alak,
anyakönyvi nevünket mondtuk. Akkor már percek óta halálosan szerelmes voltam belé, s ha lehet, ez csak fokozódott, amikor kimondta a legszebb női nevet a világon.
No igen, volt egy kis korkülönbség, ő akkor múlt tízéves, én
majdnem tizenöt. De mit számított, nemhogy a kezét nem fogtam meg soha, nem is udvaroltam neki. Eszembe se jutott, hiszen fogalmam se volt róla, hogy ez szerelem. Csak együtt voltunk tíz napig reggeltől estig, kivéve ha kiküldték, valaki öltözött vagy ilyesmi, meg persze étkezésekkor is hazament, hiszen
az ételt a saját kórtermében kapta. Sokat játszott a kis kék
kvarcjátékommal, megnéztük együtt a Szigorúan ellenőrzött
vonatokat a dédimtől kapott kis Junoszty tévén, aztán a tizenkettedik nap reggelén hazament – belépett az anyukája, nyilván
megmondták, hol találja, Hajni felugrott, odaszaladt hozzá, a
nyakába borult, búcsú nélkül kiment és nem is jött vissza többé.
Az autóbaleset után tizenhét évet ágyban fekve töltöttem, ekkorról kelteződik a történet másik fonala: az irodalom. Hat évvel azután kezdtem írni, hogy Hajnival találkoztam, és még néhány évbe beletelt rájönnöm, hogy elsősorban is tanulmányoznom kell az embereket. Hol láttam én akkoriban embereket?
Leginkább a tévében. Már akkor is érdekesebbnek találtam a
színészek által eljátszott embereket a többinél, akik mondjuk
riporterek vagy nyilatkozók voltak, elmondtak valamit, aztán
mentek a dolgukra. Igazi emberi jellemeket a maguk sokféleségében filmekből lehetett megismerni. Mert voltak jó filmek is a
tévében.
És gondolkodtam. Akkor már, felnőtt fejjel nem volt nehéz
rájönni, hogy én tizennégy éves koromban szerelmes voltam
Hajniba, ezért emlékszem rá ennyire jól. Voltam. Múlt idő, hiszen amikor rájöttem, hogy az szerelem volt, akkorra évek tel-

tek el, és már semmiképpen nem voltam tízéveshez való – márpedig Hajni tízévesnek élt az emlékeimben. Még nagyon sok
ideig nem jöttem rá, hogy ez nem ilyen egyszerű.
Mással foglalkoztam: tanulmányoztam az embereket, elsősorban a kislányokat. Mert az a legérdekesebb embertípus az író
számára. Mert a nők összetettebb jellemek a férfiaknál, és a
serdülők összetettebbek a felnőtteknél. Később egyszerűsödnek. A serdületlenek pedig azért érdekesek, mert bármikor felmutathatnak serdülő- vagy éppen felnőttkori jellemvonásokat.
Utólag visszaemlékezve apróra szétszedtem Hajni jellemét,
és másokét, életben, filmen, könyvben ismert emberekét. Aztán
újra összeraktam őket másképpen, így születtek hőseim. Senki
sem volt, akit egyetlen emberről mintáztam volna, ez soha nem
volt fontos, és alighanem ha akarom, se tudtam volna megvalósítani, hacsak nem az illető életét írom meg, de ha azt akartam,
hogy adott kérdésekre adott módon reagáljon, akkor ki kellett
cserélnem egyes jellemvonásait. Így például amikor részben
Hajniról mintáztam valakit – egyetlen kislányhősöm sincsen
huszonöt év alatt, akit valamekkora részben ne őróla mintáztam
volna –, akkor rendre kihagytam az ő elképesztő komolyságát.
Hajni tízévesen komolyabb volt, mint a legtöbb negyvenéves.
Nevetett persze ő is, nem is keveset, de még a nevetésében is
volt valami sziklaszilárd hajlíthatatlanság, valami belső támaszték, amiből elég hamar, azt hiszem, találkozásunk estéjén
már megértettem, hogy ez a kislány olyan, mint az acél. Csillog
is, rendíthetetlen is. Hát ezt a tulajdonságát legfeljebb kis adagokban tudtam és mertem átadni hőseimnek, nem bírtak volna
ki többet.
Ezekben az években nem találkoztam senkivel, akibe beleszerethettem volna, mígnem aztán a net hozott össze Beával. A
kapcsolat forró volt, de rövid – az ő érzéseit hamarosan megölte a kilátástalanság. Az enyémeket nem. Őt tekintettem az első
szerelmemnek sok éven át, mert úgy gondoltam, hogy Hajni
gyerekszerelem volt, és Bea számít elsőnek, mert vele voltunk
mindketten felnőttek. Ezért lett Hajni a nulladik, sok év múlva,
amikor rájöttem, hogy egyáltalán nem az életkor az, ami számít, sőt egyáltalán nem is a gyerekszerelem az igazság. Gyerekszerelem nem létezik, ahogy nem létezik negyvenöt éves

kori szerelem sem. Csak szerelem, így egyszerűen, életkori behatárolás nélkül.
Beával sikerült megőriznünk legalább a barátságot, bár nagyon keveset beszélgetünk, de jóban vagyunk.
A második szerelmem, Krisz lett végül a feleségem. Őt a tévében ismertem meg, nem sokkal Bea után. Róla sokat írtam,
ide ezért elég annyi, hogy nem egészen nyolc év jutott együtt,
aztán ő meghalt.
Viszont általa kikerültem a négy fal közül, és sok emberrel
találkoztam, gyerekekkel is. Ezek túlnyomórészt nőneműek
voltak, nem tudom, miért, én ugye senkinek se szabom meg,
hogy milyen nemű gyereket hozzon a világra. De nagyon örülök neki, hiszen így összeillettek irodalmi törekvéseimmel. A
fiúk lelkivilágát nem annyira fontos tanulmányoznom, mert én
magam is az vagyok, azokkal voltam körülvéve egész gyerekkoromban, és mi egyszerűbbek is vagyunk. A lányokét viszont
így alkalmam nyílt megint. Fantasztikus dolgok derülnek ki azáltal, hogy mi felnőttek beszélgetünk, a gyerekek üldögélnek a
földön és játszanak, ahogy ez általában szokás, és én feltűnés
nélkül rácsatlakoztatom az érzékszerveimet a lelkivilágukra.
Idegen nyelvet is tanultak már úgy, hogy összehasonlították a
szavakat a cselekvéssel – minden kisbaba így tanul, de felnőttek is megtették már –, s így dolgozom én is. Elgondolom,
hogy mi járhat a fejében, az adott szituációban, annak függvényében, hogy ő most mit csinál és mi miről beszélgetünk (nem
követem el azt a hibát, hogy azt higgyem, nem figyel a felnőttek beszélgetésére). Aztán ő csinál valamit, ami esetleg nem illik össze azzal, amit én tippeltem. Ekkor megvizsgálom az eltérést és hipotézist gyártok, hogy miért tévedtem. Ha egy későbbi
tippem stimmel, akkor megnézem, hogy miért éppen az stimmel, miért nem a másik. És így tovább. Ezek sokszor nagyon
aprólékos dolgok, mondjuk félresimítja a szeméből a haját –
miért éppen akkor, már fél perce a szemébe lóg, vajon azért-e,
mert a felnőttek beszélgetéséből éppen elkapott egy olyan mondatot, ami kizökkentette elmélyült tevékenységéből, ami miatt
föl se tűnt neki a haja, és ha így van, akkor mondandónk melyik eleme lehetett az? Folytatom a kérdéses tárgykört, és közben figyelem őt. Nem reagál, nem érdekli? Akkor valami más
lehetett az ok. A legtöbb ilyen hipotézisemre soha nem kapok

választ, de egy részükre igen, és akkor föl lehet gombolyítani
egy csomó mindent.
Rengeteget tanultam olyan gyerekektől, akiknek a nevét sem
tudom, jellemzően a boltban és az orvosi rendelőben futunk
össze, vannak közülük, akikkel csak egyszer az életben (vagy
mire másodszor találkozunk, már nem emlékszem az elsőre) –
és mégis, főleg a rendelő várótermében, fantasztikus dolgokat
lehet megtudni főleg a kisiskolásokról. Ott ugyanis nincs mivel
elfoglalniuk magukat, a kirakott játékokhoz ők már nagyok, valami olvasnivalót, telefonon játékot legalább a háromnegyedük
nem hoz magával, hát próbálnak kezdeni magukkal, amit tudnak. És persze velük van az az ember, akitől a gyerek után a
legtöbbet tudhatok meg a gyerekről: a szülő. De nemcsak a
gyerekről. Beszélgess két órát egy házaspárral, és még mindig
nem fogod tudni, kifélék-mifélék. Hallgass meg egy mondatot,
amit a gyerekükhöz intéznek, és ismerni fogod a család érzelmi
és hatalmi struktúrájának egy részét, képed lesz arról, hogyan
nevelik a gyereket, és így tovább.
Erre az orvosi rendelő kiváló terep. Mármint a váróterem –
bent a rendelőben ugye nem találkozunk, de a váróterem még
alkalmasabb is, mert ott a gyerek unatkozik. Hát elkezd csinálni valamit. Egyénenként változó, hogy helyben marad vagy
sem, ha nem, akkor az ablakhoz megy-e (nem) vagy odamegy
egy idegenhez (azt sem), esetleg a lábát lóbálja, zajong, elhever
a padon stb. Az én munkám nem itt kezdődik, hanem ha és
amikor a szülő ezt megelégeli, mert él egy gyerek a fejében,
aki mozdulatlanul ül a székén és üdvözült képpel tekint a világra, de a valóságos gyereke nem ezt teszi. Rászól? Pontosan mikor, mely cselekménynél fogy el a türelme, és hogyan fejezi
ki? Milyen szavakat, hanglejtést, gesztusokat használ, parancsol, tanácsol vagy kér, és hogyan reagál a gyerek? Nem úgy
értve, hogy abbahagyja-e vagy juszt is folytatja, bár az is fontos
persze – de milyen képet vág hozzá? Hiszen ez a szülő azt a
gyereket világra jötte óta neveli, kétségkívül hasonlóan szól
hozzá máskor is, és a gyerek is hasonlóan reagál otthon is.
Több családot (barátokat és ismeretleneket is) azért zártam a
szívembe, mert a gyerek elkövetett valami helytelent, és tetszett a szülők reakciója. Máshol viszont pont azt figyeltem
meg, hogy a szülők elviselhetetlenül viselkednek, és nem az én

véleményem számít, hanem a gyereké. Ugye tetszik tudni, mit
jelent, ha a szülő valamit valahogyan mond a gyereknek, a gyerek pedig engedelmeskedik, de a lehető leggyorsabban hátat
fordít neki, és látszik az arcán a szenvedés? Azt, hogy mindennap ezt hallgatja, és hócipőszindrómája van tőle. Tudok gyerekekről, akik a lehető leggyorsabban ott fogják hagyni a szüleiket, talán tizennégy-tizenöt évesen, amikor majd megtehetik,
de addig is macska lesz belőlük, a szüleik lakásában fognak élni, elfogadják az ételt meg a ruhát, mert muszáj, adott esetben
akár részt vesznek közös programokon és esetleg jól is érzik
magukat – de alapvetően nem érzik már magukat odatartozónak. Ezt az állapotot kellő odafigyeléssel meg lehet érezni, éppen annak, aki kívülről szemléli a családot – adott esetben
előbb, mint ahogy a gyerek megfogalmazza magának, hiszen ő
nem látja magát kívülről, és nincs meg a tapasztalata, nincsenek meg a fogalmai a helyzet kodifikálására, csak azt tudja,
hogy boldogtalan. És mindenképpen sokkal előbb, mint ahogy
az ilyen szülők ráébrednek a hibájukra.
Ilyesmiket tanultam ezektől a gyerekektől. Barátaim, ismerősök gyerekeitől és vadidegen gyerekektől, akiknek a nevét se
tudom. A szülő–gyerek kapcsolat néhány részletének megismerésével a család többi részének működésére is fény derülhet,
például megtudhatom, hogy nem a gyerek a macska, hanem a
testvére, akinek esetleg nem tudom a korát, nemét, semmit se
tudok róla, csak azt, hogy már csak technikailag él a családjával, érzelmileg nem, és a kistestvére szenved ettől.
És megeshet, hogy mindezt úgy tudom meg, hogy egyetlen
szavukat sem hallottam, mert mondjuk zaj van a rendelőben,
ők egymáshoz hajolva beszélnek, én pedig nem hallgatózom,
vagy éppen a közértben a polcsorok között, hallótávolságon kívül kapok el valamit, ami a testbeszéd kellő ismeretével információforrás.
Egyébként a konkrétumok legnagyobb részét egy órán belül
elfelejtem, ha ismeretlenekről van szó. Addigra már nem tudom, hogy néztek ki, és ha legközelebb találkozunk, már nem
fogok emlékezni. De vannak gyerekek, akiket jól ismerek – bizonyos vonatkozásokban jobban, mint a szüleik. Mert én odafigyelek rájuk, ők meg nem – és mert a gyerek alakoskodik a
szülője előtt, mert rákényszerül, előttem meg nem.

Ilyesmiket tanultam az elmúlt tizenöt évben. Legelső gyerek
„adatközlőim” tipegőkből gimnazisták, óvodásokból felnőttek
lettek. Én pedig változatlanul szerelmes voltam – azt hittem,
hogy csak Kriszbe, hiszen Beát és Hajnit sok-sok éve nem láttam, és hát ugye Krisz őutánuk jött az életembe és lett a feleségem, boldogan éltünk és soha föl se merült bennem, hogy én ne
őbelé legyek szerelmes, azazhogy rajta kívül másba is.
De valami mégiscsak arra késztetett két különböző alkalommal, hogy beírjam Hajni nevét a Facebook keresőjébe. Elsőre
nem találta meg; másodikra igen, hónapokkal, talán egy egész
évvel később. Semmit sem változott tízéves kora óta. Felnőtt
persze, de mégis ugyanolyan maradt. Két gyereket szült pedig.
Igen, valóban kifejlett érzékem van a lélektani folyamatokhoz, de nem mindenkinek tudok olvasni a lelkében. Elsősorban
a sajátomban nem. Nem jöttem rá, miért állt el a lélegzetem,
amikor először találkoztunk, ámbár Hajni valóban gyönyörű
volt, de nem az első gyönyörű nő, akivel életemben találkoztam. Évekbe telt rájönnöm az igazságra: hogy szerelmes vagyok belé, és hogy ez mindig is így volt, harminc éven át.
Hogy egy felnőtt ember hogy lehet szerelmes egy tízévesbe?
Hát sehogy. De kétségtelen, hogy második találkozásunkig én
csak a tízéves Hajnira emlékezhettem. Aki egész idő alatt szerelmes volt belé, az a bennem élő gyerek. Minden felnőttben él
az egykori gyerek, vagy kellene hogy éljen – énbennem igencsak intenzíven. És emlékezett Hajnira egész idő alatt, és szerelmes volt belé.
Amikor a felnőtt részem is rájött, hogy éppúgy szerelmes a
felnőtt Hajniba, már évek óta ismertem a kislányát is. Az első
találkozásunkkor valamivel fiatalabb volt, mint annak idején
Hajni, és éppen olyan különleges, de egész másképpen. Őiránta
nyilván nem szerelmet éreztem sose – egészen mást. Az első
percben, ahogy megismerkedtünk és belenéztem a szemébe,
tudtam, hogy nemcsak én tudok róla máris mindent: ő is tud rólam mindent. Addig két emberről volt tudomásom, aki belenéz
az emberek szemébe és kiolvassa az egész élettörténetüket,
hogy miről ábrándoznak nyári holdas éjszakán, mit éreznek ezzel-amazzal kapcsolatban, és így tovább, ez a képesség rengeteg mindent tartalmaz, de fölösleges és céltalan lenne leírnom,
mert akinek ez megvan, az úgyis tudja, akinek meg nincs, az

lehülyéz, és éppen úgy nem tudom neki elmagyarázni, mint
vaknak a színeket. Annyi a különbség, hogy a vakok nem
mondják, hogy a színek hülyeség, olyanok nincsenek is, engem
viszont emiatt le szoktak hülyézni. Pedig ez a dolog létezik.
Onnan tudom, hogy egyre-másra előfordul, hogy valakiről
megtippelem, mit fog érezni valamivel kapcsolatban, aztán
tényleg úgy is történik, meg még sok mindenből tudom, de
nem kötök mindent az olvasó orrára. Ha tudja, úgyis tudja, ha
meg nem, úgyse fogja tudni.
Szóval két emberről volt tudomásom, akiben ez a képesség
magas szinten megvan. Az egyik volt Krisz, a másik magam
vagyok. Nem lehetünk sokan, mert ennek vannak olyan jegyei,
amikről felismerjük egymást, de persze nem úgy, hogy elmegyünk egymás mellett az utcán. Nos, amikor először egymás
szemébe néztünk Tüncivel, rögtön láttam, hogy ő a harmadik.
De az ő képessége egész más, az iránya is más, és még kialakulatlan. Rengeteget tud meg az emberekről annyiból, hogy rájuk
néz, de egészen más dolgokat, mint Krisz meg én, és még nem
tudja azon a szinten értelmezni a tapasztalatokat. Ennek egy részére akkor jöttem rá, évekkel később, amikor Tünci már régesrég szóba sem állt velem. Volt három délután, amikor
együtt játszottak másik legjobb barátommal, aki szintén kislány, oszlopos tagja annak a klubnak, akiknek tudásomat köszönhetem. Én pedig fotóztam őket. Így a figyelmem egy része
a fotózásra összpontosult, másik része a játékra, és nem értettem Tünci bizonyos reakcióit. Vannak bizonyos fajta különös
pillantásai, és ezek közül vettem észre néhányat. De nemcsak
azért nem értettem, mert nem ott volt a figyelmem, hanem mert
hiányzott az alappont. Akkor még nem tudatosult bennem,
hogy Hajni nekem nem egy gyerekszerelem emléke, hanem
egyszerűen szerelmes vagyok belé, most, jelen időben. Tünci
azonban az én lelkemet kívülről látta, így sokkal jobban értette,
mi történik – rám nézett, az anyukájára, megint rám… és ezeket a pillantásokat megőrizték a képkockák. Innen tudom.
Képzeljen el az olvasó egy műszerfalat, mint egy autóban,
egy csomó számlappal, rajtuk mutatókkal. A legtöbb embernél
ezek valahol állnak, nevezzük ezt a helyet egyesnek. Akinél
nullán állnak, azok a tuskók, akiknek semmiféle empátiájuk
nincsen. Vannak emberek, akiket jó emberismerőnek szoktunk

nevezni, empatikusnak mondjuk őket: őnáluk kilendülnek a
mutatók valameddig, írjunk ide kettest. No, az én mutatóim valahova ezen messze túl lendülnek ki, valami hatalmas számig,
és Tünci mutatói is – de nem ugyanazok a mutatók.
A dolog összefügg az IQ-val és az EQ-val, de nem azonos
vele. Többeket ismerek, akiknek egyik vagy másik, netán
mindkettő magas, de ez hiányzik. Az egyik kislánynak, aki pöttöm kora óta tanít engem emberismeretre, akkora EQ-ja van,
hogy kiveri a biztosítékot, de amikor jeleket küldtem neki, soha
nem jelzett vissza, nincs meg a receptora hozzájuk. Hajninak
mindkettő elég magas, de neki sincs meg. Tetszetős gondolat,
hogy ha meglenne, akkor talán együtt maradunk, de egyáltalán
nem biztos: ez is csak egy kommunikációs forma, ebben
ugyanúgy előfordulhatnak félreértések. Talán annyi történt volna másképpen, hogy akkor legalább nem hiszi magáról, hogy
nem szerelmes belém.
Félreértések sorozata ölte meg a kapcsolatunkat. Volt szabályos lánykérés, épp csak nem térdeltem le. És az „igen” is szabályos volt. Tulajdonképpen később szabályos volt a „mégse”
is.
Egy évvel a lánykérés előtt, amikor még messze nem tudtam,
hogy Hajni iránti érzelmem jelen idejű, valódi szerelem, de
pontosan tudtam már, hogy Tünci milyen tehetsége egy soha el
nem nevezett művészetnek, elkezdtem regényt írni neki: a Hankát. Hogy miért pont ezt, miért pont így, azt nem tudom elmondani úgy, hogy az olvasó is megértse, mert nemcsak a mi képességünkkel kellene rendelkeznie, hanem Tüncit személyesen
is úgy kellene ismernie, ahogy én. Egy évvel később az anyukájával való rövid kapcsolatom alkalmat adott tisztázni néhány
homályos pontot lelki kapcsolatunkban, és innentől kelteződik,
hogy Tüncit a lányomnak tekintem. Nem tiszteletbelinek, olyanok is vannak, van négy tiszteletbeli lányom, két tiszteletbeli
fiam és egy tiszteletbeli unokám (aki nem gyereke egyik tiszteletbeli gyerekemnek se, és történetesen ő nevezett ki engem a
nagyapjának, amire hallatlanul büszke vagyok). Nem, őt egészen másképpen, a valódi lányomnak tekintem. (Amely érzelmemtől egyébként Hajni vöröset lát, de eddig még senki sem
értette, hogy miért. Csak. Értelmetlen dacreakció, az ő szintjén
ennek már nem lenne szabad előfordulnia, mégis így van.) A

Hanka egy sorozat kezdete lett volna, tartalmilag össze nem
függő történetek sorozatáé, amik mind egy irányba mutatnak,
oda, hogy őbelőle még nagyszerűbb, még tökéletesebb ember
legyen, már ha egyáltalán lehet ezt még fokozni. De hát Tüncit
nem érdekelte. Nem fog kiderülni, mivé fejlődött volna a tehetsége mellettem. Az utolsó dolog, amit elfogadott tőlem, az egy
ürügy volt, hogy látványosan utálhasson, a könyvet, ami sokkal
később készült el, már nem fogadta el. Úgyhogy amikor egy
későbbi regényemet nemcsak neki ajánlottam, hanem róla is írtam, arról már az anyukájának se szóltam. Minek? Akkor már
régóta nem beszéltünk Hajnival. Eljátszottuk, hogy beszélünk,
de nem beszéltünk. Tüncivel el se játszottuk, hogy beszélünk,
most lesz másfél éve.
Annyiban az olvasó gondolataiban is tudok olvasni, hogy
most arra gondol, kár volt megírni mindezt, pláne valódi nevekkel, mert magamra haragítom őket, de ez a probléma nem
lényeges. Rég nem olvassák, amit írok, ha meg valamiért pont
ezt mégis – nem mindegy, hogy megharagszanak-e? Már mit
veszíthetek? A legjobb barátom, a szerelmem és a lányom nem
áll velem szóba, egy udvarias idegen maradt a helyükön, hát ha
az az idegen most megharagszik, ugyan mit számít? Én már kinőttem az ilyen gyerekes hülyeségekből.
Nem jó dolog ez a mi lélekolvasó képességünk, az az igazság. Pontosan tudom, hogy Hajni mikor szakított velem, ha akkor az órára néztem volna, az időpontját is tudnám, amikor kiolvastam belőle, hogy ennek vége. De tenni nem tudtam semmit. Tünci két nappal később szakította meg velem a kapcsolatot, de magának Hajninak még tíz napba telt tisztázni a helyzetet és kimondani a szakítást. Mert hát őbenne nincsen meg a
képesség. Ez csak annyit változtat, hogy mi előbb látjuk meg a
közelgő veszedelmet, de elhárítani ettől még nem leszünk képesek.
A történetnek azonban itt nincs vége. Abban az időben, amikor mindezek zajlottak ővelük, belépett az életembe egy további kislány is, akivel egészen más kapcsolatban voltunk, mint az
eddigiekkel – tekintve, hogy fél kontinensnyi távolságban
élünk egymástól, nem beszéljük egymás nyelvét, és mindig
csak egyoldalúan kommunikáltunk: neki fogalma sincs róla,
hogy én a világon vagyok. Valójában öten vannak, de az egyik

közülük… persze mindig csak videón láttam, ami többnyire
nem is volt jó minőségű, de egyre több videó került elő, illetve
készült, és egyre gyanúsabb. A videófelvételnek óriási fogyatékossága, hogy nem kétirányú a kommunikáció, ő nem látott engem, amikor a színpadon énekelt, akkor se látott volna, ha ott
vagyok. Viszont óriási előnye, hogy visszajátszható. Akár képkockánként, kinagyítva megnézhető. Választ ettől még nem
kap az ember, de egyre célratörőbb kérdéseket fogalmazhat
meg.
Néhány hónap után úgy határoztam, hogy a köztünk levő
kommunikációs szakadékon építek egy hidat: megtanulom a
nyelvét. Két okból tanulok lettül: hogy megértsem Guntars
Račs költészetét, és hogy megértsem Keita Krūmiņa szeme villanását. Mert a metakommunikáció nemzetközi (ez nem metakommunikáció, ez egyfajta meta-metakommunikáció), de a szituációhoz, amiben az a szemvillanás bekövetkezik, hozzátartozik a nyelvi közeg is, mert az a szemvillanás lehet válasz nyelvi
közlésre, lehet metakommunikációra és lehet ilyen meta-metakommunikációs közlésre (amiből megint többféle van, hiszen
ilyen jeleket mindenki kibocsát, nemcsak azok, akiknek receptoruk is van hozzá) – és megint újabb lépcsőben az a jel, amire
ő válaszol (vagy legalábbis reaktív jelet bocsát ki), lehet válasz
vagy reaktív jel egy megint másik közlésre, és így tovább, hiszen egy együtt tartózkodó és egymással kommunikáló embercsoport így működik.
Amilyen könnyű volt megállapítani Tünciről, hogy egyformának teremtettek minket, olyan nehéz Keitáról. Nem tudom,
bár már sokkal több a támpontom, és ha majd nehézségek nélkül értem a beszédjüket, még több lesz, de ettől még egyáltalán
nem biztos, hogy választ kapok a kérdésre. Talán soha nem fogom megtudni. De hát mit számít? Ha kiderülne, hogy ő is közénk tartozik, az csak annyit jelent, hogy nemcsak nehezebb
lesz az élete másoknál, hanem erről még valaki tud, Európa túlsó végén. Nem mindegy?
Vannak mások is, akikről gyanítom, gyerekek és felnőttek is.
Ez a képesség sokat segít az irodalomban, és könnyebben köt
az ember barátságokat meg alkalmi ismeretségeket, hiszen eleve érzékeli, hogy milyen ember a másik. Ötévessel is kötöttem
már tartós barátságot percek alatt.

A történet következő fejezete talán a negyedik szerelmem
lesz. Ha megtalálom. Vagy ha ő talál meg engem.

2018.08.29.

Nagykorúság
Szép dolog, ha valaki nagykorúvá cseperedik; egy héttel a tizenegyedik születésnap előtt bár kissé korai. De ma, ugyan erről ő nem fog tudomást szerezni, a méltóságos kisasszony
nagykorú lett. Öt perc alatt háromszor futottunk össze a boltban, egyszer úgy, hogy egymás útjában voltunk, és nem sikerült kinyögnie annyit, hogy „szia”. Gyakorlatilag rám néznie
se, azon túlmenően, hogy valami útakadály van ott. Pedig én
természetesen köszöntem neki. Volt gyerekszobám. Szoktam
köszönni a legjobb barátomnak. Akár visszaköszön, akár nem.
Én köszönök.
És a méltóságos szülők nem voltak az épületben, ezért a mai
nappal nagykorúsítottam: innentől énelőttem maga felel a tetteiért. Hogy kicsi hozzá? Pontosan azért. Másképp sose lesz
elég nagy. Meg kell tanulnia, hogy a viselkedésünknek, a világgal szemben nyilvánított attitűdünknek következményei vannak, és ha hagy magából gazembert nevelni, akkor azzal már
nem csak a szüleinek kell elszámolniuk, neki magának is szembe kell néznie a ténnyel, tíz év múlva, húsz év múlva, mindegy,
hogy az lett belőle, aki. Én nem az lettem, aminek neveltek,
számos vonatkozásban éppen az ellenkezője, és örülök neki.
Gabinak tavaly nyúlvétkor a szülei kétségkívül hihetetlen erejű paranccsal mennydörögték le, hogy én vagyok a mumus, bizonyára kitaláltak rá valami magyarázatot is, remélhetőleg jó
romantikusat, minimum el akartam adni szaracén szervkereskedőknek vagy békává akartam változtatni, mindegy, ez akkor
volt. Most már nem akkor vagyunk. Több mint tizenhat hónapja nem áll velem szóba, látványosan, volt, hogy lángvörös arccal tekert el mellettem, amilyen gyorsan csak tudott, és meg se
nyikkant. Hát most már csak szimplán nem nyikkan meg, és

nem lángvörös az arca. Rendben – akkor ezt a részét ad acta tehetjük. A következő lépés elszámolni kinek-kinek a saját lelkiismeretével. Én megtettem, még akkor, tavaly április–májusban. Beláttam, mit rontottam el, azt is beláttam, hogy miért
nem tudom jóvátenni, és hoztam egy döntést. De ezt már nem
tudtam vele közölni.
Most rajta a sor.
Nehéz lesz, mert a gyermekbántalmazásnak vannak formái,
amiket képtelenség tetten érni, ott az orra előtt folyhat az embernek, akkor sem ismeri föl, ha nincs rá speciális antennája.
Nekem van. Öt évig figyeltem, hogyan bántalmazzák Gabit a
szülei, és a magam módján segítettem, amennyit tudtam. Még
nagyon sok évig nem fog tudni kilépni ebből, ez nem annyi,
hogy egyszer majd elköltözik otthonról és feléje se néz többet a
szüleinek, ez rombolóbb, mintha vernék (amúgy verik is, de
nem ez a lényeg), ez majdnem olyan romboló, mint a szexuális
bántalmazás (azt azért szerencsére mégse csinálják).
Emlékszik az olvasó a Szomszédokból arra a hisztérikus emberre, aki folyton ott állt a boltban a sorban és mindenkivel pattogott, ha egy kis késedelmet kellett szenvednie? Úgy is hívták,
Pattogi. Emlékszik az iskolában a legelviselhetetlenebb tanárnőre, akinek mindenki utálta az óráit, mert egyfolytában egzecíroztatott mindenkit? A kórházban a nővérkére, aki nevelni
akarta a gyerekeket ahelyett, hogy ápolta volna őket, és a nevelés abból állt nála, hogy parancsokat osztogatott és lehordott
mindenkit? Az üzletben az eladónőre, aki rikácsolva kéri ki
magának, hogy az őt tolvajnak nézzék, és zeng tőle az egész
ház, pedig csak szelíden figyelmeztették, hogy melléütött?
Az ilyen emberek olyan gyerekekből lesznek, akiket így neveltek. Mennydörögnek velük untalan, hát azt hiszik, hogy ez
az egyetlen módja a kommunikációnak, és ők is mennydörögni
kezdenek mindenkivel. Némelyiknek előbb-utóbb letöri a szarvát a világ, és lelki roncs lesz belőlük, másoknak nem töri le, és
ők csinálnak lelki roncsot a körülöttük levőkből. Gabinak két
teljesen ellentétes jellemű szülője van, az egyik végtelenül szelíd, amíg föl nem hergelik, és akkor is elvonul a világtól és inkább nem szól senkihez, nehogy megbántson valakit – kivéve
ha a gyereke teszi ezt, vagy hát kivéve még elég sokféle helyzetet, mert akkor ordít. A másik meg állandóan pattog és riká-

csol. Gabinak minden esélye meglenne arra, hogy tizenegy
éves korára rég idegbeteg legyen, de nem az, hogy ezt honnan
tudom, amikor tizenhat hónapja nem beszéltünk, azt nem részletezném, lényeg, hogy tudom. Mert sokkal erősebb a lelki alkata, semhogy akár még a saját szülei is tönkre tudják tenni.
Ebből a szempontból legalábbis. Csak ettől még lehet belőle elviselhetetlen tanárnő vagy közértes néni.
Nem tudok segíteni a harcában. Amikor megpróbáltam, ez
lett belőle, akarom mondani, dehogyis, előbb lett ez és aztán
próbáltam segíteni, addig csak finom lelki simogatásokkal operáltam, mert ha bármi erősebbet teszek, annak pont ő látja kárát. Meg hát bocs, nekem is megvannak a magam harcai, amik
nem függenek össze ővele, olyanok is. De ha megvívja azt a részét, amit ehhez meg kell vívnia, akkor – a döntésem érvényes.
Az ígéretemet megtartom, akkor is, ha neki fogalma sincs,
hogy mit ígértem, már nem jutott érkezésem elmondani. Ha
húsz év múlva jön el érte, akkor is. Én megtartom az ígéreteimet.

2019.05.21.

Cronos
Szia! Laci vagyok, kerékpárral rendelkezem. Akarsz velem ismerkedni társkeresés céljából? Igen? Remek. De ugye te is robot vagy?
Birtokomba jutott nyolc képernyőfotó a Cronos nevű társkereső szolgáltatásáról, amiket még külön-külön olvasva is azonnal az a gondolatom támadt, hogy ezek robotok. Együtt nézve
őket meg pláne. Ezért írtam egy cikket, amiben azt a következtetést vontam le, hogy robotok, közzétettem, és régi szokásom
szerint elküldtem a cégnek (az összes fellelhető emailcímükre,
hiszen nem tudtam, melyiket olvassák). A cikket elolvasta és
megkeresett Losonci Béla, a Cronos ügyvezető igazgatója, akivel nagyon barátságosan elbeszélgettünk és választ adott né-

hány kérdésemre. De először nézzük a képernyőfotókat és a belőlük levont következtetéseket.

Amint látható, ezeket nyolc úr írta egy vagy több hölgynek.
Nem lényeges, hogy nekem hogyan jutottak a birtokomba. A
levelek egy vagy több címzettje a levéltitok tulajdonosaként
úgy gondolta, hogy ezeket megosztja velem – a Cronos lépjen
föl ellenük, ha akar és tud, de nem ajánlom. Én viszont nem állok velük szerződésben, tehát az ÁSZF-jük énrám nem vonatkozik.
De majdnem szerződésbe léptem velük. Már beszéltem a helyi irodájuk képviselőjével, szerveztük a találkozót, amikor
ezeket megkaptam.
Meg tudom írni újra azt a sablont, ami alapján ezek a robotok a
leveleiket megírják. Először van a köszönés, ami lehet Szia!,
Helló!, Üdvözöllek! vagy Üdvözletem, meg esetleg lehet még
többféle. Aztán opcionálisan egy vigyori, kettőspont és egytől
háromig terjedő zárójel. Majd Enter.
Ezt követi a <keresztnév> vagyok, <életkor> éves, <gyerekdarabszám> gyerekem van tartalmú rész, és aszerint, hogy vele
élnek-e, illetve egyen vagy többen vannak, a „velem él”, „nem
velem él”, „nem velem élnek” változatok, illetve a gyerekekről
szóló rész elmarad persze, ha nincsen gyereke. Majd Enter.
Egy valódi ember nem azt mondja el egy ismerkedő levélben,
hogy hány darab gyerekkel rendelkezik és azok vele élnek-e,
hanem valamit róluk, ha fontosak, bár egy társkereső ismerkedés legelején csak akkor fontosak, ha kicsik és vele élnek,
vagyis a leendő társnak azonnal élete központjába fognak kerülni. De egy valódi ember azt mondja a gyerekeiről, hogy fiúk

vagy lányok, mekkorák, mivel foglalkoznak, Gézukámnak hentesüzlete van, Pistikém maffiózó.
Foglalkozásom: <foglalkozás>. Pont. Aztán ha van neki biciklije, akkor „Kerékpárral rendelkezem.” Még soha nem láttam eleven embert, aki kerékpárral rendelkezett volna, de ki fogom próbálni. Kimegyek az utcára és megkérdezem az első
szembejövőt, aki biciklin érkezik. „Ön miért eszközöl kerékpáros haladást az aszfaltburkolaton?” „Mert kerékpárral rendelkezem”, fogja felelni. „Rendelkezik ön gépkocsival is?” „Igen,
rendelkezem gépkocsival is, azonban a gépkocsim jelenleg a
fedett gépkocsitárolóban nyert elhelyezést, annak folyományaképpen, hogy jelenleg csupán a közelben található élelmiszerkereskedelmi egységbe folytatnék közlekedést, ha ön nem tartana föl a hülye kérdéseivel.”
Igen, az emberek tök totál így beszélnek magyarul!
Az is sajátos, hogy az ismerkedés legelején közlik, hogy rendelkeznek kerékpárral. Ez olyasmi, amit egy valódi ember egy
társkereső ismerkedés folyamán valahol a négyszázadik információ gyanánt mond el. Mert nem fontos.
A következő mondat is olyan, mintha olyasvalaki fogalmazta
volna, aki Jókaiból tanult magyarul. „Jelenleg saját kertes házban élek.” Avagy „Jelenleg rokonoknál élek, de van saját tulajdonú, összkomfortos családi Házam.” „Rendelkezik az ön saját
tulajdonú, összkomfortos családi Háza levélforgalmi postabedobó nyílással?” „Igen, az én saját tulajdonú, összkomfortos
családi Házam levélforgalmi postabedobó nyílással is rendelkezik, avégett, hogy módom nyíljon azon keresztül kihajítani önt,
ha még egyszer ilyen marhaságot kérdez!”
„Testalkatom átlagos és elegánsan öltözködöm.” Kibírja most
már az olvasó paródia nélkül? Mert a kedvenc szabadidős tevékenységeket felsoroló mondat is olyan, mintha most szalajtották volna az ügyvédképzőből.
Miután ez megvolt (az adatlapon beikszelgetett tételekből
gyártottunk olyan mondatokat, amiket eleven ember még nem
ejtett ki a száján, ez először akkor fog bekövetkezni, amikor ezt
a cikket felolvassák a Cronos válságstábjának értekezletén),
következik az adatlap Magamról címszó alatt beírt szövegének
teljes másolata. Érdemes megfigyelni, hogy a scriptet ihellő pötyögő szakember lusta volt legalább a központozást kiigazítani,

Lászlo például két-két ponttal zárja a mondatait, Lala viszont
összevissza iktat pontokat a mondat közepébe. Néhány regexpes cserével el lehetett volna érni, hogy legalább ennyire kirívó
ne legyen.
És végül az aláírás, ami véletlenül betűről betűre megegyezik
az adatlapon regisztrált névvel, ámbár valaki, akit Lászlónak
hívnak, legfeljebb esetenként írja a nevét rövid o-val, de aligha
következetesen.
És az egésszel nem lenne szinte semmi baj, ha az az egy vagy
több hölgy, akik ezeket a leveleket megkapták, nem írtak volna
következetesen, mind a nyolc darab úrnak, és következetesen,
mind a nyolc darab úrtól pontosan ugyanazt ne kapták volna
válaszul. Semmit!
Ha én regisztrálok erre a „szolgáltatásra”, amit ezek után tegyen, akinek hat anyja van, és a szerver az én nevemben elküld
egy hölgynek egy levelet, ami ugyan teljesen értelmetlen bikkfanyelven van fogalmazva és ordít róla, hogy gép csinálta, de
elküldi, és a hölgytől válasz jön, akkor az a minimum, hogy válaszolok. Éppen elég társkeresőre regisztráltam több mint egy
év alatt. Minden levélre válaszoltam. Ha mások nem így gondolják, akkor ötven százalék, vagy reagálnak, vagy nem. De
hogy egyetlenegy se válaszoljon közülük, az nem lehetséges.
Csak akkor, ha nincsenek valódi egyének a fiókok mögött.
1978-ban a Karolina gyerekosztályán feküdtem. Egyik nap
anyám hozott nekem egy cukorkát, amit addig még sose láttam,
valami újdonság lehetett. Valamennyit ettem belőle, aztán kitette a folyosói szekrénybe, ami erre a célra volt rendszeresítve,
a gyerekek beletehették az ennivalójukat, névvel ellátva persze.
Egy-két napra rá, amikor uzsonnát osztottak, én is kaptam ebből a cukorból és más gyerekek is. Ez egy kicsit meglepett, és
legközelebb megfigyeltem őket uzsonnaidő előtt. Szépen benyúltak a szekrénybe és kommunizáltak belőle. Anyám szólt
nekik, hogy ő nem sajnálja az édességet a többi gyerektől, de
nem azért vette a sajátjának, hogy a többi egye meg, én pedig
ezentúl a hűtőszekrényben tartottam minden ehetőt, azt is, ami
nem szorult hűtésre, mert abból nem kommunizáltak.
Az volt a meglátásom – és a leveleket megkapó egy vagy
több hölgy osztozott ebben –, hogy a cég korábbi bepalizott vá-

sárlói föltették az arcképeiket, írtak valamit a Magamról rovatba, a levélíró script pedig ezekből kommunizál, mint 1978-ban
a Karolina nővérkéi. Ezért nem látok problémát abban, hogy
föltettem a leveleket úgy, ahogy voltak, arcképekkel, nevekkel
együtt. Egyáltalán nem hittem, hogy a képeken látható urakat
tényleg úgy hívják, ahogy oda van írva, mert a script ugyanúgy
átemelhette az arcképet, a nevet és az adatokat együtt, mint különválasztva. Lehet, hogy az első képen látható arc tulajdonosát
valójában Jenőnek hívják, három éve megtalálta a párját és törölte magát, és a biztonsági őr az egy teljesen másik ember, aki
meg a „Lányok asszonyok bátran írjatok” után öt felkiáltójelet
és egy négyest tett, az egy harmadik ember. Semmi sem bizonyítja, hogy nem.
Az az egy biztos, hogy a levelek feladóiként megjelölt fiókokat nem kezeli valódi ember, mert az, hogy nyolc közül egy
sem válaszol, túlságosan feltűnő.
Mondom, erre a következtetésre jutottam a levelek címzettjeivel együtt. De Losonci úr elmondta, hogy nem erről van szó,
hanem mint a képeken is látható, ezek palackposták. Az egy
olyan funkció, hogy előregyártott szövegekből lehet választani,
illetve azt átszerkeszteni vagy sajátot írni, és a rendszer szétküldi mindenféle felhasználóknak, akik megfelelhetnek őszerinte. Tehát a palackpostát a valódi ember indította útjára, csak
nem ő szövegezte meg – az ügyvezető igazgató elmondta, hogy
az emberek nagy része átszerkesztetlenül küldi el a palackpostát, de ebből nem vont le olyan következtetést, hogy ez félrevezető a címzettek számára, mert gép által fogalmazott mondatokat olvas. Történetesen én szerét ejtettem, hogy belépjek a Cronosra egy regisztrált, fizetett felhasználó loginjával, és körülnéztem, de egyszerűen sehol nem lelem föl a palackposta funkciót. Ezután létrehoztam egy ingyenes regisztrációt, és azzal is
körülnéztem – a palackpostáról sehol egyetlen árva szót sem
találtam.
Ami azt jelenti, hogy annak megvolt az oka, hogy közülünk
senki nem gondolta, hogy ezek ember által kiválasztható, de
gép által gyártott szövegek. Losonci úr szerint erre mindenhol
felhívják a figyelmet, biztosan úgy van, én nem látom ennek
nyomát sehol. Korrektor voltam, semmi sem kerüli el a figyel-

memet. Én nem tudhatom, miért hiányzik a palackposta az oldal általam látott változatáról, két különböző felhasználónál,
két különböző böngészőben, de hiányzik.
Mindazonáltal kétségtelen, hogy az emberek általában nem
olvassák el, ami oda van írva. Ezért ha ilyen félreértéseket azzal akarunk eloszlatni, hogy kiírjuk, hogy mi az ábra a palackpostával, akkor sajnos könnyen úgy járhatunk, mint jómagam,
amikor alkalmazottat kerestem valamely célra, kiírtam a hirdetésbe, hogy hol kell dolgozni és mennyiért, és azt a nyúlfarknyi
szöveget sem olvasták el, sorra jöttek a kérdések, hogy hol,
mennyiért.
Megtudtam (de már nem emlékszem rá), hogy a palackpostára az emberek hány százaléka válaszol, ami hasznos infó lehet
a cég működését tervező szakembereknek, de nekem az volt a
fontos, hogy a palackpostára adott válaszra hány százalékban
kaptak választ a hölgyek, akik a palackpostát az uraktól megkapták. Nulla. Nyolc közül egyre sem.
Tehát teljesen logikusan arra gondoltunk, hogy ezeket a szövegeket gép gyártja, és mivel más cégeknél azt láttuk, hogy tele
vannak robot felhasználókkal, azaz olyanokkal, akik mögött
semmiféle emberi lény nincsen, rögtön erre asszociáltunk. Az
ügyvezető igazgató szerint ezt azokkal a cégekkel beszéljem
meg – persze, nyilván, az ő házuk táján ők söpörjenek, de nem
tartom jó üzletpolitikának, ha engedjük, hogy a cégünk tevékenysége összemosódjon olyan cégekével, amik kétes gyakorlatot folytatnak. A jelen esetben egy vevőt mindenképpen elveszítettek, mert egyfelől megrendült a bizalmam a Cronosban,
másfelől rosszul reagálok arra, ha – bármilyen barátságos, udvarias hangnemben – perrel fenyegetnek, akkor is, ha netán
nincsen igazam, mert erre ráébreszthető vagyok ugyan, csak
annak nem ez a módja. És azt eredményezi, hogy ezek után
nem viszem hozzájuk a pénzemet.
De a Cronos üzletpolitikáját nem beszéltük meg – ez végül is
nem is érdekes e helyütt –, ehelyett kaptam sok statisztikai infót arról, hogy a Cronos miért nem szorul arra, hogy robotokat
használjon, hogy mennyit költenek új ügyfelek toborzására és
mennyi új ügyfelük van. Ennek szívből örülök, csak történetesen én statisztikahatlan vagyok. Sokszor előfordult már, hogy

valaki statisztikával próbált rám hatni, nem sikerült, mert én
másból indulok ki. De ez most mindegy.
Nem tetszik a Cronos gyakorlata, az előregyártott szövegekkel akkor is elriasztják a vevőket, ha azokat amúgy valódi ember küldi, de ez már legyen az ő problémájuk.

2019.10.05.

Mi az a család?
Bocsi: hadd kérjem, hogy akit zavar ez az írás, az egyszerűen
ugorja át. Nem vagyok vevő reklamációkra, hogy ő vagy neki
bárkije miért szerepel vagy miért nem, miért írtam ki a nevét
vagy miért nem, miért viseltetek iránta a leírt módon vagy miért nem, egyáltalán semmi ilyesmi nem érdekel. Aki ilyet leír,
az csak az időmet vesztegeti. A dolgok úgy vannak, ahogy vannak, eddig is így voltak, csak eddig nem írtam le. Akit zavar,
hogy ővele vagy bárki mással kapcsolatban én mit érzek, mit
gondolok – az így járt.
Egy beszélgetésben föltette valaki nekem ezt a kérdést: „Kik a
családod?” – és hozzátette a gyerekei életkorát. Azt feleltem,
hogy erre nem tudok egyszerű választ adni, de várjunk egy percet, mert bonyolult választ sem könnyű ám. Azaz talán egy válasznak látszó valamit mégiscsak. Egy amolyan Ninda-elvet.
Azt, hogy kik a családom, én döntöm el.
Legközelebbi vérrokonaim például nem tartoznak a családomba: az anyám, az öcsém, a húgom, akikkel évtizedek óta
nem tudunk egymásról semmit. A húgom tizenöt éves volt,
amikor mi telefont kaptunk, megszereztem a számát, fölhívtam,
bemondtam a nevemet, levágta a telefont. Párszor megpróbáltam, hátha észre tér, aztán már nem. Életünkben kétszer találkoztunk, kisgyerekkorában, nem tudom, milyen gonoszságot
követtem el ellene, amiért nem áll velem szóba. Valaki olyan
magyarázatot adott, hogy az egész apai ági rokonsággal azóta
nem áll szóba, amióta az apánk otthagyta az ő anyját egy har-

madik nőért. Csak ehhez nekem semmi közöm, nem én voltam,
én hétéves korom óta alig láttam az apámat, már tucatnyi embertől hallottam róla történeteket, hogy milyen nagyszerű, zseniális fej volt, de én nem ismertem, hát ne rajtam bokszolja le a
problémáit, amik egy nekem idegen emberrel voltak – hát ezzel
az erővel én is lehetnék dühös a Szilvire, amiért ugyanez az
apánk elhagyta az én anyámat az övéért. És mellékes szempont, hogy nem így volt, akár hihetném, hogy igen, hát nem
avattak be hétévesen a felnőttek dolgaiba, azért volt, mert az
anyám összehozta az öcsémet egy másik pasival, de bocsika,
ennek az egésznek több mint negyven éve, ki nem szarja le?
Most ez van, most mi élünk, Láng Gyuri tizenkilenc éve nincs
köztünk. Ha egyszer a húgom eljönne hozzám, azt mondanám
neki, hogy szia, és megpróbálnám megismerni, ha engedi, mert
a húgom, és mert általában megpróbálom megismerni az embereket, de nem pedálozok már senki után. Csináltam eleget, nem
volt semmi értelme, abbahagytam.
Ugorgyunk. Van azért néhány vérrokonom, akikkel tartom a
kapcsolatot, ők részei a családomnak. Igaz, hogy elég távoliak
vérségileg meg földrajzilag is, ez van.
A legközelebbiek vannak a legtávolabb: a vér szerinti gyerekeim. Számomra ők élnek és mindig is élni fognak.
És van egy sor családtag, aki nem családtag. Már ők vannak
többen. Semmi közöm hozzájuk semmiféle családjogi szempontból, csak van egyetlen kapocs. Mármint nem mindegyiknél
ugyanaz az egy, hanem mindenkinek megvan a saját indoka,
hogy miért került be a családomba. Ez játéknak indult akkoriban, amikor Eszter két-három éves lehetett, mert Krisszel kiókumláltuk, hogy az apjának már van két gyereke az első házasságából, egy van a másodikból, a kettő között kilenc évig
volt Krisszel, hát akkor ha lett-lehetett volna gyerekük, akkor
az most mivelünk élne, hiszen ettől még ők külön mentek volna. Az nyilván másvalaki lenne, de ez nem fontos, és kineveztük Esztert a tiszteletbeli gyerekünknek. Aztán ahogy cseperedett, kiderült, hogy önmaga miatt is van ok a tiszteletbeli gyerekünknek tekinteni, nemcsak mert valakinek a valakije, és mire nagyobbacskák lettek, ő is meg mások is, már kikopott ebből
az a jelző, hogy „tiszteletbeli”. Fölösleges bíbelődés ezt hozzátenni.

Hogy ki mitől olyan ember, amitől én a gyerekemnek érzem,
azt nem tartom szükségesnek elmondani, de lehetségesnek
sem, mert ehhez kötetnyit kellene összeirkálni mindegyikükről.
Az egész jellemüket le kellene írnom. Mindenesetre megvan az
okom rá. Hogy az furcsa, ha valaki más gyerekét a sajátjának
érzi? Istenkém, ha ez lenne az egyetlen furcsaságom, kész
nyárspolgár lennék.
Az ő életüket ez amúgy nem zavarja. Tüncikém három éve
nem áll velem szóba, szerintem már ő sem tudja biztosan, hogy
miért nem, ahogy azt sem, hogy miért ő nekem a legfontosabb
a világon és miért fog ez így maradni mindig. Már az édesanyja
sem áll velem szóba, aki amúgy valószínűleg azt hiszi, hogy én
azért tekintem a lányomnak Tüncit, mert ővele egy pár voltunk
teljes harmincöt napig, sőt volt tíz szent másodperc, amikor
apai jogot is gyakorolhattam, és ha együtt maradunk, együtt is
neveltük volna föl a kislányt. Pedig hát én akkor már közel
négy éve a gyermekemként szerettem, csak nem mondtam meg
nekik. Akkor jóval korábban csapták volna rám az ajtót.
Más is van, aki nem áll velem szóba. Ez egy ilyen család. A
vér szerinti része is – meg a másik is.
És van egy gyerek (már nem is gyerek), akit különleges hely
illet meg a családban. Nemcsak azért, mert ő nem a gyerekem,
hanem az unokám, hanem mert Annát nem én neveztem ki. Ő
nevezett ki engem. Tekintettel a műfajokra, amikben dolgozom, én soha nem aspiráltam díjakra, de ha egyszer mondjuk
(itt valami nagyon nagyot kell mondani) Kossuth- vagy Pulitzer-díjat kapnék, akkor az lenne a második legnagyobb kitüntetés, amit elnyertem életemben, és ebben nem számít, hogy
előtte alig beszéltünk és azóta is alig beszéltünk, neki is megvan a maga élete, őrá sem erőltetem a társaságomat, az számít,
hogy ezt a rangot elnyertem, ennél nagyobb rang nincsen. Már
csak ezzel egyenértékűt nyerhetek el.
Hát, tetszik látni, ezért van az, hogy szinte az összes regényhősöm – persze ők is a gyerekeim – olyan gyerek, akinek a szülei
valahogy nem szülők. Kissy szülei dolgoznak és nem érnek rá,
Vanessának, Sophie-nak, Angarinak és Nindának nincsenek,
Gabrielle és a medvebocsok szülei alkalmatlanok a gyereknevelésre, Gabi szülei csak szimplán nincsenek otthon abban a

rövid időben, amikor a történet játszódik. (Laumáról e ponton
nem ejtünk szót.) Normális szülei csak a Royce gyerekeknek és
Mílának vannak (de ő úgy érzi, hogy becsapták). De Eliškának
is csak anyja van, és az is alig jelenik meg a könyvben. Egyébként Royce-ék és Lane-ék kivételével nem is írtam olyan szülőket, akik legalább tizedannyi időt színen lennének, mint a gyerekük. Még Carson ezredes csak-csak, bár sokkal inkább parancsnoki, mint apai minőségében.
Ez mind őtőlük van, akikről itt írtam, meg akiket nem említettem. Sophie, Kissyék meg Eliška és Anežka filmből van (La
Baule-ban történt, Titkos küldetés, illetve Mindenki tanköteles),
de csak az alapötlet, a jellemük már nem onnan, meg persze a
történet sem. Negyedszázadon át minden kislányhősöm arra a
tízéves kislányra ment vissza, közvetve vagy közvetlenül, akibe első látásra, egy perc alatt halálosan beleszerettem, és amikor Sophie-t megteremtettem, akkor őróla már tizenhárom éve
nem tudtam semmit. Huszonhét évig nem tudtunk egymásról
Hajnival, de ő volt a jellemformálásom középpontja – őt persze
sose tekintettem a gyerekemnek, hiszen akkor még én is gyerek
voltam, és a szerelem ugye más. Amikor aztán rátaláltam felnőttkorunkban, sok mindent megállapítottam róla, legelsősorban azt, hogy egyetlen részlet kivételével ma is tökéletesen
ugyanolyan, mint tízéves korában – de azt az egyetlen részletet
még tökéletesebb változatban megörökölte Tünci. Amikor először találkoztunk, pontosan tudtam, hogy ha lenne egy lányom,
az ilyen lenne. Első látásra.
Úgyhogy ma ő az irodalmam középpontja. A Hankát még
csak neki írtam, de nem róla – a neki dedikált szerzői példány
itt fekszik az eredeti borítékban és itt is fog, amíg az utánam jövők ki nem dobják –, a későbbiek nagy részét már róla. A Gabi
és a manót meg a Gabrielle-t nem. Azokat Gabiról, aki kap egy
fontos mellékszerepet a Laumában is, meg hát a Nindában is
fölbukkan Szinensi álnéven, de maga Ninda Tünciből és Loreta
Reidéből állt össze (még arckarakterre is hasonlítanak), meg
mindazokból, akik még hozzájárultak, nagyon sokan és egyre
többen.
Ez persze mindig kevert dolog, és egyre inkább az, ahogy
múlik az idő és megismerem ezeket a gyerekeket és felnőtteket.
Sara Royce legalább annyira Eszter és Zsófi, mint Hajni. Tün-

cit értelemszerűen nem tartalmazza, hiszen őt akkor még nem
ismertem. Amikor pedig a Sophie-t írtam, ezek a gyerekek még
meg se születtek. Ha ma írnám ezeket a könyveket, ők is belekerülnének és hőseim jelleme egészen másképpen alakulna.
Hát így vagyunk mi ezzel a családdal. Én írom róluk a könyveket, ők élik az életüket. Én szeretem őket, a magam lehetőségei
szerint és a magam okai miatt, ők pedig nem vesznek erről tudomást, illetve van köztük, aki alighanem még a nevemet se
hallotta.
Számomra megtiszteltetés, hogy megismerhettem őket, azokat is, akik aztán már nem kérnek a társaságomból. Attól, hogy
én szeretek valakit, ő nem köteles engem viszontszeretni.
És az is megtiszteltetés, hogy az életemet már megírta egy
nagy író, akkor, amikor én még gyerek voltam. Az alábbi kis
novellában, ami a Szexmozi című kötetben található.
Fehér Klára
Örökösök
Az író írt.
Megszállottan, hajnaltól estéig és estétől reggelig. Regényt
írt, élete nagy regényét. Gyermekéveit és ifjúkori szerelmeit,
vágyait és tapasztalatait, szenvedélyeit, életét és halálát. Tizenhét esztendeig írta a regényt, azalatt családja főzeléken élt, ő
maga üres feketekávén. Gyermekei stoppolt ruhában és elnyűtt
cipőben jártak iskolába, a tandíjat részletekben fizették.
A regényre a kiadó azt mondta: nna, megüti a mértéket. Kiadták 6410 példányban (ebből 410 nem honoráriumköteles.) A
könyvesboltokból el is fogyogatott. Még negyven üzemi
könyvtár is megvásárolta. Egy kritikus majdnem írt róla (az író
barátja, aki négy sort el akart helyezni róla az egyik lapban, de
a kritikai rovatban éppen nem volt hely, mert azon a héten jelent meg Ügyeletes Zseni két gondolatjele és egy kettőspontja,
úgyhogy ez a recenzió is elmaradt).
Ebbe az író belehalt.
Négy évvel a halála után a művet felfedezték.
Megjelent új kiadásban, azután még egy újabb kiadásban,
harmincezer példányban, azután hatvanezerben. A tévé kilenc-

venhárom folytatásos játékot csinált belőle. A magvasabb gondolatokat a tévéjáték hősei nemcsak elmondták, hanem még
táblákra felírva is megmutatták a gyengébb nézőknek.
Ezután kiadták regényújságban, zanzában és zsebkiadásban.
Lefordították négyezerhatszáz nyelvre és nyelvjárásra. Egyedül dél-patagóniaiul nyolc kiadást ért meg. Urdu, hindi és szuahéli kiadásához a grafikai világverseny győztesei készítették az
illusztrációt. Olyan pletykák is elterjedtek, hogy a Svéd Királyi
Akadémia fontolóra vette a posztumusz Nobel-díjat.
Három ifjú irodalomtudósunk kandidátusi disszertációt írt róla. (Kettőt elfogadtak.) Egy magyar népművelés-könyvtár szakos főiskolai hallgató szakdolgozata témájául választotta. Egy
bölcsész jelesre felelt a nagy műben fellelhető középfokú melléknevekből. Minden valamirevaló kritikát és irodalmi tanulmányt a kiváló regényből vett idézettel illett kezdeni.
Az író három fia szakajtóval kapta a pénzt.
Küldték a honoráriumot a kiadók, színházi ügynökségek és
rádiótársaságok. Az örökösök lakást vettek és autót, nyaralót és
motorcsónakot, bundát és színes televíziót. A Nemzeti Bank a
nyugati kiadások után devizavásárlást is engedélyezett. Az örökösök síelni utaztak Svájcba, hajókáztak a Japán-tengeren.
Tizenöt évvel az író halála után emléktáblát lepleztek le a
VIII. kerületben azon a bérházon, amelyben az író élt és alkotott. Szerencsére a ház csak jövőre kerül szanálásra. A három
fiú is ott volt az ünnepségen, majd együtt mentek el a bankba,
hogy az esedékes honoráriumokat felvegyék. Véletlenül épp
egy vártnál nagyobb összeg érkezett. A három fivér összenézett.
– Menjünk ki a papához – mondta a legidősebb.
Vásároltak egy hatalmas koszorút, harminc szál piros szegfűvel, és elhelyezték a síron.
Már vissza akartak indulni Mercedeseikhez, amikor a második fiú így szólt:
– Meglehetősen kopottak ezek a betűk, hozassuk rendbe a papa sírkövét.
És mert szerető, jó fiúk voltak, ebben is azonnal megegyeztek. S ekkor a legkisebbik meghatottságtól elfúlva azt mondta:
– Gyerekek, olvassuk el azt a könyvet.

2020.03.10.

Nagyot nőtt kis hősünk
Azt hiszem. Tudni nem tudhatom, mert se rám nézni nem volt
hajlandó, se azt engedni, hogy én nézzek őrá – a macska is nézhet a királyra, de miközöttünk sokkal nagyobb a rangkülönbség, közel három éve. Pár percig bujkált előlem az üzlet polcsorai között, aztán inkább eljöttem, nem zavartam a köreit. Mi
értelme lenne? Soha nem fogja megbocsátani, hogy jó barátja
voltam, mindent megtettem, ami tőlem telt, hogy örömet szerezzek neki, soha egy rossz szót nem szóltam se neki, se róla,
segítettem, amit tudtam, megőriztem a titkait – ha valami roszszat tettem volna neki, azt már alighanem rég megbocsátotta
volna, de hát nem énrám haragszik, hanem egy fantomra, akit a
méltóságosék beleültettek a fejébe azon a vasárnap délután.
Hogy azt a fantomot gyűlöli, fél tőle vagy irtózik – nem tudhatom. Mindegy is, mert ez nem fog megváltozni.
Két regényem róla szól, de máshol is felbukkannak alteregói:
Elke a Kissyben, Szinensi a Nindában részben neki köszönheti
létrejöttét. Nekem ő így marad meg, kicsinek, és sosem fogom
megtudni, milyen elviselhetetlen, kekk nőt nevelnek belőle.
Hát ez az ismeret nem is hiányzik.

2020.08.14.

Társastér
Mert itt van például ez a tarsaster.hu. Az, hogy a látogatottsága
zéró (399 nő, aki társkapcsolatot keres), az egy dolog. De nincsenek fényképek. Azok nem azért kellenek, mert a mosolyába
szeretünk bele valakinek, hanem mert akkor mi az, ami van?
Mitől keltse föl a figyelmemet Nikol, akinek a bemutatkozása
teljes egy darab kettőspontból és zárójelből áll, vagy aki annyit
bírt magáról írni: „Intelligens, őszinte barátokat szeretnék meg-

ismerni.” Klassz. Mindenki intelligensnek és őszintének tartja
magát, de mielőtt ismerkedne, talán őróla is szeretne megtudni
valamit.
A fényképek mondjuk azért kellenének, mert azoknak talán
hátha elhiszem, hogy van ott egy emberi lény.
„A fényképek legalább olyan fontosak, mint a bemutatkozásod. Mindegy, hogy mennyire kreatív és jó dolgokat írsz, ha az
előnytelen vagy hiányos képek miatt el sem olvassák őket.
Egyértelmű, hogy az arcodnak látszódnia kell, de azt is érdemes észben tartanod, hogy azok az emberek, akik teljes alakos
fotót tesznek ki 203 %-kal több üzenetet kapnak! Próbálj olyan
fotókat készíteni, amin nyitott testhelyzetben vagy, karba tett
kéz helyett például nyújtózkodsz. Feldobhatod a dolgokat
olyan fotókkal, amiken sportolsz vagy a kedvenc hobbidat
űzöd. Egy képpel sokszor ezerszer többet elmesélhetsz, mint
szavakkal. És még egy utolsó jó tanács: a kisállatos képek jelentősen javítják az esélyeidet!”
Na tess’. Ezt írta a ralf.hu. Mármost ugye a 203%-kal több
üzenet az a 643%-kal erősebb haj meg a 2314%-kal frissebb lehelet, egyébként meg tökmindegy, hogy hány üzenetet kap az
ember, ha a tartalmuk, teszem azt, az, hogy bocs, de nem érdekelsz.
De a kisállatos kép, az jó ötlet. Mármint persze ha azt akarom, hogy csak kisállatok jelentkezzenek.

2020.08.18.

Mégse mégse
Szóval arra jutottam, hogy abbahagyom a három napja elkezdett társkeresést. Mert ha valami milliószoros csoda folytán sikerrel járok, akkor három eset lehetséges.
a) Találok egy anyukát gyerekkel. Aki azt a gyereket már egy
ideje egyedül neveli, boldogul, megvannak a nevelési elvei, és
nem tűr beleszólást. Ez pedig nekem nem kell, én nem akarok a
bácsi lenni, aki anyával él.

b) Találok egy anyukát a vér szerinti gyerekem számára.
Mondjuk ötvenkét éves koromra születik meg, és hetvenéves
leszek, mire leérettségizik. Azaz nem leszek. Ez nem annyira
vonz.
c) Kapcsolat gyerek nélkül. De hát én kezdettől fogva családot akartam.
Úgyhogy erre jutottam. Abbahagyom.
Aztán elmentünk a boltba, s visszafelé egy négy-öt éves forma barna kislány, miután mi elmentünk, fölágaskodott anyuhoz
és kérdezett tőle valamit. Persze hogy miért ül a néni meg a bácsi abban a kocsiban.
Hozzám még soha senki nem ágaskodott így föl.

2014.04.13.

Gyakorlat
Gabi vett egy új emberkét a templömös játékába, de nem volt
vele elégedett, lassúnak találta. Mondom neki:
– Adj neki időt, még csak most kezdte.
Mire Gabi:
– De másnál már játszhatott és gyakorolhatott volna.

2015.01.26.

A glikoszacharidok
metabolizmusa hétévesen
– Mi az, hogy hipózik?
– Hipoglikémiája van. Alacsony a vércukra. Tudod, mindennek van üzemanyaga. A táblagép árammal megy, az autó benzinnel megy, hát az ember pedig cukorral megy. Minden, amit

megeszel, átalakul a szervezetedben cukorrá, és ettől működsz.
Ha nincs elég cukor a véredben, rosszul leszel. De ha túl sok
van, akkor is.
– És ez mi? – Fölveszi, kinyitja.
– Cukormérő, ezzel mérik a vércukrot. Ez itt a mérő, csak
már lemerült az eleme. Ezek a tesztcsíkok, csak ezek is lejártak
már… ez pedig a lándzsája.
Nézegeti a csíkokat, egyet kivetetek vele, a szúrónak leveszem a kupakját és megmutatom a lándzsát. Megriad.
– Belém ne szúrd!
– Bolondnak nézel?! Az apád kétszer akkora, mint én, és hirtelen haragú. Én még élni akarok.
Visszateszem a kupakot és az ujjamhoz illesztem.
– Felhúzod… és elsütöd. Ráteszed a vércseppet ide, aztán így
berakod a gépbe. Ha lenne benne elem, most itt egy kis lámpa
nézné meg a színt a csíkon, aztán a képernyőn megjelenne,
hogy mennyi a cukrom. De így csak ezzel lehet összehasonlítani.
Kiveszem a csíkot és összehasonlítjuk a dobozon levő színjelekkel. Annyira világos, hogy legfeljebb az 1,7 mmól/l zöldessárgájával egyeztethető.
– No, ebből látod, hogy lejártak már ezek a csíkok, egy egész
hét.
– Az kevés?
– Borzasztóan. Ha tényleg ennyi lenne a cukrom, már talpakkal fölfele feküdnék. Négy és hét között kell lennie, az a rendes.
Kiveszünk még egy csíkot, kólába mártom az ujjbegyemet és
rácsöppentem a csíkra.
– Nézd, milyen zöld. A kólának huszonötös a vércukra, ha
ember lenne, már elájult volna.
Egy jó órával később hotdogot eszünk. Később az ágyon hasal, tévét néz, nekidőlök a hátának.
– Vau, jó meleg a hátad, jó lennél radiátornak. Tudod, miért?
– ?…
– A cukor. Az fűt belülről, attól vagy meleg. Ezért esznek a
gyerekek sokkal több édességet, mint a felnőttek. Mert mi csak
mászkálunk, teszünk-veszünk, de ti sokkal gyorsabban szaladgáltok, és közben növekedtek is. Ehhez kell az üzemanyag.

– Én most nem növök.
– Dehogynem, csak lassan. Tudod, hol nősz most? Itt. – Megkopogtatom a fejét.
– Az agyam?
– Igen. Az még tizenvalahány éves korodig fejlődik. Új agysejtjeid már nem lesznek, de a meglevők egyre többféleképpen
kapcsolódnak. Mindenből cukor lesz, amit megeszel. A zsírból
nagyon könnyen, de a legkönnyebben cukorból, hiszen azt nem
kell semmivé átalakítani. Ezért amikor a gyerekek megjöttek a
suliból vagy a játszótérről farkaséhesen, Klárika pedig dolgozott, nem tudott még főzni, akkor először is adott nekik egy
tábla csokit. Aztán mindenki pampogott, hogy miért nem zsíroskenyeret, és azt felelte: mert a cukor azonnal felszívódik. Ez
a szakmája, laborasszisztens, amit én csináltam a cukormérővel, azt ő naponta kétszáz embernek csinálta. Attól pedig nem
lehet valaki cukorbeteg, hogy sok cukrot eszik, éppen fordítva:
lehet, hogy azért eszik olyan sok cukrot, mert cukorbeteg és
alacsony a vércukra. Volt beteg, akinek a felesége vett három
kiló porcukrot, aztán tett-vett a lakásban, és két óra múlva nem
volt meg a porcukor, a férj megette. Azt mondta, egyszerűen
muszáj volt cukrot ennie. Elment orvoshoz és kiderült, hogy
alacsony a vércukra.
– Akkor öt kiló porcukor kellett volna.
– Nem, akkor természetesen gyógyszer kell, csak addig, amíg
megkapja, kell a cukor. Olyan is van, hogy valakiről már tudják, hogy cukorbeteg, és leesik a cukra. Olyankor porcukrot
kell vízbe keverni, olyan sűrűre, mint a méz, azt itatni vele,
hogy rendbe jöjjön.
Jóval később a hasára mutatok.
– No, tudod, mivé alakult odabent a hotdog?
Rám nevet.
– Cukorrá!
Nagyjából így volt, bár helyenként sűrítettem és persze újra is
fogalmaztam. Egy képzett biokémikussal több szaladgál a világban.

2015.06.19.

Női szeszély
Ballagok a boltban, a konzerveknél vagyok, egy bő méterre a
kereszteződéstől. Szembejönnek, anyuka a babakocsival meg
apuka elkanyarodik, beállnak a pénztárba. Ő hátramarad. Szőke, rózsaszín kardigánt visel, és nagyon komolyan néz rám,
ahogy már többször megtette az elmúlt percekben, mindenfelé
találkoztunk a boltban. Kétéves lehet. Van még vagy másfél
méter köztünk, amikor előrelöki két tenyerét és azt mondja:
– Állj!
Azonnal megállok, direkt hátrafékezve, hogy látványosabb
legyen.
– Megálltam – mondom neki.
Jóváhagyólag elsétál a szülei után. Várok, aztán utánaszólok:
– De most nem mehetek tovább, amíg nem engeded meg.
Nem szól semmit. Még egyszer engedélyt kérek tőle, de nincs
válasz. Apuka fülig vigyor lehajol hozzá, aztán föl is veszi.
– Pannika, a bácsi nem mehet most tovább, amíg nem engeded meg neki.
Pannika megrázza szöszke fejét. Apuka vigyorog. Én is vigyorgok. Anyuka szintén vigyorog. Talán a babakocsiban is vigyorog valaki. Talán az egész üzlet vigyorog. Talán az egész
világ.
Pannika többszöri kérésre sem ad engedélyt, hogy továbbmenjek.
Engedély nélkül indulok el.

2017.05.12.

Érdekes dolog ez
Ki kellett törölnöm néhány számot a telefonokból, s ez alkalmat adott végigmenni az egész készleten. És eltűnődtem ezeken a régi számokon. Voltak közte Krisznek olyan ismerősei,
akikről tudom, hogy kik, és nyolc-tíz éve lehet már, hogy nem
volt semmi kapcsolat. Meg olyanjai, akikről nem is tudom,
hogy kik, márpedig tizenöt éve lesz, hogy összeköltöztünk, azóta még csak szóba se kerültek. A legjobbak a csonka nevek,
amikről nem lehet tudni, hogy kiket takarnak. Ki az a V. Géza?
Krisz ismerőse tizenöt-húsz évvel ezelőtt, vagy aki tavaly villanyt szerelt nálunk? Ki az a Béla? Legalább öt Bélát ismerek,
ez vajon melyik? (A neveket nem megváltoztattam, hanem költöttem, mert igazából ez napokkal ezelőtt volt, és rég nem emlékszem rájuk.) Aztán volt olyan, hogy Kiss István, Nyakolaj
Kft., a céget megnéztem, profiljuk alapján nyugodtan törölhető
volt a szám, nem fogok velük üzletelni – de vajon mi a csodáért került be egyáltalán a telefonba? Sose vettünk műtrágyát.
Márpedig ha az ember és a cég neve együtt szerepel, akkor
egyfelől ez csakis a céges kapcsolattartó lehet, nem magánemberi minőségében álltunk vele kontaktban, és nem is csak úgy
beírtuk a cég nevét, hogy hátha vásárolunk náluk, aztán mégse
– másfelől a betűk nagy száma mutatja, hogy ez legelsőként
Krisz utolsó telefonjába kerülhetett csak bele, amit 2008 körül
vettünk, a korábbiakba talán nyolc vagy tíz karaktert lehet, még
egy kínainak is lehet vele gondja, ha a neve nem Li Tofu, hanem Shang Xiangzhuang. Nem azért csonkák a nevek, mert hülyék vagyunk vagy lusták, hanem mert a régi telefonokba nem
lehet rendesen beírni. Gondoltam, hogy átrakom az egyik kártyát Mikrókába, mégiscsak egy okostelefon, de nem lehet, nagy
bele. Majd kicseréltetem, úgyis el kell valamikor zarándokolnom a cég szentélyébe, igazolni, hogy melyik terroristától vettem a telefont.
És hát persze kitöröltem olyanokat – döbbenetesen sokan voltak –, akiket már csak a mennybéli vonalakon lehetne fölhívni,
meg olyanokat, akikkel azóta is van kapcsolat Facebookon, de

sok éve külföldön élnek, nyilván nem él az itthoni számuk. No
persze amik megmaradtak, azokról se mind tudom, hogy élő
számok-e. Töröltem olyanokat, akikről tudom, kik, a háziorvosunkat, aki több éve nem itt dolgozik, az ügyvédemet egy tizenkét éve lezárult perben, két-három politikust, akiket nincs
miért fölhívnom, mert már rég nem is politikusok, egyet-kettőt
meg, akit nincs miért fölhívnom, mert még mindig politikusok.
S mindez azért volt mostanáig a telefonokban, mert kisebb
gondom is nagyobb volt annál, hogy törölgessek. Most is csak
azért, mert volt egy-két szám, amiket nem akarok egy mellényomással megcsörgetni. De azért ezen is elgondolkodtam. Az
adta az apropót, hogy itt fekszik néhány levél, amiket többé-kevésbé értek, egy kislánytól vannak, Krisznek írta őket valamikor általánosban. Az anyanyelvén, oroszul. Valahol nagy
Oroszországban ez a kislány bizonyára ma is él, már akár
nagymama lehet, és nekem megvan az akkori címe, ami nagyjából annyira szoros kapocs, mint egy tíz évvel ezelőtt följegyzett mobilszám.
Történtek már nagy dolgok abból, hogy véletlenül, valamilyen teljesen oda nem függő eset kapcsán, az embernek eszébe
jutott megkeresni valakit, akit sok éve nem látott. Vagy véletlenül, egészen más dolgokat keresve belefutott egy Youtubevideóba. Én ez utóbbi folytán most megpróbálok megtanulni
egy nyelvet.
Fura dolgok ezek az elfelejtett számok. Lehet, hogy beszélni
akarunk Józsival, megnyomjuk a számot és elkezdünk beszélni
– de két Józsi is volt a telefonban, és nem neki akartuk mondani. De ismertük valaha – benne van a telefonunkban. Talán vettünk tőle műtrágyát.

2019.02.16.

Hirdetmény az ajándékokról
Tegnap egy beszélgetés során elhatározásra jutottam. Tizennyolc éven aluli egyén, aki nem tartozik közvetlen családomhoz, ajándékot éntőlem többet semmilyen alkalomra nem kap.
Kivétel az a három, illetve idén karácsonyra már csak két tizennyolc éven aluli, akik aprócska koruk óta kapnak tőlünk, tőlem
ajándékot minden karácsonyra, és soha nem volt egy rossz szava ellene senkinek.
Rajtuk kívül az utolsó gyerek, aki tőlem ajándékot kapott,
egy kilencéves kislány, akit nem is ismerek: a Hanka egy példányát, mert őt is így hívják.
Köszönhető ez a rendszer Gabi apjának, aki először azért kapott dührohamot, mert a gyereke kapott tőlem húsvétra egy
nyolcszáz forintos órát, majd pedig lehirdette, hogy engem
gyűlölni kell és többé tilos velem szóba állni, mert állítólag a
gyerek azt mondta, hogy én ígértem neki egy méregdrága telefont. (Dehogy ígértem, nem is lett volna miből.) A kettő között
kapott ajándékot többször is, annak örült őapukasága is.
Valamint legjobb barátomnak, gyerekkori szerelmemnek,
húsz éve múzsámnak, aki ideglelést kapott a gondolattól, hogy
a kislányának, akit saját gyermekemként szeretek, karácsonyi
ajándékot akartam adni – a Hanka lett volna az, neki írtam, neki ajánlottam –, pedig az sem az első alkalom lett volna, hogy
tőlem ajándékot kap. Most pedig, két évre rá, cserben hagyott a
bajban. Soha senkit nem hagy cserben. Lehet, hogy én voltam
életében az első.
Ezt nem csinálom többé. Ajándék gyereknek többet nem lesz.

2019.03.02.

Médiaszemélyiség vagyok
Már hárman vannak. Lányok. Tizenévesek. Bekövettek Instagramon. Az első már elég régen. A másik kettő nemrég. Az elsőről tudom, hogy énekel a dóm kórusában. A nevét egyiknek
se tudom. Azt se tudom, hogy egymást ismerik-e. Csak megjelentek és bejelöltek. Hogy miért engem, nem tudom. Soha
egyetlen krükköt nem tettem közzé Instagramon. Azért tartom,
hogy én követhessek másokat.
Sok netes oldalnak vannak milliószám követői. De meg is
dolgoznak érte keményen, folyamatosan publikálnak. Nekem –
az egyébként meglevő barátaimon kívül – csak ez a három követőm van, akik nem tudtak rólam semmit, amikor bejelöltek,
egyszerűen azért tették, mert tetszett nekik, amit közzétettem.
Azaz – a semmi.
Ó, Sáriputra! Az üresség valóban forma!
2019.08.11.

Dinnye
– Csókolom, mit hozhatok?
– Dinnyét szeretnék. De mi amúgy már tegeződtünk.
– Ja, biztos úgy van.
Hoz kóstolót, veszek egy negyedet, kihozza, elveszi a pénzt,
hozza a visszajárót.
– Csak eladsz vagy üzletvezetsz is?
– Csak eladok – nevet.
– Mikor van a szülinapod?
– Már elmúlt.
– De jövőre is lesz?
Megmondja, mikor van (már elfelejtettem).
– No, addigra te leszel az üzletvezető.
Vigyorog, elköszönünk, hozom a dinnyét. Hatéves lehet. Ő,
nem a dinnye.

2020.09.14.

Gyönyörű romantikus mese
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a Lány és a Fiú. Éltek, éldegéltek. Magányosak voltak mind a ketten. Így aztán egy nap,
hogy, hogy nem, regisztráltak egy társkereső szolgáltatóra.
Mégpedig mind a ketten ugyanarra.
Egy nap aztán a Fiú rátalált a Lány adatlapjára a társkereső
oldalon, és megállapította, hogy amennyit abból tudni lehet,
aszerint kitűnően összeillenének. Lehet, hogy élete álmát találta meg.
Írt hát a Lánynak egy üzenetet, és várta a választ.
A Lány pedig soha nem olvasta el az üzenetet.
És éltek, éldegéltek tovább magányosan, amíg föl nem fordult mind a kettő.

2020.09.16.

Szia…
Ezt fölírjuk a kéménybe korommal. Kaptam egy sziát! Persze
csak muszájból. Odaérünk a piros lámpához, ott áll a biciklin a
tizenhárom éves és tizenegy napos méltóságos kisasszony, és
tüntetően a másik irányba néz. Én persze ráköszönök, ahogy
öthónapos kora óta mindig. „Szia, kicsim!” Észleli, hogy van
ott még valaki, bár a világért se nézne felénk, csak persze látott
már minket közeledni, hát a foga között odamortyol egy félhangú sziát. Aztán persze zöldet kapunk, beletapos a pedálba
és elzúg.
2017. nyúlvét vasárnap délután óta, amikor fülig vigyor elköszönt tőlem, most először részesített abban a kegyben, hogy
egy szó kiejtésére méltatott, nem mulasztva el érzékeltetni,
mennyire gyűlöl és iszonyodik tőlem. 1249 nap kellett hozzá.
Natascha Kampusch fogságának negyven százaléka.

2020.12.02.

Garázs a söprű fogságában
Jövünk befelé, csukjuk le a garázsajtót. Olyan rendszerű, mint
a képen. És nem csukhaszik le.
Többször is megpróbáljuk, és
nem. Juszcse. Hát odamegyünk
megnézni.
Nem kellett volna.
A söprű feje belóg a garázsajtó
bal vége alá. Azazhogy ki, belülről. Hát megnyomom a gombot,
hogy lejjebb gyüjjön és kinyomja onnan. Vagy hogy észlelje,
hogy akadályba ütközött és följöjjön. Vagy csináljon akármit.
Én oldjam mög helyette?!
Nyomkodja, préseli a söprüvet, de nem boldogul. Kicsit lejjebb jön, rányom a söprűre, aztán vissza. Kicsit vissza. Baszki,
kapu. Ha fölmennél egészen, akkor kivenném azt a kúva söprűt
és nem állnánk itt hárman a semennyi fokban!
Egy darabig kínlódunk, hogy kiszabadíjjuk, aztán belátom,
hogy ez nem buli, úgyhogy metszőollót és pillantást ragadok és
azzal kezdem darabolni a söprüvet. Szükség takarítóeszközt
bont, ugye. Hamarosan cirokszőnyeg borít mindent, de a söprű
nem mozdul onnan, nem és nem. A kisajtón át be lehet menni a
garázsba, szóval már belülről is támadjuk, a söprű utál minket
és nem megy onnan. Továbbra sincsen odakint semennyi fok.
Rohadék Celsius.
Kalapács, feszítővas, fogó, fűrész. Nem segítenek. Eltelik
másfél óra, négyen, aztán már öten gyötörjük, a söprű romokban, a garázsajtó se té, se tova.
Végül előkerül a kúcsa. Mert olyan is van neki. Azzal kézi
mozgatásra lehet rávenni, valahogy. Végre sikerül. De ilyen
feladatok ellátására azért a jövőben táboroztatni fogok a kertben egy páncélosdandárt. Hárman emelik föl a kaput, mire sikerül kitépni alóla a söprű roncsait. Azt kihajítom a kertbe, egy
csomószor föl-le járatom a kaput, hogy lássam, múkodik, és

mindent, aminek nyele van, eltakarítunk a közeléből, mostantól
söprűre, kerti szerszámra tilalom van a kapu közelében.
Több mint egy évtizeddel ezelőtt a piacon vettem ezt a söprüvet a piacon egy öreg, fogatlan nénitől. Odamentem és azt
mondtam: nekem olyat adjon, amelyik százhússzal tud menni.
Nevetett és olyat adott.

2021.07.06.

Emelődik
csillagászat
Az a tudományág, aminek segítségével számlákat lehet írni.
Szóval kiszedtük az autóból a tolókocsi-emelőt. És ott jött a
vicc, hogy hoppá, de az ajtómozgató-izgatóbizgató miatt a fél
zárszerkezet ki van szerelve hátsó ajtainkból, minekkövetkezéseféleképpen mint a metróban, csak fordítva: „Kérem, vigyázzanak, az ajtók nem záródnak”.
Hát ennek így ötven százalék sincsen a tréfatartalma, úgyhogy elmentünk egy szervizbe. Mestör nezi, szagolgati, elmögy, telefonál, kihoz egy kalkulácicót, egy hétbe telhet és
harmincötezer. Mármint csak az alkatrész, ő még az ujját se
mozdította, szóval ez ötven alatt nem jön ki. Vagyis a teljes játék minima száz.
Cuki.

2021.12.13.

Gyerekség
Miután az előző cikket* közzétettem a Facebookon, rögtön
megérkezett a hisztireakció:
*

Véglények

Amihez jó tudni, hogy eddig se kaptam tőle leveleket, karácsonyra meg a születésnapomra néha egy sort, meg volt, hogy
többéves hallgatás után rám írt, hogy írjak alá egy papírt, mert
a tudtomon kívül lebontott házam helyére a tudtomon kívül
építettek egy újat, és mint társtulajdonos járuljak hozzá, hogy
bekössék a villanyt. Ez fontos volt, a hogylétemet megkérdezni
sose.
Úgyhogy annyira nem lesz lényegi változás, ha ezentúl nem
ír levelet. Letiltott? Tiltson. Most először kommunikáltunk
Facebookon, soha egy percig nem volt az ismerősöm.
Ez az „eddig voltál a gyerekem” eléggé kiverte a biztosítékot
mindkettőnknél. Krisztina, aki fölnevelt három gyereket, azt
mondta, hogy ha valamelyik gyereke, ne adj’ Isten, gyilkos lenne, mélységesen elítélné ezt a tettét, de attól még a gyereke maradna. Én egy gyereket se neveltem föl, de ugyanezt gondolom.
Amíg élek és moccanni tudok, addig a gyerekeim, függetlenül
attól, hogy vér szerint nem is vagyok az apjuk, mindig jöhetnek

hozzám és úgy fogom őket fogadni, mint egy édesapa. Vagy
mint egy olyan jóbarát, akiről ők amúgy tudják, hogy a gyermekeinek tekinti őket, de ezt nem mindegyikük viszonozza, de
ez ebből a szempontból lényegtelen – ugyanazt kapják. Az
unokám szintén, és a később remélhetőleg születendő további
unokáim is.
Egyik barátom, aki sokszor járt nálam abban az időben, amikor még az Évával éltem, konkrétan ezeket a szavakat használta: „Én még emlékszem arra, hogy hogyan gondoskodott rólad
az anyád, amikor még vele laktál. Gyalázatos volt.” Hát ja.
Azóta kis híján húsz év telt el, és ez idő alatt egészen pontosan
nem kaptam tőle az égvilágon semmit. No, a továbbiakban ezt
se fogom kapni.
A történet, amire hivatkozik, egy kalóz. Hiányzik a fél szeme, a
fél keze, a fél lába, viszont van egy papagája. Aha, bepereltem.
No és? Más családban még nem volt pereskedés?
Hol volt, hol nem volt, 2000-ben az Éva kitalálta, hogy ő el
akar költözni a békási panellakásunkból egy vidéki kertes házba. Azazhogy ezt már sok éve kitalálta, de akkor nekilátott keményen tolni az eszmét. Engem ez nemigen motivált, mert én
1986 óta feküdtem négy fal között egy ágyban mozdulatlanul,
de az én véleményem pont annyit számított, mint a szomszéd
macskájáé. Éva mesterembereket fogadott, akik nekiláttak valami elfogadható állapotba hozni az iszonyúan lelakott, sőt
tönkretett lakást, azaz dehogyis, valóságos kastélyt kellett művelniük a második emeleten, frankón úgy ment a felújítás,
mintha nem eladni akarnánk, hanem ezentúl ott lakni. Volt,
hogy lecsempéztette az előszobát, aztán két hónap múlva fölszedte és lerakott egy másik csempét. A legvégén még fölrakatott az előszoba közepén egy ormótlan deszka boltívet, mert ő
olyat akar, aztán elköltöztünk, az új lakó meg állhatott neki leszedni.
Ja, és pénzünk totál nem volt semmi se. A mesterek sorban
jöttek énhozzám panaszkodni, hogy hol van már a pénzük,
mert Éva hajnalok hajnalán elment és gondosan csak akkor
ment haza, amikor ők már nem voltak ott. Én meg ugye nem
tudtam elmenni hazulról. Nálam nem volt egy fillér se, azt
tudtam tenni, hogy a barátja lettem valamennyinek, mert akkor

legalább dolgoztak, hitelbe. Az az eset, amit itt említettem,
hogy egyszer már kitagadott, az is úgy volt, hogy egész álló
nap ott dolgozott a szobámban egy tapétázó, hitelbe, akkor már
többedik napja hitelbe, és ezt nagyon nehezményezte. És telefonált a padlócsempéző, hogy holnap jön padlózni és kéne neki
húszezer forint, éppen annyi, amennyit a tapétázó is szeretett
volna, csak ő már elég régóta várta a pénzét – és azért dolgozott még mindig, mert a barátomnak számította magát. Ha az
olvasó jobb választ tudott volna adni, akkor okosabb nálam, én
közöltem a padlócsempézővel, hogy ne jöjjön. Aztán órák múlva megjött az Éva, elmondtam, mi történt, kiverte a balhét, és
bejelentette, hogy nem az anyám többé. A tapétázó odajött hozzám, kezet nyújtott és az Évára rá se nézve kiment a lakásból.
Másnap természetesen a padlócsempéző ott volt és lerakta azt a
csempét, amit az Éva később föltört.
Hát ilyen előzmények után adtuk el a lakást 2002 tavaszán,
közel két évig tartó felújítás után. Vettünk egy könnyűszerkezetes faházat, amit én nem is láthattam, pedig a fényképezés
már föl volt találva, sőt a mozgóképet is ismertük.
Csak közben miközöttünk Krisszel már kivirágzott a szerelem. Megbeszéltük, hogy eljön hozzám egy hétre és megnézzük, mire jutunk. De mivel mi közben elköltöztünk, nekem a
könnyűszerkezetes faházba kellett volna őt hívnom. A bérelt
mentők bevittek, volt ott egy ágy, ők elmentek, én körülnéztem. Nem sokat láttam a kis benyílóból, amiben az ágyam volt,
de az egy putri. Pozdorjalemezekből voltak a falak, és május
derekán dideregtem, mert esett az eső. A padlót és a mennyezetet ismeretlen okból fémrudak kötötték össze néhány lépésenként. És mivel hegyen volt, egy hegyi utcácska utolsó háza
volt, az egész ház tele volt magasságkülönbségekkel, itt egy
lépcsőfok föl, ott két lépcsőfok le. Ide hozzak egy tolókocsis
embert? 1999-ben az előző kapcsolatom azért futott zátonyra,
mert nem lett volna hol elkezdenünk az életünket, ő nem jöhetett Pestre, de otthon még saját szobája se volt. De nem volt
más választásom, el kellett mondanom, hogy mit látok, akkor
is, ha ezzel vége a második kapcsolatomnak is.
Hát nem lett vége, a család megbeszélte, hogy akkor én jövök
ide. Így is lett, és békességben, szeretetben éltünk közel nyolc
évet, amíg Kriszet el nem vitte az izomsorvadás.

De ennek a nyolc évnek meg az azóta eltelt majdnem tizenkettőnek az Éva nem volt szereplője, ahogy az öcsém sem. Éva
akkor sértődött halálba, amikor igényt tartottam a személyimre,
TAJ-kártyámra, amik nélkül itt bejelentkezni, orvossal bármit
fölíratni sem tudtam, de az neki kellett volna, a pilisborzasztói
önkormányzatnál akkor jelentette be, hogy kéri utánam az ápolási díjat, amikor elköltöztem onnan. Szó se róla, nekem sincsenek skrupulusaim, ha arról van szó, hogy átverjük állam bácsit,
ennek a sokszorosát nyúzza le rólunk mindenféleképpen, és
nyilván ha választanom kell, hogy havi huszonezer forint kinél
legyen, állam bácsinál vagy az anyámnál, az anyámat fogom
választani. Csak 1. ha csalok, azt úgy szeretném tenni, hogy ne
legyen biztos lebukás, 2. annyira azért nem fontos nekem juttatni az anyámnak havi huszonezer forintot, hogy ezért lemondjak minden fillérről, mert hiszen azt se tudtam bejelenteni
a papírjaim nélkül, hogy ezentúl ide küldjék a rokkantjáradékomat, oda is küldték, át is vette, el is költötte. Ajtót vett belőle,
hogy meg ne fagyjon a télen. Hát azt a házat ő választotta, én
igazán nem, de amúgy azt gondolta, hogy engem majd Kriszék
a nyugdíjukból ingyen eltartanak?
Dani pedig látszólag egy telefonszámla miatt sértődött vérig.
Egy nap megparancsolta, hogy fizessek százhúszezer forintot
annak fejében, amit eltelefonáltam Pilisborzasztón, végigbeszéltük az éjszakákat Krisszel, és azt kiszámlázták a ház előző
tulajdonosának. (Amit azóta sem értek, hát egy ingatlan adásvételét nulla forintos számlákkal szokás intézni.) Hát kapcsolatba léptem az előző tulajjal, kértem egy részletes számlát. Az
valamicskével már eleve kisebb összegről szólt, és amikor szépen összeadogattam, amit tényleg én telefonáltam, már csak
hetvennyolcezer forint maradt, megjegyeztem ezt a számot.
Kicsit veszekedtünk erről, és a Dani kitagadott. (A pénzt kifizettem.) Ennek úgy tizennyolc éve, azóta fogalmam sincs, hol
él, hogy él, hallottam annyit, hogy felesége van és ismeretlen
számú, korú, nemű, nevű gyerekei, akik talán hallottak valamit
egy seggfej nagybácsiról, talán nem, mindenesetre harmincnégy év és kilenc hónap múlva vélhetően Dani örökli a könyveim szerzői jogait, őutána pedig ezek a számomra vadidegen
gyerekek. (Azaz nem, hiszen eszemben sincs bármit őrájuk
hagyni.) Fogalmam sincs, hogy boldog házasságban él vagy

rég elvált, utóbbi esetben hogy vasárnapi apuka-e vagy az ismeretlen számú, korú, nemű, nevű gyerekeknek nehezére esik
fölidézni az arcvonásait-e. Fogalmam sincs, hogy miből él, mivel foglalkozik, kik a barátai, hallottak-e róla, hogy van egy
faszfej bátyja.
Én ugyanott lakom idestova húsz éve, a régi mobilszámot
ugyan ellopta Orbán Viktor, de Kriszé máig megvan, van Facebook, van email, engem meg lehet találni. De hogy ő mely táján él a világnak, arról fogalmam sincs. Lehet, hogy Alaszkában. Kerestessem? Minek, ha nem áll szóba velem, látszólag
hetvennyolcezer forint miatt, amivel nem neki tartoztam?
Látszólag, mert a probléma egyiküknél sem a pénzügyi ellentét volt. Évát kizárólag ez érdekelte az előző cikk tartalmából,
de akkor sem. Egyszerűen nem viselték el, hogy harmincegy
éves fejjel a kezembe vettem az életem intézését. Mert én egy
szeeeegény nyomi vagyok, akiből a családja csak hasznot húzott, és elestek ettől a haszontól? Ugyan már, hülyeség. Egyszerűen nem tartottak képesnek rá, hogy boldoguljak az életben, és zsenáns, hogy nem lett igazuk.
A tőlük kapott sok-sok értékes segítség hiányát megköszönve, én még mindig boldogulok. A feleségemmel és a három
gyerekünkkel. Gazdagok vagyunk, bár pénzünk az nincsen.
S hogy miért meséltem el mindezt, miért borítottam ki ide a
blogba? Mert a nyilvánosság előtt bejelenteni, hogy „eddig voltál a gyerekem” olyan szintű seggfejség, amire méltó választ
csak Ninda tudna adni, én azonban nem vagyok Ninda. Próbálok méltó lenni hozzá, és néha sikerül is. Most nem próbáltam.
Mert amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

2022.05.07.

Az elmaradt esküvő

Íme egy kép, amilyenhez hasonlót a mi esküvőnkről nem fogtok látni. Ja, és nem azért, mert a kedvesem tolókocsiban fekszik és nem tud állni, hanem azért, mert a mi esküvőnk elmarad. Nem, ez most nem valami vicc, és nem, a kapcsolatunk
nincs sem krízisben, sem felbomlóban, és nem, ez nem valami
brazil szappanopera, sőt még csak nem is valami amerikai romantikus dráma, hanem a magyar valóság 2022-ben.
Mint tudjátok, az esküvőnket e hónap utolsó hétvégéjén szerettük volna megtartani, és már azt is leírtam, hogy ez az esküvő nem hivatalos esküvő lesz, hanem csak szimbolikus. Hogy
miért? Mert a magyar valóság az, hogy mivel mindketten rokkantnyugdíjasok vagyunk és özvegyek, ezért mindkettőnknek
jár az özvegyi nyugdíj. Ha összeházasodunk hivatalosan, akkor
a jövedelmünk havi ötvenezer forinttal kevesebb lenne. Így
sem élünk könnyen, emiatt ezt nem engedhetjük meg magunknak. De természetesen ez nem akkora tragédia önmagában, hiszen nem egy papír az, ami összetart két embert, hanem a szeretet, a hűség, a bizalom, az elfogadás, a tisztelet. Mindehhez
hozzátéve az egymásra odafigyelő, folyamatos, egyenlőségen
alapuló, erőszakmentes, asszertív kommunikációt. Ezekből
egyáltalán nincs hiány, de az esküvő mégis elmarad. Talán

pontosan azért, mert nem a papírra volt szükségünk: úgy gondoltuk, hogy megálmodunk egy olyan szertartást, ami rólunk
szól, nekünk szól, a szeretteinknek és a barátainknak. Nem a
pecsétekről és nem a papírokról, hanem rólunk. Megálmodtunk
egy vízparti esküvőt a gyerekeink és a barátaink társaságában a
tatai tóparton. És akkor tavaly októberben ehhez elkezdtük keresni a megfelelő helyszínt. Úgy gondoltuk, hogy akkor már
összekötjük a kellemest a még kellemesebbel, és egyben megtartjuk a nászutunkat is. Persze nászút nélkül is mindenképpen
kellett volna egy szálláshely ehhez, mert innen elutazni Tatára
és vissza ugyanaznap az nagyjából fizikai képtelenség mindkettőnk teherbíró képességének, és akkor az még csak az utazás
lett volna. Akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem tíz percet szerettünk volna a násznép társaságában tölteni, hanem legalább fél napot.
Lassan már egy kisbaba megszületett volna az alatt az idő
alatt, amióta mi ezt a szálláshelyet keressük. De a szálláshely
nem fog. Konkrétan a Tatán található összes létező apartmant,
panziót, szállodát végighívtuk, de nem nyertünk. Egész egyszerűen egyetlen olyan hely sincs, ahol a kedvesem a tolókocsival
be tudna jutni a szálláshelyre, illetve ha még be is tud jutni, akkor a százötven centis tolókocsival közlekedni is tud. Jó esetben csupán sajnálták, hogy „bár nagyon szívesen látnának minket, de nem alkalmasak a körülmények az ő szálláshelyükön”,
és ezzel önmagában még nem is lett volna semmi baj. A roszszabbik esetek azok voltak, amikor teljes felháborodással fogadták azt az elképzelést, hogy mi oda óhajtunk menni és fizetni akarunk nekik nem kevés összeget egy egyhetes ott-tartózkodásért. A magyar valóság 2022-ben az, hogy még mindig ott
tartunk, hogy az emberek nagy része úgy gondolja, hogy a fogyatékosok leginkább is maradjanak otthon a négy fal között,
leginkább is legyenek láthatatlanok, leginkább is ne rontsák a
levegőt az ép, egészséges emberek között. És ezt a következtetést én nem valami a fejemben megszületett elképzelésből szedem, hanem bizony nem egy szállásadótól megkaptuk, hogy
„értem, kérem, de hát itt nálunk gyerekek is nyaralnak, és az a
mi felelősségünk, hogy ne traumatizáljuk a gyerekeket egy
olyan család látványával, mint az önöké”. És persze ott van
még problémának Life, aki „sajnos” (vagyis nekem hála Isten-

nek, de) túlnőtt nyolc kilogrammon. Hogy a kutyabarát szálláshelyeknek hogyan sikerült ezt a zseniális ötletet kitalálni ezzel
a súlyhatárral, azt sose fogom megtudni, de azt tudom, hogy
Life már háromszor töltött egy-egy hetet szállodában, és soha
semmilyen kárt nem tett, nem ugatott, nem rohangált a folyosón stb. Persze az érv az az volt, hogy „azért nem jöhet be hozzánk nyolc kilónál nagyobb kutya, mert nálunk fehérre vannak
festve a falak”. Értem, vagyis nem. Ha húszcentis marmagassággal keni össze egy kutya a falat, akkor az nem lesz koszos?
Jövőre már a vendégeket is megmérik? Ott mennyi lesz a súlyhatár?
Jó, ezt is megettük, és akkor fájó szívvel, de elengedtük Tatát. Jött a Balaton. Én kis naiv azt hittem, hogy a Balaton azért
jóval nagyobb, mint a tatai tó, és ott majd biztos találunk egy
megfelelő szálláshelyet. Itt is végigjártunk a kempingektől az
all-inclusive ellátást nyújtó szállodáig mindent. Elvileg találtunk egyetlen szálláshelyet, ami elvileg akadálymentes, mert
elvileg már járt ott fekvő tolókocsival egy úr, de gyakorlatilag
sem az emailben küldött ajánlatkérésünkre, sem a telefonos
megkeresésünkre február óta semmilyen választ nem sikerült
kapnunk a kérdéseinkre. Értem én, hogy haldoklik a turizmus… na jó, azért annyira nem, hogy a fogyatékosokat is vendégül lássuk. A legtöbb, ameddig eljutottunk, az az volt, hogy
igen, a kapun be tud menni a tolókocsival, és igen, még a szobába is be tud menni, csak az étterembe nem tud. És hát sajnos
azt ők nem tudják vállalni, hogy egy olyan szállodában, ahol
egyszerre kilencszáz vendég tartózkodik, egy, azaz 1 vendégnek az étterem előtti óriási hatalmas hallrészben biztosítsanak
étkezési lehetőséget. Nekik erre nincsen személyzetük. Azt
ugye mondanom sem kell, hogy ez már két személyre – és akkor már itthon hagytuk volna a gyerekeket is – körülbelül félmillió forint. És akkor igen, én lehetek cinikus, meg felőlem
akár bunkó is, de azt gondolom, hogy félmillió forintért azért
talán esetleg véletlenül szerintem meg lehet oldani, hogy egy,
azaz 1 vendéget kiszolgáljon egy, azaz 1 alkalmazott egy ekkora szállodában. Nem eszik napi huszonnégy órában. Ja igen, a
napi huszonnégy óráról jut eszembe, hogy volt olyan komment
is a különböző szálláskereső csoportokban a posztomhoz, hogy
ők vendéglátással foglalkoznak és nem fogyatékosok ápolásá-

val. Csak úgy halkan megkérdezem, hogy mégis ki a jó büdös
fene kért ápolást. A legkevésbé sem kórházat kerestünk, hanem
egy helyet az esküvőnk megtartásához. Nem hiszem, hogy nővérkékkel és orvosokkal akartuk volna körülvenni magunkat.
Szóval végigjártuk a Balatont. És nem nyertünk hangszórót,
szállodai szobát meg végképp nem. Ezután még megpróbáltuk
a Velencei-tavat, a Tisza-tó környékét, és nagyjából három hete
feladtuk.
Hogy mit érzek ezzel az egésszel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy semmit nem változtat a kedvesem iránt érzett érzéseimen ennek a szertartásnak a hiánya. Ettől még szomorú vagyok, mert szerettük volna megosztani a barátainkkal és a családunkkal azt az eseményt, amit mi jelképéül szántunk annak,
hogy a kapcsolatunkat egy még magasabb érzelmi síkra emeljük. Azt hiszem, a házasságkötésben pont ez a lényeg. És most
csalódottnak is érzem magam, mert úgy érzem, hogy méltatlanul fosztottak meg minket attól a lehetőségtől, hogy úgy „kössünk házasságot”, ahogyan nekünk jó, ahogyan mi szeretnénk,
ahogyan a mi lelki alkatunk és igényeink, belső indíttatásunk
mutatja. Megvallom, dühös is vagyok, mert én a vendéglátásról
azt gondolom, hogy az vendéglátás. Ha hozzám eljön egy ismerős, barát vagy bárki vendégségbe, akkor én igyekszem mindent megtenni azért, hogy ő az itt töltött időt kellemes, nyugodt, szeretetteljes légkörben tölthesse el. Ja, hogy a vendéglátóipar ezt még egy hétre félmillió forintért sem képes összehozni?
Dühös vagyok és szomorú, mert ez a társadalom még mindig
olyan előítéletes és olyan szinten van tele sztereotípiákkal a fogyatékosokat illetően, hogy egyszerűen megriadnak attól a
gondolattól, hogy úristen, nekünk most vendégül kéne látnunk
egy olyan családot, amelynek fogyatékkal élő tagjai vannak, és
amúgy még véletlenül sem tudják elképzelni, hogy köszönjük
szépen, de nekünk nincsen szükségünk kísérőre, ápolóra, felügyeletre, és egyébként ami a felelősség kérdését illeti, miszerint ki vállalja azért a felelősséget, hogyha önökkel itt valami
történik. Ja, az még véletlenül sem merül fel, hogy mi önmagunkért és másokért felelősséget vállalni tudó és akaró felnőtt
emberek vagyunk. A gyerekeket pedig, azt gondolom, hogy az
ő szavaikkal élve, igenis traumatizálni kellene, mert akkor talán

egyszer eljutna oda ez a társadalom, hogy a fogyatékkal élő
ember bemehet egy szállodába, megtarthatja az esküvőjét, eltöltheti a nászútját, és netán még a segítő kutyája is rohangálhat
a Balaton-parton. Ha már bemennie nem szabad a vízbe. Mert
mondjuk azt se fogom sose megtudni, hogy mi a fene baja lesz
a Balatonnak attól, ha egy kutya belemegy. Én még soha nem
láttam kutyát, aki a Balatonban végezte volna a dolgát, de amúgy ezt negyvenötezer hal naponta megteszi. Meg hatvanezer
madár. És akkor még nem szóltam az emberekről.
Így aztán kénytelenek vagyunk elnézést kérni minden barátunktól, akit most megfosztottunk egy esküvői bulitól, és Abitól, akit megfosztottunk attól, hogy gyűrűhordozó szerepet töltsön be. És még mielőtt megkérdezitek, hogy miért nem tartjuk
meg mondjuk például itthon a kertben azt az esküvőt, a válaszom egyszerű. Mert ahogyan már fentebb leírtam, mi úgy és
olyan esküvőt szerettünk volna, amilyennel és ahogyan a mi
kettőnk lelke egy magasabb érzelmi síkra emelkedik.
Hogy a nászút helyett most mit fogunk csinálni? Nagyjából
ugyanazt, amit mindig. Eltöltjük a napokat itthon, szeretetben,
biztonságban, nem jobban és nem kevésbé szeretve egymást,
mintha esküvő is lett volna.
Azért az esküvői gratulációkat szívesen fogadjuk. :D ;D
Krisztina

„Kā kļūt par vienu no vislielākajiem?”

Ezek viszont
lettül vannak
Taču šie ir latviski

Loretai

Jā – es labi zinu, cik daudz kļūdas ir manā rakstīšanā. Bet tas
nav svarīgi. Es esmu un patikšu iemīlējies ar valodu un ar Latviju, un reizēm man jāraksta kaut ko.
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Osztálynapló, első év –
Klases dienasgrāmata,
pirmais gads
Hát egy éve tanulunk már, tanárnők, tanár urak. Ideje beszámolni eredményeinkről.
Én már nagyon sokat megértek, előfordul, hogy folyékonyan értem a beszélt, sőt az
énekelt nyelvet is, bár nagyon
ritka, hogy első hallásra. Általában többször vissza kell játszani és alaposabban tanulmányozni. De a lényeget meg
szoktam érteni. Sok szót ismerek, de gyakran össze is keverem őket. Sok nyelvtani szabályt is ismerek, de még nem
eleget, és azokat is összekeverem.
Például még meg kell tanulnom rendesen a főnevek eseteit, csak egy részüket tudom
és abban is bizonytalan vagyok. Az igekötős igék legnagyobb része még rejtély. Az
igeragozásról nagyon keveset
tudok, és persze azt is összekeverem. A megcélzott felsőfokhoz képest szinte nem tudok semmit. És persze ezt a
rövid szöveget összeállítani is
órákba telt, szótárak és táblázatok segítségével, tele hibák-

Nu mēs mācāmies vienu gadu,
skolotājas kundzes, skolotāji
kungi. Pienācis laiks reportēt
par mūsu rezultāti.
Jau es saprotu ļoti daudz, notiek kā saprotu runātu, arī pat
dziedātu valodu plūstoši, taču
ļoti neparasti, kā pēc pirmo
dzirdējuma. Parasti es jāpārspēlēt daudz reizi un pamatīgi jāizpētīt to. Bet es pierodu saprot
būtību. Es pazīstu daudz vārdi,
bet bieži apmulsinu tos. Es pazīstu arī daudz gramatikas noteikumi, bet vēl nepietiek, un es
apmulsinu arī tos.
Piemēram vēl es jāmācās kārtīgi lietvārdu locījumu, es zinu
tikai to daļas un es esmu pat
tiem nepārliecināts. Darbības
vārdu ar priedēkļiem vislielākajā daļa ir vēl noslēpums. Par
konjugācijai es zinu ļoti nedaudz, un protams es apmulsinu arī to. Salīdzinājumā ar notēmētu uz augšējai pakāpei es
nezinu gandrīz neko. Un protams pats šo īsu tekstu sakonstruēt aizņēmu stundas, ar vārdnīcu un tabulu palīdzībai, pildī-

kal. De én fordítottam, nem
gép.
Mégis optimista vagyok,
mert sok nyelven próbáltam
már tanulni, de ilyen rövid idő
alatt ilyen sokat egyikben sem
értem el.
Még mindig én vagyok az
osztályelső. Ami osztálytársaimat illeti, a tavaly január
huszonharmadikán született
anyanyelvi beszélőket – boldog születésnapot –, ők még
mindig nem tudnak kimondani egyetlen szót sem, fogalmuk sincs a nyelvtanról, és
valószínűleg sokkal kevesebb
szót ismernek, mint én. Viszont amit értenek, azt gondolkodás nélkül értik. Nekem
hosszasan kell rajta töprengeni.
Mást tudok ehelyett. Ismerek úgy háromszáz dalt, énekeseket, zeneszerzőket, szövegírókat, zenészeket, a kortárs lett könnyűzene jókora részét. Néhány dalt már le is
fordítottam. Olvastam könyveket, bár még egyet sem végig, és elég sokat megértek
belőlük. Ismerkedem Lettország kultúrájával, történelmével és földrajzával.
Mert másfél évvel ezelőtt
megismertem öt kislányt, akik
úgy énekelnek, mint a lakstīgala.

gi ar kļūdām. Bet es tulkoju to,
nē mašīna.
Tomēr es esmu optimists, tāpēc kā jau es mēģināju mācīties
daudz valodas, bet laikā tāds
īss laiks tāds daudz es nesasniedzu ar nevienu.
Es esmu vēl arvien pirmais klasē. Attiecībā uz mani klasesbiedri, pērn divdesmit trešais
janvārī dzimji dzimtā valodas
runātāji – laimīgu dzimšanas
dienu –, viņi vēl arvien nevar
nevienu vārdu izrunāt, par gramatikas viņu nav ne jausmas,
un laikam viņi pazīst daudz
kāds mazāk vārdus kā es. Bet
ko viņi saprot, to viņi saprot
bez domāšanas. Es jāprātot par
to ilgi.
Es zinu citus tā vietā. Es pazīstu ap trīssimt dziesmu, dziedātāji, komponisti, tekstu autori, mūziķi, mūsdienu latviešu
popmūzikas lielu daļu. Es arī
tulkoja pāris dziesmas. Es lasa
grāmatas, kaut pabeigt lasa neko, un es saprotu patiešām
daudz par tos. Iepazīstos Latvijas kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju.
Tāpēc kā pirms pusotra gada
es iepazinos piecas mazas meitenes, kuri dzied kā fülemüle.

2018.10.29.

Vai tam ir jēga?
Es dziedu dziesmas
Es gaidu gaismas
Es laidu liesmas
Mani aplenkt
Atveru ausis
Dzirdamas balsis
Sapņainas naktis
Pavadīsim
Ar tevi kopā
Visā Eiropā
Ideju stropā
Skūpstīšoties
Tu manas ausmas
Tu lielas šausmas
Man nav ne jausmas
Ko daru es
Mūs visas dienas
Kā aukstas sienas
Mūs laiki skrienas
Mīlestībā
Tu mana jūra
Pie aizsargmūra
Sirdis aizkūra
Un kā vairāk?

2019.01.22.

Klases dienasgrāmata,
otrais gads
Ģimenes apsvērumu dēļ pagājušajā gadā es nevarēju mācīties
ar to spēku, ko es gribētu. Bet es varu saprot arvien vairāk, un
es varu rakstīt vienkārši teksti, protams, ar vārdnīcas un gramatikas tabulas palīdzību. Ar daudz kļūdas, protams. Es arī rakstīju dzejoli latviešu valodā.
Es mācījos daudz par galvaspilsētu, es iemīlējos ar Vecrīgu
un sāku iepazīt to labāk kā savu pilsētu, nopietni.
Mani klasesbiedri, pirms diviem gadiem dzimuši latviešu bērni – laimīgu dzimšanas dienu – pabeidza zīdaiņa laiku un viņi
runā. Neapstrīdami. Laikam viņi vēl nesaprot visu, pieaugušajiem esošus vārdus protams vēl nē, bet ko viņi saprot, saprot
lieliski perfekti, ko es nekad varēšu darīt. Un viņi runā visas
dienas laikā, bez domāšanai par gramatikas likumus, viņi vēl
nezinu neko par gramatikas ilgumu, tikai viņi runā un saprot.
Es vēl ne, latviešu valodā. Laikam nekad, bet tas nav mērķis.

2019.02.28.

Laumai
tavās acīs redzu
varavīksnes krāsu
nekas nav krāsas tur
taču tevi mīlu
tavā dzīvē arī
jūtu varavīkšņu
tāpēc es par tevi
iedomu, rakstīšu
mācījos no tevis
kā ir brūna kleita
esmu zemes klēpis
un tu mana meita

2019.03.23.

Vai es izpelnīju A1 līmeņu?
Es atradu valodu portfeļu un kļuvu zinātkārs kā vai jau es sasniedzu A1 līmeņu vai nē. Lasīsim pieprasījumus un atbildēsim.

Klausīšanās
1. Es saprotu ļoti lēni un skaidri izrunātus atsevišķus vārdus un
ikdienā bieži lietojamas frāzes, piemēram, paldies, lūdzu, labdien, labrīt, labvakar, atā, gribu ēst, gribu dzert, atvainojiet,
kur ir tualete.

Faktiski, ne tikai ļoti lēni un skaidri izrunātus vārdus. Es saprotu arī dziesmas tekstu daļu, pat repu, protams, nē pilnīgi, galvenokārt nē pēc pirmais klausīšanās. Arī es saprotu ne tikai bieži
lietojamas, bet retākas frāzes.
2. Es saprotu atsevišķas frāzes un jautājumus par sevi un ģimeni, kas izrunātas ļoti lēni un, ja nepieciešams, atkārtoti, piemēram, par tēvu, māti, vīru vai sievu, meitu, dēlu, vectēvu, vecmāmiņu; par viņu nodarbošanos (kur strādā, kur mācās, vai ir
pensijā); viņu vecumu; ģimenes svētkiem.
No jauna, nē tikai ļoti lēni. Ja nepieciešams, atkārtoti, protams.
Jā, es saprotu šos visus.
3. Es saprotu atsevišķas frāzes un īsus jautājumus, kas izteikti
ļoti lēnā tempā, par manas ģimenes dzīves vietu, valsti, pilsētu,
māju, dzīvokli, mājas darbiem un mājdzīvniekiem.
Faktiski, mana vārdnīca ir vēl ļoti nabaga, bet man ir vārdi no
dzīves visas jomas.
4. Es saprotu īsus, labi saklausāmus paziņojumus dzelzceļa stacijā, autoostā, lidostā, veikalā, piemēram, Latvijas lielo pilsētu
nosaukumus, pienāk / atiet / kavējas vilciens / autobuss / lidmašīna, atrasta pase / maks.
Varbūt, bet es nebiju tur un nevarēju izmēģināt. Bet ja runa ir
labi saklausāma un neaptver vārdus, kurus es vēl nezinu, es
varbūt sapratīšu to. Taču atkārtojums var nepieciešams, jo mana izpratne ir vēl lēna.
5. Es saprotu skaidri nosauktus skaitļus, cenas latos vai eiro;
daudzuma apzīmējumus, piemēram, kilogramos, gramos vai
gabalos; krāsu, lielumu un ēdienreižu nosaukumus.
Ēdienreižu? Tagad es iemācīju jaunu vārdu. Jā, es ticu es saprotu tos arī.

6. Es saprotu vienkāršus virziena norādījumus, piemēram, pa
labi, pa kreisi, uz priekšu; īsas frāzes par ceļošanu, piemēram,
ar riteni, automašīnu, laivu vai kuģi; atbildes par viesnīcas rezervēšanu; apmaksu.
Jā.

Runāšana, dialogs un monologs
Es nemēģināju sarunāt vēl nekad, tāpēc atbildēšana par šos jautājumus būtu nepamatots.

Lasīšana
1. Es varu izlasīt un saprast uz ielas un sabiedriskās vietās sastopamus īsus, vienkāršus uzrakstus, piemēram, aptieka, stacija, pietura, veikals, un paziņojumus, piemēram, nestaigāt pa ledu, bīstami, smēķēt aizliegts.
Jā, es varu. Es zinu visvairāk vārdus tajās uzrakstos.
2. Es varu saprast tekstu vienkāršās veidlapās, kurās tiek lūgtas / prasītas ziņas par personu, ģimeni, pilsētu, valsti u.tml.
Jā, es arī varu.
3. Es varu izlasīt un saprast atsevišķus vārdus un frāzes veikalu cenu norādēs, dažādu pārtikas un saimniecības preču nosaukumus katalogos un reklāmās.
Jā, atkal. Atsevišķi preču nosaukumi var būt manas vārdnīcas
ārpusē, protams.
4. Es varu sameklēt un saprast nepieciešamo informāciju valsts
vai pilsētas kartē, autobusu, vilcienu sarakstos; pulksteņa laiku; informāciju uz biļetēm, ceļojot pa Latviju.
Noteikti.

5. Es varu izlasīt un saprast atsevišķus biežāk lietotos ēdienu
nosaukumus ēdienkartē, izlasīt ēdnīcu, kafejnīcu, restorānu nosaukumus.
Jā, es arī varu, protams, ierobežojoties manas vārdnīcas mazumu dēļ.
6. Es varu izlasīt un saprast atsevišķus pazīstamus vārdus,
nojaust teksta saturu afišās, plakātos, rakstītā zīmīte, apsveikumā u.tml.
Jā.
7. Es varu izlasīt un saprast vienkāršu informāciju par Latviju,
tās izglītības un ekonomisko sistēmu (bērnudārzi, skolas,
augstskolas, rūpniecība, lauksaimniecība, zvejniecība u.tml.).
Jā.

Rakstīšana
1. Es protu aizpildīt veidlapas ar personas datiem, piemēram,
ierakstīt savu vārdu, dzimšanas datus, adresi, valsti, no kuras
izceļoju, datumu, kad ieceļoju valstī u.tml.
Jā, es protu.
2. Es varu aizpildīt standarta veidlapu, piemēram, pasūtot
ceļojumu, norādot datumus, valsti un vietu; preci no kataloga,
norādot preci, adresi u.tml.
Jā.
3. Es varu uzrakstīt pamatinformāciju par savu darbu (adresi,
uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma/iestādes darbības nozari,
ieņemamo amatu un savas atbildības jomu).

Jā – man nav darba, tik informācija par to ir ļoti īsa un vienkārša…
4. Es protu uzrakstīt e-pastā vienkāršu ziņu par savu atrašanās
vai satikšanās vietu, pieteikties vizītē, attiecīgi uzrunājot vai atsveicinoties no adresāta.
Jā, es ticu kā es varu darīt to arī.
5. Es protu uzrakstīt īsus, ļoti vienkāršus teikumus par savu ģimeni, par to, kur dzīvojam un ar ko nodarbojamies.
Jā, es protu arī.
6. Es protu uzrakstīt savu CV, ļoti īsus vienkāršus teikumus par
sevi, par to, kur dzīvoju, par savu izglītību, par savu darba pieredzi.
Jā.
7. Es protu uzrakstīt ļoti īsus un vienkāršus teikumus par Latviju, tās iedzīvotājiem un pilsētu, kurā dzīvoju, kā arī uzrakstīt
nosaukumus Latvijas dokumentiem un izpildvaras iestādēm,
piemēram, pase, identifikācijas apliecība, Saeima, tiesa, pamatlikums, Ministru kabinets u. tml.
Nu, es mācos ne tikai valodu, bet arī Latvijas kultūru, vēsturi,
ģeogrāfiju, galvenokārt es saku iepazīt Vecrīgu, bet acīmredzot
manas zinības ir vēl nedaudz. Es varu uzrakstīt latviešu valodā
tikai to, ko es arī varu ungāru valodā.
Un protams es zinu, kas ir rakstīts uz Brīvības pieminekļa.
Vai visas manas zinības pietiek par A1 līmeņas? Varbūt – es
nezinu. Mani tas neinteresē, ka es kādreiz iegūšu kaut ko certifikāciju vai nē, es gribu tikai saprot latviešus. Runājot, rakstot
– un galvenokārt, dziedot.

2019.04.02.

Kā ir likteņupes straume
dziesmā?
Kā ir likteņupes straume dziesmā?
Vai tu zini?
Es ticu, kā radīt bērnus
un pēc kārtas pazaudēt viņus
– tā ir likteņupes straumes daļa.
Satikties meitenīti
un viņās acīs redzēt pasauli
– tā ir likteņupes straumes daļa.
Dzirdēt mazas meitenītes dziedāt
un sākt mācīties svešvalodu
– tā ir likteņupes straumes daļa.
Iemīlēties ar pilsētu tālumā
un iepazīt to labāk kā savu
– protams, jā.
Rakstīt nelabu dzejoli
tikko zinojošā valodā
– arī tā.
Kāpēc? Jo es nevaru darīt labāko.

2019.04.03.

Šķemba
ne debess, ne lācis,
divas zilas acis,
karstas kā ledus,
siltas kā lietus,
mani redzēdamas,
lielas atvērdamas,
kā ir mana vērtība,
draudzība, atklātība,
ja es esmu tāds,
kāds viņa domās,
kad mēs būsim kopā,
abi viņas rokā,
ja mēs mainīšos,
vai vismaz sākšos,
ja mēs sapratīs,
redzēs kā debesīs,
laikam tad būtu,
viens otru jūtu,
laikam tā izdoties,
nē tikai ciemoties,
nē tikai dusmoties,
bet beidzot gatavoties

2019.10.10.

Jautājums
Ko, ja dzīvēt,
ko, ja mīlēt,
ko, ja vienkārši nepalīdz brīdis?
Ko, ja sapņot,
ko, ja gaidot,
ko, ja nevari jo dzīve ir sprīdis?
Ko darīt ja nezini neko,
ko labu ja „kādēļ” ir viss,
ko gaidīt ja nenāk nekas,
ko dzirdēt ja skaņa neskan,
ko redzēt tumsumā?
Ko, kad tikties,
ko, kad sākties,
ko, kad apraudāties vairs nav cerības?
Ko, kad līksmot,
viens ar otru smaidot,
sliktākas izredzes kā zirgu derības?
Ko sacīt ja viņu seko,
ko labu kas nav aizliegts,
ko skūpstīt ja viņas ir skumjas,
kā glāstīt meitu arīdzan,
kā uzbraukt tālumā?

2020.01.23.

Trešo gada galā
Pirms trīs gadiem (pēcpusdienā, ja es atmiņu labi), noklusēdams dziesmu Vienkāršas lietas simto reizi, es sacīju: tā ir brīnišķīga valoda, tās ir brīnišķīgas dziesmas, es gribu šo saprot
patiešām, es negribu vēlāk tikai NANDO dziesmu klusēt un
šeit-un-tur meklēt vārdus vārdnīcās, es gribu vēl. Es gribu mācīties patiešām pasakainas valodas.
Atvainot, ja kļūdas ir ļoti daudz, bet tagad es negribu lietot
vārdnīcu neko, tagad gramatikas tabuliņu nav, tikai mana galva. Bieži es nevaru atmiņot vārdus un man vajag meklēt otros,
bieži es nezinu galotni – bet tagad palīdzību nav.
Nu, es saku mācīties. Turpināju dziesmu noklusēt, no Agates
Albekeites līdz Donam un Ozolam, manā latviešu dziesmu sakopojumā ir viens-divi simt dziesmas. Saku lasīt grāmatu, Minkānu, Velniņu par bērniņiem, Latvijas statistikas atlasu, vārdnīcu, gramatikas rakstus, artikulus pasaules tīklā, daudz dažādi.
Saku noredzēt filmu, Divas Lotiņas, īsfilmu par skolas ņirgāšanās un citu sociālu problēmu, Mēs ar brāli kolosāli īsfilmus (viņi runa tiešu bērnu valodu, kas ir neviegli saprot bet ļoti noderīgi). Iemīlēju Rīgas vecpilsētā, pastaigādams ielās Google ielu
redzē, tagad es zinu to labāk kā savu pilsētu. Abonēju Instagram un Youtube kanālus, savienoju Facebook grupās.
Bet tomēr tos, dzīve notika, un es vajadzētu lēnināt. Tagad es
saprotu un varu rakstīt latviski ļoti-ļoti labāk kā pirms trīs gadiem es varēju cerēt, bet vēl es esmu sākumā. Ceļš ir gars.
Mana pirmā motivācija bija piecas mazas, brīnišķīgi dziedošas meitenes. Pirmoreiz es sameklēju otrie dziedātāji Latvijā,
kas dzied brīnišķīgi, bērnus un pieaugušus, un vēlāk ārzemēs
arī, es tagad noklusu divu grupu no Igaunijas, vienu no Ukrajinas, otri ir Moldāvijas, meitene Bulgārijas, un pēdējoreiz sameklēju dziesmu arī Lietuvā. Nē, es nemācos viņu valodu. Man
ir tikai viena galva.

A harmadik év végén
Három évvel ezelőtt (délután, ha jól emlékszem), századszor
meghallgatva a Vienkāršas lietast, azt mondtam: ez a nyelv
gyönyörű, ezek a dalok gyönyörűek, én ezt igaziból meg akarom tanulni, nem akarok továbbra is csak NANDO-dalokat
hallgatni és itt-ott megkeresni szavakat a szótárakban, többet
akarok. Igaziból meg akarok tanulni tündérmese nyelven.
Bocsánat, ha nagyon sok a hiba, de most nem akarok semmilyen szótárat használni, nincsenek nyelvtani táblázatkák, csak a
fejem. Gyakran nem jutnak eszembe szavak és másikakat kell
keresnem, gyakran nem tudom a végződést – de most nincs segítség.
Hát elkezdtem tanulni. Folytattam a dalok hallgatását, Agate
Albekeitétől Dons és Ozolsig, lett dalgyűjteményemben százkétszáz dal van. Elkezdtem könyveket olvasni, a Minkānst, a
Velniņit gyerekeknek, Lettország statisztikai atlaszát, szótárakat, nyelvtani műveket, cikkeket a világhálón, sokfélét. Elkezdtem filmeket nézni, A két Lottit, rövidfilmeket az iskolai zaklatásról és más társadalmi problémákról, a Mēs ar brāli kolosāli
rövidfilmjeit (ők igazi gyereknyelven beszélnek, amit nem
könnyű megérteni, de nagyon hasznos). Beleszerettem Rīga
óvárosába, miközben a Google utcanézetén sétáltam az utcákon, már jobban ismerem, mint a saját városomat. Előfizettem
Instagram- és Youtube-csatornákra, beléptem Facebook-csoportokba.
De mindeközben az élet zajlik, és lassítanom kellett. De ma
sokkal, de sokkal jobban értek és tudok írni lettül, mint három
évvel ezelőtt remélni tudtam, de még az elején tartok. Az út
hosszú.
Első motivációm öt gyönyörűen éneklő kislány volt. Először
Lettországban találtam más énekeseket, akik gyönyörűen énekelnek, gyerekeket és felnőtteket, aztán külföldön is, ma hallgatok két csoportot Észtországból, egyet Ukrajnából, másokat
Moldáviából, egy kislányt Bulgáriából, és legutóbb találtam
egy dalt Litvániában. Nem, a nyelvüket nem tanulom. Csak egy
fejem van.

2020.07.22.

Lielais piedzīvojums
Lūdzu, iepazīsimies. Es esmu Attila, ungārs rakstnieks, dzejnieks, filozofs, un man ir interesanta vēsture ar latviešu valodu,
kultūru, ar Latviju. Atvainojiet par daudz kļūdām, bet pirms
četriem gadiem es vēl zināju tikai vienu vārdu latviešu valodā,
pat to nejauši noķertot kaut kur. Tagad es rakstu vienīgi, bez
palīdzībai, bez Google Tulkotājam. Ar vārdnīcām, protams.
Vēsture sākās nejauši, 2016. gada 22. jūlijā, tāpēc es rakstu
šo tagad, četras gadadienas dēļ. Dzīvodams mierīgi manās pirmās, tad jau kopš seši gadu nomirušās sievas istabā un būdams
laimīgi ar otras sievas, kā pēc nedēļas izšķīrās no manis, piektdienas pusdienā es biju pārlūkodams Youtube un nejauši sameklēju dziesmu. Piecas mazas meitenītes dziedāja – somu valodā.
Acumirkli: šeit es jāpastāsta par mano darbu. Jā, rakstnieks –
bet jauniešu rakstnieks, kas raksta romānus par meiteņu, ar interesantām personībām un ar interesantām problēmām. Tātad
es iemācīju veltīt uzmanību bērniem. Līdz 2016. gadam es jau
rakstīju septiņas grāmatas par bērnu likteņi – kopš to laiku vēl
seši ir gatavas, un arī trīs ir tagad pa darbu. Protams ungāriski,
es nevaru rakstīt daiļliteratūru otrā valodā.
Nu, atpakaļ pie tās pusdienas. Man patika, kā piecas meitenes
dziedāja. Kaut kas nepareizs bija dziesmā. Dzīve? Liktenis? Es
nevaru sacīt, kas tās bija, tikai es skatījos viņās acīs un domāju.
Acis ir dvēseles spoguļi. Tātad es gribēju uzzināt, kā viņas
dzied savā dzimtā valodā: latviski. Tāpēc es sāku nodzirdēt
dziesmu, un kļuvu viņas lielās fans, pirmoreiz manā dzīvē,
četrdesmit pieci gadu vecumā. Par pusgadu es nenodzirdēju neko citu, tikai viņas… bet tad kaut kas notika. Viņas kļuva Zelta
Mikrofona gada balvas kandidātes.
Protams es biju zinātkārs par konkurenci, zinādams gan, kā
viņas būs uzvarētājas, un jā, man bija taisnība. 2017. gadā
NANDO uzvarēja Zelta Mikrofona gada balvu, es arī biju Dailes Teātrī manā istabā pie datora ekrānam, uzmundrinot ar pulsu divi simti, gan nedaudz jau saprastot no Mārtiņa Dauguļa ru-

nas, jo mēnesu agrāk es izlemju, kā es gribu patiešām mācīties
latviešu valodu. NANDO meitenes dēļ, bet nepilnīgi tikai tādēļ:
es gribēju saprast tekstus, un tos viņas albumā tolaik raksta
Guntars Račs, arī to dziesmu, ko nodzirdot es daru lēmumu.
Vienkāršas lietas.
Par visu četri gada piedzīvojumus un par visus, kā nākotnē es
piedzīvošu, es gribētu pateicoties no sirds galvenokārt NANDO
un Guntaram Račam. Un visiem, kuri bija, ir un būs mani ceļabiedri.
Jo tātad es sāku dzirdēt citus dziedātājus, pirmkārt bērnus, pēc
tam arī pieaugušus – un manā favorītu sarakstā tagad ir ap trīsdesmit dziedātāji un grupas tikai no Latvijas.
Un es mācījos. Acīmredzot es nebūs nekad rakstīt frāzi bez
vārdnīcu un gramatikas tabuļu palīdzībai, un tomēr frāze būs
pilna ar kļūdām… bet tas nav svarīgi. Saprot vēl arvien vairāk
no valodas, es atklāju jaunu pasauli. Pirmoreiz, Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju – Latviju. Man ir garie tālruņa sarunas,
bet pa to laiku manām pirkstām un acīm jādara kaut ko, tik es
bieži pastaigājos ar Google Ielas Redzi manā favorītā pilsētā:
Vecrīgā. Es jau zinu tā labāk, kā savu pilsētā, nopietni.
Otroreiz: Baltiju. Ungārija nav kaimiņu būšanas daļa, mēs
esam vientuļnieki Eiropā un pasaulē, bet Latvija jūtas kā Baltijas un Ziemeļeiropas daļa, viena no trīs māsas – un es sāku tuvoties Igaunijai un Lietuvai arī, protams, atkal pa mūzikas.
Un tam visiem ir ietekme manai literatūrai. 2018. gadā es
rakstīju romāniņu par meiteņu, kurš pazauda savu zirgu, bet par
laimi sameklē viņu… jūs zināsiet, no kādas dziesmas.
Pirms dažām dienām bija nogatavota mazais romāniņš, kas
spēle Rīgā. Protagoniste ir latviešu meitene, kam patīk Laura
Reinika dziesmas.
Tagad es sagatavoju divu grāmatu. Pirmā ir nosākoša pirms
šādus piedzīvojumus un nesaistīts Latvijai. Otrā ir filozofijas,
zinātniski fantastisks romāns. Tas skaita tagad gandrīz 900 lappusi, un es vēl tikai nosāku. Inspirācija ir no daudzas avotas,
bet galvenokārt no divas jaunas meitenes. Viena no Ungārijas –
otra no Latvijas, arī dziedātāja un filozofe.

2021.01.21.

Mūziķe
Kā kļūt par vienu no vislielākajiem? Ļoti daudz ir vajadzīgi,
bet viena no tām ir – atsevišķība. Vislielākie ir aizvien atsevišķi un neatdarināmi. Galvenokārt mākslinieki. Kļūt par lielu
mākslinieku vajag kādu atsevišķības veidu, ko es nevaru tieši
nosaukt ar eksaktu noteikšanu, nevaru aprakstīt to, nevaru dot
padomi jaunām māksliniekām, ko jādara, kā kļūt par lielu
mākslinieku.
Tikai es varu izšķirt viņi.
1.
Viens no agrākās reizēs, kad es redzēju viņas dziedāt, bija
Balss pavēlniekā 2012. gadā. Sasprindzināta astoņgadniece ar
brīnišķīga balss un „uzlīmētu” smaidu – jā, tas ir redzams un
dzirdams, bet vēl kaut kas. Uzstāšanās dzīvo. Ar visām bērnu
slimībām, visām mākslotībām, dziesma dzīvo šeit, 2012. gada
rudenī televizora skatuvē, Veltījums mīlestībai skan, kā jāskan.
Kā brīnišķīgai dziesmai. Es nezinu, ko sāka žūrija, bet kopš tās
dienas es zinēju, kā viņai ir talants – un protams viņa vēl jāmācās daudz. Neviens nedomāja citādi.
Bet kad viņa nodziedāja dziesmu Lūgšana ziemassvētku vakarā (jau pieci gadi arī pēc to), zināmi viņai nebija „tikai” talants un balss. Nenosaukama lieta, kā dara mākslinieku, bija arī
tur. Bet protams tas bija vēl nezināmi, kā viņa lietos to – vai nē.
Es zinu dažus labus dziedātājus, kam bija talants, balss, atsevišķība, visi, bet viņi pazaudēja, kā dziedātāji.
Kad viņa dziedāja Robots (video jau nepublicēts uz Youtube,
bet es lejupielādēju visus), nebūtu pārpratums vairāk. Viņa var
ielikt dziesmās savas atsevišķas un neatdarināmas personības
spēku, ar to spēku viņa pārveidoja dziesmu kā savu oriģināldarbs, pēc Aijai Kukulei viņa varēja izveidot jauno dziesmu no
tas.
Viņa var vismaz to.
Loreta Reide ir mūziķe.

2.
Laiks gāja, mēs abi darījam, ko jādara, viņa mācījās, auga,
dziedāja, es mācījos, neaugu, nedziedāju, rakstīju romānus. Un
dienā, pirms diviem gadiem, 2018. gada oktobrī, visi pārmainījās. Nonāca viņa jauna dziesma: Jauna gaisma. Es tūlīt nosauca to Jaunā Gaisma, ar noteikto galotni un lielam burtam.
Visi pārmainījās. Pārmainījās, ko es pirms tam domāju par
Loretu. Lieliska dziedātāja? Jā, protams, bet četrpadsmit gada
vecumā viņa parādīja arī viņas autores talantu un ar to kopā kādu jauno atsevišķības līmeņu. Pārmainījās mans darbs. Pirmoreiz, no viņas inspirācijas, es rakstīju mano pirmo dzejoļi latviešu valodā (mīlestības dzejolis, protams otrai sievai, gan ne
Loretai, es neesmu iemīlējies ar bērnu, kā ir jaunāka, kā mana
mazmeita – bet tā dziesma bija inspirācija). Un tikai nedēļas
pirms dziesmas publicēšanas es nosaku jaunu romānu, par vēstures vislielāko filozofu, kam inspirācija bija maza meitene –
bet tad es nosaku pārveidot to visā kopumā, jo tad inspirācija
jau bija divas mazas meitenes.
3.
Bet laiks vēl arvien gāja, un mēs abi darbam. Es rakstu romānu
– tagad tam ir tūkstoši un divsimt lappuses, jā gan ungāru valodā –, un viņa raksta dziesmu, paldies Dievam. Līdz parādījies
tu ir vēl „tikai” perlīte ar dažiem filozofijas slāņiem, bet Zāles
atver jauno pasauli filozofijā. Ja dziesmas būtu nolasītas, kā
grāmatas, Zāles būtu nodaļa filozofijas vēsturē. (Maza nodaļiņa, jā, zinu. Un? Visa lietiņa ir nepilni divas un pusminūtes.)
Un ja tas nav pietiekams, naktī Loreta sajūta, kā savi Ieroči nestrādā, un kas no tās piedzimis… varbūt reiz es pieteikšu nosapratot. Domu par viņu filozofiju – nu, arī ar valodu man ir
problēmas bagātīgi, pirms piecam gadiem es vēl zinu tikai vienu vārdu, bet svarīgā daļa ir kā viņa skata pasauli, dzīvi, filozofiju, cilvēkus, un es gribu mācīties no viņas, cik gan es varu.
Novembra galā Loreta ar Agnesi Rakovsku un SourJ rakstīja
jaunu dziesmu, Stāvi manā priekšā tu, nodziedāta ar zarkukainiem kopā. Atkal visi pārmainījās – un nekas nepārmainījās.
Atkal kaut kas pilnīgi jauns, un aizvien mūsu uzticama Loreta.

Nekad nezināt uz priekšu, kaut ko viņa darīs, bet tas būs pilnīgs
ar domām, ar dziļa filozofija – kāda jauna savas filozofijas daļiņa –, nekonvencionāls skaņdarbs, nekonvencionāla scenogrāfija, gan no Loretas nekonvencionālie. Viņa nevar paciest vienādību, ieradumus, negrib radīt divu vienotu dziesmu. Dziesmas ir savi bērni, viņa mīl visu, un visas jābūt atšķirīgas.
Tik kā viņa pats.
4.
Bet vēsture turpinās. Loretas zvaigzne ceļas. Tagad viņa ir nominēta Zeltai Mikrofonai. Mēnešu vēlāk mēs visi, kas mīlam
Loretu, var sēdēt Dailes teātrī, kā es darīju pirms četriem gadiem no tālumā, ar divsimts pulsu un torņaugsts asinsspiedienu,
kaut zinādams, kā ko es gaidīju, uzvarēs, un protams viņas uzvarēja. Šogad, neapšaubu arī Loretai.
Un ja gan neveiksies ar balvu? Svarīgi? Viņai ir trīs lietas,
svarīgākie, nekā nekas cits. Neparasta, ievērojama smadzene ar
neparastu domu, ar pasaules starp viņām ausīm; cilvēki, kas tic
viņai, viņai mūzikai, filozofijai, personībai; un sešpadsmit gadi,
ar sešpadsmitgadnieces dedzību, izturību, rezolūciju, fantāziju.
Vai viņa ir viena no vislielākajiem? Laikmeta māksliniece, kā
Fredijs Merkūrijs, Imants Kalniņš vai NANDO? Kā es varētu
zināt? Esmu tikai rakstnieks, nē pareģis.
Loreta ir Mūziķe. Ar lielo burtu. Viņa ieelpo un izelpo mūziku, viņas asinsvados riņķo mūzika, viņās domās ir mūzika un
viņas domas ir mūzikā.
5.
Laiks ies, vēsture turpināsies. Varbūt šajā acumirklī Loreta izdomās kaut ko, nosēdēs pie klavieres, un…
(Mīļie lasītāji, atvainojiet par daudz kļūdu, es esmu jau vecs
par mācīties tieši labi, un saku to tikai pirms četriem gadiem.)

2021.04.24.

Četriem
četri mazi bērniņi
varavīksnes krāsiņas
saspēle varavīksnē
gulēdami zvaigzniņās
četras mazas dvēseles
sēdēdamas zvaigzniņās
dziedot par mīlestību
kopā brāļi – māsiņas
četri jauki mazuļi
divi brāļi un māsiņas
rotaļoties augstumā
sargā manas sirsniņas
2021.08.14.

Viņas dzimšanas dienai
kā ir būt šais dienās?
kā tev tagad klājas?
kādas ir naktis,
kādi ir naktīs,
kad gribi sapņot, bet sapņi nenāk?
kā ir tagad dzīvēt?
kā cilvēkus mīlēt?
kādas ir dienas,
kādi ir dienās,
kad nerodi ceļu, kas vestu mājās?

2021.08.18.

Velniņa
Es sāku tulkot Rūdolfa Blaumaņa Velniņus uz ungāru valodas.
Jau trešā frāzē es lasīju „viņi”, nozīmot, ka velniņi ir puikas.
Es zinu, ka šo neviens sapratīs, bet par mani, viena no velniņiem paliks meitene arvien, jo es redzēju jaukāku meiteņa velniņu:

Keita Krūmiņa – un visas piecas NANDO meitenes – ir jauns
periods manā dzīvē. Viņa ir meitene, kam acīm pirms pieciem
gadiem es redzēju jaunu pasauli – bet es nesapratu neko no viņas vārdu. Vairāk nekā pusgada laikā es paskatīju NANDO ierakstus un biju domādams. Ļoti, ļoti daudz. Šī dziesma nav viņa svarīgāka uzstāšana, bet arī šeit, viņās acīs ir redzams tas
spīdējums, ko es arvien meklēju cilvēkos.
Jāpaskata viņas ierakstus simtreiz – un jāiemācas latviešu
valodu, protams –, lai saprast Keitas Krūmiņas filozofiju. Un
tas atver durvju vairākiem latviešu filozofiem.
Tas bija svarīgākais iemesls par mani.

2022.01.23.

Pēdējais gads
pirms bērnudārzam
Es esmu piecigadnieks valodas mācīšanās. Manie klasesbiedri,
latviešu bērni, dzimusi 2017. gada 23. janvārī, tagad jau runa
latviski. Nedaudz no viņiem jau var lasīt un rakstīt, bet visi
māk saprot un runāt perfekti – nu, kļūdas atrodas, protams, bet
man ir ļoti vairākas kļūdas.
Laimīgu dzimšanas dienu, bērni. Tagad jūs apdzināt man ļoti
tālāk, bet tas ir pašsaprotams. Jums bija, ir un būs vairāk laiks
par mācīšanu, nekā man, jūs darat to visā laikā, kad neguļat. Es
nevaru, man jādzīvo pieauguša dzīvi. Bet kā valodas skolnieks,
es esmu jau jaunāks, nekā jūs, ja gan jūs vēl neesat skolnieki.
Pat kā jums, man ir ļoti daudz skolotāji, un pat kā jūsu, arī
manie nezin, kā viņi mācās savu valodu man. Bet es zinu un
turu to atmiņā.
Paldies visiem par šie pieci gadi kopā, un – turpināsim.

2022.03.28.

Es esmu lepnais
Es esmu lepnais.
Pēc taisnības es nedarīju neko par ko es esmu lepnais, es tikai
redzēju un uzmanīju. Es arī rakstīju rakstus, bet tas arī nedarīja
neko par viņas karjeru.
Pirms pieciem gadiem es sameklēju viņas dziesmu, tādas, kā
Balts, mirdzošs sniegs un Lūgšana Ziemassvētku vakarā. Ko es
redzēju tad bija vienkāršs: brīnišķīgā balss un kāda vēl neierobežams, bezgalīgs talants. Un viņai bija tikai divpadsmit gadus.
Es jau jutu, kā tie ir vēl daudz. Pēc divi gadi viņa iesaka rakstīt dziesmu, un es uzzināju, ja man bija taisnība. Mēs iepazi-

nām lielisko mūziķe un filozofe, pie kam es varēju piesiet mano grāmatas varones likteņu.
Bet vēsture aizvien turpinās. Kaimiņos izbrukot karš, mēs redzam un dzirdam jauno miera balodīti.
Es esmu lepnais, zinādams, kā pasaulē ir Loreta Reide.
2022.05.07.

Ja es būtu roze
Mūzika un vārdi: Jānošs Brodi (Bródy János)
Tulkojums no oriģināla: Atila D. Lāngs (Láng Attila D.)
Ja es būtu roze, ne tikai vienreiz atvērtos,
Četras reizes gadā es ziedos apģērbtos,
Es atvērtos zēnam, es atvērtos meitenei,
Īstai mīlestībai un paiešanai.
Ja es būtu vārti, aizvien atvērti būtu,
No kaut kurienes, visus iekšā laistu,
Es ne jautātu viņus, nu tevi kas sūtīja,
Es būtu laimīgi, ja visi ienāca.
Ja es būtu logs, es tik lielais būtu,
Lai visā pasaule par redzamu kļūtu,
Ar sapratīgām acīm mani caurredzētu,
Es būtu gan laimīgs, ja visus parādīju.
Ja es būtu iela, aizvien būtu tīra,
Visā ikvakarā es peldētos gaismā,
Un ja reiz uz manis kāpurķēdes nospieda,
Zem manis gan zeme raudāšot iebruktu.
Ja es būtu karogs, es nekad neliesmotu,
Dažādiem vējiem ienaidnieks būtu,
Es būtu gan laimīgs, ja man savilktu,
Dažādiem vējiem par spēli es nekļūtu.

Kolompos a kempingben
(megfejtés)
A római számokkal jelölt információkból megtudjuk, hogy a
gyilkosságot 22 és 24 óra között követték el, és csak a hat vendég egyike lehet a tettes. Nézzük, mi derül ki az arab számokkal jelölt állításokból.
(1) a 6-os sátorban lakónak kígyója van
(2) a fehér nadrágosnak egere van
(3) a fehér nadrágos az olasz; a fekete nadrágos hobbija a nők
(4) a fekete nadrágos a francia; a piros nadrágos hobbija a biliárd
(5) a kék nadrágosnak macskája van és sakkozik
(6) a lila nadrágosnak kutyája van
(7) a piros és a lila nadrágos szomszédok; a piros nadrágosnak nyula van; valaki papagájt tart
(8) a piros a sor végén lakik, a fehér a sor belsejében
(9) a fehér nadrágos internetezik
(10) a zöld nadrágos kártyázik; az amerikai kocog
(11) a kék a 4-esben lakik
(12) a fekete az 5-ösben lakik; az olasz a 3-asban
(13) aki biliárdozik, az nem a német
Álljunk itt meg és foglaljuk össze mindazt, amit eddig megtudtunk. Csináljunk belőle táblázatot.
6
3 olasz
5 francia
nem német
4

fehér
fekete
piros
kék
lila
zöld

amerikai
piros és lila szomszédok
papagáj
a piros a sor végén lakik

internet
nők
biliárd
sakk
kártya
kocogás

kígyó
egér
nyúl
macska
kutya

Mind a hat nadrágszínhez tartozik egy hobbi, csak a lilához
nem. A hiányzó hobbi a kocogás, amihez nincsen nadrágszín.
Tehát az amerikain van a lila nadrág, és ő az, aki kocog és kutyát tart.
De ha a piros nadrágos a sor végén lakik, és a 6-os sátorban a
kígyó van, akkor a piros nadrágos, akinek nyula van, csak a sor
másik végén lakhat, az 1-esben. Ez esetben a lila, mivel szomszédok, a 2-esben lakik.
6
3
5
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4
2

olasz
francia
nem német
amerikai

fehér
fekete
piros
kék
lila
zöld

internet
nők
biliárd
sakk
kocogás
kártya

kígyó
egér
nyúl
macska
kutya

papagáj
Tehát a 6. sátor, ahol a kígyó lakik, az a zöld nadrágosé, aki
kártyázik. Nézzük tovább.
(14) …ebből valójában nem tudunk meg semmit
(15) a fehér és a kék nadrágos zenét hallgatott a kék nadrágos
sátrában
(16) a sátrában olvasott
(17) a fekete nadrágos a svédtől tanult kártyázni
(18) a lila nadrágos zajt hallott
(19) a fekete nadrágos és a svéd zajt hallott
(20) …ebből sem tudunk meg semmit
Nem tudunk meg újat a (21)-es pontban sem, viszont utána
kiderül, hogy az étterem felől (amerre a gyilkosság helyszíne is
van) az utolsó sátorban lakik a kígyó. Aktualizáljuk a táblázatunkat, kibővítve azzal, hogy ki mit csinált. De az is kiderül,
hogy mivel az 1-e sátor lakója nem német, az már csak a 4-es
lehet, akkor pedig az 1-es az angol. És a papagáj a franciáé.

1 angol
piros
2 amerikai lila
3 olasz
fehér
4 német kék
5 francia fekete
6 svéd
zöld

biliárd
kocogás
internet
sakk
nők
kártya

nyúl
kutya
egér
macska
papagáj
kígyó

olvasott
zajt hallott
4., zenét hallgatott
zenét hallgatott
6., kártyázott, zajt hallott
kártyázott, zajt hallott

Így áll össze a táblázat. Tudjuk, hogy a gyilkosság helyszíne
felől az utolsó sátorban lakik a kígyó, vagyis a legelső az 1-es
sátor. A 2-esben az amerikai hallotta a zajt. A 6-osban a svéd
és a francia hallotta a zajt. A 4-esben a német és az olasz a közvetlen közelben szóló zene miatt nem hallotta, a 3-asban és az
5-ösben pedig nem volt senki. Egyedül az angol nem hallotta,
aki piros fürdőnadrágot hord és biliárdozni szeret, pedig ő egy
néma nyulat tart és egész éjjel csendben olvasott abban a sátorban, amelyik a legközelebb van a gyilkosság helyszínéhez?!

Név- és tárgymatató
Az alábbiakban következik nagyjából az összes személy- és
földrajzi név, fogalom és műcím jegyzéke, amik a könyvben
megtalálhatók. A fiktív szereplők közül csak a fontosabbakat
tüntettem föl. Az ábécébe rendezés „tudományos”, vagyis az
ékezetek nem számítanak, keverve szerepel u, ú, ü, ű, ū, ų és ů.
Az oldalszámok mindig a cikk kezdő oldalára hivatkoznak,
függetlenül attól, hogy a cikken belül hol van említés az adott
fogalomról.
10,5 → Katasztrófa 342
10 tūkstoš jūdzes → És még sokan mások 1122
1672 → Konyhaművészet 2046
168 óra → Ha bejön a szobámba 2643
1848 → Vanitatum vanitas 1349, Csak 19-ig tudunk számolni 1439
1929 → Kétlottiológia 270
1949 → Kétlottiológia 270
1956 → Holnap ünnepel az ország 1372, Retró 3321
1958 → Egy darabka múlt 2891
1966 → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
1967 → Egy darabka múlt 2891
1968 → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Vége a civilizációnak 1699, Katolikusok
gyilkolnak Lengyelországban 1992, Érkezik a forradalom 3339, Viharodnak előjele,
forradalom 3343
1975 → Kétlottiológia 270
1979 → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Nekem már van 324
1984 → Aliszománia 337, Én is tanköteles vagyok 641
1985 → De csak kell valami cicó 376
1995 → A valós probléma a valóság problémája 312
2001. Űrodisszeia → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Road from Avonlea 329, Az
alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
2032 → A kopók puskái 2775
3096 nap → Könyvértékelések 395
3M → Hülyék-e a felhasználók? 3044
444 → Kiteszem az Indexet 2886
4DOS → Csak ülök és programozok 2981
666 → Mennyi legyen 18-szor 37? 1643
A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója → Anne Frank blogja 223
Abagnale, ifj. Frank → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
A bárányok hallgatnak → Két patinás tradíció 855, Esküvő, össze 1881
ABBA → Szürke vörös alapon 1049, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
ABCD → Kiteszem az Indexet 2886
Abdul-Dzsavád, Mázen → Szex, Allah irgalmazzon tőle 1537
ábécé → Accented English 2790
A békakirályfi → Zanzamesék 126
Abel-díj → És sose fogjuk megtudni 3388
A betörés → Tükörírás 946
Abigél → Anne Frank blogja 223, Marianne, Marianne, Marianne! 369, Olvasónapló 425,
Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
A Birodalom visszavág → Galaktikus eposzok 261, Történelmi pillanat 902, Himnuszok

1207
A Black Rose vár titka → A Black Rose vár titka 867
Ablak → A tündérmese 2292, Hülyék-e a felhasználók? 3044
abortusz → Talán kefélni még szabad lesz 1652, Gyere dugni, bácsi 1671, Katolikusok
gyilkolnak Lengyelországban 1992, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Abortuszellenes
kampányom 2031, Az utcanézők és a privácok 3028
A Bourne-rejtély → Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416
Aboyantz, Tony → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Ábrahám → Galaktikus eposzok 261, Csingiling, előre, télapisták! 452
A bűvös vadász → És még sokan mások 1122
abúzus → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Acélbarlangok → Olvasónapló 425
Acélcápa → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
A chi mi dice → Balss pavēlnieks 2018 1225
A család tanácsadója → Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992
A csendőr és a csendőrlányok → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A csendőr és a földönkívüliek → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A csendőr nősül → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A csendőr nyugdíjba megy → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A csendőrök New Yorkban → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A csillagok, akár a por → Olvasónapló 425
A csitri → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
A csittvári krónika → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
A csodatevő → Olvasónapló 425
A csúcs mindig fölöttünk van → Meghalt Padisák Mihály 388, Aki kislányokban utazik
650
Ádám → Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Általános iskolás
biológia 1972
Adams, Douglas → Magyarságtudat-erősítés labirintussal 1691
A Danaida → Marianne, Marianne, Marianne! 369
adatbázisok → Címkészet 3213, Így készítek adatbázist 3304
Áder János → Elszámolás 1848, A nemzet sporttolója 1854
adó → Gyártsunk bűnöst és büntessük meg azonnal 1370, Vagyonadó 1525, Adóreform
1566, Az autogén hidrogén 1588, Az Übermensch-gyár 1673, In memoriam esélyegyenlőségi
törekvések 1682, Súlyadó 1688, Értesítettek 1863, Díjtartozás 2425, De a gyerek írja alá! 2428
adóellenőr → Bevallanánk 1518
Adrian Mole és a kis kétéltűek → Csepke és a kis kétéltűek 839
Adrian Mole újabb kínszenvedései → Melegfelvonulás 1455
A dunai hajós → A dühös tévénéző kiáltványa 2852
A Dunánál → A bennfentes riporter 113, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Marianne,
Marianne, Marianne! 369, A véletlen 402, Seggel Európába (Pirítós) 1360
A Dűne → Anyarátus 755
Ady Endre → Vajon mire gondolt a költő? 387, Családregény 798
A dzsentlemanus → Befejeztük 1770
Aegon → They said 2558
A fehér hajszalagos lány → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
A Fehér Ló villa → Az irodalom értéke 560
A fehér rabszolgalány → Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
A fekete város → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
A félelem bére → Kifutópálya 347
A Földrengések Szigete → Internet az internet előtt 3003
A forró kutya → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
A függetlenség napja → Katasztrófa 342, Világok karca 860
A galaxis polgára → Olvasónapló 425, Muéstrame el camino que yo voy 691, Érdekes
hasonlóság 741
Agárdi Gábor → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960, Egy darabka múlt 2891
Agárdi Péter → A bennfentes riporter 113
A Gézengúzok a Hortobágyon → Filmajánló gyerekeknek 926

A Gézengúzok az Alpok alján → Filmajánló gyerekeknek 926
A Gézengúzok meg az idegenforgalom → Filmajánló gyerekeknek 926
AGP → Hülyék-e a felhasználók? 3044
agresszivitás → Messze esett a fájától? 1392
A gyermekvilág csodái → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Agykár → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A Hajnal bolygó robotjai → Olvasónapló 425
A Halhatatlanság halála → Olvasónapló 425
A három kismalac → Zanzamesék 126
A három testőr → De csak kell valami cicó 376, A szinkronrendező felelőssége 2805
A hazafi → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
A házibuli → Aki kislányokban utazik 650, Ezt néztük karácsonykor 1. 846, Ezt néztük
karácsonykor 2. 850, A nyári vihar 875, A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök
és az átnevelőtábor 2579
A Hazudozó → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
A hercegnő és a béka → Szürke vörös alapon 1049
Ahogyan szavaztál → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
A Hold tragédiája → Olvasónapló 425, A palmtekercs 2932
AIDS → Okos tanarak 1407, Ingyenes Óvszerek Pártja 1520, Előre a lenézésért 1557
Airport ’75 → A Narancsszem-botrány 921
Aiszin Csioro Pu Ji → Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Aiz Daugavas vara dārzs → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
ajatollah → Gyilkos bevándorlók 1869
A Jedi visszatér → Galaktikus eposzok 261, Akadálymentesítés egy messzi-messzi
galaxisban 866, Filmekről kiábrándítóan 980, A lesőnáci 1544
A Jupiter holdjai → Olvasónapló 425
akadálymentesítés → Akadálymentesítés egy messzi-messzi galaxisban 866, Rámpák és
kapcsolók 873, Beperelem Londont 1444, In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682,
Súlyadó 1688, Állatkert 1727, Braille a homlokzaton 2131, Tolókocsisok Demonstratív
Központja 2140, Tamtam, bűnbak 2145, Alkotmánymentesítés (Pirítós) 2149, Kötélház
(Pirítós) 2166, Muzeális fejek (Pirítós) 2192, Buszlutri, avagy egy buta kérdés 2200, Tisztelt
Lidl! 2204, Így is lehetne 2213, Összefoglaló a nagyáruházról 2214, Tisztelt Penny! 2228,
Tamás és az aranyos Pósfa 2229, Rondák vagyunk 2233, Mozgássérült magas autóban 2233,
Nemtelen alak vagyok 2240, Ítélet rövidítve 2240, Jártunk a nagyában 2246, Matrica 2247,
Pintér Tímea 2. 2250, Vécékulcs 2261, Írtam két levelet 2270, Kifizettük az autót 2288, A
tündérmese 2292, Vakok és ikek 2298, Párbeszéd 2301, Oxigén Wellness Kft. 2303, Leng a
hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329, Felszólítás 2338, Trallalalá-tilili 2355,
Gáncsok 2366, Elsőség 2423, A tolókocsi-emelő története 2445, Urna, de nem tud 2479, A
digitális könyv előnyei 3168
A káprázatos → Még szerencse 954
akciófilm → Vizuális blikkfang állást keres 884
A kék lagúna → Lagúna 872, A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
A kék sziget → Internet az internet előtt 3003
A Keresztapa → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
A kétbalkezes varázsló → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
A két Lotti → Kétlottiológia 270, Kislányokban utazom 367, Marianne, Marianne,
Marianne! 369, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Kényszerített perspektíva 542,
Trambulin 558, Hógömb 565, Aki kislányokban utazik 650, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Jó
leszek 2680
A kétszáz éves ember → Egy darabka történelem pántos naciban 864
A kéz, amely a bölcsőt ringatja → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
A Kígyó Szíve → Hat érv Isten létezésére 1906
Akihito → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
A kis gyufaáruslány → A valós probléma a valóság problémája 312, Ezt néztem
karácsonykor 955
Akkor Perelünk Liga → Rondák vagyunk 2233
A klinika → Átlagos csajok 877, Leánykórus 882, Rozmaringok 966, Kettő 968

A kölyök → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
A kopár sziget → Tömegprobléma 526
A kőszívű ember fiai → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, „Legendás” „magyar”
„filmek” „helyszínei” 947
Aladdin és a csodalámpa → Zanzamesék 126
aláírásgyűjtés → Médiacézár korunkban 2865
Alan és Naomi → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Alapítvány → Galaktikus eposzok 261, Olvasónapló 425, De mi az a KDM? 2285, A
szinkronrendező felelőssége 2805
Alapítvány és Birodalom → Olvasónapló 425, Abroncsvilág 699
Alapítvány és Föld → Galaktikus eposzok 261, Olvasónapló 425, Ninda számítógépezik
779, A Ninda félmilliomodik szava 790
alapítványok → Reményvesztett gyerekek 1346
Álarcosbál → Anne Frank blogja 223, Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági
irodalomban 434, Hógömb 565
A láthatatlan ember → Választási reklámgyerekek 1576
Albekeite, Agate → Pályafutás 1042, Szürke vörös alapon 1049, Láttam egy dalt 1071,
Anyanyelvi szótárakkal 1113, És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Egy év
a szivárvány alatt 1180, Puteklis 1182, Egész testetekkel uralnotok kell 1189, Távolságmérés
1199, Jön az Új Fény 1219, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261, Még mindig eggyel
kevesebben vagyunk 1300, Trešo gada galā 3522
Albekeite, Zanda → Szürke vörös alapon 1049, És még sokan mások 1122
Albert herceg → Kétlottiológia 270
Alderaan → Galaktikus eposzok 261
Aldiss, Brian W. → Két hét múlva hal meg John 475
A legszebb karácsonyi ajándék → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Alfa Holdbázis → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Filmekről kiábrándítóan 980
Alföldi Róbert → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Ő olyan, mint én! 385, Filmajánló
gyerekeknek 2. 930, Kivételes emberek kora 1645
Alfonzó → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Alfonz, XIII. → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Algéria → Tháwra 1679
al-Hazza, Abdul-Rahmán → Szex, Allah irgalmazzon tőle 1537
Ali, Nudzsúd → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Gyilkos bevándorlók 1869, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Tévhitek a pedofíliáról 2645
Alisza születésnapja → Aliszománia 337
Əliyev, İlham → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
alkotmány → Éljen a forradalom 106, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553,
Méltóságos köztársaság 1649, A Nagy Hecc 1684, Szatír a kormány 1903
Alksnis, Armands → Balss pavēlnieks 2018 1225
Allah → Gyere dugni, bácsi 1671, Ne csetelj hulvával 1788, Gyilkos bevándorlók 1869
Allahjari, Elahe → Kétlottiológia 270
Allahjari, Elham → Kétlottiológia 270
Állami Áruház → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Szirénaballada 904
Állatfarm → Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621
Allen, Elizabeth → Filmajánló gyerekeknek 926
Allen, Tim → Ezt néztem karácsonykor 955
Allen, Woody → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, De csak kell valami cicó
376, Rózsaszín zsarolás 1640
All Falls Down → A sötét oldal megvilágosodása 1280
All, Loore → Laulupesa 1249, A frizura 1260, Pillanat 1261, Arcok 1277, Kelet-Európa
énekelt nyelvei 1285
Almási Éva → Fóbiák 1605
Almássy Kornél → Választási reklámgyerekek 1576, Fóbiák 1605
Álmos fejedelem → Isten kegyelméből 3328
al-Mutlaki, Abdullah → Ne csetelj hulvával 1788
Alone → Nindák 732, A sötét oldal megvilágosodása 1280
Alone, Pt. II → A sötét oldal megvilágosodása 1280

Alphaville → Szürke vörös alapon 1049
Alther, Lisa → Néha kérdeznek nehezeket is 469
Altman, Meg → Két patinás tradíció 855
Altman, Sarah → Két patinás tradíció 855
Amalfi → Kétlottiológia 270
A manipulátor → Olvasónapló 425, Van érthetetlenebb 553
A marslakó → Filmekről kiábrándítóan 980
A másik oldal → A véletlen 402
Ambruz, Ladislav → Vége a civilizációnak 1699
Amenhotep, IV. → Holnap ünnepel az ország 1372
A Merkúr óriás napja → Olvasónapló 425
A mezítelen nap → Olvasónapló 425
Amhrán na gCupán → Motivace 2809
Amicis, Edmondo de → A valós probléma a valóság problémája 312, Rendrakás az
ifjúsági irodalomban 434, Ezt néztem karácsonykor 955
Amiga → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Amin Dada, Idi → Befejeztük 1770
A miniszterelnök → Ne legyen igazuk 3157
Amir → Meghalt a Móni 2910
Amistad → Világok karca 860
Amnesty International → Emberi jogok 1350
Amstrad → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Amy Everhart varázslatos kalandjai → Vanessológia 306, Minden idők legjobb
gyerekalakításai 885
A nagy kékség → Érdemes utánaolvasni filmeknek 870
A nagy út → Vanessológia 306, Villámcsapás 380, Trambulin 558, Minden idők legjobb
gyerekalakításai 885, A Narancsszem-botrány 921, Negyvenkettő 1842
Ancāne, Jana → Harmatcsepp 1326
Anderlík, Tonda → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Andersen, Bridgette → Kétlottiológia 270
Andersen, Hans Christian → A valós probléma a valóság problémája 312, Ezt néztem
karácsonykor 955
Ando Drom → Ez a cikk nem róla szól 1094, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
Andor Éva → Bob herceg 874
Andrassew Iván → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Andrejeva, Aija → És még sokan mások 1122
Android → Kislánytörténet 349, A felhasználó ráér 2537, Plusz kilenc gomb 2802, Ezért
szeretem a Best’s Boardot 2832, Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában 2840, A
Hatszögletű Billentyűzet 3100, A nagy különbség 3105, A Hüjekujj Dilemma 3123, A majom
3127, Kipurc 3128, A rendszerben van a hiba 3131, A gazdasági játékok őrülteknek valók
3133, Ideas for Android Developers 3135, Több Android, kevesebb PC? 3143, Ha már túl
nagy a tárhely 3165, Kis telefon, vastag ujj 3185, Medúzák a számítástechnikában 3201, My
Android Keyboard: Kinesa Version 72 3227, Keyboards as Vehicles of Thought 3286,
Gyakorlat 3487
A neveletlen hercegnő → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302,
Vanessológia 306
A névtelen vár → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Anežka → Gombolyag 428, Szabálytalan gyöngyszem 958
Angari → Mennybemenetel 531, Trambulin 558, Sajnos, hogy el kell búcsúzni? 567
Anghy Csaba, dr. → Ne legyen igazuk 3157
Angkor Vat → Nekem már van 324
Anglia → Ezeréves államiság 1664
angol → Így fordul a dalszöveg 305, Realized 828, Nem nehéz? 1058, Az angol néha
nagyon fáraszt 1073, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Schmitt Pál miniszoknyában 1660,
Névetimológia 1819, A tekintélyelvű nyelvismeret 2743, internesönel maneteri fand 2761, A
kopók puskái 2775, És mosolygott rajtam 2777, Accented English 2790, Motivace 2809,
Kezdem kapiskálni 2815, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820, Hülyék-e a felhasználók? 3044
Angyalbőrben → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434

Anna hercegnő → Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449
Anne Duffield példátlan ecsete → Nem taszer, csak ópusz 2802
Anne otthonra talál → Road from Avonlea 329
Annie Hall → Aki kislányokban utazik 650, Linda visszatér 902
A nő → A Narancsszem-botrány 921
Anoni Mara → Rádióbeszélgetés 2596, A gyermekblansírozás természetrajza 2616,
Tévhitek a pedofíliáról 2645, Jó leszek 2680
Anoni Mara Társaság → Száz történet gyerekmolesztálásról 2591, Rádióbeszélgetés 2596,
A trottlababa 2598, Luca hasznos tippjei 2610, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, A
gyerekjog világnézet 2661
A nővérem húga → Kettős burkolat 1106
Anschluss → Ezeréves államiság 1664
Antal Imre → Csepke és a kis kétéltűek 839, Utolsónak marad a tévémaci 2864, Szegény
Ihos József 2867, Egy darabka múlt 2891
Antall József → Választási reklámgyerekek 1576
Anthor, Pelleas → Galaktikus eposzok 261
antikvárium → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250,
Retró 3321
antiszemita → A világuralom álma 1548, Esküvő, össze 1881, Ítéletnap 1940
Antoine és Désiré → Szürke vörös alapon 1049
Antonescu, Ion → Ezeréves államiság 1664
A nyelv enciklopédiája → Első nyert perem 2377
A nyomorultak → Tömegprobléma 526
AnySoftKeyboard → A Hatszögletű Billentyűzet 3100
Apache → If you want 3098
Apád, anyád idejöjjön! → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302,
Vanessológia 306, A nyári vihar 875, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
A Pál utcai fiúk → Anne Frank blogja 223, Há klasszikusok, vazzátok meg 231,
„Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Apám, a hős → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
apartheid → Az Übermensch-gyár 1673, Általános iskolás biológia 1972, Ki mondta
neked, hogy te fehér vagy? 2086
Apa Zenél Produkció → A nemzet hangja, ha hamis is 1933
APEH → Gyártsunk bűnöst és büntessük meg azonnal 1370, Bevallanánk 1518, In
memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Túltájékoztatnak 2432
Apeinis, Jānis → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pukššššššš…
1237
A pénz szaga → Miniszteres történetek 1357
Apodziņi → Balss pavēlnieks 2018 1225
A Pogány Madonna → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947, Isten
kegyelméből 3328
ápolási díj → Emberáldozat 1413
Apollo 13 → Filmekről kiábrándítóan 980
Apple → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Aprīļa pilieni → Hátra arc 1005, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, A valkai vonat 1158,
Egész testetekkel uralnotok kell 1189, Balss pavēlnieks 2018 1225
Apró Attila → Retró modern adminokkal 1980
A pusztító → Holokauszttagadás 1580, A kopók puskái 2775
Apvij rokas → És még sokan mások 1122
Aquarius → A csodaszer 147
Ära anna alla → Nagy házban van az otthonunk 1261, Pillanat 1261, Még mindig eggyel
kevesebben vagyunk 1300
arab → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Tháwra 1679,
2202, A művelt
keresztrejtvény-szerkesztő 2753, Hogy készülnek az ábécék? 2757, Szövegszerkeszteni
anyanyelvünkön 2962
Arab-félsziget → Tháwra 1679
aradi vértanúk → Éljen a forradalom 106
Aranyág → Oltári, baszd meg 1689

Arany Hajnal → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Arany János → Irodalmi kincs 182, Anne Frank blogja 223, József Attila, Nógrádi Gábor
és mi többiek 242, Valami nem stimmel a statisztikával 422, Polifília 423, Rendszertelenül 464,
Költő, mégiscsak 1236, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553, Emmi mámeg? 1899
Aranyos Eszter → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
Arató László → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Arc, Jeanne d’ → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Arendelle → Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449
A rendíthetetlen ólomkatona → Ezt néztem karácsonykor 955
A repülő osztály → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Arisztotelész → Komparatív lilunindalógia 720
árja → Árjasági okiratok 1600, Általános iskolás biológia 1972
Árkod → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Armageddon → Katasztrófa 342
Armstrong, Neil → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Árpád-házi Szent Margit → Isten kegyelméből 3328
árpádsáv → A csodaszer 147, Tiltsuk be az amerikai zászlót 1387, A gárda, a gá-ár-da
1447, A véletlen nácik 1482, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Ha én vezetem az országot,
minek a parlament? 1633, Méltóságos köztársaság 1649
Arrakis → Galaktikus eposzok 261
ar-Rasid, Harun → A művelt keresztrejtvény-szerkesztő 2753
Arroway, Ellie → Én is tanköteles vagyok 641, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne
már 1815
Artemisz → Kivételes emberek kora 1645
Ar Tevi atkal vēlos būt → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Artu Detu → Akadálymentesítés egy messzi-messzi galaxisban 866
Árvácska → Gombolyag 428, J + B 574, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885,
Látszani is engedd 963, Mindig belehibázok valamibe 2824
A Saint Tropez-i csendőr → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
A sehollakók → Felsőfok 1191, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194, Korojn talán mégse
supren? 1397, Internet az internet előtt 3003
Asimov, Isaac → Alaktan 219, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi
Gábor és mi többiek 242, Galaktikus eposzok 261, Villámcsapás 380, Olvasónapló 425, Az
első törvény 464, Két hét múlva hal meg John 475, Sajnos, hogy el kell búcsúzni? 567, Аллея
имени Барчы Грудиновой 658, Hrdaja 686, Abroncsvilág 699, Érdekes hasonlóság 741,
Ninda számítógépezik 779, Párbeszéd egy olvasóval 783, A Ninda félmilliomodik szava 790,
Világok karca 860, Egy darabka történelem pántos naciban 864, A szinkronrendező
felelőssége 2805, A palmtekercs 2932
A Sithek bosszúja → Csepke és a kis kétéltűek 839
A sógun → Anatomikus pszicholokáció 1632
A sötétség balkeze → Pratítja-szamutpáda 687, Muéstrame el camino que yo voy 691,
Dzsudihar manténe 717, Mi az, amit tudunk? 721, Nindák 732, Érdekes hasonlóság 741,
Középfokú dārtológia 1199, Balss pavēlnieks 2018 1225, Jégvirág 1252
A srácok és Az → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
as-Sejk, Abdul-Aziz ibn Abdullah → Gyilkos bevándorlók 1869
Aš širdyje labai myliu savo mamą → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Asszad, Bassár el → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Asterix → Nekem már van 324, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Megjegyzések egy
homofóbnak 1952
Astoria → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
A suttogó → Ez csak egy módon derülhet ki 757, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885,
A gyermekblansírozás természetrajza 2616
A Szaturnusz gyűrűi → Olvasónapló 425
A szív → A valós probléma a valóság problémája 312
A Szovjetunió himnusza → Himnuszok 1207
asz-Szádun, Szaleh → A teve 1894
Asztradení → Asztradení 72
Asztúria → Tempora mutantur et gloria mundi 1924

A tanú → Választási reklámgyerekek 1576, Esküvő, össze 1881
A technicolor időgép → Olvasónapló 425
ateista → Szent Pál levele a magyarokhoz 1642, Kérés homofóbokhoz 1765, Hat érv Isten
létezésére 1906
A tenger → Állatkert 1727
A Tenkes kapitánya → Kifutópálya 347, Csepke és a kis kétéltűek 839
A téridő istenei → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Atgriez, Kungs, mūs visus atkal mājās → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Áthosz → Kötelező 557, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Áthosz 2844
A Tranai → Érdekes hasonlóság 741
A triffidek napja → Világok karca 860
A tűzpiros üveggömb → Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Atziedi dvēsele → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Auchan → Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717
Auer Szilvia → J + B 574
Augusta, Karel → J + B 574, Rozmaringok 966, Mindig belehibázok valamibe 2824
Auļi → Pillanat 1261
Aulich Lajos → Éljen a forradalom 106
Auróra → Költemény arról, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ereklyéjét
valutáért mutogatják a turistáknak 200
Auschwitz → Arbeit macht frei 1561, Arbeit macht reich 1562, Kirekesztő kifüggesztők,
avagy rendszerváltás 2.0 1617, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Gondozott pázsit,
gyerekjátékok 2110, Vese, vese átka 2272
Ausztrália → A migránsok képtelenek alkalmazkodni 2023
Ausztria → Ezeréves államiság 1664, Isten kegyelméből 3328
Ausztriai Anna → Isten kegyelméből 3328
Autere, Hanni-Mari → Ieva csak táncolni akart 990
autó → Reform 1433, Az autogén hidrogén 1588, És a végén nem adnak sajtot 1636, In
memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Mozgássérült
magas autóban 2233, Pintér Tímea 2250, Pintér Tímea 2. 2250, Az utolsó magyar lovag 2264,
Kocsik értéke 2267, Kocsik értéke 2. 2268, Parkolókártya egyenlő csalás 2282, A tündérmese
2292, Jön az autoautó 3113, Windowscsök 3146
Autobuss Debesīs → Balss pavēlnieks 2018 1225
AutoHotkey → Csak ülök és programozok 2981, Így készül a billentyűzet 3035, Create
Your Own Windows Keyboard 3209
AutoIt → Csak ülök és programozok 2981, Módosítok 3188
autópálya → Reform 1433
Autor → Ha már túl nagy a tárhely 3165
Autóváros → Olvasónapló 425, A Szent Vécékefe-ügy 2490
Auzāns, Atis → Balss pavēlnieks 2018 1225
A vadászat → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Avalókitésvara → Hrdaja 686, De meg kell írnom mégiscsak 689
Avalon → An bolg 1718
Avana → Galaktikus eposzok 261
A varázsló → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
A varázsvessző → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Avar István → Bezzeg az én időmben 952
A város → Holnap ünnepel az ország 1372
Avatar → Háborúellenes kirohanás 1564
A véletlen → A véletlen 402
A Vénusz óceánja → Olvasónapló 425
A veszély ösvényein → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
ÁVH → Éljen a forradalom 106
Avicii → Blúz van rajtuk 2107
Avonlea → Road from Avonlea 329, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
av Rana, Jenis → …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624
A walesi bárdok → Költő, mégiscsak 1236
Az Alapítvány előtt → Olvasónapló 425

Az Alapítvány pereme → Galaktikus eposzok 261, Olvasónapló 425, A Ninda
félmilliomodik szava 790
Az állampolgár → Imádtam a filmforgatást 971
Az álomcsapat → De fél 2097
Az aszteroidák kalózai → Olvasónapló 425
Az Egyetlen → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Az élet királya → Egy darabka múlt 2891
Az életművész → Olvasónapló 425
Az első → Két hét múlva hal meg John 475
Az Első Szían → Laulupesa 1249
Az eltűnt idő nyomában → Galaktikus eposzok 261
Az elvarázsolt dollár → Nulla 2540
Az elveszett rakéta → Olvasónapló 425
Az ember és a számítógép → Számjegyek 2529, Internet az internet előtt 3003
Az ember tragédiája → Bizzzz 97
Az idő urai → Retró modern adminokkal 1980
Az istenek is… → Olvasónapló 425
Azisz → Izgis lehet fóbnak lenni 1780
Az ítélet → Se sárga, se a miénk 917
Az ítélet eladó → Olvasónapló 425
Az ODESSA-dosszié → Vaskeresztje volt 901
A zöld Jaguár titka → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Az Onedin család → Ez borzalmas 2897
Az önző gén → Hat érv Isten létezésére 1906
Az öreg bánya titka → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, „Legendás” „magyar” „filmek”
„helyszínei” 947
Az öreg halász és a tenger → Zanzamesék 126
Az Orion űrhajó → Katasztrófa 342, Kék ragyogás 3346
Az Ötödik Elem → Komparatív lilunindalógia 720, Nindák 732, Szvabháva 763,
Hasonlóság 979
Az ötödik pecsét → Meghalt Pozsgay Imre 1977, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Az ötödik Sally → J + B 574
azték → Az azték–magyar nyelvrokonság 1569
Az új földesúr → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Az űr áramlatai → Olvasónapló 425
Az Űrvadász → Olvasónapló 425
Az utolsó háború → Aliszománia 337
Az utolsó kínai császár → Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Az utolsó padban → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Baarle-Hertog → Kiradírozták a térképet 1955
Baarle-Nassau → Kiradírozták a térképet 1955
Bábeltorony → Bábeltorony 2696
Babilon → A Konzervatív Enciklopédia 1486
babona → Mennyi legyen 18-szor 37? 1643
backup → Justcloud 2505
Bácskai Lauró István → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Bacsó Péter → Választási reklámgyerekek 1576
Badura-Škoda, Paul → Egy darabka múlt 2891
Bagaméri → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Baghy Gyula → Könyvértékelések 395, Unom 1030, Nem nehéz? 1058, Hogy kellene
nyelvet tanítani? 1078, Korojn talán mégse supren? 1397
Baile Átha Cliath → An bolg 1718
Bailey, Anne → Kétlottiológia 270
Baird, Stuart → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Bajcsy-Zsilinszky Endre → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Bajnai Gordon → Sok kicsi sokra megy 1519, A nemzet rántottája 1540, Indítson Ön is
szavazatgyárat! 1547

Bajor Imre → Bezzeg az én időmben 952
Bajor Kata → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Bakala, Břetislav → Egy darabka múlt 2891
baki → Ugribugri hopp 882, Fél hat 884
Bakonyi Ágnes → Bevallanánk 1518
Báky, Josef von → Kétlottiológia 270
Balaguer → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Balázs Ágnes → Egész testetekkel uralnotok kell 1189
Balázsovits Lajos → Bezzeg az én időmben 952
Balázs Péter → Bezzeg az én időmben 952
Balázsy Panni → Aliszománia 337, Ezt néztük karácsonykor 2. 850, Hangszínorgia 960, A
szinkronrendező felelőssége 2805
Baleár-szigetek → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
balett → Egész testetekkel uralnotok kell 1189
Baley, Elijah → Galaktikus eposzok 261
Bálint Ágnes → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, A tévémaci nem halt meg 2861
Bálint András → Bezzeg az én időmben 952
Ballagó idő → Ismét publikus a Sophie 215
Balogh Béla → Ez a cikk nem róla szól 1094
Balogh Emese → Egy darabka múlt 2891
Balogh Erika → Leánykórus 882
Balogh Nóra → Igazságot a népnek 1798
Baloghy Mária → Kétlottiológia 270
Baló György → Seggel Európába (Pirítós) 1360, Morvai Kukkina 1527
Balog Zoltán → Családjogként nem 1514, Népességstatisztika 1852
baloldal → A gárda, a gá-ár-da 1447, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Fóbiák 1605,
Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655, Korona
1764
Balss pavēlnieks → Hátra arc 1005, Nyulat látok 1022, Szembenézőpont 1025, És még
sokan mások 1122, A valkai vonat 1158, Me Too 1188, Középfokú dārtológia 1199, Balss
pavēlnieks 2018 1225, Palack a vízben 1235, Pukššššššš… 1237, Pillanat 1261, Eljött a nap
1305, Harmatcsepp 1326, Mūziķe 3526
Baltan, Kid → Retró 3321
Balts, mirdzošs sniegs → És még sokan mások 1122, Es esmu lepnais 3531
Bambi → Istentől eredeztetett jog 2880, Bosszúfelhívás 2912
Bambi ital → Retró 3321
Banglades → Kiradírozták a térképet 1955
bank → Kamatyolunk 1517, Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416, Kártyaparti 2422, Banktitok
2520, Procedúra 2532
Bánki Zsuzsa → Bob herceg 874, Egy darabka múlt 2891
Bánó András → Matrica 2247
Bányai Gábor → Imádtam a filmforgatást 971
Baphomet → Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129
Baraka, Katrīna Paula → Pillanat 1261
Barak, Ehud → Felmentés Hitlernek 1506
Baranyi Gyula → Az első törvény 464, Abroncsvilág 699, Középfokú dārtológia 1199,
Schmitt Pál miniszoknyában 1660
Baranyi Károly → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Bárányszámláló → Nyelvtanulási tapasztalatok 2820
Barát érkezik a házhoz → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Barát Gábor → Morvai Kukkina 1527
Baráthegyi Alapítvány → De mi az a KDM? 2285
Barátok közt → Alaktan 219, Szösszenetek, betegen 247, Vanessológia 306, Aliszománia
337, J + B 574, Csepke és a kis kétéltűek 839, Se sárga, se a miénk 917, Megfigyelés 951,
Igazságot a népnek 1798, A dühös tévénéző kiáltványa 2852, Termékelhelyezés 2872, Apai
beszéd 2889
Barátom, Bonca → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Barátság-park → Aliszománia 337

Barbie → A trottlababa 2598
Bárczi Benő → Tetemrehívás 395
bárd → Antik dráma 1709
Bárdi Gábor → Maffia Mézgáék nélkül (Pirítós) 2186
Bárdy György → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Bob herceg 874
Bāreņa lūgšana → Balss pavēlnieks 2018 1225
Barkóczy Sándor → Bob herceg 874
Barlay Tamás → Internet az internet előtt 3003
Barr, Kathleen → Aliszománia 337
Barrymore, Drew → Ezt néztük karácsonykor 1. 846, A Narancsszem-botrány 921,
Filmajánló gyerekeknek 926, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Barsi Béla → Egy darabka múlt 2891
Bartalos Eta → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Barta Nóra → Megoperálják a sportolót 1512
Barta Zsolt → Igazságot a népnek 1798, Apai beszéd 2889
Bartók Béla → Nullásliszt 1657, Egy darabka múlt 2891
Bartoška, Jiří → J + B 574
baseball → Schmitt Pál miniszoknyában 1660
Băsescu, Traian → Szüjjémá 2023
BASIC → IF 2533, Csak ülök és programozok 2981, Internet az internet előtt 3003,
Hülyék-e a felhasználók? 3044
Básti Lajos → Bezzeg az én időmben 952
Bataille, Julie → Ismét publikus a Sophie 215
Báti László → Unom 1030
Batman → Se sárga, se a miénk 917
Batthyány Lajos → Éljen a forradalom 106, Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Bean, Mr. → A Nagy Hecc 1684
Beatles → Balss pavēlnieks 2018 1225, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300,
Nullásliszt 1657
Beatrix holland királynő → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Bécsi Énekesfiúk → Ieva csak táncolni akart 990
Beeman, Greg → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Beépített szerelem → Tésztagolyó 867
Beethoven, Ludwig van → Egy darabka múlt 2891
Beezus → Filmajánló gyerekeknek 926
Befunge → Furcsa programnyelvek 2986
béka → Brekeke 122, Másik kedvenc viccem 800, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek
valamit, papbácsi? 1832, Apró dolgaink 2273, A meghiúsult labda 2489
Békeffi István → Bob herceg 874
Békés András → Érdekes hasonlóság 741, A palmtekercs 2932
Békés Itala → Filmajánló gyerekeknek 926
Békés József → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Béla, IV. → Isten kegyelméből 3328
beleegyezési korhatár → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Beléndek → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Belgium → Ezeréves államiság 1664
Belle, Camilla → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Belmondo, Jean-Paul → Tükörírás 946, Még szerencse 954
Belushi, James → Kétlottiológia 270
Belzebub → Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129, Tiszta férfiúság 1821
Bem József → Holnap ünnepel az ország 1372
Bena Leopold → Unom 1030
Bencze Ferenc → Bezzeg az én időmben 952
Benedek Árpád → Egy darabka múlt 2891
Benedek, XVI. → Főpap 451 °F 1409, Ingyenes Óvszerek Pártja 1520
Ben Hur → Hurka sörrel 1654
Benkő Gyula → Bezzeg az én időmben 952
Benkő Péter → Bezzeg az én időmben 952

Bennett, Haley → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Bennett, Zachary → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Benyovszky Móric → Tömegprobléma 526
Berényi András → Igazságot a népnek 1798, Apai beszéd 2889
Berényi Balázs → Igazságot a népnek 1798, Apai beszéd 2889
Berényi Claudia → Igazságot a népnek 1798, Apai beszéd 2889
Berényi Miklós → Igazságot a népnek 1798, Apai beszéd 2889
Berényi Timi → Apai beszéd 2889
Berényi Zoltán → Igazságot a népnek 1798
Beretton, Françoise → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Beretton, Vic → Aki kislányokban utazik 650, A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a
kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Berezina, Sabīne → Balss pavēlnieks 2018 1225, Harmatcsepp 1326
Berkes Gábor → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Berkesi Zsuzsanna → Jó leszek 2680
Berkes János → Bob herceg 874
Berki Krisztián → Tiszta férfiúság 1821
Berlusconi, Silvio → Cazzo! 1521
Bermuda-háromszög → Esküvő, össze 1881
Bērna lūgšana → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Bernard, Thelonious → Ezt néztük karácsonykor 2. 850, A legenda 975
Bernau, Adam → J + B 574
Bernau doktor → Kétlottiológia 270
Bernetel, Paul → Általános iskolás biológia 1972
Bertényi Iván, ifj. → Korona 1764
Bertók László → Anne Frank blogja 223
Bertolucci, Bernardo → Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Bērziņa, Anita → És még sokan mások 1122
Besiktás → Hu Csin-tao mikroblogja 1572, Választási reklámgyerekek 1576
Bessenyei György → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
BestBoard → Plusz kilenc gomb 2802
Best’s Board → Plusz kilenc gomb 2802, Ezért szeretem a Best’s Boardot 2832, Kis
telefon, vastag ujj 3185, Módosítok 3188, Create Your Own Windows Keyboard 3209, My
Android Keyboard: Kinesa Version 72 3227, Keyboards as Vehicles of Thought 3286
Best’s Keyboard → Plusz kilenc gomb 2802
Beszélj róla → Rádióbeszélgetés 2596, A gyerekjog világnézet 2661
Besztercebánya → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
betű → Betűlezserség 3195
Beyoncé → Balss pavēlnieks 2018 1225
Bezzeg a Töhötöm! → Elektromos csellentyűcske 458
Bezzeg az én időmben → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Biblia → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Csingiling, előre, télapisták! 452, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Talán kefélni még szabad lesz 1652,
Kérés homofóbokhoz 1765, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815, Tiszta férfiúság
1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Hat érv Isten létezésére 1906, Kérdőív a
vasárnapi zárva tartásról 1921, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008
Bíborváros → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Bieber, Justin → Anya nem ette meg őket 1023
Big Al & The Jokers → Balss pavēlnieks 2018 1225
Bikini → Egy év a szivárvány alatt 1180, Eljött a nap 1305
bikkfanyelv → Irodalmi alkotás került megvalósításra 92, Nyilatkozat 105, Nem ember,
csak nő 1445, És a végén nem adnak sajtot 1636, Emmi mámeg? 1899, A fogyatékos
Schwarzenegger 2135, Kacifántológia (Pirítós) 2160, Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196,
Túltájékoztatnak 2432, Biztonságos! 2560, Opció 2564, Levél egy lektornak 2731, Rendőrische
Sprache 2733, Szilárd halmazállapotú csapadék 2739, Beszél a rendőr 2752, Ezért nem tudnak
a riporterek magyarul 2755, Számára 2756, Történetírás 2756, Cirkalom 2760, Zápor, zivatar
2762, Terjengészeti bikkfológia 2767
Bildes → Pillanat 1261

bilev → Tiszta férfiúság 1821
billentyűzet → A paicî tanulsága 2796, Plusz kilenc gomb 2802, Ezért szeretem a Best’s
Boardot 2832, Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában 2840, Szövegszerkeszteni
anyanyelvünkön 2962, Élet a Palm után? 3017, A csodabillentyűzet 3019, Vietnami
billentyűzet 3026, Még szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet 3035, Hülyék-e a
felhasználók? 3044, Feltörhetetlen jelszavak 3095, A Hatszögletű Billentyűzet 3100, A nagy
különbség 3105, A Hüjekujj Dilemma 3123, Kis telefon, vastag ujj 3185, Módosítok 3188,
Betűlezserség 3195, Create Your Own Windows Keyboard 3209, My Android Keyboard:
Kinesa Version 72 3227
Bin Laden, Oszama → Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
biológia → Szösszenetek, betegen 247, Evolúció 814, Érdemes utánaolvasni filmeknek 870,
Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Hat érv Isten létezésére 1906,
Általános iskolás biológia 1972, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Az
ártatlanság vélelme 2733, A glikoszacharidok metabolizmusa hétévesen 3487
BIOS → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Birch, Thora → A Narancsszem-botrány 921
birka → Címlet, birka, ötvennégy 2913
Birkenau → Gondozott pázsit, gyerekjátékok 2110
Birodalmi induló → Himnuszok 1207
Bíró László József → Holnap ünnepel az ország 1372
bíróság → Világok harca tizenhárom változatban 94, Holokauszttagadás 1580, Egy titkos
dosszié 2037, Ítélet rövidítve 2240, Tisztelt Bíróság! 2242, Írtam két levelet 2270, Első nyert
perem 2377, Luca hasznos tippjei 2610
bírság → Felszólítás 2338
Bismarck, Otto von → Díjtartozás 2425
Bisset, Jacqueline → Még szerencse 954
Bizánc → Ezeréves államiság 1664
biztonság → Vásárolni merészel? 2562, Feltörhetetlen jelszavak 3095, Pisztonsákk 3302,
Jössz játszani? 3303
biztonsági őr → Vakok és ikek 2298
biztosítás → És a végén nem adnak sajtot 1636, They said 2558
Björn Allah bin Vejnemöjnen → Exkluzív interjú Björn úrral 1947
BKK → Egy mondat a baromságról 2030
BKV → Ronda, lopó vezetők 1430, A BKV titkos utasítása 2430
Bla Bla Bla → Összeadás 1280
Blackett, Nancy → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, J + B 574, Aki kislányokban
utazik 650
Black or White → Pillanat 1261
Blaha Lujza → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi Gábor és mi
többiek 242
Blair, Linda → A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor
2579
Blanchard, Nimby → Vanessológia 306
Blaskó Péter → Bezzeg az én időmben 952
Blaumanis, Rūdolfs → Lemaradok 1196, Egyszer két ördögöcske 1217, Velniņa 3530
Blažej, Arnošt → Kettő 968
Blikk → Sajtóhukky 2902
bloglexikon → Nekem már van 324, Cigányok 1472, A Facebook mint válóok 1662,
Ezeréves államiság 1664, Internet az internet előtt 3003, Curie 3320, Isten kegyelméből 3328,
Velocipéd 3353, A Föld mozog 3354, A hidrogénsakk 3370, A varázsnaptár 3378, Földrajzi
kérdezz-felelek 3391, A glikoszacharidok metabolizmusa hétévesen 3487
Blythe, Gilbert → Aki kislányokban utazik 650
Bob herceg → Bob herceg 874
Bodó Béla → Meghalt Padisák Mihály 388, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Műfajt
változtatok 536
Bodor Tibor → Hangszínorgia 960, Egy darabka múlt 2891, Ne legyen igazuk 3157
Bodrogi Gyula → Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Bezzeg az
én időmben 952, Az ő coming outja 1799

Bogart, Humphrey → Két patinás tradíció 855, Se sárga, se a miénk 917
Bogdányi Titanilla → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Leánykórus
882, Bezzeg az én időmben 952
Bohdalová, Jiřina → J + B 574
Bohdanová, Blanka → J + B 574
bohóc → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
bohócdoktor → De mi az a KDM? 2285
Bokros Lajos → Választási reklámgyerekek 1576
Boldog Jolán → Isten kegyelméből 3328
Boleszláv, V. → Isten kegyelméből 3328
bolgár → Himn gyitej Ukrajini 1294
Bolkiah, Hassanal → Plusz kilenc gomb 2802
boltok → Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot
véded 1866, Vakok és ikek 2298, Kártyaparti 2422, Ők is lefárasztanak 2444, Az Ön rendelése
karácsonyig teljesíthető 2464
bolygó → Galaktikus eposzok 261
Bondare, Rasa → Balss pavēlnieks 2018 1225, Harmatcsepp 1326
Bond, James → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
böngésző → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Bono → Szürke vörös alapon 1049, Láttam egy dalt 1071
bonobó → Általános iskolás biológia 1972
Booker, Tom → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Boorem, Mika → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Borbás Gabi → Bezzeg az én időmben 952
Borgia, Cesare → A nők jövője Szaúd-Arábiában 1594
Borisevičienė-Kmieliauskienė, Agnė → Önfeláldozás 1327
Borisevičius, Andrius → Önfeláldozás 1327
Borş, Adela → Kanyarok 1339
Borsószem királykisasszony → Zanzamesék 126
börtön → Pintér Sándor nagy igazsága 1613, A spammer fenyegetőzik 1676, Vese, vese
átka 2272
Borus Józsefné → Egy darabka múlt 2891
Böszörményi Gyula → Anne Frank blogja 223, A palmtekercs 2932
Botha, Pieter → Általános iskolás biológia 1972, Ki mondta neked, hogy te fehér vagy?
2086
Both Béla → Egy darabka múlt 2891
Botond-Bolics György → Hógömb 565
boulevard de Sébastopol → De csak kell valami cicó 376
Bourbon-ház → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Bourignon, Antoinette → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Bowman, Dave → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Road from Avonlea 329
Brabec, Vladimír → J + B 574, Rozmaringok 966, Mindig belehibázok valamibe 2824
Brábek, František → Hogy én mit küzdök ezzel 2819
Braille → Braille a homlokzaton 2131, Hát most megismerték 2263
Brainfuck → Furcsa programnyelvek 2986
Brake, Stephen → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Branagh, Kenneth → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Brando, Marlon → Se sárga, se a miénk 917, Nullásliszt 1657
Brauns, Mārtiņš → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Brazília → Fatelefon 120
Breikšs, Leonīds → És még sokan mások 1122
Breivik, Anders → Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
Brenia → Child abuse a Facebookon 1746
Brenner, Simon → Mr. Lotery 2574
Breslin, Abigail → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Breslin, Spencer → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Brezsnyev, Leonyid → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Brian élete → Tiltsuk be az amerikai zászlót 1387

Briedis, Leons → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Brikmanis, Nauris → Pillanat 1261
Brinkmann, Klaus → Rozmaringok 966, Kettő 968, Kutyául vagy klikkerül 2078, A tiltott
téma 2792
Brinkmann, Udo → Rozmaringok 966, Kettő 968
Brirob → Az első törvény 464
brit trón → Isten kegyelméből 3328
Briuņa, Melānija → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Broderick, Matthew → Ezt néztem karácsonykor 955
Brodský, Vlastimil → Rozmaringok 966
Bródy János → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Szürke vörös alapon 1049,
Himnuszok 1207, Seggel Európába (Pirítós) 1360, Ja es būtu roze 3532
Brooks, Mel → Rózsaszín zsarolás 1640
Brosnan, Pierce → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Brown, Harbert → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Brumi → Meghalt Padisák Mihály 388, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Műfajt
változtatok 536
brute-force → Feltörhetetlen jelszavak 3095
Brūveris, Pēters → És még sokan mások 1122
Brzęczyszczykiewicz, Grzegorz → Nyelvtanulási tapasztalatok 2820
Brzezinka → Gondozott pázsit, gyerekjátékok 2110
Bubik István → Bezzeg az én időmben 952
Buck, Chris → Ezt néztem karácsonykor 955
Budapest → Zászlótervezet 1694
Buddha → Csak 19-ig tudunk számolni 1439, Nácizmus a rovásukon 1484, A Konzervatív
Enciklopédia 1486
buddhizmus → Hrdaja 686, Pratítja-szamutpáda 687, De meg kell írnom mégiscsak 689,
Muéstrame el camino que yo voy 691, Dzsudihar manténe 717, Nindák 732, Jégvirág 1252
Bugsy Malone → A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Bühl-tavi Tó-Bühl → Kétlottiológia 270
Bujtor István → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947, Bezzeg az én időmben
952
Buķelis, Jānis → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Bulgária → Ezeréves államiság 1664
Bulicsov, Kir → Aliszománia 337, Két hét múlva hal meg John 475
bulvár → Sajtóhukky 2902
BUMS → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
bűncselekmény → Manné, a zig 2055
Bundás népség → Érdekes hasonlóság 741
bunkó → Az utolsó magyar lovag 2264
büntetőjog → Nem ember, csak nő 1445, Pisilő, jogilag 1508, Holokauszttagadás 1580,
Szopás 1608, Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655, Gyere dugni, bácsi 1671, A spammer
fenyegetőzik 1676, Fasizmus a brit kormányban 1712, Állatkert 1727, Polgárörök 1735, Child
abuse a Facebookon 1746, Geyser és Weier? 1796, Hat érv Isten létezésére 1906, Ítéletnap
1940, Vese, vese átka 2272, Száz történet gyerekmolesztálásról 2591, Az ártatlanság vélelme
2733, Címlet, birka, ötvennégy 2913
Bűn vagy bűnhődés → A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Jó leszek 2680
Buonarroti, Michelangelo → Pillanat 1261, A nők jövője Szaúd-Arábiában 1594
Burda → Nekem már van 324, A zsiráf nyaka hosszú, a gyereké meg szexi 2916
burleszk → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Ő olyan, mint én! 385
Burma → Miért mondtad, hogy Burma? 2785
burmai → Miért mondtad, hogy Burma? 2785
Burnham → Két patinás tradíció 855
bürokrácia → A magyar King Kong 99, Nyilatkozat 105, Megint kiküldték 1351, És a
végén nem adnak sajtot 1636, Terített betli 2047, Egészségügy 2010 2147, Fogyatékos az
érdekvédelem (Pirítós) 2154, Mercédesz igazolványa (Pirítós) 2185, Kódszám! 2201, A sor
2336, Kérelem 2418, Kártyajáték 2441, Tisztelt OTP! 2. 2474

Burroughs, Jackie → Ezt néztem karácsonykor 955
Bush, George → Háborúellenes kirohanás 1564
Buss Gyula → Egy darabka múlt 2891
Busulis, Intars → Puteklis 1182, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
busz → A BKV titkos utasítása 2430
Buszmegálló → Se sárga, se a miénk 917
Butch Cassidy és a Sundance Kölyök → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
búvárok → Érdemes utánaolvasni filmeknek 870
bűvös kocka → Átléptem a Rubikon 2685, A Zsebkocka 2708, OX, a Furmányos Rémkocka
2709, Rubik bosszúja 2710
Čabuļi → Balss pavēlnieks 2018 1225
Caesar, Julius → Nem sematikus 982, Holokauszttagadás 1580
Čakste, Ināra → Kétlottiológia 270
Callaway, Alyssa → Kétlottiológia 270
Callia, Lady → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Galaktikus eposzok 261
Calvin, Susan → Galaktikus eposzok 261
Candy, Liene → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Canopus → Galaktikus eposzok 261
Canticum Canticorum → Arany Mikrofon 1048
Cápa → Kifutópálya 347
Čapek, Karel → A hatszögletű mennyország 141, Néha kérdeznek nehezeket is 469,
Simbwana 2774
Cáp, František → Egy darabka múlt 2891
Caprio, Leonardo di → Kétlottiológia 270
Čarodějky z předměstí → Pillanat 1261, Motivace 2809
Carroll, Lewis → A künyső parlaton 1296
Carsac, Francis → Felsőfok 1191, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194, Korojn talán
mégse supren? 1397, Internet az internet előtt 3003
Carson, Jane → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Kislánytörténet 349, A Kissy célja
418, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Két hét múlva hal meg John 475, Trambulin 558,
Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Cash, Johnny → Istentől eredeztetett jog 2880
Castro, Fidel → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Kirekesztő kifüggesztők, avagy
rendszerváltás 2.0 1617
Castro, Raúl → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Caur sidraba birzi gāju → Balss pavēlnieks 2018 1225
Cavendish → Road from Avonlea 329
CBA → Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717
CD → Hülyék-e a felhasználók? 3044, A net 2100-ban 3147
Ceauşescu, Elena → A nemzet sporttolója 1854
Ceauşescu, Nicolae → Megint kettős állampolgárok 1346, Az Übermensch-gyár 1673, A
Nagy Hecc 1684, Születésnapi köszöntő Orbán Viktornak 1946, A tiltott téma 2792
céilí → An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Ceļš uz mājām → Balss pavēlnieks 2018 1225, Harmatcsepp 1326
Centrum → Csaltrum 1454
cenzúra → Megcenzúrázunk a pénzedért 2469
Cepurniece, Silvija → Anne Shirleytől Clair doktorig 1194
Černá, Eliška → Gombolyag 428, Most jön a neheze 431, Kérdések és válaszok 468,
Minden megváltozott 474, Drzá?! 665, Látszani is engedd 963
Cervera → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
CGI → If you want 3098
Champollion, Jean-François → An bolg 1718
Chandeau, Françoise → Plusz kilenc gomb 2802
Chandrasekhar, Subrahmanyan → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Chan, Jackie → Csepke és a kis kétéltűek 839
Chaplin, Charlie → Villámcsapás 380
Chapman, Graham → Miért mondtad, hogy Burma? 2785
Charlie és Louise → Kétlottiológia 270

Charlie Hebdo → Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Gyilkos
bevándorlók 1869, Esküvő, össze 1881
charta → Pont iksziksziksz 1573
Chaula TV → A valkai vonat 1158
Chávez, Hugo → Szavaz a nép 1511
cheerleader → Schmitt Pál miniszoknyában 1660
chemtrail → Esküvő, össze 1881
Chessy → Kétlottiológia 270
Chiarraigh, Fiona Ní → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Kislányokban utazom 367,
An bolg 1718
Chigliak, Ed → Kétlottiológia 270
child grooming → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Childstarlets → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
chkdsk → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Chlumsky, Anna → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Choronzon → Retró 3321
Christie, Agatha → Az irodalom értéke 560
Chudík, Ladislav → A szinkronrendező felelőssége 2805
Churchill, Winston → A gyerekjog világnézet 2661
Chytilová, Věra → Mindig belehibázok valamibe 2824
Ciampa, Letizia → Aliszománia 337
CIA World Factbook → Vagyonadó 1525
Čīča, Dzintars → Pillanat 1261
Cielava, Kristīne → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199
cigány → Világok harca tizenhárom változatban 94, Bagaméri sértődik 1378, Mi a
diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420, A gárda, a gá-ár-da 1447, Mentoros lehelet
1470, Cigányok 1472, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Most már nyugodt vagyok 1513,
Képzelt interjú a Fidesszel 1531, Tiszaeszlár, molnároszkár 1543, A viselkedési roma 1549,
Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Holokauszttagadás 1580, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592,
Kovácsné Józsi 1595, A Nagy Hecc 1684, Polgárörök 1735, Mindenki kussol, mindenki fél
1737, Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és antifóbok 1783, Az ő coming outja 1799,
Népességstatisztika 1852, Hétvégén bezárva 1860, Ácsi, rendőrök 1880, Esküvő, össze 1881, A
fördőskurva 1920, A nemzet hangja, ha hamis is 1933, Ítéletnap 1940, Tahográfia 2003,
Negola devdzsi vuldegger! 2028, Talán velem van a baj 2070, Nyomi 2360, Motivace 2809
cigány himnusz → Cigányok 1472
címer → Méltóságos köztársaság 1649, Tempora mutantur et gloria mundi 1924, Isten
kegyelméből 3328
Cine, Monta → Balss pavēlnieks 2018 1225
Cini, R. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
cionista → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Cipő → Pillanat 1261
Ciprus → Ezeréves államiság 1664, Zászlótervezet 1694
Circenīša Ziemassvētki → Mazo dziesmas Latvijai 1171
cirill → Nyelv és írás 2827, A csodabillentyűzet 3019, Még szoftvertámogatásabb 3032, Így
készül a billentyűzet 3035, Feltörhetetlen jelszavak 3095
Cirillo, Giuseppe → Ingyenes Óvszerek Pártja 1520
cirkusz → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Cirrus → De csak kell valami cicó 376
Civil a pályán → Adóreform 1566
civilizáció → Vége a civilizációnak 1699
Clair, René → Egy darabka múlt 2891
Clair, Vsévolod → Anne Shirleytől Clair doktorig 1194
Clarke, Arthur C. → Két hét múlva hal meg John 475, Аллея имени Барчы Грудиновой
658
Claudel, Blanche → Vanessológia 306
Clavell, James → Kislánytörténet 349, A palmtekercs 2932
Cleary, Beverly → Filmajánló gyerekeknek 926
Clement, Hal → Olvasónapló 425

Clooney, George → Kiteszem az Indexet 2886
Clown → Balss pavēlnieks 2018 1225
Coca-Cola → Csingiling, előre, télapisták! 452
Cohen, Jack → Vakok és ikek 2298
Columbo → Vanessológia 306, Kifutópálya 347, Tömegprobléma 526, Ziccer 818, Rámpák
és kapcsolók 873, Fél hat 884, Alternatív elmélet 965, Istentől eredeztetett jog 2880
coming out → Az ő coming outja 1799
Commodore 64 → Hülyék-e a felhasználók? 3044, Rekord 3175
Commodore Világ → Tehénfar és lósegg az egyetemes kultúrtörténetben 1369
Computer Stupidities → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Computer World → Himnuszok 1207
Conamara → An bolg 1718
Con te partiro → Pillanat 1261
Cooch Behar → Kiradírozták a térképet 1955
cookie → Internet az internet előtt 3003, A netcukrász 3163, Az ugráncsok 3177,
Kibasznyikok és kibasznyicák 3182
Cook, James → Nekem már van 324
Coop → Így is lehetne 2213, Összefoglaló a nagyáruházról 2214
copy-paste → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Cora → Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717, Izomsorvadás 2274, Ők is lefárasztanak
2444, Médiacézár korunkban 2865
Corleone, don Vito → Elfogadom 2550
Corvin köz → Fóbiák 1605, Retró 3321
Cosma, Vladimir → Szürke vörös alapon 1049, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Cousineau, Denis → Furcsa programnyelvek 2986
cowboy → A medve 117
CPU → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Cramer, Joey → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Creel, Joy → Kétlottiológia 270
Creel, Leanna → Kétlottiológia 270
Creel, Monica → Kétlottiológia 270
Crick, Harold → A valós probléma a valóság problémája 312
Cronos → Cronos 3470
Cruise, Tom → Világok karca 860
Crusoe, Robinson → A Kissy célja 418
Crystal, David → Korojn talán mégse supren? 1397, Első nyert perem 2377
Csaba királyfi → Meghalt Pozsgay Imre 1977
Csád → Zászlótervezet 1694
Csajkovszkij, Pjotr Iljics → Egy darabka múlt 2891
Csákányi László → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Hangszínorgia 960
család → Mi az a család? 3479, Gyerekség 3497
csalás → Címlet, birka, ötvennégy 2913
Csala Zsuzsa → Bezzeg az én időmben 952
csalmat → Csalmat 2826
Csányi Sándor → Rokonok 865
cseh → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Drzá?! 665, A nyelv egy kaland 1017, Unom
1030, Nem nehéz? 1058, Történelmet alakítok 1991, A tekintélyelvű nyelvismeret 2743, Plusz
kilenc gomb 2802, A szinkronrendező felelőssége 2805, Motivace 2809, Kezdem kapiskálni
2815, Az ezreddobos dédapa hősiessége 2818, Hogy én mit küzdök ezzel 2819, Nyelvtanulási
tapasztalatok 2820, Mindig belehibázok valamibe 2824, Módosítok 3188
Csehország → Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621, Ezeréves államiság 1664
Csehov, Anton → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kirekesztő kifüggesztők,
avagy rendszerváltás 2.0 1617
Csehszlovákia → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Ezeréves államiság 1664
Cseh Tamás → Pieaugušajiem? 1013, Szürke vörös alapon 1049, Luca hasznos tippjei
2610
Csellár Réka → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960, Mindig belehibázok

valamibe 2824
Csenő manók → Ezt néztem karácsonykor 955
Csepke → Villámcsapás 380, Ő olyan, mint én! 385, J + B 574, Én is tanköteles vagyok
641, Aki kislányokban utazik 650, Csepke és a kis kétéltűek 839, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Cserenkov-sugárzás → Kék ragyogás 3346
Cserhalmi György → Bezzeg az én időmben 952
cserkészek → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Csernobil → Kék ragyogás 3346
cseroki → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Csíkos könyvek → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Csilicsala bácsi → Ő olyan, mint én! 385
csillagászat → A hatszögletű mennyország 141, Katasztrófa 342, Abroncsvilág 699, A
naptár története 1. 3310, A naptár története 2. 3315, A Föld mozog 3354, A hidrogénsakk 3370
csillagexpedíció → Két hét múlva hal meg John 475
Csillagház Alapítvány → Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329
Csillaghullás Athénban → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Csillagok háborúja → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Galaktikus eposzok 261, A valós
probléma a valóság problémája 312, Nekem már van 324, Road from Avonlea 329,
Kifutópálya 347, Jedi vagyok 397, A Kissy célja 418, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434,
Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449, Néhány kérdés Nindáról 728, Mérföldkövek 792, Koviubi
838, Filmekről kiábrándítóan 980, Mathilda – Ninda 982, Negola devdzsi vuldegger! 2028,
kodézsmozS 2848
Csillagok küldötte → Hasonlóság 979, A szinkronrendező felelőssége 2805
Csipisz mégis győz → Meghalt Padisák Mihály 388, Aki kislányokban utazik 650
Csipkerózsika → Zanzamesék 126, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Tiszta
férfiúság 1821
Csirip → Csepke és a kis kétéltűek 839, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Csoda a 34. utcában → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
csodabogár → Csodabogarak 2334
Csodálatos világ → Pillanat 1261
Csoda New Yorkban → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Csók, anyu → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Csók, nagyanyu 970
Csóka Tamás → Tamás és az aranyos Pósfa 2229, A pósfai tevenyergek 2230
Csokonai Vitéz Mihály → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, A Paudits-jelenség 912
Csolnok → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Csontrakéta → Filmajánló gyerekeknek 926
Csontváry Kosztka Tivadar → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Csorba Róbert → Tatárszentgyörgy, faszobor 1592
Csöre Gábor → Filmajánló gyerekeknek 926
Csőrike és Szilveszter → Két patinás tradíció 855
Csortos Gyula → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
CSS → Ferdülök 759
Csubakka → kodézsmozS 2848
Csukás István → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Csurka István → A szósz 1357
cukorbetegség → Két patinás tradíció 855, A glikoszacharidok metabolizmusa hétévesen
3487
Culkin, Macaulay → Két patinás tradíció 855, A nyári vihar 875, Minden idők legjobb
gyerekalakításai 885
Čunderlíková, Andrea → J + B 574, Rozmaringok 966
Curie, Ève → Curie 3320
Curie, Marie → Curie 3320
Curiosity → A hatszögletű mennyország 141
Cuthbert, Elisha → Trambulin 558
Cuthbert, Marilla → Road from Avonlea 329
Cuthbert, Matthew → Road from Avonlea 329, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194
Czető Ádám → Bezzeg az én időmben 952
Czető Roland → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Bezzeg

az én időmben 952
Czető Zsanett → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Bezzeg
az én időmben 952
Czigány György → Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Czinkóczi Zsuzsa → Gombolyag 428, J + B 574, Minden idők legjobb gyerekalakításai
885, Bezzeg az én időmben 952, Látszani is engedd 963, A szinkronrendező felelőssége 2805,
Mindig belehibázok valamibe 2824
Czobor Zsuzsa → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Daddy Yankee → Pillanat 1261
Dagoba → Galaktikus eposzok 261
Dagobert bácsi → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
D’Agostino, Gigi → Összeadás 1280
Dahl, Gary → A trottlababa 2598
Dailes színház → A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A
Gyors 1168, Egy év a szivárvány alatt 1180, Meseerdő 1205, Három dalról 1342
Dajka Lajos → Egy darabka múlt 2891
Daka József → Isten kegyelméből 3328
dalai láma → Csak 19-ig tudunk számolni 1439
Dallas → Csepke és a kis kétéltűek 839
Dalolva szép az élet → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
dalszöveg → Így fordul a dalszöveg 305, Aliszománia 337
Daly, Tyne → Tésztagolyó 867
Dāma → Balss pavēlnieks 2018 1225
Damaszkusz → Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416
Damjanich János → Éljen a forradalom 106
Dánia → Ezeréves államiság 1664
Dánielfy Zsolt → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
Danielson, Evan → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Danielson, Olivia → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Dante pokla → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
D’Arc, Jeanne → Nindák 732, El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Darell, Arkady → Alaktan 219, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Galaktikus eposzok
261, Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Gombolyag 428, Sajnos, hogy el kell búcsúzni?
567, J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Ninda számítógépezik 779, Egy darabka
történelem pántos naciban 864, Schmitt Pál miniszoknyában 1660, An bolg 1718,
Gretonindológia 2102
Darell, Bayta → Galaktikus eposzok 261
Dargay Attila → Hipp-hopp, Woock is coming 835, Fóbiák 1605
Darkside → Folyamatábra 731, Nindák 732, A sötét oldal megvilágosodása 1280
Darth Vader → Galaktikus eposzok 261, Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449, Csepke és a
kis kétéltűek 839, Történelmi pillanat 902, Ítéletnap 1940
Dartmouth → Internet az internet előtt 3003
Darvas Iván → Bezzeg az én időmben 952, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553,
Hülyék-e a felhasználók? 3044
Darvas Szilárd → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Das doppelte Lottchen → Kétlottiológia 270
Daszkovszkaja, Tatjana → Aliszománia 337
D’Aubisson, Niala → Vanessológia 306, A valós probléma a valóság problémája 312,
Kislánytörténet 349
D’Aubisson, Vanessa → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, A valós probléma a
valóság problémája 312, Kislánytörténet 349, De csak kell valami cicó 376, A Kissy célja 418,
Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449, Muéstrame el camino que yo voy 691, A Narancsszembotrány 921, Még szerencse 954, Szabálytalan gyöngyszem 958, Hat érv Isten létezésére 1906,
A zsiráf nyaka hosszú, a gyereké meg szexi 2916
Daudz laimes, Latvija → Himnuszok 1207
Daugulis, Mārtiņš → Arany Mikrofon 1048, Adrenalin 1097, Egy év a szivárvány alatt
1180
Dávid Ibolya → A szósz 1357, A nemzet rántottája 1540, Indítson Ön is szavazatgyárat!

1547, Választási reklámgyerekek 1576
Dávid Kiss Ferenc → Egy darabka múlt 2891
Davin, Amanda → Kétlottiológia 270
Dawkins, Richard → Hat érv Isten létezésére 1906
Dawson, Jack → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Deák B. Ferenc → Egy darabka múlt 2891
Deák Ferenc → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Deák Sándor → Egy darabka múlt 2891
Dean → Balss pavēlnieks 2018 1225
Dean, James → Se sárga, se a miénk 917
Debrecen → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947, Ahogyan szavaltál, úgy
bánjanak veled 1774
Debreceni Egyetem → A háború vége 2113
Dědková, Jarmila → Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Lehetek
gyerekkoromban igazi művész? 534, Egész testetekkel uralnotok kell 1189
Defoe, Daniel → Néhány kérdés Nindáról 728
Degėsys, Liutauras → A künyső parlaton 1296
Dégi István → Bezzeg az én időmben 952
Dejo ar mani → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
De Jure Alapítvány → Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Kacifántológia
(Pirítós) 2160
De ki pótolhat egy embert? → Két hét múlva hal meg John 475
Dél-afrikai Köztársaság → Az Übermensch-gyár 1673, Általános iskolás biológia 1972
Delerue, Georges → Kétlottiológia 270, A nyári vihar 875
Delfin könyvek → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Délmagyarország → Vajon mire gondolt a költő? 387, Máglyára Székhelyivel! (Pirítós)
1359, Szopás 1608, A behelyettesítősdi 1609, Kerékkötők 1939, Összefoglaló a nagyáruházról
2214, Kocsik értéke 2267, Kocsik értéke 2. 2268, Parkolókártya egyenlő csalás 2282, Vakok és
ikek 2298, Én vagyok a Szolgáltató, mindenki térdre 2372
Delta → Ne legyen igazuk 3157, Retró 3321
demagógia → Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
Demeter Szilárd → Székely vicc 2065
demokrácia → A Civil Gárda 1538, Holokauszttagadás 1580, Ezeréves államiság 1664,
Fasizmus a brit kormányban 1712, Kérés homofóbokhoz 1765
demonstráció → Tejút hatszázmillió forintért 1546, Homóság, heteróság, büszkeség,
náciság 1612
Demszky Gábor → A nemzet rántottája 1540, Orbán mégiscsak náci 1631
Dennis, a komisz ismét pimasz → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Depardieu, Gérard → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Déri János → Elektromos csellentyűcske 458
Dési János → Adóreform 1566
desktop → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Desmit tūkstoš jūdzes → NANDO és feminizmus 1156, Mazo dziesmas Latvijai 1171,
Középfokú dārtológia 1199
Despacito → Muéstrame el camino que yo voy 691, Jövőnk 1247, Pillanat 1261, Határok,
azmiaz? 1273, Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295, Kanyarok 1339
Dessewffy Arisztid → Éljen a forradalom 106
De Stijl → Furcsa programnyelvek 2986
Desz po szvitu → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Kelet-Európa
énekelt nyelvei 1285
Detten, Erik von → Emlékmű a gyógyításnak 908
Deutschlandlied → Himnuszok 1207
Deutsch Tamás → Demagógiai gyorstalpaló 1392, Honfiak és honcsajok 1441
dévanagári → Nyelv és írás 2827
DeVito, Danny → Ezt néztem karácsonykor 955
Dezső András → Kiteszem az Indexet 2886
Diamond Heart → A sötét oldal megvilágosodása 1280
DiCaprio, Leonardo → Аллея имени Барчы Грудиновой 658

DictionaryToGo → A palmtekercs 2932
Dienas ēnā → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Dietrich, Marlene → Két patinás tradíció 855, Se sárga, se a miénk 917
Dieva kokle → Pillanat 1261
Dievs, svēti Latviju → Himnuszok 1207
Dig a Little Deeper → Szürke vörös alapon 1049, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Digitális Irodalmi Akadémia → Anne Frank blogja 223
díjcsomag → Lefárasztanak 2442
diktatúra → Éljen a forradalom 106, Szavaz a nép 1511, Árjasági okiratok 1600, Fóbiák
1605, Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704, Fasizmus a brit kormányban 1712, Ahogyan
szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Esküvő, össze 1881, Születésnapi köszöntő Orbán
Viktornak 1946
Dimiters, Kaspars → És még sokan mások 1122
dinoszaurusz → Undi, hitetlen apostolok 1630
Dinyin elvtárs → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Diofantosz → És sose fogjuk megtudni 3388
Dion, Céline → Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295
Diplomatavadász → Termékelhelyezés 2872
Disney, Walt → Ezt néztem karácsonykor 955
Disneyworld → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Dissevelt, Tom → Retró 3321
diszkrimináció → Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420,
Holokauszttagadás 1580, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Lépcsőzet 2093,
Fasiszta társasház Budapesten 2144, Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169, Sérültészeti
nyelvológia (Pirítós) 2196, Írtam két levelet 2270, Kártérítési követelés 2406, Elsőség 2423,
Meggazdagodtam 2460
disznó → Választási reklámgyerekek 1576, Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621,
Méltóságos köztársaság 1649
Ditrói Bálint → Miniszteres történetek 1357
Dityacsa planeta → Határok, azmiaz? 1273, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Divas Lotiņas → Trešo gada galā 3522
Divi krasti → És még sokan mások 1122
Divpadsmit laupītāji → Balss pavēlnieks 2018 1225
DJ Saba → Összeadás 1280
DNS → A hercengő 1861, Hat érv Isten létezésére 1906, Isten kegyelméből 3328
Dobó István → Holnap ünnepel az ország 1372
Docja → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
döglött billentyű → Még szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet 3035
Dolgozó lány → Himnuszok 1207
Dollárpapa → Holnap ünnepel az ország 1372
domain → Pont iksziksziksz 1573
Domokos Márta → A fördőskurva 1920
Donáth György → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Don-kanyar → Holokauszttagadás 1580
Don Quijote → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Dons → Trešo gada galā 3522
Don’t Kill My Vibe → Balss pavēlnieks 2018 1225
Doór Ágnes → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Dóra Kriszta → Széljegyzet Kiss Lászlóhoz 1989, Kacifántológia (Pirítós) 2160, Se
tolókocsi, se kerekesszék 2208, Pintér Tímea 2. 2250, Sikerterv 3439
Dörmögő Dömötör → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Isten kegyelméből 3328
Dörner György → Bezzeg az én időmben 952, Kerényi Imre 1352
Dorsey, Jack → A világuralom álma 1548
DOS → Még szoftvertámogatásabb 3032, Hülyék-e a felhasználók? 3044
Dósa István → A gárda, a gá-ár-da 1447
Dosztojevszkij, Fjodor → Ismét publikus a Sophie 215, József Attila, Nógrádi Gábor és mi
többiek 242
Doubtfire, Mrs. → Kislányokban utazom 367, Filmajánló gyerekeknek 2. 930

Douglas, Michael → Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Kussland 1458
Dover → Érkezik a forradalom 3339
Doyle, Desmond → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Dózsa György → Éljen a forradalom 106, Családregény 798, Holnap ünnepel az ország
1372
Drahota Andrea → Mindig belehibázok valamibe 2824
dramaturgia → Kétlottiológia 270, Marianne, Marianne, Marianne! 369, Polifília 423, J +
B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650, Аллея имени Барчы
Грудиновой 658, A Black Rose vár titka 867, Bob herceg 874, Látszani is engedd 963,
Alternatív elmélet 965, És még sokan mások 1122, Teljes kör 1223, Folyik az idő 1317
Drchalová, Jana → Rozmaringok 966
Dřevikovská, Linda → J + B 574
drog → A Narancsszem-botrány 921
Dr. Szöszi → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Dualstar–Tapestry → Római ikervakáció 853
Duchamp, Marcel → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Dudelis, Dāvis → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Dūduma, Rūta → Anya holnap megesz 1007, A csillagoktól a napszemüvegig 1008,
Pieaugušajiem? 1013, Anya nem ette meg őket 1023, Egyvalamit a NANDO se tud 1055,
Adrenalin 1097
Dugard, Jaycee Lee → Vanessológia 306, Az egészséges családmodell 1541, Tévhitek a
pedofíliáról 2645
Dukurs, Edijs → Balss pavēlnieks 2018 1225
Dukurs, Miks → És még sokan mások 1122, Balss pavēlnieks 2018 1225
Dumas, Alexandre → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Hógömb 565
Duna → A bennfentes riporter 113, Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Duna Televízió → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Duna tévé → Termékelhelyezés 2872, Reklámtalan, de nem ribanctalan 2874
Dűne → Galaktikus eposzok 261, Hrdaja 686, Pratítja-szamutpáda 687, De meg kell írnom
mégiscsak 689, Muéstrame el camino que yo voy 691, Dzsudihar manténe 717, Mi az, amit
tudunk? 721, Nindák 732, Érdekes hasonlóság 741, Ghola 768, Párbeszéd egy olvasóval 783,
A sötét oldal megvilágosodása 1280
Dupré, Françoise → A Narancsszem-botrány 921
Dúró Dóra → Ferdülök 759, Falusi turizmus 2083
Durran, Sah → Nincsen fasza, öljük meg 1506
Dutroux, Marc → Vanessológia 306, A trottlababa 2598
DVD → Hülyék-e a felhasználók? 3044, A net 2100-ban 3147
Dvořáček, Miroslav → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Dvořák, Antonín → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743, Egy darabka múlt 2891
Dworski, Jimmy → A szokásos habosított takony 1961
Dzeguzīte → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat
1261
Dzeltenais klavesīns → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Pillanat 1261
Dzenīte, Zane → És még sokan mások 1122, Rokas 1154, Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Balss pavēlnieks 2018 1225, Palack a vízben 1235,
Pillanat 1261
Dziedošās ģimenes → Szembenézőpont 1025, Szürke vörös alapon 1049, Hogy kellene
nyelvet tanítani? 1078, És még sokan mások 1122
Dziesma par raibo pasauli → Velniņa 3530
Dziesma par rozīti → És még sokan mások 1122
Dziesmiņa par ēzelīti → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Dziesmu karuselis → Pillanat 1261
Džimba → Niréka 791, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, NEMOD–TAKÕL 1310, Bagoly
litván módra 1315, Önfeláldozás 1327, Kanyarok 1339, Ateinu girti Džimbas 1340, Három
dalról 1342
Dzintariņi → És még sokan mások 1122, Rokas 1154, Me Too 1188, Balss pavēlnieks 2018
1225, Pukššššššš… 1237, Harmatcsepp 1326
Džoanna → Balss pavēlnieks 2018 1225

dzsainizmus → Jégvirág 1252
Dzsingisz → Felmentés Hitlernek 1506, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Isten kegyelméből
3328
Džulians → Harmatcsepp 1326
Eb a titka mindennek → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
EBH → Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420, Állatkert 1727, Üsd a
társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Így is lehetne 2213, Összefoglaló a
nagyáruházról 2214, Ítélet rövidítve 2240, Tisztelt Bíróság! 2242, Jártunk a nagyában 2246,
Írtam két levelet 2270, Szemtelen vásárló, szemtelen eladó 2396, Tisztelt OTP! 2473
ebolt.hu → Az Ön rendelése karácsonyig teljesíthető 2464
ebook → A palmtekercs 2932, Olvasni öröm 3164
EbookDroid → Medúzák a számítástechnikában 3201
Ecuador → Zászlótervezet 1694, Részegek voltak 2789
Edavārdi → Adrenalin 1097, A valkai vonat 1158, Három dalról 1342
Edison, Thomas → Díjtartozás 2425
Edward, VIII. → Isten kegyelméből 3328
Eesti laps → Laulupesa 1249, Pillanat 1261, Arcok 1277
ÉFOÉSZ → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Vezérlajosi lehurrogatívusz
2251
Ég a házunk → Én nem tettem semmit 544
egér → Vanessológia 306, De csak kell valami cicó 376, Villámcsapás 380, Két patinás
tradíció 855, Leánykórus 882, Hülyék-e a felhasználók? 3044
Eger → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Éger István → Aktív eutanázia 1741
Egértanya → Két patinás tradíció 855
egészségügy → A csummasztott mönyörke 189, Szösszenetek, betegen 247, Szirénaballada
904, Emlékmű a gyógyításnak 908, Szerény javaslat 972, Gyógyszerelem 1386, Tiltsák be a
cukrot! 1406, Emberáldozat 1413, Reform 1433, Beperelem Londont 1444, Nem ember, csak
nő 1445, Kegyet gyakorol a cég 1467, Dorina 1470, A tökély csúcsa 1511, Megoperálják a
sportolót 1512, Most már nyugodt vagyok 1513, Meghalt Jézus Krisztus 1521, Havibaj az
ovibaj 1530, Kivételes emberek kora 1645, Aktív eutanázia 1741, Elvették a közgyógyomat
1839, Hannibál nem volt portás 2027, Újraszabályozták 2128, Egészségügy 2010 2147,
Fogyatékos az érdekvédelem (Pirítós) 2154, Kódszám! 2201, Aludj csak, de fizess érte 2201,
2202, Egészségügyi reform kellene 2220, Reformtalanul 2226, Otthonbaba
2232, Nem beteget hoznak 2232, Emailezik a hivatal 2246, Drágaszűrés 2249,
Titoktartástalanság 2266, Vese, vese átka 2272, Izomsorvadás 2274, Csodabogarak 2334, A
sor 2336, Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339, Ádám Béla 2359, Elsőség 2423, Az utolsó kínai
csatornaválasztó 2877
Egészségügyi Világszervezet → Kovácsné Józsi 1595
Egresi Tóni → Apai beszéd 2889
Egri csillagok → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Mérföldkövek 792, „Legendás”
„magyar” „filmek” „helyszínei” 947, Holnap ünnepel az ország 1372
Egri Oszkár → A gárda, a gá-ár-da 1447
Egy amerikai Pármában → Van érthetetlenebb 553
Egy bolond százat csinál → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Egy csodálatos elme → Filmekről kiábrándítóan 980
Egyenlő Bánásmód Hatóság → Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866
egyetem → Kivételes emberek kora 1645
egyház → A másik szempont 569
egyiptomi → An bolg 1718, Nyelv és írás 2827
Egy kislány a Földről → Aliszománia 337
Egy kis romantika → Vanessológia 306, Ezt néztük karácsonykor 2. 850, A nyári vihar
875, A legenda 975
Egy magyar nábob → Hógömb 565
Egyszer volt, hol nem volt… → Egyszer volt rengeteg ember 3378
Ehnaton → Holnap ünnepel az ország 1372
Eichhorn, Floriane → Kétlottiológia 270
Eichhorn, Fritzi → Kétlottiológia 270

Eiffel, Karen → A valós probléma a valóság problémája 312
Eiffel-torony → Hat érv Isten létezésére 1906
Eilands, Ralfs → Balss pavēlnieks 2018 1225
Einstein, Albert → Én nem tettem semmit 544, Curie 3320
Eipeldauer, Josef → Kétlottiológia 270
Eisenberg, Hallie Kate → Egy darabka történelem pántos naciban 864
Éjjeli őrjárat → Közönyös gyerekek 3385
Ej un dejo → Menjünk táncolni a barátainkkal 1234
ékezetes betű → Láng Attila D.: Private 319, Könyvértékelések 395, Mohojnagy 2740, A
tekintélyelvű nyelvismeret 2743, A paicî tanulsága 2796, A csodabillentyűzet 3019, Vietnami
billentyűzet 3026, Még szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet 3035,
Betűlezserség 3195
Ekhnaton → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
Elek István → Na! 2730
elektromos csellentyűcske → Elektromos csellentyűcske 458
elemi összetartozásos feladat → Elemi összetartozásos feladatok 2689
Elemi ösztön → Két patinás tradíció 855
Eleniak, Erika → A dühös tévénéző kiáltványa 2852
Éles István → Láng Júlia Dávid 1514
Életképek → Jencikétleníttette 2849
életmód → Kétlottiológia 270, Villámcsapás 380, És még sokan mások 1122, A Facebook
mint válóok 1662, Jön az autoautó 3113, Érkezik a forradalom 3339, Viharodnak előjele,
forradalom 3343
Elittárs → Indokok 3436, Tényleg, miért is 3438, Sikerterv 3439, Társkeresési tanácsok
hölgyeknek 3447, Isten veled, Emőke, drágám 3454
Elke nővér → Leánykórus 882
Ellenpont → De meg kell írnom mégiscsak 689, Curie 3320
Elliott → Retró 3321
elnök → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Kussland 1458, Szavaz a nép 1511, Rózsaszín
zsarolás 1640, Negyvenkettő 1842
Előd Álmos → Bezzeg az én időmben 952
Előd Botond → Bezzeg az én időmben 952
Eloise → Vanessológia 306
Előjáték az Alapítványhoz → Olvasónapló 425
Elsa of Arendelle → Ezt néztem karácsonykor 955
Elsbergs, Jānis → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Első szerelem → Szabálytalan gyöngyszem 958
Első Szían → Dzsudihar manténe 717, Jégvirág 1252
elvtárs → Szatír a kormány 1903
Elza hercegnő → Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449
email → Internet az internet előtt 3003, Hülyék-e a felhasználók? 3044
emancipáció → Nem ember, csak nő 1445
Emberibb Parkolásért Mozgalom → Diszkriminálják a lassú járású autósokat 1349
emberi jogok → Emberi jogok 1350
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata → Holokauszttagadás 1580, Child abuse a
Facebookon 1746
Emerson, Lake and Palmer → Döntöttem 1338
Emerson, Michael → Aktív eutanázia 1741
Emil és a detektívek → Kétlottiológia 270, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Emily → Ez borzalmas 2897
Emmeline → A Narancsszem-botrány 921
Emmi → Emmi mámeg? 1899
Emné Esilona → Az Emné Esilonák 2604, Verecke 2608
Emődy Dániel → Éljen a forradalom 106
Én, a robot → Olvasónapló 425, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Enciklopédia Humana Egyesület → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Endeavour → Nekem már van 324
Endrődi Pál → Egy darabka múlt 2891

Én és a nagyapám → Ő olyan, mint én! 385, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Engels, Friedrich → A Konzervatív Enciklopédia 1486
enkláve → Kiradírozták a térképet 1955
Énmellettem elaludni nem lehet → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
ENSZ → Világok harca tizenhárom változatban 94, Holokauszttagadás 1580,
Zászlótervezet 1694
Én, te, ő → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Enternet 2000 Kft. → Így is lehetne 2213, Első nyert perem 2377
Entyin, Jevgenyij → Aliszománia 337
Eoldal.hu → Megcenzúrázunk a pénzedért 2469
Eolika → A nagy hal jószívű volt 1019
Eötvös József → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Eötvös Károly → Egy darabka múlt 2891
Eperjes Károly → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Rokonok 865, Bezzeg az
én időmben 952, Kivételes emberek kora 1645
Erdély → Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Esküvő, össze 1881
Érdi Sándor → A dühös tévénéző kiáltványa 2852, Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Erdő Péter → Szent Pál levele a magyarokhoz 1642
Erdős Pál → És sose fogjuk megtudni 3388
Erdős-szám → És sose fogjuk megtudni 3388
Erdős Virág → A véletlen 402
Eredendő bűnök → Néha kérdeznek nehezeket is 469
Erik, X. → Ezeréves államiság 1664
érintőképernyő → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Erka Gyula → De meg kell írnom mégiscsak 689, Meghalt Pozsgay Imre 1977
erkölcs → Negyvenkettő 1842
Ernman, Malena → Én nem tettem semmit 544
Erzsébet, II. → Befejeztük 1770, Tempora mutantur et gloria mundi 1924, És ha
betiltanánk a politikát? 1998
Es atnācu uguntiņu → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Escher, M. C. → Nekem már van 324
Es domāšu par tevi → Az első fordítás lettre 1181, Me Too 1188, Pillanat 1261
Esély → Fogyatékos az érdekvédelem (Pirítós) 2154, Kacifántológia (Pirítós) 2160
esélyegyenlőség → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Alkotmánymentesítés
(Pirítós) 2149, Tisztelt Penny! 2228, Ítélet rövidítve 2240, Tisztelt Bíróság! 2242, Kocsik
értéke 2. 2268, Parkolókártya egyenlő csalás 2282, Vakok és ikek 2298, Első nyert perem 2377
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal → Alkotmánymentesítés (Pirítós) 2149
ES File Explorer → Medúzák a számítástechnikában 3201
Es gribu kā bērns vēl just → Pillanat 1261
Es gribu tikt augšā → Pillanat 1261
esküvő → Árjasági okiratok 1600, Az elmaradt esküvő 3503
És mégis mozog a föld → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Esmu dzimusi šeit → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Esőember → Villámcsapás 380
Es pati sevi vēroju → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Esperanto 1 internacia → Korojn talán mégse supren? 1397
Es, rekur es → És még sokan mások 1122, Pillanat 1261
Esterházy Mátyás → Panta rhei 471
Esterházy Móric → Panta rhei 471
Esterházy Péter → Anne Frank blogja 223, Panta rhei 471
Esti mese → Gyerekek a csatornában 2875
Észak-Karolina → A világuralom álma 1548
Eszmélet → A bennfentes riporter 113, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
eszperantó → Könyvértékelések 395, Unom 1030, Nem nehéz? 1058, Az angol néha nagyon
fáraszt 1073, Topmodele 1075, Korojn talán mégse supren? 1397, Motivace 2809, Módosítok
3188
Eszperantó nyelvkönyv → Könyvértékelések 395
észt → Jégvirág 1252, Ábécédé 1278, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, NEMOD–TAKÕL

1310, Csobb 1321
Esztergályos Cecília → Bezzeg az én időmben 952
E. T. → A jégkunyhó 150, Én nem tettem semmit 544, Аллея имени Барчы Грудиновой
658, Ezt néztük karácsonykor 1. 846, Cukorka 880, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885,
A Narancsszem-botrány 921, Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930,
Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Schmitt Pál miniszoknyában 1660, A pedofilok, a kis dögök és
az átnevelőtábor 2579, A dühös tévénéző kiáltványa 2852, Retró 3321
etimológia → Megfejtettem az Ezeregyéjszakát 260, Az angol néha nagyon fáraszt 1073,
Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Névetimológia 1819, A kampány etimológiája 2731
Eü2000 Kft. → Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339, Szemtelen vásárló, szemtelen eladó
2396, Kedves kurva@anyadat.hu! 2402
Eukleidész → Díjtartozás 2425
Eurojūrmala → Arcok 1277
Európai Unió → A magyar King Kong 99, Seggel Európába (Pirítós) 1360, Öljük meg a
Vöröskereszt 1465, Róming 1466, Megoldás 1519, Szilveszter helyett 1659, Ezeréves államiság
1664, A Nagy Hecc 1684, Zászlótervezet 1694, Esküvő, össze 1881, És ha betiltanánk a
politikát? 1998, Az ugráncsok 3177, Kibasznyikok és kibasznyicák 3182
eurovíziós dalfesztivál → És még sokan mások 1122, Izgis lehet fóbnak lenni 1780
eutanázia → Me’ a biblija tilcsa ám 1414, Aktív eutanázia 1741
Éva → Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Evelyn → Ezt néztük karácsonykor 1. 846, Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Everhart, Amy → Vanessológia 306, J + B 574, Aki kislányokban utazik 650
Evers, Susan → Kétlottiológia 270
evok → Galaktikus eposzok 261
evolúció → Tiszta férfiúság 1821
Évszakok → Az első fordítás lettre 1181
Ewing, Jockey → Csepke és a kis kétéltűek 839
Excel → Hülyék-e a felhasználók? 3044
exkláve → Kiradírozták a térképet 1955
Ēzelītis → És még sokan mások 1122
Ezeregyéjszaka → Az ezerkettedik éjszaka 165, Megfejtettem az Ezeregyéjszakát 260, Jaj,
Szilárd, ne már 1815
Ezermester → Rejtvényt készíteni csak figyelmesen 2721
Fábián Éva → Internet az internet előtt 3003
Fable, Vavyan → Limelullí Első Eposza 704
Fabricius, Jānis → Pillanat 1261
Fabriciusz Tamás → NEMOD–TAKÕL 1310
Fábry Sándor → Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620
Facebook → Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, A Facebook mint válóok 1662,
Child abuse a Facebookon 1746, Magam vagyok a sátán 1751, Megjegyzések egy homofóbnak
1952, Retró modern adminokkal 1980, Aranyos 2000, Kamuoldalt megosztani
környezetszennyezés 2016, Óvodások vagyunk 2034, Odassatok, pina, pina! 2035, Facebooktörténelem 2062, A MEOSZ a támogatásomat kéri 2290, Amikor az admin kihullik a rostán
2307, Istentől eredeztetett jog 2880
Faded → Nindák 732, Összeadás 1280, A sötét oldal megvilágosodása 1280
Fahrenheit 451° → A hőmérséklet, amin a weboldal tüzet fog és elég 211
Fakinu, Evjenia → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Falstaff → Egy darabka múlt 2891
Faltermeyer, Harold → Himnuszok 1207
Faludy György → Ismét publikus a Sophie 215, Zsidó ne szavaljon magyar verset 1547
Falu végén kurta kocsma → Irodalmi alkotás került megvalósításra 92
Família Kft. → Termékelhelyezés 2872
Fanning, Dakota → Mánya Zsófi és az ő hangja 302, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
fantasy → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Fantasztikus utazás → Olvasónapló 425
fáraó → Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
Farkas Bertalan → Igenis jobban teljesít 1894

Farkas Flórián → Cigányok 1472
Farkas Jácint → Alkotmánymentesítés (Pirítós) 2149
fasiszta → Tiltsuk be az amerikai zászlót 1387, Mi a diszkrimináció? – avagy a
muglopirezológia 1420, Mentoros lehelet 1470, A véletlen nácik 1482, Nácizmus a rovásukon
1484, Nincsen fasza, öljük meg 1506, Morvai Kukkina 1527, Szebb jövőt, avagy a nyelvi
reform 1528, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, Zsidó ne szavaljon magyar verset 1547, A
viselkedési roma 1549, Önbíráskodás, rasszizmus, kegyetlenség 1558, Ezt várhatjuk a
Jobbiktól 1574, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság
1612, Szimbólum vagy, fölgyújtalak 1616, Orbán mégiscsak náci 1631, Fasizmus a brit
kormányban 1712, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Polgárörök 1735, Magam vagyok a sátán
1751, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne
már 1815, Hétvégén bezárva 1860, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866,
Esküvő, össze 1881, Megjegyzések egy homofóbnak 1952, Általános iskolás biológia 1972,
Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Szüjjémá 2023, Negola devdzsi vuldegger! 2028, Megverték a
gyerekemet 2044, Falusi turizmus 2083, Lecseszés 2089, Liftjelenet 2091, Átváltozás 2092,
Lépcsőzet 2093, Kapjatok már az agyatokhoz 2114, Migráncsosok 2114, Földindulás 2119,
Egyébként magasról leszarom az ukrán elnököt 2120, Az ukrán háború két arca 2122, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Fassbinder, Rainer Werner → Átlagos csajok 877
Fatér Tibor → Két hét múlva hal meg John 475
Fatima → Az ő coming outja 1799
fatva → Gyilkos bevándorlók 1869
FAWI → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Faxe → Pratítja-szamutpáda 687, Nindák 732, Középfokú dārtológia 1199, Balss
pavēlnieks 2018 1225
Fazekas László → Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, A pedofilok,
a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
FCC → Összeomlik régi világunk 2870
Fecskék és Fruskák → Galaktikus eposzok 261, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, J
+ B 574
Fecske-völgy → Kétlottiológia 270
Feet of Flames → Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Fehér Klára → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434,
Cigányok 1472, Állatkert 1727, Egy darabka múlt 2891, A palmtekercs 2932, Internet az
internet előtt 3003, Mi az a család? 3479
Fehérvári → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Fejér István → Vége a civilizációnak 1699
Fekete Aliz → Igazságot a népnek 1798
Fekete Gyula → Internet az internet előtt 3003
Fekete István → Ismét publikus a Sophie 215, Hógömb 565, Hipp-hopp, Woock is coming
835
Feleki Kamill → Szirénaballada 904
Felforgatókönyv → A valós probléma a valóság problémája 312, Aki kislányokban utazik
650
felhasználó → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Felicità → Mazo dziesmas Latvijai 1171
felségsértés → Méltóságos köztársaság 1649
felszólítás → Felszólítás 2338
féltékenység → A Facebook mint válóok 1662
Felton, Tom → Ezt néztem karácsonykor 955
Felvidék → Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633
Felvidéki Judit → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Felvonó a múltba → Trambulin 558
feminizmus → A másik szempont 569, És még sokan mások 1122, NANDO és feminizmus
1156, Egész testetekkel uralnotok kell 1189
Fényes Szabolcs → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Fenyves György → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Ferenc József → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, A Nagy Hecc

1684, Esküvő, össze 1881, Isten kegyelméből 3328
Férfimulatság → J + B 574
Ferihegy → Nullásliszt 1657
Fermat, Pierre de → És sose fogjuk megtudni 3388
Fermat-sejtés → És sose fogjuk megtudni 3388
Feröer → …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624
Ferrari Violetta → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Ferreira, Gabriela Maria → Kék ragyogás 3346
Ferreira, Leide das Neves → Kék ragyogás 3346
Ferris, Nikki → Kétlottiológia 270
FESZT → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Vezérlajosi lehurrogatívusz
2251
Fett, Boba → Galaktikus eposzok 261
fhangí → Nindák 732, Egydíres 736
Fidesz → Szösszenetek, betegen 247, A különbejáratú politikus 1381, Bondrentés 1412, A
Konzervatív Enciklopédia 1486, Családjogként nem 1514, Büntetésvégrehajtás 1522, Képzelt
interjú a Fidesszel 1531, Indítson Ön is szavazatgyárat! 1547, Választási reklámgyerekek
1576, Zászlókat a tarisznyákba 1597, Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, Ha én
vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Méltóságos köztársaság 1649, Nullásliszt
1657, Schmitt Pál miniszoknyában 1660, A Nagy Hecc 1684, Zászlótervezet 1694, Befejeztük
1770, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, El kell törölni október 23-át és március
15-ét 1839, A nemzet hangja, ha hamis is 1933
Field, Sally → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
film → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250,
Galaktikus eposzok 261, Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Vanessológia
306, A valós probléma a valóság problémája 312, Road from Avonlea 329, Aliszománia 337,
Katasztrófa 342, Kifutópálya 347, Villámcsapás 380, Ő olyan, mint én! 385, Gombolyag 428,
Nézőpont 554, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650, Аллея
имени Барчы Грудиновой 658, Drzá?! 665, Ez csak egy módon derülhet ki 757, Merre hajts?
835, Koviubi 838, Katasztrófafilm 854, Két patinás tradíció 855, Világok karca 860, Izzy,
Danny, Krisz és jómagam 862, Egy darabka történelem pántos naciban 864, Rokonok 865,
Akadálymentesítés egy messzi-messzi galaxisban 866, A Black Rose vár titka 867, Tésztagolyó
867, Érdemes utánaolvasni filmeknek 870, Lagúna 872, Rámpák és kapcsolók 873, Bob herceg
874, A nyári vihar 875, Átlagos csajok 877, Űrrakéta 880, Cukorka 880, Recycling 881,
Leánykórus 882, Ugribugri hopp 882, Vizuális blikkfang állást keres 884, Fél hat 884, Minden
idők legjobb gyerekalakításai 885, Vaskeresztje volt 901, Linda visszatér 902, Történelmi
pillanat 902, Szirénaballada 904, Emlékmű a gyógyításnak 908, A Paudits-jelenség 912, Se
sárga, se a miénk 917, A Narancsszem-botrány 921, Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló
gyerekeknek 2. 930, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Filmajánló gyerekeknek 4. 944, Tükörírás
946, „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947, Bezzeg az én időmben 952, Még
szerencse 954, Ezt néztem karácsonykor 955, Szabálytalan gyöngyszem 958, Látszani is
engedd 963, Alternatív elmélet 965, Rozmaringok 966, Imádtam a filmforgatást 971, A legenda
975, Filmes kvíz 977, Re-mi-dó-dó-szó 977, Filmekről kiábrándítóan 980, Mathilda – Ninda
982, Nem sematikus 982, Hurka sörrel 1654, Izomsorvadás 2274, A pedofilok, a kis dögök és
az átnevelőtábor 2579, A szinkronrendező felelőssége 2805, Mindig belehibázok valamibe
2824, A net 2100-ban 3147
filmajánló → Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Filmajánló
gyerekeknek 3. 935, Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Filmmúzeum → Por no! 2851, A net 2100-ban 3147
film noir → Két patinás tradíció 855
filmzene → Recycling 881
Filofax, avagy a sors könyve → A szokásos habosított takony 1961
filozófia → Relativitás 201, Villámcsapás 380, Ő olyan, mint én! 385, Én nem tettem
semmit 544, Nézőpont 554, Hrdaja 686, Pratítja-szamutpáda 687, Nem írhatom meg a Nindát
688, De meg kell írnom mégiscsak 689, Muéstrame el camino que yo voy 691, Mi az, amit
tudunk? 721, Néhány kérdés Nindáról 728, Nindák 732, Egydíres 736, Népvezér a családban
737, A Nagy Konteóparadoxon 816, Szissz 822, Középfokú dārtológia 1199, Jégvirág 1252,
Eljött a nap 1305, Világunk sorstragédiája 1317, A hajléktalanság megoldása állami feladat

2038, Tituszjáték 2048, Mūziķe 3526
Final Countdown → Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295
Finch, Atticus → A Nagy Hecc 1684
Fincher, David → Két patinás tradíció 855
finn → Ieva csak táncolni akart 990, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Kelet-Európa
énekelt nyelvei 1285, Motivace 2809
Finnország → Ezeréves államiság 1664
Fiona hercegnő → Villámcsapás 380
Fischerová, Martina → Elmaradt interjú 451
Fišere, Diāna → Balss pavēlnieks 2018 1225
Fisher, Sophie → Szürke vörös alapon 1049
Fityesz → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
fizika → Energetika 199, Kérem a Nobel-díjamat 212, Empirikus fizika 815, Curie 3320,
Mint a fekete szurok 3375
Fizikas skolotājs → Anya nem ette meg őket 1023, Arany Mikrofon 1048, Adrenalin 1097,
A valkai vonat 1158, Egy év a szivárvány alatt 1180, Eljött a nap 1305
Flatley, Michael → An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Flatpress → Ha már túl nagy a tárhely 3165, Címkészet 3213
Fletcher, Alex → Szürke vörös alapon 1049
Flintstones → Mazo dziesmas Latvijai 1171
floppy → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Floyd, George → Népköltöttem 207
Flubber → Filmekről kiábrándítóan 980
Fluor Tomi → Rendszertelenül 464
F.L.Y. → És még sokan mások 1122
F. Nagy Piroska → A Ninda félmilliomodik szava 790
fób → Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és antifóbok 1783, Beirt 1943
foci → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Focus → Nindák 732, Egész testetekkel uralnotok kell 1189, Középfokú dārtológia 1199,
Jön az Új Fény 1219, Balss pavēlnieks 2018 1225
Fogd a pénzt és fuss → De csak kell valami cicó 376
fogyasztóvédelem → Használati útmutató a szívószálhoz 89, A beteg 161, Elektromos
csellentyűcske 458, Hagyaték 817, Róming 1466, Sulibüfé 1468, Havibaj az ovibaj 1530,
Malév, de holnap már nem 1711, Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717, Üsd a társad, ahol
éred, ezzel is a jogot véded 1866, Hannibál nem volt portás 2027, Tisztelt Penny! 2228,
Takarítson a nyomi! 2296, Vakok és ikek 2298, Vár terád a sárga vonal, ha Volán honába
mész! 2357, Gáncsok 2366, Zsarol, fenyeget, lop, terrorban tart 2369, Semmi gáz 2370, Én
vagyok a Szolgáltató, mindenki térdre 2372, Nem árusít, csak zaklat 2374, Első nyert perem
2377, Szemtelen vásárló, szemtelen eladó 2396, Biznisz iz biznisz 2403, Gyümölcsközi 2404,
Mi legyek, ha nagy leszek? 2406, Kártérítési követelés 2406, Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416,
Kérelem 2418, Tisztelt Ügyfelünk! Haggyommá minket békibe! 2419, Kártyaparti 2422,
Kétmilliárd 2423, Elsőség 2423, Másfélmilliós villanyszámla 2424, Díjtartozás 2425,
Postássztrájk 2427, De a gyerek írja alá! 2428, Azt meg kell téríteni 2428, A BKV titkos
utasítása 2430, Indítsa újra, mit lazsál?! 2431, Túltájékoztatnak 2432, Egy mosollyal több, egy
matektanárral kevesebb 2436, Szolgáltatói hivatal 2440, Kártyajáték 2441, Lefárasztanak
2442, Ők is lefárasztanak 2444, Tombol a matáv 2444, A tolókocsi-emelő története 2445,
Meggazdagodtam 2460, Az Ön rendelése karácsonyig teljesíthető 2464, Megcenzúrázunk a
pénzedért 2469, Tisztelt OTP! 2473, Tisztelt OTP! 2. 2474, Öcsike átállította a számítógépet
2475, A beszéd célja 2476, Pimaszéria 2478, Urna, de nem tud 2479, IRIScan Book 3 2482, A
meghiúsult labda 2489, A Szent Vécékefe-ügy 2490, Telefon-gyorstalpaló egy telefoncégnek
2500, Kedves Vaterafutár! 2503, Justcloud 2505, Tisztelt Telekom! 2508, Kérjük, szépen
kérjük, igazán 2510, Lefagyás 2517, Kedves Mall.hu! 2519, Banktitok 2520, Új kolléganő
2521, Akadálypálya 2524, Mozsár 2525, Dörzsmarok 2528, Számjegyek 2529, Procedúra
2532, IF 2533, Korhatár 2534, Ezért warezolunk 2535, A felhasználó ráér 2537, De nem
érted? 2539, Nulla 2540, Színváltás 2541, Szuvenír nyihaha ne kukucska protkó 2542,
Fölhívtam a rehabos embert 2544, Segítség! Rendőrség! 2546, A normafa határán 2547,
Biztonság! Biztonság! Biztonság! 2548, Adattisztítási feladat 2549, Ázsia kincse 2549,
Elfogadom 2550, Adottságok 2551, És ez még nem minden 2552, Segítőkész 2554, Ne menj a

mecsetbe disznót árulni 2555, Küldemény 2556, Vandulás 2557, They said 2558,
Járványhaszon 2559, Biztonságos! 2560, Vásárolni merészel? 2562, Járványreklám 2564,
Opció 2564, Gancika 2565, Egyébként 2566, Zöldség 2567, kodézsmozS 2848,
Jencikétleníttette 2849, Kód 2920, If you want 3098, Hol vagy? 3301, Pisztonsákk 3302,
Társkeresés a neten 3414, Fokozatok 3434, Indokok 3436, Tényleg, miért is 3438, Isten veled,
Emőke, drágám 3454, Cronos 3470
fogyatékosok → A medve 117, A pék 815, Rámpák és kapcsolók 873, Mi a diszkrimináció?
– avagy a muglopirezológia 1420, Nem kár a fogyaték 1443, Beperelem Londont 1444, A
gárda, a gá-ár-da 1447, Kegyet gyakorol a cég 1467, Láng Júlia Dávid 1514, In memoriam
esélyegyenlőségi törekvések 1682, Súlyadó 1688, Állatkert 1727, Üsd a társad, ahol éred, ezzel
is a jogot véded 1866, A fördőskurva 1920, Széljegyzet Kiss Lászlóhoz 1989, Braille a
homlokzaton 2131, Úgyis mindig otthon vannak 2134, A fogyatékos Schwarzenegger 2135,
Tolókocsisok Demonstratív Központja 2140, Fasiszta társasház Budapesten 2144, Tamtam,
bűnbak 2145, Alkotmánymentesítés (Pirítós) 2149, Fogyatékos az érdekvédelem (Pirítós) 2154,
Kacifántológia (Pirítós) 2160, Kötélház (Pirítós) 2166, Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169,
Mercédesz igazolványa (Pirítós) 2185, Muzeális fejek (Pirítós) 2192, Sérültészeti nyelvológia
(Pirítós) 2196, Buszlutri, avagy egy buta kérdés 2200, Tisztelt Lidl! 2204, Tolókocsi vagy
kerekesszék 2. 2206, Se tolókocsi, se kerekesszék 2208, …se tolószék vagy szekértoló… 2210,
Így is lehetne 2213, Egészségügyi reform kellene 2220, Tisztelt Penny! 2228, Tamás és az
aranyos Pósfa 2229, A pósfai tevenyergek 2230, Mozgássérült magas autóban 2233, Rondák
vagyunk 2233, Nemtelen alak vagyok 2240, Ítélet rövidítve 2240, Tisztelt Bíróság! 2242,
Jártunk a nagyában 2246, Matrica 2247, Pintér Tímea 2250, Pintér Tímea 2. 2250,
Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251, Vécékulcs 2261, Hamisítják az okirat 2263, Hát most
megismerték 2263, Az utolsó magyar lovag 2264, Kocsik értéke 2267, Kocsik értéke 2. 2268,
Írtam két levelet 2270, Apró dolgaink 2273, Izomsorvadás 2274, Parkolókártya egyenlő csalás
2282, De mi az a KDM? 2285, Kifizettük az autót 2288, A MEOSZ a támogatásomat kéri 2290,
A tündérmese 2292, Takarítson a nyomi! 2296, Vakok és ikek 2298, Párbeszéd 2301, Durr!
2302, Oxigén Wellness Kft. 2303, A kinöveszthetetlen lábak 2306, Amikor az admin kihullik a
rostán 2307, Mint a rosta lika 2322, Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329,
Részvétem, uram 2333, Csodabogarak 2334, A sor 2336, Felszólítás 2338, Rehab Zrt., avagy a
rétestészta 2339, Trallalalá-tilili 2355, Sztrádavese 2356, Vár terád a sárga vonal, ha Volán
honába mész! 2357, Nyomi 2360, Siránkáim, ti szegények 2362, Véglények 2363, Gáncsok
2366, Első nyert perem 2377, Szemtelen vásárló, szemtelen eladó 2396, Kártérítési követelés
2406, Elsőség 2423, Kártyajáték 2441, A tolókocsi-emelő története 2445, Meggazdagodtam
2460, Urna, de nem tud 2479, Kedves Vaterafutár! 2503, Fölhívtam a rehabos embert 2544,
Adottságok 2551, A tolatlan kocsi 2735, Olvasni tanulok 2779, A digitális könyv előnyei 3168,
Sikerterv 3439, Emelődik 3497, Az elmaradt esküvő 3503
Fogyatékosok Pártja → Megint kiküldték 1351, Tamtam, bűnbak 2145
fogyatékosszervezet → Fogyatékos az érdekvédelem (Pirítós) 2154
Föld → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Katasztrófa 342, Hat érv Isten létezésére 1906
Földeák Iván → Aliszománia 337
Földes Ágnes → Jaj, Szilárd, ne már 1815
Földessy Margit → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Földi paradicsom → Vanessológia 306, A Narancsszem-botrány 921
Földi űrutazás → Tömegprobléma 526
földönkívüli → Világok harca tizenhárom változatban 94, Világok karca 860
földrajz → Road from Avonlea 329, Matematika plusz Grenoble egyenlő Szúnahaungaur
781, Kis városom születik 1257, Kiradírozták a térképet 1955, A Föld mozog 3354, Ezer lelkes
község 3377, Földrajzi kérdezz-felelek 3391
Földrengés → Katasztrófa 342, Cazzo! 1521
Follows, Megan → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Anne Shirleytől Clair doktorig
1194
fonetika → Nyelvek a Nindában 747, Átlagos csajok 877, Hogy kellene nyelvet tanítani?
1078, L mint Alise 1104, És még sokan mások 1122, Középfokú dārtológia 1199, Lágyan 1272,
Ábécédé 1278, Svájci fran 2736, Simbwana 2774, Miért mondtad, hogy Burma? 2785,
Accented English 2790
fonológia → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Fonsi, Luis → Nindák 732, Jövőnk 1247, Pillanat 1261, Kanyarok 1339

Fontanet, Samantha → A Narancsszem-botrány 921
Fonyó Gergely → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Ford → Kocsik értéke 2. 2268
Ford, Henry → Állatkert 1727
fordítás → Így fordul a dalszöveg 305, Vegyes mindenféle 823, Egy darabka történelem
pántos naciban 864, Tésztagolyó 867, Kettős burkolat 1106, Anyanyelvi szótárakkal 1113,
Megint a nyuszik 1147, Az első fordítás lettre 1181, Puteklis 1182, Regényfordítás 1323,
Schmitt Pál miniszoknyában 1660, Kolbászok gyilkolnak a Corában 2766, Vitai Georgia 2772,
A kopók puskái 2775, Nem taszer, csak ópusz 2802, Ja es būtu roze 3532
Fördős Attila → A fördőskurva 1920
Ford Tourneo Connect → Sztrádablog 191, …se tolószék vagy szekértoló… 2210, Kocsik
értéke 2. 2268, Kifizettük az autót 2288
forgatókönyv → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Apai beszéd 2889
Forgó Györgyné → Ezért utálom a sportot 1461
forint → Címlet, birka, ötvennégy 2913
Forman, Miloš → Mindig belehibázok valamibe 2824
formátum → Láng Attila D.: Private 319
forradalom → Éljen a forradalom 106, Szürke vörös alapon 1049, Kettős burkolat 1106,
És még sokan mások 1122, A különbejáratú politikus 1381, Fóbiák 1605, Tháwra 1679,
Érkezik a forradalom 3339, Viharodnak előjele, forradalom 3343
Forster, Marc → A valós probléma a valóság problémája 312
Forsyth, Frederick → Vaskeresztje volt 901
Fort Knox → Méltóságos köztársaság 1649
Foster, Jodie → Kétlottiológia 270, Két patinás tradíció 855, A Narancsszem-botrány 921,
A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Fővárosi Közterület Felügyelet → Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169
Fox, Michael J. → Linda visszatér 902, Kussland 1458
Frakk → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
francia → Így fordul a dalszöveg 305, Nem nehéz? 1058, Svájci fran 2736, A tekintélyelvű
nyelvismeret 2743
Franciaország → Ezeréves államiság 1664, Isten kegyelméből 3328
Francin → Rozmaringok 966
Franco, Francisco → Ezeréves államiság 1664
Frank, Anne → Anne Frank blogja 223, Kislánytörténet 349, Meghalt Padisák Mihály 388,
Lehetek gyerekkoromban igazi művész? 534, Nézőpont 554, A másik szempont 569,
Holokauszttagadás 1580, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, Vége a civilizációnak 1699,
Fasizmus a brit kormányban 1712, Ne legyen igazuk 3157
Frank, Otto → Felmentés Hitlernek 1506
Frédérique → Aki kislányokban utazik 650
Frédi és Béni → Merre hajts? 835, Hangszínorgia 960
Freeman, Morgan → Beirt 1943
freeware → Láng Attila D.: Private 319
Freimanis, Mārtiņš → És még sokan mások 1122, Pillanat 1261
Freyja → Gyilkos bevándorlók 1869
Friderikusz Sándor → Seggel Európába (Pirítós) 1360, Kormányzati megfigyelők a
Facebookon 1620
Friedrich, Hans-Peter → Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
Frigyes Vilmos, II. → Díjtartozás 2425
Fritzl, Elisabeth → Az egészséges családmodell 1541
Fritzl, Josef → Vanessológia 306, Az egészséges családmodell 1541, Tévhitek a
pedofíliáról 2645
Frosti Jónsson → Jóhanna és Jónína 1614
FTP → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Fuchsová, Žaneta → J + B 574, Rozmaringok 966, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820
függetlenség → Ezeréves államiság 1664
függvény → Így készül a billentyűzet 3035
Füles → Retró modern adminokkal 1980
fülkeforradalom → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Méltóságos

köztársaság 1649, A Nagy Hecc 1684
Fülöp, VI. → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Fülöp Zsigmond → Bezzeg az én időmben 952
Funès, Louis de → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Funke, Cornelia → Átlagos csajok 877
futurológia → Nekem már van, de nekik is lesz? 358
Gaal Gergely → Az egészséges családmodell 1541
Gabaj főtörzs → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Gabi → Kislányokban utazom 367, Gombolyag 428, Muéstrame el camino que yo voy 691,
Megfigyelés 951, Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329, Fanni 2726, A majom
3127, Volt egy hatéves barátom 3396, Nagykorúság 3468, A glikoszacharidok metabolizmusa
hétévesen 3487, Gyakorlat 3487, Hirdetmény az ajándékokról 3493
Gabi és a manó → Trambulin 558
Gábor Miklós → Bezzeg az én időmben 952
Gábriel arkangyal → Gyilkos bevándorlók 1869
Gabrielle → Trambulin 558
gael → Nem nehéz? 1058, L mint Alise 1104, An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723,
Beirt 1943, Motivace 2809
Gaeltacht → Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Gainsbourg, Charlotte → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Galaktika → Aliszománia 337
galaktikus eposz → Galaktikus eposzok 261, Hrdaja 686
Galatea → Egy darabka történelem pántos naciban 864
Galatíková, Věra → J + B 574
galaxis → Galaktikus eposzok 261, A valós probléma a valóság problémája 312
Galaxis útikalauz stopposoknak → Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Galeata, Ruslana → Határok, azmiaz? 1273
Galgóczy Gáspár → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Galilei, Galileo → Kivéve a gyevi papot 1431, Fasizmus a brit kormányban 1712,
Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992
Galla Miklós → Szegény Ihos József 2867
Gálvölgyi János → Leánykórus 882, A Paudits-jelenség 912, Bezzeg az én időmben 952,
Hangszínorgia 960
Gameboy → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Gandhi, Mahatma → Nindák 732, Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251
Garay János Gimnázium → Manné, a zig 2055
Gárdonyi Géza → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Gard, Roger Martin du → Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Garp szerint a világ → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Gáspár Endre → Éljen 2021
Gates, Bill → Világok karca 860, És mosolygott rajtam 2777, Hülyék-e a felhasználók?
3044
Gát György → Hipp-hopp, Woock is coming 835, Csepke és a kis kétéltűek 839
Gaudi-Nagy Tamás → A gárda, a gá-ár-da 1447, Korona 1764
Gáza → A behelyettesítősdi 1609
gázártámogatás → Nyílt levél az államkincstárnak 1378
Gazprom → Semmi gáz 2370
Géczy István → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Geimer, Samantha → Romanski az Antarktiszon 2572
Geller, Uri → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
gemütlich → Átlagos csajok 877
Genderfészek → Nyomi 2360
Genkel, Toby → Kétlottiológia 270
GenoPro → Címkészet 3213
geológia → Esküvő, össze 1881
Georgia → Vitai Georgia 2772
gépi kód → Furcsa programnyelvek 2986
Geraszimov, Kolja → Aliszománia 337

Gera Zoltán → Bezzeg az én időmben 952, Egy darabka múlt 2891
Geréb Ágnes → Emberáldozat 1413, Kivételes emberek kora 1645, Egy önmagáért,
hétmilliárd egy miatt 1704, Óvodások vagyunk 2034
Gergely Dóra → Marianne, Marianne, Marianne! 369, Rendrakás az ifjúsági irodalomban
434, Aki kislányokban utazik 650
Gergely-naptár → A varázsnaptár 3378
Gergényi Péter → A különbejáratú politikus 1381
gerincsérült → Rondák vagyunk 2233
Gerle Éva → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Gerstl, Anika → Kétlottiológia 270, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Gertie → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Gertz, Jami → Tésztagolyó 867
Gessner, Angie → Leánykórus 882
Gestapo → Bevallanánk 1518
Gévai G. Simon → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Gévai Juli → A Gévai 2904
Geyser, Morgan → Geyser és Weier? 1796
Gézengúzok → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Gibraltár → Holokauszttagadás 1580
Gibson, Mel → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Gilgames → De meg kell írnom mégiscsak 689, Jaj, Szilárd, ne már 1815
Gilliam, Terry → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Gintere, Beāta → Kétlottiológia 270
Gintere, Ieva → Kétlottiológia 270
Girault, Jean → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Girona → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Glauziusz bácsi → Szirénaballada 904
Glinka, Mihail → Himnuszok 1207
globális fölmelegedés → Itt a Greta-kor 3349
globalizmus → Topmodele 1075
Göbbels, Hedwig → Az Übermensch-gyár 1673
Göbbels, Heidrun → Az Übermensch-gyár 1673
Göbbels, Helga → Az Übermensch-gyár 1673
Göbbels, Helmut → Az Übermensch-gyár 1673
Göbbels, Hildegard → Az Übermensch-gyár 1673
Göbbels, Holdine → Az Übermensch-gyár 1673
Göbbels, Josef → Eine gute Propaganda zu machen 1579, Az Übermensch-gyár 1673,
Esküvő, össze 1881, Meghalt Pozsgay Imre 1977, Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
Gobbi Hilda → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Hangszínorgia 960
Goethe, Johann Wolfgang von → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Góg → Családregény 798
Góg és Magóg fia vagyok én… → Családregény 798
Goiânia → Kék ragyogás 3346
Goldberg, Jonah → Háborúellenes kirohanás 1564
Golden Eye → Szürke vörös alapon 1049, Láttam egy dalt 1071, És még sokan mások
1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Golden Slumbers → Balss pavēlnieks 2018 1225
Gold, Johnny → Linda visszatér 902
Goldmanis, Gabors → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199
Goldner Ibolya → Tamtam, bűnbak 2145
Gombaszögi Ella → Bezzeg az én időmben 952
Gombóc Artúr → Tésztagolyó 867
Gombos Katalin → Egy darabka múlt 2891
Gomez, Selena → Filmajánló gyerekeknek 926
Gomorra → Az ő coming outja 1799
Gomułka, Władysław → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Göncz Árpád → Seggel Európába (Pirítós) 1360, A nemzet sporttolója 1854, A
szinkronrendező felelőssége 2805

Göncz Kinga dr. → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
Gönczöl Péter → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Goodman, John → Ezt néztem karácsonykor 955
Google → Kiguglizhatatlan 2795, Az utcanézők és a privácok 3028, Hülyék-e a
felhasználók? 3044, Pisztonsákk 3302, Egyszer volt rengeteg ember 3378
Google Maps → Road from Avonlea 329, Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában
2840, Internet az internet előtt 3003, A net 2100-ban 3147
Görbe Nóra → Linda visszatér 902, Bezzeg az én időmben 952
Göring, Hermann → Bevallanánk 1518, Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
Görlich, Ernst Joseph → Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
görög → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, An bolg 1718, Névetimológia 1819, Motivace
2809, Nyelv és írás 2827, Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962, Még
szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet 3035, Feltörhetetlen jelszavak 3095
Görögország → Ezeréves államiság 1664
Gothár Péter → Seggel Európába (Pirítós) 1360
Grace klinika → Kifutópálya 347, Izzy, Danny, Krisz és jómagam 862, Dramaturgia 950,
Csodabogarak 2334
Grace, Laneya → Blúz van rajtuk 2107
grafikus kártya → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Grande, Ariana → Egész testetekkel uralnotok kell 1189, Középfokú dārtológia 1199, Jön
az Új Fény 1219
Grand, Mary → Kétlottiológia 270
Granger, Hermione → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Aki kislányokban utazik 650,
Hipp-hopp, Woock is coming 835, Ez borzalmas 2897
Grant, Hugh → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Greene, Mark → Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Aktív eutanázia 1741
Greene, Rachel → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Green Gables → Road from Avonlea 329
Grēgere, Madara → És még sokan mások 1122
Greguss Zoltán → Egy darabka múlt 2891
Grey, Meredith → Csodabogarak 2334
Gribu kā bērns vēl just → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Grievous tábornok → Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449
Grigalis, Māris → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Grimaldi, Gabriella → A grófnő 1969
Grimm fivérek → Ezt néztem karácsonykor 955
Grimm-mesék → Megfigyelés 951
Grimms, Andrejs → Balss pavēlnieks 2018 1225
Grímsson, Ólafur Ragnar → Jóhanna és Jónína 1614
Grings, Dadeus → Interjú Dadeus Gringsszel 1590
Grisham, John → Olvasónapló 425, Van érthetetlenebb 553, Ezt néztem karácsonykor 955
gróf → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Grönland → Ezer lelkes község 3377
Gruffacsór → A künyső parlaton 1296
Gruntorád doktor → Emmi mámeg? 1899
grúz → Kötelező 557, Áthosz 2844
Grúzia → Vitai Georgia 2772
Guedj, Vanessa → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, A Narancsszem-botrány 921,
Remélem, Marta apja jól van 1319
Guevara, Che → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Guinness-rekord → Mint a fekete szurok 3375
gulág → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Holokauszttagadás 1580
Gulyás Gergely → Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Az Übermenschgyár 1673
Gumimaci → Így fordul a dalszöveg 305
Gundel Takács Gábor → Szilveszter helyett 1659
Günther, Isa → Kétlottiológia 270
Günther, Jutta → Kétlottiológia 270

Gurul az úthenger → Recycling 881
Guszeva, Natasa → Aliszománia 337, Nézőpont 554, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Gusztáv → Jencikétleníttette 2849
Gutenberg Projekt → Anne Shirleytől Clair doktorig 1194, A net 2100-ban 3147
Gūtmane, Margita → Az angol néha nagyon fáraszt 1073
Gyalog Juli → Meghalt Padisák Mihály 388, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Aki
kislányokban utazik 650
gyarmat → Ezeréves államiság 1664
Gyáros Erzsébet → Anne Shirleytől Clair doktorig 1194, Internet az internet előtt 3003
gyerek → A jégkunyhó 150, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Polifília 423, Lehetek
gyerekkoromban igazi művész? 534, Nézőpont 554, Hógömb 565, Аллея имени Барчы
Грудиновой 658, A Black Rose vár titka 867, Ez a cikk nem róla szól 1094, A Konzervatív
Enciklopédia 1486, Tiszta férfiúság 1821, Negyvenkettő 1842, Nehéz ügy 1967, Kaptunk egy
kisbabát 2040, Kaptunk egy tizennégy évest 2061, Pszichiátria 2073, De a gyerek írja alá!
2428, A trottlababa 2598, Az Emné Esilonák 2604, Fogas kérdés 2609, Luca hasznos tippjei
2610, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Nem kérek engedélyt barátkozni 2668, Nem
ehetsz kolbászt, tettek ellene 2676, De nem ehetsz banánt sem 2678, Kovácsné született
Tamagocsi Matild 3001, Mégse mégse 3486, Dinnye 3494
gyerekbántalmazás → Soha még 467, Kettős burkolat 1106, Child abuse a Facebookon
1746, A szokásos habosított takony 1961, Rádióbeszélgetés 2596, A trottlababa 2598, Az Emné
Esilonák 2604, Fogas kérdés 2609, Luca hasznos tippjei 2610, A gyermekblansírozás
természetrajza 2616, Ha bejön a szobámba 2643, Tévhitek a pedofíliáról 2645, Keresztény
Aszexuális Pedofília Szindróma 2657, Nem kérek engedélyt barátkozni 2668, Nagykorúság
3468, Nagyot nőtt kis hősünk 3485, Szia… 3495
Gyerekbetegségek → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Filmajánló gyerekeknek 3. 935
gyerekblansírozás → A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Tévhitek a pedofíliáról
2645
gyerekfilm → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Kétlottiológia 270, A Black Rose vár titka
867, Átlagos csajok 877, Filmajánló gyerekeknek 926
gyerekirodalom → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
gyerekkönyv → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Marianne, Marianne, Marianne! 369
gyerekkor → Retró 3321
gyerekmolesztálás → A Narancsszem-botrány 921, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek
valamit, papbácsi? 1832, Nem ehetsz kolbászt, tettek ellene 2676, A zsiráf nyaka hosszú, a
gyereké meg szexi 2916
gyereknevelés → Marianne, Marianne, Marianne! 369, J + B 574, Tiszta férfiúság 1821
gyerekpornó → Holokauszttagadás 1580, Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655,
Gyerekpornó darabja huszonnyolc forint 2675
gyerekpszichológia → Születésnap 562
Gyerekrablás a Palánk utcában → Villámcsapás 380
gyerekszínész → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kétlottiológia 270,
Aliszománia 337, Gombolyag 428, J + B 574, A nyári vihar 875, Leánykórus 882, Minden idők
legjobb gyerekalakításai 885, Bezzeg az én időmben 952, Szabálytalan gyöngyszem 958,
Hangszínorgia 960, Látszani is engedd 963, Nyuszikák 995, Ez borzalmas 2897
gyerekszinkron → Bezzeg az én időmben 952, Ez borzalmas 2897
Gyermek az időben → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Gyimesi Kálmán → Máglyára Székhelyivel! (Pirítós) 1359
gyógytorna → Izomsorvadás 2274
Gyömrő → Elnézést 1727
Gyönyörű messzeség → Aliszománia 337
Győrfi Pál → De mi az a KDM? 2285
GYSE → Takarítson a nyomi! 2296, A sor 2336, Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339, A
tolókocsi-emelő története 2445
GYSGY → Kegyet gyakorol a cég 1467, Úgyis mindig otthon vannak 2134, Így is lehetne
2213, Egészségügyi reform kellene 2220, Takarítson a nyomi! 2296, Rehab Zrt., avagy a
rétestészta 2339, Fölhívtam a rehabos embert 2544
gyűlölet → Rohadéktan 533, Mentoros lehelet 1470, Cigányok 1472, Üsd a társad, ahol
éred, ezzel is a jogot véded 1866, Értékvédők tíz pontja 2080, Szivárványos kérdések 2089,

Liftjelenet 2091, Átváltozás 2092, A Nagyi utálta Kóbor Jánost 2094, Vér a talajon 2098,
Dicsőséges nagyurak 2099, Blúz van rajtuk 2107, Kapjatok már az agyatokhoz 2114,
Földindulás 2119
Gyurcsány Ferenc → A csodaszer 147, Vegyes mindenféle 823, Gyurcsány Hitler, Orbán
világít, állat a polgár 1355, A szósz 1357, Gyártsunk bűnöst és büntessük meg azonnal 1370,
Holnap ünnepel az ország 1372, A különbejáratú politikus 1381, A nemzet rántottája 1540, Az
Übermensch-gyár 1673, Oltári, baszd meg 1689, Tiltakozás 1769, Csak a cilinder 1850,
Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, Nem nézek tévét többet 1959
Gyurica Miklós → Meghalt Pozsgay Imre 1977
Gyurkó Szilvia dr. → A gyerekjog világnézet 2661, Gyerekpornó darabja huszonnyolc
forint 2675
Gyurkovics Zsuzsa → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Gyűrűk ura → A szinkronrendező felelőssége 2805
Hääled → Én nem tettem semmit 544, Nindák 732, Arcok 1277
Haarde, Geir → Jóhanna és Jónína 1614
HAARP → Esküvő, össze 1881
háború → Ukrajna megtámadása 2112, A háború vége 2113, Egyébként magasról
leszarom az ukrán elnököt 2120, Az ukrán háború két arca 2122, Es esmu lepnais 3531
Habsburg → Ezeréves államiság 1664, Isten kegyelméből 3328
Habsburg-Lotaringiai Miksa Jenő → Isten kegyelméből 3328
Habsburg Ottó → Isten kegyelméből 3328
hacker → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Hacsek és Sajó → Szegény Ihos József 2867
hadsereg → Nem lopnak autót, csak fenyegetnek vele 1785
Ha én rózsa volnék → Himnuszok 1207, Ja es būtu roze 3532
Hafanana → Pieaugušajiem? 1013
Haffner Anikó → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Hagen, Thomas → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Hahota → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Hailey, Arthur → Olvasónapló 425, A Szent Vécékefe-ügy 2490
Hain Péter → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Hair → A csodaszer 147, Szürke vörös alapon 1049, Érkezik a forradalom 3339
Hajagos Andrea → Mozgássérült magas autóban 2233, Matrica 2247, Parkolókártya
egyenlő csalás 2282
hajléktalanok → Megtilthatják az utcán alvást 1626, Egy titkos dosszié 2037, A
hajléktalanság megoldása állami feladat 2038
Hajni → Kislánytörténet 349, Muéstrame el camino que yo voy 691, Romantikus történetek
a való életből 3397, Szerelem, irodalom 3456, Hirdetmény az ajándékokról 3493
Hajská, Alena → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Hajská, Hedvika → J + B 574, Aki kislányokban utazik 650
Hajský, Vlastimil → J + B 574
Hakapeszi Maki → Hat érv Isten létezésére 1906
HAL–9000 → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
halálbüntetés → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
Halálcsillag → A valós probléma a valóság problémája 312
halandzsa → A simarip 134, A künyső parlaton 1296, El kell törölni október 23-át és
március 15-ét 1839, Kiguglizhatatlan 2795, Sajtóhukky 2902
Halasi Mária → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Halász Judit → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Bezzeg az
én időmben 952
Halász László → Gombolyag 428
Hall, Buddy → Ezt néztem karácsonykor 955
Hall, Conrad → Két patinás tradíció 855
Hall, Derry → J + B 574
Halleluja → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Haller Kálmán → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Marianne, Marianne, Marianne!
369
Haller Marianne → Marianne, Marianne, Marianne! 369, Rendrakás az ifjúsági

irodalomban 434
Hallerné Kató → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Halló fiúk! Halló lányok! → Egy darabka múlt 2891
halloween → Schmitt Pál miniszoknyában 1660
Hall, Stuart → Tévhitek a pedofíliáról 2645
Halotti beszéd → Méltóságos köztársaság 1649, Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
Hámenei, Ali → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Gyilkos bevándorlók
1869
Hamlet → Irodalmi kincs 182
Hammond, Mrs. → Kétlottiológia 270
Hammurapi → Díjtartozás 2425
Hamupipőke → Zanzamesék 126, Egész testetekkel uralnotok kell 1189
Hamvas Béla → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
hangul → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Hanka → Gombolyag 428, Most jön a neheze 431, Kérdések és válaszok 468, Minden
megváltozott 474, Apaság 523, Lássuk csak 532, Trambulin 558, Drzá?! 665, Párbeszéd egy
olvasóval 783, Szabálytalan gyöngyszem 958, Látszani is engedd 963, Plusz kilenc gomb 2802,
A szinkronrendező felelőssége 2805, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411,
Szerelem, irodalom 3456, Hirdetmény az ajándékokról 3493
Hankóczi Kati → Látszani is engedd 963
Hannigan, Allyson → Leánykórus 882
Hannoveri Zsófia → Isten kegyelméből 3328
Hanson, Michele → Vége a civilizációnak 1699
Hanta-palinta → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Hanzlík, Jaromír → J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Kettő 968
hapax legomenon → Hapaxlegomenon-gyűjtőfesztivál 2742
Hapka, Petr → J + B 574
Harangozó Bertalan → Szatír a kormány 1903
Harangozó Márta → Ne legyen igazuk 3157
Harc a szalamandrákkal → Simbwana 2774
Hardin, Salvor → Villámcsapás 380, A különbejáratú politikus 1381
hardver → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Harfouch, Corinne → Kétlottiológia 270
Harisnyás Pippi → Nindák 732
Harkányi Ödön → Egy darabka múlt 2891
Harmadik Birodalom → Árjasági okiratok 1600, In memoriam esélyegyenlőségi
törekvések 1682
Harmadik műszak → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Harmadik típusú találkozások → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Mérföldkövek 792,
Világok karca 860, Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Re-mi-dó-dószó 977, Filmekről kiábrándítóan 980
Härma, Miina → Csókolózó diákok 1249
Hárman a vasút mentén → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Három férfi és egy mózeskosár → A Narancsszem-botrány 921
Három nővér → Hangszínorgia 960, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0
1617
Harrach Ágnes → Én nem tettem semmit 544
Harrach Péter → Talán kefélni még szabad lesz 1652, Kedves Harrach Péter úr! 1714,
Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Hétvégén bezárva 1860, A nemzet hangja, ha hamis is 1933
Harriet, a kém → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Harrison, Harry → Olvasónapló 425
Harrison, Ken → Aktív eutanázia 1741
Harry Potter → Lumos solem 176, Párbeszéd egy olvasóval 783, Ezt néztük karácsonykor
1. 846
Harsányi Gábor → Bezzeg az én időmben 952
Harún ar-Rasíd → Megfejtettem az Ezeregyéjszakát 260, A hercengő 1861
Haskin, Byron → Világok karca 860
használati utasítás → Használati útmutató a szívószálhoz 89

határon túli magyarok → Az Übermensch-gyár 1673
Hathaway, Anne → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Hatikva → Himnuszok 1207
Haumann Péter → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Hangszínorgia 960, Kirekesztő
kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617
Havana → Balss pavēlnieks 2018 1225
Hává nágilá → A csodaszer 147
Havas Gertrúd → Egy darabka múlt 2891
Havas Henrik → Befejeztük 1770
Hawking, Stephen → Szent temporális 1255, Rondák vagyunk 2233
Haydn, Joseph → Himnuszok 1207
Hayworth, Rita → Két patinás tradíció 855
Hazafias dal → Himnuszok 1207
házasság → Tiszta férfiúság 1821
Hecseki Boldizsár → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Hédervári Péter → Trambulin 558
Hegedüs Géza → Egy darabka múlt 2891
Hegedüs Lajos dr. → Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169, Maffia Mézgáék nélkül
(Pirítós) 2186, Rondák vagyunk 2233, Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251, A MEOSZ a
támogatásomat kéri 2290
Hegedűs Lóránt, ifj. → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617
Hegedüs Sándor → Kerékkötők 1939
Hei, Džekiņ → Me Too 1188
Heilmann Józsefné → Manné, a zig 2055
Heim, Carrie Kei → Kétlottiológia 270
Heine, Heinrich → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Vajon mire gondolt a költő? 387
Heinlein, Robert → Olvasónapló 425, Érdekes hasonlóság 741
Hei, Vanadziņ → Nyulat látok 1022
helikopter → Nem taszer, csak ópusz 2802
Hello From Mars → És még sokan mások 1122
Helm, Zach → A valós probléma a valóság problémája 312
helpdesk → Hülyék-e a felhasználók? 3044
helyesírás → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Átlagos csajok 877, Szakdolgozat 2730,
Mohojnagy 2740, Hogy készülnek az ábécék? 2757, Accented English 2790
Helyey László → Bezzeg az én időmben 952
Hemingway, Ernest → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Hógömb 565
Hensel, Abigail → Csodabogarak 2334
Hensel, Brittany → Csodabogarak 2334
Hepburn, Audrey → Se sárga, se a miénk 917
heraldika → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Héran, Zoé → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Herbert, Frank → Galaktikus eposzok 261, Érdekes hasonlóság 741, Anyarátus 755,
Párbeszéd egy olvasóval 783
herceg → A hercengő 1861, Tempora mutantur et gloria mundi 1924, A grófnő 1969
Hercegovina → Esküvő, össze 1881
Herculaneum → És ha kitör a Vesuvius? 830
Herényi Károly → Választási reklámgyerekek 1576
hermafrodita → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Herman, Olja → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251
Herman-Wurmfeld, Charles → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Hernádi Judit → Bezzeg az én időmben 952
Hérosztratosz → Kivételes emberek kora 1645
Hershey → Cukorka 880
Herzl Tivadar → Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Heston, Charlton → Katasztrófa 342
Hésziodosz → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
Hetherington, Nigel → Melegfelvonulás 1455, Az egészséges családmodell 1541
Heti Hetes → Elektromos csellentyűcske 458

Híd a Kwai folyón → Tömegprobléma 526
Hidas Frigyes → Bob herceg 874
hidegháború → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
hidrogén → Az autogén hidrogén 1588
Higgins professzor → Középfokú dārtológia 1199
Highmore, Freddie → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Hildegard főnővér → A tiltott téma 2792
Hillard, Daniel → Kislányokban utazom 367, Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Hillard, Miranda → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Hill, Benny → Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, A Nagy Hecc 1684, Fóbok és
antifóbok 1783
Hill, George Roy → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Hill, Terence → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Himnusz → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Kötelező 557, Himnuszok 1207, Himn
gyitej Ukrajini 1294, Csak 19-ig tudunk számolni 1439, A Konzervatív Enciklopédia 1486
Hines, Timothy → Világok karca 860
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány → A gyerekjog világnézet 2661
Hippokratész → Buziiik, jézusmária, buziiiik! 1456, Mindenki kussol, mindenki fél 1737,
Abortusz, jog, lelkiismeret 2008
Hippolyt → A Black Rose vár titka 867
Hiroszue Rjóko → Megtaláltam Silenit 706
Hirsh, Hallee → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
hispanic → A Konzervatív Enciklopédia 1486
hitelkártya → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Hit Gyülekezete → Az ő coming outja 1799
Hitler, Adolf → Csepke és a kis kétéltűek 839, Gyurcsány Hitler, Orbán világít, állat a
polgár 1355, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Felmentés Hitlernek 1506, A behelyettesítősdi
1609, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Egy önmagáért, hétmilliárd egy
miatt 1704, Fasizmus a brit kormányban 1712, Állatkert 1727, Polgárörök 1735, Mindenki
kussol, mindenki fél 1737, Magam vagyok a sátán 1751, Esküvő, össze 1881, Megjegyzések egy
homofóbnak 1952, Általános iskolás biológia 1972, Meghalt Pozsgay Imre 1977, És ha
betiltanánk a politikát? 1998, Manné, a zig 2055, Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086,
Egyébként magasról leszarom az ukrán elnököt 2120, Az ukrán háború két arca 2122, Isten
kegyelméből 3328
hivatal → Emailezik a hivatal 2246
hivatalnok → A kinöveszthetetlen lábak 2306, Felszólítás 2338
Hódító Jakab → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Hofbauer, Michal → J + B 574
Hófehérke → Zanzamesék 126, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Modern idők 820
Hoffman, Dustin → A nyári vihar 875
Hoffmann Rózsa → A nemzet hangja, ha hamis is 1933
Hofi Géza → Máglyára Székhelyivel! (Pirítós) 1359, A nemzet sporttolója 1854, Nervégia
1857, Rondák vagyunk 2233
Hofman, Ota → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Hojdová, Zuzana → Szabálytalan gyöngyszem 958
Hókirálynő → Ezt néztem karácsonykor 955
Hol → A véletlen 402
Hold → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Katasztrófa 342
Holgersson, Nils → Az ugráncsok 3177
holland → Névetimológia 1819, A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Hollandia → Ezeréves államiság 1664
Hollywood → Világok harca tizenhárom változatban 94, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250,
Katasztrófa 342, Katasztrófafilm 854, Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Holmes, Sherlock → Vanessológia 306, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
holodomor → Holokauszttagadás 1580, A behelyettesítősdi 1609
holokauszt → Tiltsuk be az amerikai zászlót 1387, Felmentés Hitlernek 1506,
Holokauszttagadás 1580, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, A
behelyettesítősdi 1609, Jaj, Szilárd, ne már 1815

Holt költők társasága → Aki kislányokban utazik 650, Se sárga, se a miénk 917,
Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Vége a civilizációnak 1699
Homár → Gyártsunk bűnöst és büntessük meg azonnal 1370
Homérosz → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
homofóbok → A gárda, a gá-ár-da 1447, Melegfelvonulás 1455, Buziiik, jézusmária,
buziiiik! 1456, Vallásos érzületű emberek 1458, A Szent Frizsider 1484, Családjogként nem
1514, A lesőnáci 1544, Előre a lenézésért 1557, Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Interjú
Dadeus Gringsszel 1590, Kovácsné Józsi 1595, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság 1612,
Jóhanna és Jónína 1614, …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Fasizmus a
brit kormányban 1712, Kérés homofóbokhoz 1765, Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és
antifóbok 1783, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815, Tiszta férfiúság 1821,
Ítéletnap 1940, Beirt 1943, Orvosi látlelet 1951, Megjegyzések egy homofóbnak 1952, Útirány
2084, Szivárványos kérdések 2089, A Döntés Napja 2092, De fél 2097, Kapjatok már az
agyatokhoz 2114, Földindulás 2119
Homoródy József → Egy darabka múlt 2891
Hoover, Herbert → Hapaxlegomenon-gyűjtőfesztivál 2742
Horger Antal → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kivételes emberek kora
1645
Horkai János → Egy darabka múlt 2891
Horlai György → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Horn Gábor → Beperelem Londont 1444, Választási reklámgyerekek 1576
horogkereszt → A véletlen nácik 1482, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Ítéletnap 1940
horror → Néha kérdeznek nehezeket is 469
Horthy Miklós → Csak 19-ig tudunk számolni 1439, Képzelt interjú a Fidesszel 1531,
Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Ezeréves államiság 1664, A Nagy
Hecc 1684, Új Magyar Himnusz 2012. 1712, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Elnézést 1727,
Állatkert 1727, Isten kegyelméből 3328
Hortobágy → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
horvát → Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962
Horváth Ádám → Jencikétleníttette 2849
Horváth Attila → Vegyes mindenféle 823, NANDO és feminizmus 1156, Az első fordítás
lettre 1181
Horváth Hunor → De a gyerek írja alá! 2428
Horváth Sándor → Bezzeg az én időmben 952
Hossein, Robert → Tükörírás 946
Höß, Rudolf → Én nem tettem semmit 544
Hosszú Katinka → Aranyos 2000
Hotel → Olvasónapló 425
Hoth → Galaktikus eposzok 261
Hotmail → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Hóvirágünnep → A szinkronrendező felelőssége 2805
HP ScanJet 5590 → Az űrhajó 3155
Hrdina, Karel → J + B 574
Hrdina, Pepík → J + B 574
Hrdinová, Barča → Gombolyag 428, Most jön a neheze 431, Kérdések és válaszok 468,
Minden megváltozott 474, Apaság 523, Trambulin 558, Sajnos, hogy el kell búcsúzni? 567, J +
B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650, Аллея имени Барчы
Грудиновой 658, Drzá?! 665, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, Szabálytalan
gyöngyszem 958, Hangszínorgia 960, Látszani is engedd 963, Rozmaringok 966, A nyelv egy
kaland 1017, Szembenézőpont 1025, Nem nehéz? 1058, Teljes kör 1223, Pillanat 1261, Plusz
kilenc gomb 2802, A szinkronrendező felelőssége 2805, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820,
Mindig belehibázok valamibe 2824, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Hrdinová, Emilie → J + B 574
Hrma, Miloš → A szinkronrendező felelőssége 2805
Hron, Martin → J + B 574
Hruscsov, Nyikita → Csak a cilinder 1850, Szatír a kormány 1903, Díjtartozás 2425
Hrušínský, Rudolf → Rozmaringok 966
HTML → Hülyék-e a felhasználók? 3044

Hübele Sámuel → Kétlottiológia 270, Olvasónapló 425, Korojn talán mégse supren? 1397
Hubert, Jean-Loup → A Narancsszem-botrány 921
Hubička → A szinkronrendező felelőssége 2805
Hu Csin-tao → Hu Csin-tao mikroblogja 1572
Hughes, John → Kétlottiológia 270
Hugo, Victor → Ismét publikus a Sophie 215, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek
242, Tömegprobléma 526, Meghalt Pozsgay Imre 1977
hülyeség → Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, Hülyék-e a felhasználók? 3044,
A varázsnaptár 3378
humanizmus → Két hét múlva hal meg John 475
Humbert Humbert → Könyvértékelések 395
Huncutka → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Aki kislányokban utazik 650,
Hangszínorgia 960
Hunyadi János → Éljen a forradalom 106
Hunyadi Mátyás → Holnap ünnepel az ország 1372
Huppa → Meghalt a Móni 2910
Hurrá, nyaralunk! → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Hussey, Olivia → Kétlottiológia 270, A Narancsszem-botrány 921
Húsvét-sziget → Azok az egy 2773
Huszein, Szaddám → Emberi jogok 1350
Huszt → Csak 19-ig tudunk számolni 1439
Huszti Péter → Bezzeg az én időmben 952
Hutchings, Liv → Mr. Lotery 2574
Huxley, Aldous → A kopók puskái 2775
Huxley, Lenina → A kopók puskái 2775
Hyams, Peter → Tömegprobléma 526
Hyperion → Láng Attila D.: Private 319
Hyppolit, a lakáj → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Nézőpont 554, Kettő
968, kodézsmozS 2848
Iancu, Avram → Éljen a forradalom 106
I Care → Balss pavēlnieks 2018 1225
Ida regénye → Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Idesüss → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
IDG → Kiteszem az Indexet 2886
időford → Hat érv Isten létezésére 1906
időgép → Aliszománia 337
időjárás → Szilárd halmazállapotú csapadék 2739, Hálarebegés viharért 2741,
Szaknyelven szólva hullámot vetett 2863
időutazás → Kérem a Nobel-díjamat 212
Iedomājies → És még sokan mások 1122
Ieroči → Éjszakánként nem alszik 1319, Mūziķe 3526
Ieva polkája → Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes 991, A csillagoktól a
napszemüvegig 1008, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A
Gyors 1168, Egy év a szivárvány alatt 1180, Teljes kör 1223, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat
1261, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Nincs időm (piecas
gadadienas gadījumā) 1336
ifjúsági irodalom → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Néha kérdeznek nehezeket is
469
Iga ilmaga → Pillanat 1261, Határok, azmiaz? 1273
igazolvány → Árjasági okiratok 1600, És a végén nem adnak sajtot 1636, Méltóságos
köztársaság 1649, Ők is lefárasztanak 2444
Ignatov, Haszan → Határok, azmiaz? 1273
Ignatov, Ibrahim → Határok, azmiaz? 1273
Ig Nobel-díj → Mint a fekete szurok 3375
Így tanulok nyelveket → NEMOD–TAKÕL 1310, A tiltott téma 2792
Ihos József → Szegény Ihos József 2867
ikek → Vakok és ikek 2298
ikon → Hülyék-e a felhasználók? 3044

ikrek → Kétlottiológia 270
Ilf, Ilja → Hipp-hopp, Woock is coming 835
Ilizarov, Gavriil → Kivételes emberek kora 1645
illemtan → Vége a civilizációnak 1699, A tolókocsi-emelő története 2445
Illés Bori → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Illés együttes → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Láng Júlia Dávid 1514
Ilse Janda (14) → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
imám → Gyilkos bevándorlók 1869
Impact – A becsapódás napja → Katasztrófa 342, Nem lopnak autót, csak fenyegetnek
vele 1785
Index → Indexálás 2883, Kiteszem az Indexet 2886
India → Kiradírozták a térképet 1955
indiai → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
infláció → Díjtartozás 2425
inka → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Itt a vége, fizess vagy fuss el véle 1587
Instagram → Balss pavēlnieks 2018 1225, Médiaszemélyiség vagyok 3494
Intel → Világok karca 860, Hülyék-e a felhasználók? 3044
Interfruct → Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717, Gyümölcsközi 2404
interjú → Mindent az ágyból 353
internet → Internet az internet előtt 3003, Hülyék-e a felhasználók? 3044
internetadó → Elszámolás 1848, Csak a cilinder 1850
Internetto → Kiteszem az Indexet 2886
Invitel → Lefárasztanak 2442, Telefon-gyorstalpaló egy telefoncégnek 2500
Iparművészeti Múzeum → Muzeális fejek (Pirítós) 2192
iPhone → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában
2840, Segítőkészség 3204
IPM → Nekem már van 324, Az irodalom értéke 560
IPM Alfa → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Nekem már van 324, Nekem már van, de
nekik is lesz? 358, Megfejtés harmincnégy év után 2723
ír → An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723, Névetimológia 1819, Beirt 1943
Irán → Gyilkos bevándorlók 1869
Irány a Mars! → Két hét múlva hal meg John 475
írások → Vége a civilizációnak 1699, Döbb 2737, Hogy készülnek az ábécék? 2757, És
mosolygott rajtam 2777, Olvasni tanulok 2779, Miért mondtad, hogy Burma? 2785, I’ve
Invented an Abugida, I’ě Iĕĕĕĕ̀yy ayy Aúııȁ 2800, Nyelv és írás 2827, Szövegszerkeszteni
anyanyelvünkön 2962, Még szoftvertámogatásabb 3032, Feltörhetetlen jelszavak 3095
Irinyi János → Holnap ünnepel az ország 1372
IRIScan → IRIScan Book 3 2482
Ir jau vēls → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Irodalmi Jelen → Ismét publikus a Sophie 215
irodalom → Asztradení 72, A keresztapa naplója 87, Használati útmutató a szívószálhoz 89,
Irodalmi alkotás került megvalósításra 92, Világok harca tizenhárom változatban 94, Bizzzz
97, A magyar King Kong 99, Változatok Süsüre 101, Nyilatkozat 105, Tigriskomplexus 105,
Éljen a forradalom 106, A bennfentes riporter 113, Kocogás a világ körül 114, A medve 117,
Tévedés 118, Fatelefon 120, Brekeke 122, Zanzamesék 126, Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129,
Kaland hajnalban 132, Viccelnek! 133, A simarip 134, A hatszögletű mennyország 141, A
csodaszer 147, A jégkunyhó 150, A kulcs 153, A medve, aki megmentette a világot 156,
Adatrögzítés 160, Történelmi távlat 161, A beteg 161, Láncreakció 163, Kulcs 164, Az
ezerkettedik éjszaka 165, A nagy kísérlet 167, Intelligencia 168, Kereskedelem 169, Poézis 170,
Egy bátor úttörő 170, A gőzkutya 173, Reggel a piacon 174, Ne haragudjon… 176, Lumos
solem 176, Jelentések könyve 178, A lambér modell 180, Irodalmi kincs 182, Éjszaka 183,
Költő vagyok, már tudom 184, Ez itten a költeményem 185, Zaklatás és károkozás 185, A
miraklícium 186, A csummasztott mönyörke 189, Sztrádablog 191, A monetáris politika
szigorodása 194, Világosítsd föl 195, Kémiai tanulmány 195, Áttüntetés 196, A misszionárius
198, Energetika 199, Költemény arról, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
ereklyéjét valutáért mutogatják a turistáknak 200, Szerelem 200, Relativitás 201, Elírás 204,
Sorszellem 205, Geológiai ihletettségű költemény a mulandóságról 206, Találkozás 207, A
hőmérséklet, amin a weboldal tüzet fog és elég 211, Alaktan 219, Cementezek 222, Anne Frank

blogja 223, Korrupt leszek 230, Fürge rókalábak 231, József Attila, Nógrádi Gábor és mi
többiek 242, Szösszenetek, betegen 247, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Megfejtettem az
Ezeregyéjszakát 260, Galaktikus eposzok 261, Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, A valós
probléma a valóság problémája 312, Láng Attila D.: Private 319, Nekem már van 324, Road
from Avonlea 329, Aliszománia 337, Katasztrófa 342, Kifutópálya 347, Kislánytörténet 349,
Mindent az ágyból 353, Nekem már van, de nekik is lesz? 358, Kislányokban utazom 367,
Marianne, Marianne, Marianne! 369, De csak kell valami cicó 376, Vanessa tizennyolc éves
379, Villámcsapás 380, Vajon mire gondolt a költő? 387, Meghalt Padisák Mihály 388,
Tetemrehívás 395, Könyvértékelések 395, Jedi vagyok 397, Matek 398, Macaron 401, A
véletlen 402, Spanyolviaszk 417, A Kissy célja 418, Valami nem stimmel a statisztikával 422,
Polifília 423, Olvasónapló 425, Líra 427, Most jön a neheze 431, Rendrakás az ifjúsági
irodalomban 434, Így mulat egy magyar úr 448, Elmaradt interjú 451, Csingiling, előre,
télapisták! 452, Elektromos csellentyűcske 458, Rendszertelenül 464, Az első törvény 464,
Soha még 467, Kérdések és válaszok 468, Néha kérdeznek nehezeket is 469, Panta rhei 471,
Minden megváltozott 474, Két hét múlva hal meg John 475, Nem ismertem Vathy Zsuzsát 477,
Apaság 523, Újraolvasás 524, Tömegprobléma 526, Mennybemenetel 531, Lássuk csak 532,
Rohadéktan 533, Lehetek gyerekkoromban igazi művész? 534, Műfajt változtatok 536,
Kényszerített perspektíva 542, Én nem tettem semmit 544, Senki se 549, Kötögetünk 551,
Lauma 552, Van érthetetlenebb 553, Ejtőernyőhiba 556, Kötelező 557, Trambulin 558, Az
irodalom értéke 560, Régítés 560, Születésnap 562, Hógömb 565, Sajnos, hogy el kell
búcsúzni? 567, A másik szempont 569, Egymillió 570, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641,
Aki kislányokban utazik 650, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Drzá?! 665, Elkezdtem
egy új regényt 670, Egy részlet a Nindából, karácsonyra 673, Egy részlet a Nindából,
születésnapomra 677, Hrdaja 686, Pratítja-szamutpáda 687, Nem írhatom meg a Nindát 688,
De meg kell írnom mégiscsak 689, Muéstrame el camino que yo voy 691, Technológia 694,
Literature Markup Language 696, Abroncsvilág 699, Limelullí Első Eposza 704, Nindaprogram 708, Megint megtaláltam Silenit 715, Dzsudihar manténe 717, Komparatív
lilunindalógia 720, Mi az, amit tudunk? 721, Ezért nem halad a Kissy 722, Globalizmus 723,
Irodalomjegyzék 727, Néhány kérdés Nindáról 728, Nem gondoltam volna… 730,
Folyamatábra 731, Nindák 732, Egydíres 736, Népvezér a családban 737, Érdekes hasonlóság
741, Elveszett egy egyetem 746, Nyelvek a Nindában 747, Anyarátus 755, Ez csak egy módon
derülhet ki 757, Időzítés 758, Két év Nindával 762, Szvabháva 763, 813 nap 763, Színtrükk
765, Rakosgatás 766, Itt tartunk 767, Ghola 768, Szavak 769, A következő feladat 774, Ezek
nem lesznek a Nindában 776, Ninda számítógépezik 779, Matematika plusz Grenoble egyenlő
Szúnahaungaur 781, Párbeszéd egy olvasóval 783, Ninda hároméves 786, De tényleg
mekkora? 787, A Ninda félmilliomodik szava 790, Niréka 791, Mérföldkövek 792, Sileni 794,
Magvas gondolat 797, Családregény 798, Kedvenc viccem 799, Kuc-kuc 799, Legsikeresebb
irodalmi művem 800, Másik kedvenc viccem 800, Azért pedig fonni kell 801, Az ember mindig
fölfedez valamit 802, Probléma 803, Kutya 803, Képesség 803, Mértékegységek 804, Nyelvi
gond 804, Ügylet 805, Reakciókészség 805, Nénó 806, Gyereknevelés 810, Modern vers 810,
Memó 812, Étrend 813, Mecenatúra 813, Gigantikus 814, A lyuk 814, A pék 815, A Nagy
Konteóparadoxon 816, Hagyaték 817, Életpályamodell 817, Modern idők 820, Horror 820,
Vegyes mindenféle 823, Megoldottam a hőség problémáját 826, Vészhelyzet 827, Mese két
elégedett emberről 827, Gyógyulás 829, Neszidézet 829, És most jöttem rá hirtelen 829, És ha
kitör a Vesuvius? 830, Világok karca 860, Egy darabka történelem pántos naciban 864,
Cukorka 880, Vaskeresztje volt 901, „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947,
Dramaturgia 950, Még szerencse 954, Ezt néztem karácsonykor 955, Szerény javaslat 972,
Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Összeesküvés-elmélet 1171, Középfokú dārtológia 1199,
Vasárdiena 1215, Ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy 1216, Költő, mégiscsak 1236,
Laulupesa 1249, Jégvirág 1252, NEMOD–TAKÕL 1310, Csobb 1321, Rotaļīgi, de komolyan
1325, A politikusképződés folyamata 1415, Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621, Antik dráma
1709, Új Magyar Himnusz 2012. 1712, An bolg 1718, Elnézést 1727, Miheztartás végett 1741,
Nervégia 1857, Eposz 1865, Szatír a kormány 1903, A népharag 1942, Ha az üzlet úgy
működne, mint a politika 2058, Székely vicc 2065, Egy politikus pályája 2085, Ki mondta
neked, hogy te fehér vagy? 2086, Liftjelenet 2091, Gretonindológia 2102, A pénzügyi zseni
2106, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Rádióbeszélgetés 2596, A gyerekjog
világnézet 2661, Jó leszek 2680, Simbwana 2774, A kopók puskái 2775, A tiltott téma 2792, A
palmtekercs 2932, Internet az internet előtt 3003, Jön az autoautó 3113, A net 2100-ban 3147,

A szárny 3191, Címkészet 3213, Nindish 3262, DAFKE 3276, Új technika 3301, Volt egy
hatéves barátom 3396, Romantikus történetek a való életből 3397, A néma telefon 3409,
Ötezer fotó 3451, Szerelem, irodalom 3456, Mi az a család? 3479, Nagyot nőtt kis hősünk
3485, Női szeszély 3490, Érdekes dolog ez 3491, Garázs a söprű fogságában 3496, Laumai
3514, Jautājums 3521, Četriem 3529, viņas dzimšanas dienai 3529
Írország → Ezeréves államiság 1664
irredentizmus → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Ha én vezetem az országot, minek a
parlament? 1633
Irwin, Julienne → Aliszománia 337
Isaura → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
Išėjo tėvelis į mišką → Bagoly litván módra 1315
iskola → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Fogas kérdés 2609
Iskolatévé → Ne legyen igazuk 3157
Iskola utca → A Gévai 2904
Isten → Jelentések könyve 178, Kislánytörténet 349, Csingiling, előre, télapisták! 452, A
Konzervatív Enciklopédia 1486, Szent Pál levele a magyarokhoz 1642, Ahogyan szavaltál, úgy
bánjanak veled 1774, Az ő coming outja 1799, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit,
papbácsi? 1832, Gyilkos bevándorlók 1869, Hat érv Isten létezésére 1906, Megjegyzések egy
homofóbnak 1952
istengyalázás → Vajon mire gondolt a költő? 387
Isteni Úr → Galaktikus eposzok 261
István, I. → Galaktikus eposzok 261, Holnap ünnepel az ország 1372, Tatárszentgyörgy,
faszobor 1592, Gyere dugni, bácsi 1671
Iszlai Zoltán → Csepke és a kis kétéltűek 839, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet
1553
iszlám → A különbejáratú politikus 1381, Allahpisztoly 1438, A Szent Frizsider 1484,
Nincsen fasza, öljük meg 1506, Szex, Allah irgalmazzon tőle 1537, Szimbólum vagy,
fölgyújtalak 1616, Gyere dugni, bácsi 1671, Tháwra 1679, Egy önmagáért, hétmilliárd egy
miatt 1704, Kérés homofóbokhoz 1765, Ne csetelj hulvával 1788, Az ő coming outja 1799, Jaj,
Szilárd, ne már 1815, Gyilkos bevándorlók 1869, A teve 1894, Hat érv Isten létezésére 1906,
Általános iskolás biológia 1972, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Brüsszelbe pénzt utalni tilos
2416, Nem ehetsz kolbászt, tettek ellene 2676, A művelt keresztrejtvény-szerkesztő 2753
Iszlám Állam → Tévhitek a pedofíliáról 2645
Ivanhoe → Egy darabka múlt 2891
Ivanocsko, Anna-Marija → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261
iVysílání → Kettő 968
I Wish → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Iwiw → Választási reklámgyerekek 1576, A Facebook mint válóok 1662, Adta spammere
3094
Izland → Megoldás 1519, Jóhanna és Jónína 1614
izlandi → …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624
izomsorvadás → Rondák vagyunk 2233, Kocsik értéke 2267, Írtam két levelet 2270, Apró
dolgaink 2273, Izomsorvadás 2274
Izrael → Felmentés Hitlernek 1506, A behelyettesítősdi 1609
Izsáky Margit → Egy darabka múlt 2891
Izsóf Vilmos → Egy darabka múlt 2891
Izzard, Eddie → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Jabba → Akadálymentesítés egy messzi-messzi galaxisban 866
Jáchymová, Ina → Rozmaringok 966
Jackson, Janet → Mellvágó 1767
Jackson, Michael → Egész testetekkel uralnotok kell 1189, Pillanat 1261
Jackson, R. Violet → Kislánytörténet 349
Jafur, Viktorija → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Egyébként
magasról leszarom az ukrán elnököt 2120
Jakub, Lisa → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Jámbor Boleszláv → Isten kegyelméből 3328
James, Annie → Kétlottiológia 270
James, Elizabeth → Kétlottiológia 270

Janáček, Leoš → Egy darabka múlt 2891
Janatová, Jana → J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Rozmaringok 966, A
szinkronrendező felelőssége 2805, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Jancsi és Juliska → Zanzamesék 126
Jandera, Vojtěch → Kettő 968
Janderová, Eliška → Kettő 968
Jandová, Veronika → J + B 574, Látszani is engedd 963, Rozmaringok 966, Pillanat 1261,
Motivace 2809, Hogy én mit küzdök ezzel 2819, Mindig belehibázok valamibe 2824
Janěková, Jana → J + B 574
Janikovszky Éva → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Rendrakás az ifjúsági irodalomban
434, NEMOD–TAKÕL 1310
Janka néni → Hülyék-e a felhasználók? 3044
János Károly, I. → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
János Pál, II. → Fasizmus a brit kormányban 1712
Janus Pannonius → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Fóbiák 1605, Mindenki kussol,
mindenki fél 1737
Janžurová, Iva → Mindig belehibázok valamibe 2824
japán → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Jar Jar Binks → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Jarre, Jean-Michel → Szürke vörös alapon 1049
Jarunková, Klára → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Jaruzelski, Wojciech → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
játék → Meg fogok tanulni sakkozni 1198, A meghiúsult labda 2489, Rejtély 2685, Átléptem
a Rubikon 2685, Elemi összetartozásos feladatok 2689, Bábeltorony 2696, A Zsebkocka 2708,
OX, a Furmányos Rémkocka 2709, Rubik bosszúja 2710, A Professzor Kockája 2715, Szín ötös
2720, Fanni 2726, Kovácsné született Tamagocsi Matild 3001, A majom 3127, Lost Players
3128, A gazdasági játékok őrülteknek valók 3133, Ideas for Android Developers 3135
Játék a végtelennel → Talán kefélni még szabad lesz 1652, És sose fogjuk megtudni 3388
Játékvilág → Láng Attila D.: Private 319
Jātnieku dziesma → Balss pavēlnieks 2018 1225
Jauna gaisma → Muéstrame el camino que yo voy 691, Limelullí Első Eposza 704,
Dzsudihar manténe 717, Nindák 732, Jön az Új Fény 1219, Jégvirág 1252, Szent temporális
1255, Pillanat 1261, Eljött a nap 1305, Mūziķe 3526
Jaunās zvaigznes → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Jaunskalže, Elgars → És még sokan mások 1122
Jávor Pál → Nézőpont 554, Se sárga, se a miénk 917, Bezzeg az én időmben 952, Vége a
civilizációnak 1699
Jávor Sarolta → Vese, vese átka 2272
Javorská, Jana → Gombolyag 428, Most jön a neheze 431, Kérdések és válaszok 468,
Drzá?! 665
Javorszkij, Valentin → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Egyébként
magasról leszarom az ukrán elnököt 2120
Jávor Zsófi → Filmajánló gyerekeknek 926
Jefremov, Ivan → Hat érv Isten létezésére 1906
Jégvarázs → A jégkunyhó 150, Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449, Ezt néztem
karácsonykor 955, Himnuszok 1207
Jehova tanúi → A misszionárius 198, Hat érv Isten létezésére 1906
Jelinek Éva → Bezzeg az én időmben 952
jelképek → Éljen a forradalom 106, A csodaszer 147, Tiltsuk be az amerikai zászlót 1387,
Demagógiai gyorstalpaló 1392, Csak 19-ig tudunk számolni 1439, Honfiak és honcsajok 1441,
A gárda, a gá-ár-da 1447, A véletlen nácik 1482, Nácizmus a rovásukon 1484, A Konzervatív
Enciklopédia 1486, Szebb jövőt, avagy a nyelvi reform 1528, Az alkotmány mellett elaludni
nem lehet 1553, Kampány 1567, Az azték–magyar nyelvrokonság 1569, Pont iksziksziksz 1573,
Választási reklámgyerekek 1576, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, Egy a zászlónk 1597,
Zászlókat a tarisznyákba 1597, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Ha én vezetem az
országot, minek a parlament? 1633, Mennyi legyen 18-szor 37? 1643, Méltóságos köztársaság
1649, Nullásliszt 1657, A Nagy Hecc 1684, Magyarságtudat-erősítés labirintussal 1691,
Zászlótervezet 1694, Korona 1764, Esküvő, össze 1881, Tempora mutantur et gloria mundi

1924, Születésnapi köszöntő Orbán Viktornak 1946, Megjegyzések egy homofóbnak 1952,
Tahográfia 2003, Éljen 2021, Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
jelszó → Hülyék-e a felhasználók? 3044, Feltörhetetlen jelszavak 3095
Jemen → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Jenki Szilvia → Szilárd halmazállapotú csapadék 2739
Jensena, Tīna → Pillanat 1261
Jerry Alapítvány → Vanessológia 306, A Kissy célja 418, Éneklő Olaf és szintiző Vanessa
449, Tiltakozás 1769, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, A pedofilok, a kis
dögök és az átnevelőtábor 2579, A gyerekjog világnézet 2661
Jerry-morze → De csak kell valami cicó 376
Jerusalem Post → A világuralom álma 1548
Jesse J → Középfokú dārtológia 1199
Jeszcze Polska nie zginęła → Himnuszok 1207
jezsuiták → Anatomikus pszicholokáció 1632
Jézus → Jelentések könyve 178, Csingiling, előre, télapisták! 452, A Konzervatív
Enciklopédia 1486, Meghalt Jézus Krisztus 1521, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet
1553, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Hurka sörrel 1654, Ahogyan szavaltál,
úgy bánjanak veled 1774, Az ő coming outja 1799, Tiszta férfiúság 1821, Gyilkos bevándorlók
1869, Hat érv Isten létezésére 1906, Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, Megjegyzések
egy homofóbnak 1952, Keresztényesítés 2030
Jézus Krisztus szupersztár → Pieaugušajiem? 1013, Szürke vörös alapon 1049
Jobbik → Árpádsáv 809, A gárda, a gá-ár-da 1447, A Civil Gárda 1538, Ezt várhatjuk a
Jobbiktól 1574, Választási reklámgyerekek 1576, Kormányzati megfigyelők a Facebookon
1620, Polgárörök 1735, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Befejeztük 1770, A nemzet
hangja, ha hamis is 1933, Beirt 1943
jobboldal → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, A
Nagy Hecc 1684, Inkvizíció 2017 2006
Jób lázadása → A Black Rose vár titka 867
Jófiú → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
jog → Szösszenetek, betegen 247, Láng Attila D.: Private 319, Vajon mire gondolt a költő?
387, Nem sematikus 982, Emberi jogok 1350, Ártatlan 1405, Sztrájktörőtanfolyam 1408,
Emberáldozat 1413, Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420, Kivéve a gyevi
papot 1431, Nem kár a fogyaték 1443, Nem ember, csak nő 1445, A gárda, a gá-ár-da 1447,
Rendőr vagyok, hajbókolj 1452, Ezért utálom a sportot 1461, Apropó sportutálat 1463, Öljük
meg a Vöröskereszt 1465, Róming 1466, Dorina 1470, Pisilő, jogilag 1508, Nincs
megkülönböztetés 1510, Családjogként nem 1514, Kamatyolunk 1517, Bevallanánk 1518,
Képviselői költségtérítés 1523, Vagyonadó 1525, Működésben a szlovák nyelvtörvény 1535, Az
alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553, Holokauszttagadás 1580, Megtilthatják az utcán
alvást 1626, Rózsaszín zsarolás 1640, Talán kefélni még szabad lesz 1652, Ha lenne egy kis
gyerekpornóm 1655, Gyere dugni, bácsi 1671, A spammer fenyegetőzik 1676, In memoriam
esélyegyenlőségi törekvések 1682, Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704, Fasizmus a brit
kormányban 1712, Polgárörök 1735, Child abuse a Facebookon 1746, Gombaszósz 1768,
Nem lopnak autót, csak fenyegetnek vele 1785, A kerekasztal és a járulékfizetők 1790, Geyser
és Weier? 1796, Értesítettek 1863, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866,
Gyilkos bevándorlók 1869, Ácsi, rendőrök 1880, Hat érv Isten létezésére 1906, Ítéletnap 1940,
A szokásos habosított takony 1961, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Egy titkos dosszié 2037, A
hajléktalanság megoldása állami feladat 2038, Politikai menedékjog 2051, Lépcsőzet 2093,
Politikai világképünk aktuális kérdéseiről 2103, Nem értenek egyet a minimálbérrel 2132,
Alkotmánymentesítés (Pirítós) 2149, Ítélet rövidítve 2240, Tisztelt Bíróság! 2242, Emailezik a
hivatal 2246, Hamisítják az okirat 2263, Vese, vese átka 2272, Vakok és ikek 2298, Párbeszéd
2301, A kinöveszthetetlen lábak 2306, Első nyert perem 2377, Brüsszelbe pénzt utalni tilos
2416, A meghiúsult labda 2489, Elfogadom 2550, Egyébként 2566, Kisdarázs 2571, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, A trottlababa 2598, Luca hasznos tippjei
2610, A gyerekjog világnézet 2661, Az ártatlanság vélelme 2733, Helye: igazgató 2752,
Istentől eredeztetett jog 2880, Az utcanézők és a privácok 3028, A net 2100-ban 3147,
Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
Jogi esetek → Ne legyen igazuk 3157

Jóhanna Sigurðardóttir → Jóhanna és Jónína 1614, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624
Johansson, Scarlett → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, A Narancsszem-botrány
921, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Jókai Mór → Ismét publikus a Sophie 215, Anne Frank blogja 223, Há klasszikusok,
vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Rendrakás az ifjúsági
irodalomban 434, Hógömb 565, Hogy én mit küzdök ezzel 2819, Por no! 2851
Joker → Se sárga, se a miénk 917
Jokl, Jindra → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650,
Drzá?! 665, Rozmaringok 966, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Joklová, Jolanka → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Joklová, Marie → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Jó leszek → Jó leszek 2680
Jolsvai András → Tehénfar és lósegg az egyetemes kultúrtörténetben 1369
Jónína Leósdóttir → Jóhanna és Jónína 1614, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624
Jonn → Arcok 1277
Jönnek → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
Joó Mária → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Jóri András → Számára 2756
Josephson, Elva → A Narancsszem-botrány 921
Josimido Jumi → Megint megtaláltam Silenit 715
Jourdain, Pi → A Kissy célja 418
Jovovich, Milla → A Narancsszem-botrány 921
József Attila → Nyilatkozat 105, A bennfentes riporter 113, Világosítsd föl 195, Há
klasszikusok, vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, A valós
probléma a valóság problémája 312, Marianne, Marianne, Marianne! 369, Vajon mire
gondolt a költő? 387, A véletlen 402, Polifília 423, Vegyes mindenféle 823, Seggel Európába
(Pirítós) 1360, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Kivételes emberek kora 1645, Ördög 2075
József, II. → Holnap ünnepel az ország 1372
judaizmus → Általános iskolás biológia 1972
Juhász Előd → Retró modern adminokkal 1980
Juhász Gyula → Retró modern adminokkal 1980
Juhász Jácint → A szinkronrendező felelőssége 2805
Júlia nem akar a földön járni → Láng Júlia Dávid 1514
Julianna holland királynő → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
jumper → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Junior Eurovíziós Dalfesztivál → Határok, azmiaz? 1273
Jūras akmentiņi → Balss pavēlnieks 2018 1225
Jurcsak, Anasztaszija → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261
Justcloud → Justcloud 2505
Just Give Me A Reason → Balss pavēlnieks 2018 1225
Justh Gyula → Kerékkötők 1939
Justs → Arany Mikrofon 1048
Juszafzai, Malala → A csillagoktól a napszemüvegig 1008
K&H Pannonlízing → És mosolygott rajtam 2777
Käänulised teed → Laulupesa 1249, Pillanat 1261, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Kabay Barna → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, A Black Rose vár titka
867
kábítószer → Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Gyilkos bevándorlók
1869
Kabos Gyula → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Linda visszatér 902,
Bezzeg az én időmben 952, Kivételes emberek kora 1645, Vége a civilizációnak 1699,
kodézsmozS 2848
Kadan → Isten kegyelméből 3328
Kádár János → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Szent Pál levele a
magyarokhoz 1642, Ezeréves államiság 1664, Az Übermensch-gyár 1673, Zászlótervezet 1694,
Igenis jobban teljesít 1894, Nem nézek tévét többet 1959, Meghalt Pozsgay Imre 1977

Kádas Mária → Kivételes emberek kora 1645, Aludj csak, de fizess érte 2201
Kadhafi, Moamer → Tháwra 1679
Kad mēness sauli → Balss pavēlnieks 2018 1225
Kafka, Franz → Néha kérdeznek nehezeket is 469
Kaheksa Sõbrad → Arcok 1277
kalaallisut → Nem nehéz? 1058, Motivace 2809
Kaleta Gábor → Gyerekpornó darabja huszonnyolc forint 2675
Kalgan → Galaktikus eposzok 261
Kállai Ferenc → Rokonok 865, Bezzeg az én időmben 952, A tévémaci nem halt meg 2861
Kállai Gyula → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Kállay Ilona → Bezzeg az én időmben 952
Kalliolle, kukkulalle → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Teljes kör 1223
Kálmán Olga → Keszei 1733
Kálmán Zsófia → Kacifántológia (Pirítós) 2160
Kalmár Magda → Bob herceg 874
Kalniņa, Helēna Patrīcija → Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes 991, Nyuszikák
995, Szembenézőpont 1025, Egyvalamit a NANDO se tud 1055, Adrenalin 1097, És még sokan
mások 1122, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors
1168, Meseerdő 1205, Szent temporális 1255, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300,
Eljött a nap 1305, Folyik az idő 1317, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336,
Döntöttem 1338
Kalniņš, Imants → És még sokan mások 1122, Ez milyen betegség? 1146, Megint a nyuszik
1147, NANDO és feminizmus 1156, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors
1168, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261, Mūziķe 3526
Kalniņš, Marts Kristiāns → Balss pavēlnieks 2018 1225
Kálnoky László → A künyső parlaton 1296
Kalocsay Kálmán → Korojn talán mégse supren? 1397
kalózlány → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Kislánytörténet 349, Kislányokban
utazom 367
Kalyi Jag → A nyelv egy kaland 1017, Ez a cikk nem róla szól 1094, Még mindig eggyel
kevesebben vagyunk 1300, Cigányok 1472, Motivace 2809
Kamarás Iván → Méltóságos köztársaság 1649
Kamaszszerelem → Gombolyag 428
Kampusch, Natascha → Vanessológia 306, Könyvértékelések 395, Az egészséges
családmodell 1541, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Tévhitek a pedofíliáról 2645
kamulevél → Child abuse a Facebookon 1746
kamuoldalak → Kamuoldalt megosztani környezetszennyezés 2016
Kanada → Road from Avonlea 329, Retró 3321
Kankovszky Cecília → Fasiszta társasház Budapesten 2144
Kanóc → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Aki kislányokban utazik 650
Kanóc, az életművész → J + B 574
Kanóc, az emberszelídítő → Meghalt Padisák Mihály 388
Kántor → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Kántor Zsuzsa → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Még mindig eggyel kevesebben
vagyunk 1300
Kapcsolat → Két patinás tradíció 855, Jégvirág 1252
Kapócs Zsóka → Se sárga, se a miénk 917
Kapronczi Orsolya → A kopók puskái 2775
KAPSZ → Keresztény Aszexuális Pedofília Szindróma 2657
karácsony → Csingiling, előre, télapisták! 452, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641,
Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Ezt néztem karácsonykor 955
Karácsony Gergely → Vegyes mindenféle 823
Karácsonyi kutyabalhé → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Karády Katalin → Se sárga, se a miénk 917, Bezzeg az én időmben 952
Karameles → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Kardos Ferenc → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Karfík, Michal → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650,
Drzá?! 665, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411

Karig Sára → Aliszománia 337
Karinthy Frigyes → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, A künyső parlaton 1296
Karítas Guðmundsdóttir → Jóhanna és Jónína 1614
Károli Gáspár → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Károly herceg → A grófnő 1969, Isten kegyelméből 3328
Károly, IV. → Ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy 1216, Kérdezhetek valamit,
papbácsi? 1832, Isten kegyelméből 3328
Kárpáthy Zoltán → Hógömb 565
Karsai Gizella → Ő olyan, mint én! 385, Csepke és a kis kétéltűek 839
Karsai János → Ő olyan, mint én! 385
Karsai László → Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Karsai Pantomim Rt. → Csepke és a kis kétéltűek 839
Karsai Veronika → Villámcsapás 380, Ő olyan, mint én! 385, Csepke és a kis kétéltűek
839, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Karsta mana jauna dziesma → Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors
1168
Karulis, Konstantīns → Anyanyelvi szótárakkal 1113
Kassai Tünde → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Kästner, Erich → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kétlottiológia 270,
Marianne, Marianne, Marianne! 369, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Kényszerített
perspektíva 542, Hógömb 565, A nyári vihar 875, Kettős burkolat 1106
Kasztíliai Blanka → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Kátai Dénes → Most már nyugodt vagyok 1513
Katalónia → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
katasztrófa → Itt a vége, fizess vagy fuss el véle 1587, Nem lopnak autót, csak fenyegetnek
vele 1785
katasztrófafilm → Katasztrófa 342, Kerékkötők 1939
Katkics Ilona → A Paudits-jelenség 912, Egy darabka múlt 2891
katolikus → Főpap 451 °F 1409, Kivéve a gyevi papot 1431, A paphiány az oka 1437, A
gárda, a gá-ár-da 1447, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Interjú Dadeus Gringsszel 1590,
Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Undi, hitetlen apostolok 1630, Fasizmus a brit
kormányban 1712, Fóbok és antifóbok 1783, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már
1815, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Hat érv Isten létezésére
1906, Általános iskolás biológia 1972, Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992,
Inkvizíció 2017 2006, A két legocsmányabb dolog 2018, Nincs tovább 2019, Földindulás 2119,
A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Isten kegyelméből 3328
katonaság → Nem lopnak autót, csak fenyegetnek vele 1785
Kató néni → Szegény Ihos József 2867
Katram sava dziesmiņa → Me Too 1188
Katz, Phil → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Kaufman, Sir Gerald → Felmentés Hitlernek 1506
Kauranen, Sari → Ieva csak táncolni akart 990
Kautzky Armand → Se sárga, se a miénk 917
Kavics az égben → Olvasónapló 425
Kay, Yana → És még sokan mások 1122
kazah → Topmodele 1075
Kazal László → Szegény Ihos József 2867
Kazinczy Ferenc → Emmi mámeg? 1899
KDNP → Az Úrnak szent napja 1451, Családjogként nem 1514, Az egészséges
családmodell 1541, Választási reklámgyerekek 1576, A nemzet hangja, ha hamis is 1933
kecsua → Részegek voltak 2789
„Kedves Miska bácsi!…” → Meghalt Padisák Mihály 388, Rendrakás az ifjúsági
irodalomban 434, Aki kislányokban utazik 650
Keenadiid, Osman Yusuf → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Keibler, Stacy → Kiteszem az Indexet 2886
Kelekótya karácsony → Ezt néztem karácsonykor 955
Kelekótya péntek → Kétlottiológia 270
Kelemen Éva → Egy darabka múlt 2891

Keleti Márton → Bob herceg 874
Kelet-Pakisztán → Kiradírozták a térképet 1955
Kellér Dezső → Anyanyelvi szótárakkal 1113
Kelly, Grace → Ezt néztük karácsonykor 2. 850, Balss pavēlnieks 2018 1225
Kemeny, John G. → Számjegyek 2529, Internet az internet előtt 3003
Keménykalap és krumpliorr → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
kémia → Kémiai tanulmány 195, Rendszertelenül 464, Reakciókészség 805, Szürke vörös
alapon 1049, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553, Az autogén hidrogén 1588, Hat
érv Isten létezésére 1906, Na! 2730, A glikoszacharidok metabolizmusa hétévesen 3487
Kémkölykök → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Kende Péter → Holokauszttagadás 1580
Kéner Eszter → Mindent az ágyból 353
Kengyelfutó Gyalogkakukk → Két patinás tradíció 855
Kennedy, J. F. → Se sárga, se a miénk 917
Kepes András → Seggel Európába (Pirítós) 1360
képregény → Galaktikus eposzok 261
képviselő → Éljen a forradalom 106, Munkakör 1371, A duplamuki 1412, Képviselői
költségtérítés 1523, Holokauszttagadás 1580, Jóhanna és Jónína 1614, Röf-röf, tisztelt
képviselőtársaim 1621, Orbán mégiscsak náci 1631, Befejeztük 1770
kerekesszék → Tolókocsi vagy kerekesszék 2. 2206, Se tolókocsi, se kerekesszék 2208, …se
tolószék vagy szekértoló… 2210, A tolatlan kocsi 2735
Kerényi Imre → Kerényi Imre 1352, Az ő coming outja 1799
Keres Emil → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
keresztény → Történelmi távlat 161, Csingiling, előre, télapisták! 452, Az Úrnak szent
napja 1451, Eredeti szerzet 1451, Vallásos érzületű emberek 1458, A Konzervatív
Enciklopédia 1486, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, A nők jövője Szaúd-Arábiában 1594,
Árjasági okiratok 1600, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság 1612, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627,
Szent Pál levele a magyarokhoz 1642, Tháwra 1679, A Nagy Hecc 1684, Kedves Harrach
Péter úr! 1714, Kérés homofóbokhoz 1765, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Az ő
coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit,
papbácsi? 1832, Negyvenkettő 1842, Hétvégén bezárva 1860, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is
a jogot véded 1866, Esküvő, össze 1881, Hat érv Isten létezésére 1906, A nemzet hangja, ha
hamis is 1933, Megjegyzések egy homofóbnak 1952, Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban
1992, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Keresztényesítés 2030, Értékvédők tíz pontja 2080,
Keresztény Aszexuális Pedofília Szindróma 2657, Gyerekek a csatornában 2875, Kovácsné
született Tamagocsi Matild 3001, Isten kegyelméből 3328
Keresztessy Mária → Egy darabka múlt 2891
keresztnevek → Ompoly Smith és Sólyom Williams 2738
keresztrejtvény → Meg fogok tanulni sakkozni 1198, A művelt keresztrejtvény-szerkesztő
2753
Kern András → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960
Kertész Imre → Anne Frank blogja 223
Kertész Vilmos → Igazságot a népnek 1798
Keserű pirula → Olvasónapló 425
Késes Szent Alia → Hrdaja 686, De meg kell írnom mégiscsak 689
Keszei Sándor → Keszei 1733
Kétévi vakáció → Road from Avonlea 329
Kétszer kettő néha öt → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Filmajánló gyerekeknek
3. 935
Két tojás száz bajt csinál → A nyári vihar 875
Kettőn áll a vásár → Kétlottiológia 270
kettős állampolgárság → Tényleg kell a kettős állampolgárság 1353, Indítson Ön is
szavazatgyárat! 1547, Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Az Übermenschgyár 1673
Kettunen, Eino → Ieva csak táncolni akart 990, A csillagoktól a napszemüvegig 1008
Kevés szóval eszperantóul → Könyvértékelések 395, Korojn talán mégse supren? 1397
Khomeini, Ruholláh → Tháwra 1679, Gyilkos bevándorlók 1869

Khondji, Darius → Két patinás tradíció 855
Kiberiáda → Az ő coming outja 1799
Kid Svensk → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
kiejtés → És mosolygott rajtam 2777
Ķiģele, Ieva → Menjünk táncolni a barátainkkal 1234, Kilencedik csoport 1235
Ķiģelis, Emīls → Menjünk táncolni a barátainkkal 1234, Kilencedik csoport 1235
Kiliki a Földön → Most jött mosógéppel 974
Kim Dzsong Il → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Kim Dzsong Un → Az ő coming outja 1799, El kell törölni október 23-át és március 15-ét
1839, A koronavírus megfékezésének módjai 2068
Kim Ir Szen → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Megjegyzések egy
homofóbnak 1952
Ki mit tud? → Csepke és a kis kétéltűek 839, Mazo dziesmas Latvijai 1171, An bolg 1718,
Részegek voltak 2789
Kína → Világok harca tizenhárom változatban 94, Hu Csin-tao mikroblogja 1572
kínai → Az autogén hidrogén 1588, Libaszőrös kéld kalapom, sej 2767, A tiltott téma 2792,
Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962
Kinek kell egy ilyen Balázs? → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Kinesa → A Hatszögletű Billentyűzet 3100
King, Felicity → Vanessológia 306, Aki kislányokban utazik 650
King, Joey → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Filmajánló gyerekeknek 926
King Kong → A magyar King Kong 99, Ő olyan, mint én! 385
King, Martin Luther → Az ő coming outja 1799
King, Olivia → A valós probléma a valóság problémája 312
King-tanya → Road from Avonlea 329
Kinski, Klaus → Se sárga, se a miénk 917
Kinski, Nastassja → A Narancsszem-botrány 921
király → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Király Ernő → Kerékkötők 1939
királyfi → Tiszta férfiúság 1821
Király Gábor → Éjszaka 183, A véletlen 402, Élő klasszikusok 1989, Olimpiai eszme 2002
Királyházi Henriette → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Király Rudolf → Unom 1030, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
királyság → Méltóságos köztársaság 1649, A hercengő 1861, Isten kegyelméből 3328
kirekesztés → Orbán mégiscsak náci 1631
Kirk, James T. → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Kirkpatrick, Karey → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Ķirsis, Jānis → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Pieaugušajiem? 1013, Adrenalin
1097, Himnuszok 1207, Jön az Új Fény 1219, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Kirvela, Andrius → Ábécédé 1278
Kis András Zacskófejű → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Kisasszonyok → Hangszínorgia 960
Kisdarázs → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Kísérleti Neveléstudományi Intézet → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Kis Ghetto → Tehénfar és lósegg az egyetemes kultúrtörténetben 1369
Kishon, Efrájim → jíd-htussoK, avagy Kossuth-díj vissza 1469, Vezérlajosi
lehurrogatívusz 2251
Kiskarácsony mindenáron → Ezt néztem karácsonykor 955
Kiskisasszony → Egy darabka történelem pántos naciban 864
kislány → Kislánytörténet 349, Kislányokban utazom 367, Marianne, Marianne, Marianne!
369, Ő olyan, mint én! 385, Gombolyag 428, Mennybemenetel 531, J + B 574, Aki
kislányokban utazik 650, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Szabálytalan gyöngyszem 958,
Egy év a szivárvány alatt 1180, Gyilkos bevándorlók 1869, Tempora mutantur et gloria mundi
1924, Mr. Lotery 2574, Volt egy hatéves barátom 3396, Szerelem, irodalom 3456, Női szeszély
3490
Kismaszat → Filmajánló gyerekeknek 926
Kismaszat és a Gézengúzok → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Filmajánló gyerekeknek
926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930

Kiss Ernő → Éljen a forradalom 106
Kiss Gabriella → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Kiss László → Soha még 467, Széljegyzet Kiss Lászlóhoz 1989, Luca hasznos tippjei 2610,
A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Kiss Mari → Bezzeg az én időmben 952
Kissy → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, A valós probléma a valóság problémája
312, Road from Avonlea 329, Kifutópálya 347, Kislánytörténet 349, De csak kell valami cicó
376, Vanessa tizennyolc éves 379, Matek 398, Macaron 401, Spanyolviaszk 417, A Kissy célja
418, Valami nem stimmel a statisztikával 422, Olvasónapló 425, Most jön a neheze 431,
Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449, Soha még 467,
Mennybemenetel 531, Lássuk csak 532, Én nem tettem semmit 544, Trambulin 558, Sajnos,
hogy el kell búcsúzni? 567, A másik szempont 569, Egymillió 570, Pratítja-szamutpáda 687,
Muéstrame el camino que yo voy 691, Ezért nem halad a Kissy 722, Érdekes hasonlóság 741,
A Ninda félmilliomodik szava 790, Mérföldkövek 792, Még szerencse 954, Hogy kellene
nyelvet tanítani? 1078, Tiltakozás 1769, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866,
Hat érv Isten létezésére 1906, Egy mosollyal több, egy matektanárral kevesebb 2436, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Rádióbeszélgetés 2596, Verecke 2608, Luca
hasznos tippjei 2610, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, A gyerekjog világnézet 2661,
Gyerekpornó darabja huszonnyolc forint 2675, Jó leszek 2680, A zsiráf nyaka hosszú, a
gyereké meg szexi 2916, Pisztonsákk 3302, Viharodnak előjele, forradalom 3343
Kisváros → Verecke 2608
Ki tapsol nekem? → Meghalt Padisák Mihály 388, Lehetek gyerekkoromban igazi művész?
534, J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Ne legyen igazuk 3157
kitüntetés → A Bátorságért Érdemmikrofon 1570, A nemzet sporttolója 1854
Klárika → A tündérmese 2292
Klebelsberg Kunó → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Emmi mámeg? 1899
Klein, Gerard → Két hét múlva hal meg John 475
Kleiser, Randal → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Kleopátra → Nem sematikus 982
Klics Melinda → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Klik → Emmi mámeg? 1899
klingon → Hogy készülnek az ábécék? 2757
klisé → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Knézich Károly → Éljen a forradalom 106
Knight Rider → Ugribugri hopp 882
Knīpas un Knauķi → Szembenézőpont 1025, A valkai vonat 1158
Kóbor János → Kislánytörténet 349, A Nagyi utálta Kóbor Jánost 2094
Kockás → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Kócos → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Kóczián Rudolf → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
Koduteel → Arcok 1277, Világunk sorstragédiája 1317
Kódzsi Sima → Kétlottiológia 270
Kogon Mihály → Kifizettük az autót 2288
Kohut Magda → Egy darabka múlt 2891
Koiduaru, Lisette → Folyamatábra 731, Nindák 732, Arcok 1277, A sötét oldal
megvilágosodása 1280
Kõigil oma → A frizura 1260, Pillanat 1261, Arcok 1277
Kõiv, Delisa → Kanyarok 1339
kokárda → Fóbiák 1605
Kökény Anita → A gyerekjog világnézet 2661
Kokó → Seggel Európába (Pirítós) 1360
Kölcsey Ferenc → Csak 19-ig tudunk számolni 1439
Kölcsönkért szülők → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Kolde, Linda → Pillanat 1261
Koller Virág → J + B 574, Megfigyelés 951, Bezzeg az én időmben 952
Kollmann, Gabriele → Aktív eutanázia 1741
Koltai Lajos → Rokonok 865, Seggel Európába (Pirítós) 1360
Koltai Róbert → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Filmajánló gyerekeknek

2. 930, Isten kegyelméből 3328
költészet → A véletlen 402
Kolumbia → Zászlótervezet 1694
Kolumbusz → Holokauszttagadás 1580
Kölyökidő → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, A Gévai 2904
Komár László → Bizzzz 97
komi → A künyső parlaton 1296
kommunista → Ronda, lopó vezetők 1430, Nácizmus a rovásukon 1484, A Konzervatív
Enciklopédia 1486, Holokauszttagadás 1580, Fóbiák 1605, Szopás 1608, A behelyettesítősdi
1609, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Nullásliszt 1657, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak
veled 1774, Fóbok és antifóbok 1783, Névetimológia 1819, Kérdezhetek valamit, papbácsi?
1832, Esküvő, össze 1881, Meghalt Pozsgay Imre 1977, Éljen 2021, Retró 3321
kommunizmus → Szopás 1608
Komplett → Így is lehetne 2213, Összefoglaló a nagyáruházról 2214
Komszomol → Éljen 2021
Koncz Zsuzsa → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Szürke vörös alapon 1049, Láttam
egy nénit 1244, Pillanat 1261, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Ja es būtu roze
3532
Kondor Orsi → Villámcsapás 380
Kondorosi Ferenc → Matrica 2247
Könnyített szolgálat → Izomsorvadás 2274
Konok Péter → Szatír a kormány 1903
Konstantīns → Pukššššššš… 1237
konteó → A hatszögletű mennyország 141, A Nagy Konteóparadoxon 816, Összeesküvéselmélet 1171, A lesőnáci 1544, Az azték–magyar nyelvrokonság 1569, A behelyettesítősdi
1609, Esküvő, össze 1881, Ítéletnap 1940
Kontrát Károly → Méltóságos köztársaság 1649
konyha → Biokémiai kísérlet 818
konyhaművészet → Macaron 401, Apró dolgaink 2273
könyv → Láng Attila D.: Private 319, Régítés 560, A palmtekercs 2932
Könyvdigitalizálás → Láng Attila D.: Private 319
Könyvesblog → Anne Frank blogja 223
könyvtár → Internet az internet előtt 3003
konzervatív → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Háborúellenes kirohanás 1564,
Kovácsné született Tamagocsi Matild 3001
Konzerv Konrád → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Koós János → Rondák vagyunk 2233
Kopā tik un tā → Rokas 1154
Koppány → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592
Korán → Jaj, Szilárd, ne már 1815, Gyilkos bevándorlók 1869, Általános iskolás biológia
1972
koreai → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Kórház a város szélén → Rozmaringok 966, Kettő 968, A Facebook mint válóok 1662, A
szinkronrendező felelőssége 2805, Retró 3321
kormányzás → Éljen a forradalom 106, Gyártsunk bűnöst és büntessük meg azonnal 1370,
A különbejáratú politikus 1381, Reform 1433, Az Úrnak szent napja 1451, Ezért utálom a
sportot 1461, Apropó sportutálat 1463, Öljük meg a Vöröskereszt 1465, Róming 1466,
Sulibüfé 1468, jíd-htussoK, avagy Kossuth-díj vissza 1469, Kamatyolunk 1517, Bevallanánk
1518, Csorna, de tud is 1522, Képviselői költségtérítés 1523, Képzelt interjú a Fidesszel 1531,
Működésben a szlovák nyelvtörvény 1535, Előre a lenézésért 1557, Adóreform 1566,
Népszaporítószerv 1571, Árjasági okiratok 1600, Pintér Sándor nagy igazsága 1613,
Megtilthatják az utcán alvást 1626, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Ha én vezetem az
országot, minek a parlament? 1633, Rózsaszín zsarolás 1640, Szent Pál levele a magyarokhoz
1642, Mennyi legyen 18-szor 37? 1643, Méltóságos köztársaság 1649, Talán kefélni még
szabad lesz 1652, Hurka sörrel 1654, Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655, Nullásliszt 1657,
Gyere dugni, bácsi 1671, Az Übermensch-gyár 1673, In memoriam esélyegyenlőségi
törekvések 1682, A Nagy Hecc 1684, Súlyadó 1688, Oltári, baszd meg 1689, Magyarságtudaterősítés labirintussal 1691, Zászlótervezet 1694, Vége a civilizációnak 1699, Egy önmagáért,

hétmilliárd egy miatt 1704, Malév, de holnap már nem 1711, Új Magyar Himnusz 2012. 1712,
Fasizmus a brit kormányban 1712, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Állatkert 1727, Keszei
1733, Mellvágó 1767, Befejeztük 1770, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Nem
lopnak autót, csak fenyegetnek vele 1785, A kerekasztal és a járulékfizetők 1790, Igazságot a
népnek 1798, Tiszta férfiúság 1821, Elvették a közgyógyomat 1839, Negyvenkettő 1842,
Elszámolás 1848, Eposz 1865, Gyilkos bevándorlók 1869, Ácsi, rendőrök 1880, Esküvő, össze
1881, A teve 1894, Emmi mámeg? 1899, Szatír a kormány 1903, A fördőskurva 1920, Kérdőív
a vasárnapi zárva tartásról 1921, A nemzet hangja, ha hamis is 1933, Megvannak az új
szabályok 1936, Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251
Körmendi János → Hangszínorgia 960, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0
1617
Körner, Lotte → Kétlottiológia 270, Marianne, Marianne, Marianne! 369
Körner, Luiselotte → Kétlottiológia 270
korni → Névetimológia 1819
környezetszennyezés → Itt a Greta-kor 3349
környezetvédelem → A miraklícium 186, A környezetszennyezés egyetlen haszna 1351
Korobkovs, Jegors → Balss pavēlnieks 2018 1225
Korojn supren! → Korojn talán mégse supren? 1397
Koroljov, Fima → Aliszománia 337
korona → A környezetszennyezés egyetlen haszna 1351, Méltóságos köztársaság 1649,
Korona 1764, Tempora mutantur et gloria mundi 1924, Isten kegyelméből 3328
koronaherceg → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
koronavírus → A koronavírus megfékezésének módjai 2068, Módszer: kis esti zene 2072,
Siránkáim, ti szegények 2362, Járványhaszon 2559, Járványreklám 2564
Korózs Lajos → Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251
korrupció → A simarip 134, Korrupt leszek 230, Rendőr vagyok, hajbókolj 1452,
Zászlótervezet 1694
körülmetélés → Általános iskolás biológia 1972
Kosimidzu Ami → Aliszománia 337
Kossulaul → A frizura 1260
Kossuth-díj → jíd-htussoK, avagy Kossuth-díj vissza 1469
Kossuth Lajos → Éljen a forradalom 106, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Holnap
ünnepel az ország 1372, Méltóságos köztársaság 1649, Egy darabka múlt 2891
Kossuth Lajos azt üzente → Éljen a forradalom 106
Kosztolányi Dezső → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
Kotzián Rudolf → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
Kotzwinkle, William → Filmajánló gyerekeknek 926
Kovács István → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Kovács Jutka → A szinkronrendező felelőssége 2805
Kovács Károly → Egy darabka múlt 2891
Kovács Pistike → Választási reklámgyerekek 1576
Kovaļova, Melisa → Balss pavēlnieks 2018 1225
Kövér László → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Kovic, Dave → Hat érv Isten létezésére 1906, A tolatlan kocsi 2735
Koyaanisqatsi → Nindák 732, Se sárga, se a miénk 917, Középfokú dārtológia 1199, Balss
pavēlnieks 2018 1225, Összeadás 1280, A sötét oldal megvilágosodása 1280, Remélem, Marta
apja jól van 1319
Kozák András → Bezzeg az én időmben 952
Kozakiewicz, Alicia → Tévhitek a pedofíliáról 2645
közgyógy → Elvették a közgyógyomat 1839
közjegyző → Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655, In memoriam esélyegyenlőségi
törekvések 1682
köztársaság → Méltóságos köztársaság 1649, Negyvenkettő 1842, Isten kegyelméből 3328
köztársasági elnök → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553, A nemzet sporttolója
1854
Kraftwerk → Szürke vörös alapon 1049, Himnuszok 1207
Král, Viktor → J + B 574
Kramer kontra Kramer → A gyermekblansírozás természetrajza 2616

Kramer, Ted → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Krank, Luther → Ezt néztem karácsonykor 955
Krāsaini sapņi → Szürke vörös alapon 1049
Krauze, Ance → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Pillanat 1261
Krb, Martin → J + B 574
Krbová, Ljuba → J + B 574
Krēsla, A. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Krilatov, Jurij → Aliszománia 337
krimi → Ziccer 818
Kristiņa, Grizelda → Székely vicc 2065
Kristoff → Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449
Kristóf Károly → Egy darabka múlt 2891
Krisz → Vanessológia 306, A valós probléma a valóság problémája 312, Kislányokban
utazom 367, Olvasónapló 425, Izzy, Danny, Krisz és jómagam 862, Rozmaringok 966, A nagy
kérdés 1391, Árjasági okiratok 1600, Szilveszter helyett 1659, A Facebook mint válóok 1662,
Súlyadó 1688, Magam vagyok a sátán 1751, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded
1866, Összefoglaló a nagyáruházról 2214, Egészségügyi reform kellene 2220, Vezérlajosi
lehurrogatívusz 2251, Írtam két levelet 2270, Apró dolgaink 2273, Izomsorvadás 2274, De mi
az a KDM? 2285, Kifizettük az autót 2288, A MEOSZ a támogatásomat kéri 2290, A
tündérmese 2292, Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339, Első nyert perem 2377, Elsőség 2423,
Egy mosollyal több, egy matektanárral kevesebb 2436, Lefárasztanak 2442, Ők is
lefárasztanak 2444, A tolókocsi-emelő története 2445, Öcsike átállította a számítógépet 2475,
Pimaszéria 2478, Telefon-gyorstalpaló egy telefoncégnek 2500, A gyerekjog világnézet 2661,
Médiacézár korunkban 2865, Szerelem, irodalom 3456
kritika → Anne Frank blogja 223
Krīt lapa → Szürke vörös alapon 1049
Kronvalds, Atis → Anyanyelvi szótárakkal 1113
Krūce, Marta → És még sokan mások 1122, Ez milyen betegség? 1146, Rokas 1154,
Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Balss pavēlnieks 2018 1225,
Pillanat 1261, Remélem, Marta apja jól van 1319
Krüger, Louise → Kétlottiológia 270
Krüger, Sabine → Kétlottiológia 270
Krūklis, Alfrēds → És még sokan mások 1122
Krūmiņa, Keita → Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes 991, Nyuszikák 995, Hátra
arc 1005, A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Tarkabarka télünnepet 1015, A nyelv egy
kaland 1017, Nyulat látok 1022, Szembenézőpont 1025, Unom 1030, Szürke vörös alapon
1049, Egyvalamit a NANDO se tud 1055, Adrenalin 1097, És még sokan mások 1122, NANDO
és feminizmus 1156, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A
Gyors 1168, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Meseerdő 1205, Jön az Új Fény 1219, Teljes kör
1223, Láttam egy nénit 1244, Jövőnk 1247, Pillanat 1261, Arcok 1277, Még mindig eggyel
kevesebben vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Folyik az idő 1317, Nincs időm (piecas
gadadienas gadījumā) 1336, Döntöttem 1338, Ateinu girti Džimbas 1340, Keresztényesítés
2030, Ezért warezolunk 2535, Szerelem, irodalom 3456, Velniņa 3530
Kuba → Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
Kubiv, Anna → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Egyébként magasról
leszarom az ukrán elnököt 2120
Kubiv, Marija → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Egyébként
magasról leszarom az ukrán elnököt 2120
Kubrick, Stanley → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Kučera, Jiří → J + B 574
Kuczka Péter → Nekem már van 324, Két hét múlva hal meg John 475, Érdekes
hasonlóság 741
Kudláčková, Michaela → Gombolyag 428, Kérdések és válaszok 468, J + B 574, Én is
tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650, Drzá?! 665, Minden idők legjobb
gyerekalakításai 885, Látszani is engedd 963, A szinkronrendező felelőssége 2805, Hogy én
mit küzdök ezzel 2819, Mindig belehibázok valamibe 2824, Werkfilm: így készült a párkereső
hirdetés 3411
Kudlāne, Ieva → Balss pavēlnieks 2018 1225

Kudlik Júlia → Retró 3321
Kukule, Aija → És még sokan mások 1122, Pillanat 1261, Mūziķe 3526
Kukuvasa, Adrija Silva → Szembenézőpont 1025, Kettős burkolat 1106, És még sokan
mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199, Pillanat 1261, Még mindig
eggyel kevesebben vagyunk 1300
Kukuvass, Adrians → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Pillanat
1261
kultúra → A következő feladat 774
Kun Béla → Isten kegyelméből 3328
Kuncze Gábor → A szósz 1357
Kundera, Milan → Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416, A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Kun Vilmos → Bezzeg az én időmben 952
Kunz, Simon → Kétlottiológia 270
Kürt Kft. → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Kurucz Éva → Igazságot a népnek 1798
kurvaország → A különbejáratú politikus 1381, Választási reklámgyerekek 1576
Kurys, Diane → Ismét publikus a Sophie 215, A nyári vihar 875
kurzor → Hülyék-e a felhasználók? 3044
kutya → Kereskedelem 169, Reggel a piacon 174, Kutya 803, A Nagy Hecc 1684,
Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Életkép 2076, Hasznos táblázat 2077, Kutyául vagy
klikkerül 2078, De mi az a KDM? 2285, Vakok és ikek 2298, A normafa határán 2547
kvarcjáték → Kislánytörténet 349, Ősrégi játékok 2978, Hülyék-e a felhasználók? 3044
kvark → Az autogén hidrogén 1588
Kvasničková, Monika → J + B 574, A szinkronrendező felelőssége 2805
Kwisatz Haderach → De meg kell írnom mégiscsak 689
La Baule-ban történt → Ismét publikus a Sophie 215, Trambulin 558, Aki kislányokban
utazik 650
labirintus → Nekem már van 324, És a végén nem adnak sajtot 1636, Magyarságtudaterősítés labirintussal 1691
Lábus postás → A szinkronrendező felelőssége 2805
Lāce, Alise → Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes 991, Nyuszikák 995, Hátra arc
1005, Szembenézőpont 1025, Egyvalamit a NANDO se tud 1055, Adrenalin 1097, L mint Alise
1104, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168,
Teljes kör 1223, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Még mindig eggyel kevesebben
vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Folyik az idő 1317, Nincs időm (piecas gadadienas
gadījumā) 1336, Döntöttem 1338
Lācis, Kārlis → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Puteklis 1182
Lackfi János → A véletlen 402
Lāčplēsis → Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168
Laczházi Aranka → Unom 1030, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, L mint Alise 1104
Lady Callia → Gretonindológia 2102
La espero → Korojn talán mégse supren? 1397
La Fontaine, Jean de → És még sokan mások 1122
Lahner György → Éljen a forradalom 106
Laikam vairāk laika nav → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Laikrodukai → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Lai snieg → Nindák 732
Lajos, XIII. → Isten kegyelméből 3328
Lajos, XIV. → Orbán elment egy öreg nénihez 2020, Isten kegyelméből 3328
Lajos, XVI. → A hercengő 1861
Lajtai Kati → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Láng Júlia Dávid 1514
Lakli → Aki kislányokban utazik 650
Lakner Artúr → Nézőpont 554
Lakner Zoltán → Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815
Lamač, František → J + B 574, Rozmaringok 966
Lamačová, Iva → J + B 574
Lambada → Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295
Lambert, Christopher → Ezt néztük karácsonykor 2. 850

Lamb testvérek → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Lando, Mathilda → Mathilda – Ninda 982
Lane, Diane → Ezt néztük karácsonykor 2. 850, A nyári vihar 875, A legenda 975
Lane, George → A valós probléma a valóság problémája 312, Az első törvény 464, A
trottlababa 2598
Lane, Nicky → Vanessológia 306, A valós probléma a valóság problémája 312,
Kislánytörténet 349, Kislányokban utazom 367, De csak kell valami cicó 376
Lang, Rudolf → Én nem tettem semmit 544
Láng Vince → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
lányregény → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Néha kérdeznek nehezeket is 469
Lapė snapė → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Lapin, Borisz → Két hét múlva hal meg John 475
Laplace, Pierre-Simon → És sose fogjuk megtudni 3388
laptop → Hülyék-e a felhasználók? 3044
L’Aquila → Cazzo! 1521
Lars, Don és Ariel → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Larthe, Charmaine → Kétlottiológia 270
Larthe, Yolande → Kétlottiológia 270
Laskem laulda → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Lassan Zoltán → A tévémaci nem halt meg 2861
Lassítási Világprogram → Az első törvény 464
Last Christmas → Anya nem ette meg őket 1023
Lastrego, Cristina → Elektromos csellentyűcske 458
László, IV. → Isten kegyelméből 3328
Latabár Kálmán → Bezzeg az én időmben 952, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet
1553
látens buzi → Tiszta férfiúság 1821
latgal → Topmodele 1075, És még sokan mások 1122
latin → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Vége a
civilizációnak 1699, Névetimológia 1819, És mosolygott rajtam 2777
Latinovits Zoltán → Bezzeg az én időmben 952, Seggel Európába (Pirítós) 1360, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Latt, David Michael → Világok karca 860
Latvijas Zelta talanti → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Laulupesa → Limelullí Első Eposza 704, Dzsudihar manténe 717, Laulupesa 1249,
Csókolózó diákok 1249, A frizura 1260, Nagy házban van az otthonunk 1261, Pillanat 1261,
Határok, azmiaz? 1273, Arcok 1277, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, NEMOD–TAKÕL
1310, Kanyarok 1339, Három dalról 1342
Lauma → Kényszerített perspektíva 542, Lauma 552, Trambulin 558, Sajnos, hogy el kell
búcsúzni? 567, Ezért nem halad a Kissy 722, Ez csak egy módon derülhet ki 757,
Regényfordítás 1323
Lauren → Vanessológia 306
Lauterbach, Heiner → Kétlottiológia 270
Lawrence, Arábiai → Tháwra 1679
Lawrence, Matthew → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Lázadó Krisztus → Vajon mire gondolt a költő? 387
Lázár Ervin → Csalmat 2826
Lázár Mária → Egy darabka múlt 2891
Lázár Vilmos → Éljen a forradalom 106
LCD → Ősrégi játékok 2978
Le a cipővel! → A Paudits-jelenség 912
Leali, Fausto → Balss pavēlnieks 2018 1225
Lec, saulīte → Dzsudihar manténe 717
Lec saulīte, rītā agri → Balss pavēlnieks 2018 1225
Ledger, Heath → Se sárga, se a miénk 917
Lee, Bruce → Csepke és a kis kétéltűek 839
Lee, Harper → Néha kérdeznek nehezeket is 469
Lee, Jennifer → Ezt néztem karácsonykor 955

Leeloo → Szvabháva 763, Hasonlóság 979
Leen, Linda → Mazo dziesmas Latvijai 1171
legó → Nekem már van 324, Fanni 2726, Furcsa programnyelvek 2986, És sose fogjuk
megtudni 3388
Legoland → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Lego Mindstorms → Furcsa programnyelvek 2986
Le Guin, Ursula K. → Érdekes hasonlóság 741, Középfokú dārtológia 1199, Abortusz, jog,
lelkiismeret 2008
Legyen ön is milliomos! → Rondák vagyunk 2233
Légy jó mindhalálig → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Lehetetlen!? → Csepke és a kis kétéltűek 839, Hülyék-e a felhasználók? 3044
Lehtola-Tollin, Anita → Ieva csak táncolni akart 990
Lehvid ja paelad → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Leiningen Károly → Éljen a forradalom 106
Leitholde, Aiga → Rotaļīgi, de komolyan 1325
lélektan → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650,
Pszichiátria 2073, A néma telefon 3409, Nagykorúság 3468
Lelle → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Lemhagen, Ella → Kétlottiológia 270
Lemmon, Amanda → Kétlottiológia 270
Lemmon, Jack → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Lemon Tree → Varavīksnes 991, A valkai vonat 1158
Lem, Stanisław → Cementezek 222
Léna → Kislánytörténet 349
Léner András → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
lengyel → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820
Lengyelország → Ezeréves államiság 1664, Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992
Lēni, lēni → Balss pavēlnieks 2018 1225
Lenin, Vlagyimir → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Kirekesztő kifüggesztők, avagy
rendszerváltás 2.0 1617, Éljen 2021
Lennon, John → Láttam egy nénit 1244
Leona, Anna-Kate → Pillanat 1261
Léon, a profi → Vanessológia 306, A másik szempont 569, J + B 574, Minden idők legjobb
gyerekalakításai 885, A Narancsszem-botrány 921, Mathilda – Ninda 982
Leôncio → Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
Leonor asztúriai hercegnő → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
lépcső → Rámpák és kapcsolók 873
Leszáll az éj → Olvasónapló 425
leszbikus → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Jóhanna és Jónína 1614, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Kérés homofóbokhoz 1765, Üsd a társad,
ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579,
Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Let It Go → Tarkabarka télünnepet 1015, Szürke vörös alapon 1049, Láttam egy dalt 1071,
Himnuszok 1207, Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295
Leto, Jared → Két patinás tradíció 855
letöltés → Rózsaszín zsarolás 1640, Hülyék-e a felhasználók? 3044
lett → Vegyes mindenféle 823, A nyelv egy kaland 1017, A nagy hal jószívű volt 1019,
Szembenézőpont 1025, Unom 1030, A lett bizarr nyelv 1042, Egy hónapja tanulok lettül 1045,
Szürke vörös alapon 1049, Nem nehéz? 1058, Az angol néha nagyon fáraszt 1073, Topmodele
1075, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Halügy 1100, Fuzionál 1101, L mint Alise 1104,
Kettős burkolat 1106, Anyanyelvi szótárakkal 1113, És még sokan mások 1122, Megint a
nyuszik 1147, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Összeesküvéselmélet 1171, Deklinácia 1178, Egy év a szivárvány alatt 1180, Az első fordítás lettre 1181,
Puteklis 1182, Felsőfok 1191, Egy év és tíz hónap 1192, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194,
Lemaradok 1196, Meg fogok tanulni sakkozni 1198, Haiku 1213, Vasárdiena 1215, Ahány
nyelven tudsz, annyi ember vagy 1216, Egyszer két ördögöcske 1217, A Rikandában úsztak
1222, Nincs 1223, Kilencedik csoport 1235, Lágyan 1272, A künyső parlaton 1296, Nem múlt
el a nap 1308, NEMOD–TAKÕL 1310, Regényfordítás 1323, Vēršos pie jums pēc ieteikumiem

1324, Önfeláldozás 1327, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336, Nyelv és írás 2827,
Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában 2840, Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962,
Módosítok 3188, Osztálynapló, első év – Klases dienasgrāmata, pirmais gads 3510, Klases
dienasgrāmata, otrais gads 3513, Vai es izpelnīju A1 līmeņu? 3514, Trešo gada galā 3522
Let The River Run → Himnuszok 1207
Let The Sunshine In → A csodaszer 147
Lettország → Ezeréves államiság 1664
Levan polka → Ieva csak táncolni akart 990
liberális → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Fóbiák 1605, Kormányzati megfigyelők a
Facebookon 1620, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Fasizmus a brit kormányban 1712,
Fóbok és antifóbok 1783, A fördőskurva 1920, A nemzet hangja, ha hamis is 1933
Liberec → Kérdések és válaszok 468, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Аллея имени
Барчы Грудиновой 658, Rozmaringok 966
Líbia → Tháwra 1679
Līcīte, Maija → És még sokan mások 1122
Lidl → Tisztelt Lidl! 2204, Így is lehetne 2213, Elsőség 2423
Lido atpūtas centrs → Tündérország 1220
Līdz parādījies tu → Nindák 732, Pillanat 1261, Nem múlt el a nap 1308, Mūziķe 3526
Lielā zive → A nagy hal jószívű volt 1019, Halügy 1100, A valkai vonat 1158, Deklinácia
1178, A Rikandában úsztak 1222
Liepiņa, Diona → Balss pavēlnieks 2018 1225
Liepiņš, Zigmars → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Lietuvos garbė → Önfeláldozás 1327
Lietuvos Gėjų Lyga → Vaivorykštė 1592
ligatúra → És mosolygott rajtam 2777
Liģeris, Ralfs → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199
Ligeti Gábor → Geológiai ihletettségű költemény a mulandóságról 206
Liiva, Airi → Megint megtaláltam Silenit 715, Laulupesa 1249, Csókolózó diákok 1249,
Jégvirág 1252, A frizura 1260, Világunk sorstragédiája 1317, Csobb 1321, Három dalról 1342
Liiva, Liisa → Megint megtaláltam Silenit 715, A frizura 1260, Pillanat 1261
Lila akác → Gombolyag 428
Lilu → Komparatív lilunindalógia 720, Nindák 732
Limelullí Első Eposza → Limelullí Első Eposza 704
Linda → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Linda visszatér 902
Lindgren, Astrid → Meghalt Pozsgay Imre 1977
Lí-Nindaran → Hrdaja 686, Pratítja-szamutpáda 687, Laulupesa 1249
Linnekogel kisasszony → Kétlottiológia 270
Linnupoeg, Toomas → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
linómatrica → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743, Retró 3321
Linux → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Lipták Lajos → Meghalt Pozsgay Imre 1977
Lisan al-Gaib → Pratítja-szamutpáda 687
Liszt Ferenc → Nullásliszt 1657
Litavecz Anna → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
Litera → Anne Frank blogja 223
Little Lady’s → És még sokan mások 1122, Ez milyen betegség? 1146, Rokas 1154, A
valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Me Too
1188, Pillanat 1261, Harmatcsepp 1326, Ateinu girti Džimbas 1340
litván → Ábécédé 1278, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, A künyső parlaton 1296,
NEMOD–TAKÕL 1310, Bagoly litván módra 1315, Önfeláldozás 1327, Ateinu girti Džimbas
1340, Vaivorykštė 1592, A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Litvánia → Ezeréves államiság 1664
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch → Reggel a piacon 174
Llívia → Kiradírozták a térképet 1955
Lloyd, Christopher → De fél 2097
LMBTQ → Az ő coming outja 1799
LMP → Választási reklámgyerekek 1576
ló → Kémiai tanulmány 195

Lőcse → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
logó → Gyerekek a csatornában 2875, Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Logo → Csak ülök és programozok 2981
Lohan, Lindsay → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Vanessológia 306,
A nyári vihar 875, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Loituma → Ieva csak táncolni akart 990, A csillagoktól a napszemüvegig 1008
Loituma-polka → Ieva csak táncolni akart 990, A csillagoktól a napszemüvegig 1008
Lolita → Könyvértékelések 395, A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Lomb Kató → Egy hónapja tanulok lettül 1045, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078,
Anyanyelvi szótárakkal 1113, NEMOD–TAKÕL 1310, A tiltott téma 2792, Hogy én mit küzdök
ezzel 2819
lopás → Szopás 1608, Édes Öregem! 2566
Lopni tudni kell → De meg kell írnom mégiscsak 689
Lopšinė → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Lorán Lenke → Bezzeg az én időmben 952
Lord of the Dance → Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Lorenz, Konrad → Istentől eredeztetett jog 2880
Los Andinos → Részegek voltak 2789
Losonci Gábor → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Lőte Attila → Egy darabka múlt 2891
Lotery → Mr. Lotery 2574, A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Louvre → De csak kell valami cicó 376
lovag → Állovagok 1450
lovári → Ez a cikk nem róla szól 1094, Motivace 2809
Lovasi Zoltán → Imádtam a filmforgatást 971
Lucas, George → Galaktikus eposzok 261, Néhány kérdés Nindáról 728, kodézsmozS 2848
Lucie, az utca réme → Rozmaringok 966, Motivace 2809
Lucifer → Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129
Lúdas Matyi → Fóbiák 1605
Ludlum, Robert → Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416
Lüdwitz, Michael → Aktív eutanázia 1741
Ludza → Topmodele 1075
Lūgšana Ziemassvētku vakarā → És még sokan mások 1122, Pillanat 1261, Mūziķe 3526,
Es esmu lepnais 3531
Lukasenka, Aljakszandr → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Lukaševiča, Elizabete → Szembenézőpont 1025
Luketic, Robert → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Lumelill → Dzsudihar manténe 717, Nindák 732, Laulupesa 1249, Jégvirág 1252, Pillanat
1261, Arcok 1277, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Lumpenstikli → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Lupe → Pukššššššš… 1237
Luschan, Felix Ritter von → Általános iskolás biológia 1972
Lūsēns, Jānis → És még sokan mások 1122
Lütyő őrmester → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Luxembourg-palota → De csak kell valami cicó 376
Luxemburg → Ezeréves államiság 1664
Lynch, Kelly → Kétlottiológia 270
Lynde, Rachel → Road from Avonlea 329
lyukkártya → Tükörírás 946, Hülyék-e a felhasználók? 3044
lyukszalag → Retró 3321
Lýŷ → Pratítja-szamutpáda 687
M&M → Cukorka 880
Maamme → Himnuszok 1207
Mabisz → És a végén nem adnak sajtot 1636
Machiavelli, Niccolò → Általános iskolás biológia 1972
Macihin, Veronika → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Határok,
azmiaz? 1273, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, Egyébként magasról leszarom az ukrán

elnököt 2120
Macintosh → Hülyék-e a felhasználók? 3044
MacIsaac, Martha → Ez borzalmas 2897
Maclean, Annie → Ez csak egy módon derülhet ki 757
Maclean, Grace → Ez csak egy módon derülhet ki 757, A gyermekblansírozás
természetrajza 2616
macska → Tigriskomplexus 105, Kereskedelem 169, Villámcsapás 380, Tetemrehívás 395,
Gyereknevelés 810, Reset 811, Farokjog 812, Robotmacska 812, Két patinás tradíció 855, A
Nagy Hecc 1684, Az ő coming outja 1799
Macskaduett → Rondák vagyunk 2233
Macskafogó → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Macskák → A Paudits-jelenség 912, Az utcanézők és a privácok 3028
Madách Imre → Bizzzz 97, Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
Madaras József → Rokonok 865, Bezzeg az én időmben 952
Madarász Iván → Filmajánló gyerekeknek 926
Maddrell, Ned → An bolg 1718
Mádi Szabó Gábor → Bezzeg az én időmben 952
Mádl Ferenc → Seggel Európába (Pirítós) 1360, Szent Pál levele a magyarokhoz 1642
Madurodam → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
magánélet → Családjogként nem 1514, …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze…
1624, Talán kefélni még szabad lesz 1652, Fasizmus a brit kormányban 1712, Állatkert 1727,
Child abuse a Facebookon 1746, A Szent Vécékefe-ügy 2490, Az utcanézők és a privácok 3028,
Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
magánnyugdíjpénztár → A Nagy Hecc 1684
Magda Gabi → Bezzeg az én időmben 952
Magellán-felhők → Galaktikus eposzok 261
Mágenheim Julcsi → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Magóg → Családregény 798
magyar → Egy bátor úttörő 170, Így fordul a dalszöveg 305, Most jött mosógéppel 974,
Segítség a nyelvtörvényhez 1563, Névetimológia 1819, Tahográfia 2003, Megfontol 2737,
Ompoly Smith és Sólyom Williams 2738, Szilárd halmazállapotú csapadék 2739, Többes a
szám 2739, Kötőjel 2739, Mohojnagy 2740, Mondat közepén. Kezdi az új mondatot 2741,
internesönel maneteri fand 2761, Zápor, zivatar 2762, Vitai Georgia 2772, És mosolygott
rajtam 2777, A tiltott téma 2792, Csalmat 2826, Fordítás magyarról magyarra 2844
Magyar Állami Operaház Balettkara → Bob herceg 874
Magyar Áruk Áruháza → Nem árusít, csak zaklat 2374
Magyar Értelmező Kéziszótár → Első nyert perem 2377
magyar gárda → A gárda, a gá-ár-da 1447, A Civil Gárda 1538, Polgárörök 1735
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia → Szakavatott hozzáértők (Pirítós) 1366
Magyar Narancs → Se sárga, se a miénk 917, A Narancsszem-botrány 921, Jaj, Szilárd, ne
már 1815, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Magyar Nemzet → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Magyar Nők Szövetsége → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Magyarország → Ezeréves államiság 1664
Magyartanárok Egyesülete → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Magyar Televízió → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Jencikétleníttette 2849,
Utolsónak marad a tévémaci 2864, Ne legyen igazuk 3157
Mahmudi, Betty → Gyilkos bevándorlók 1869
Mahmudi, Szejjed Bozorg → Gyilkos bevándorlók 1869
maja → Itt a vége, fizess vagy fuss el véle 1587
Maja, a méhecske → Az azték–magyar nyelvrokonság 1569
Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics → Éljen 2021
Majbutnye → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Határok, azmiaz?
1273, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, NEMOD–TAKÕL 1310, Kanyarok 1339, Egyébként
magasról leszarom az ukrán elnököt 2120
Majka → Hasonlóság 979, A szinkronrendező felelőssége 2805, Nyelvtanulási
tapasztalatok 2820
majom → A majom 3127

Major Tamás → Hangszínorgia 960
Makeba → Balss pavēlnieks 2018 1225
Makláry Zoltán → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Makrai Kati → A nemzet sporttolója 1854
Makrancos csajok → Átlagos csajok 877
makró → Csak ülök és programozok 2981, A csodabillentyűzet 3019
Maléna → A dühös tévénéző kiáltványa 2852
Malév → Nullásliszt 1657, Malév, de holnap már nem 1711
Malfoy, Draco → Ezt néztem karácsonykor 955
Mall.hu → Kedves Mall.hu! 2519
Mallorca → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Málta → Ezeréves államiság 1664
Malūnavičiūtė, Neda → Niréka 791
Mály Gerő → Bezzeg az én időmben 952
Māmiņai → És még sokan mások 1122
Mamma mani apēdīs → Anya holnap megesz 1007, Pieaugušajiem? 1013, Tarkabarka
télünnepet 1015, Anya nem ette meg őket 1023, Szembenézőpont 1025, Már a felét megehetjük
1041, Arany Mikrofon 1048, Szürke vörös alapon 1049, Adrenalin 1097, És még sokan mások
1122, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168,
Egy év és tíz hónap 1192, Jön az Új Fény 1219, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300,
Eljött a nap 1305, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Mammu, nebaidies! → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Mamusits Mária → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Mancs → Anne Frank blogja 223
mandragora → Általános iskolás biológia 1972
Mandur László → Vanitatum vanitas 1349
Mangold Márton → J + B 574
Mangulis, Artūrs → Szürke vörös alapon 1049, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Mangulis, Emīls → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199, Pillanat 1261,
Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
Man ir zirgs kas naktī dzied → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Man nav laika → Eljött a nap 1305, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336,
Döntöttem 1338
Mann, Thomas → Ismét publikus a Sophie 215, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek
242, Hógömb 565
manó → Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Ezt néztem karácsonykor 955
Man vajag zāles → Nindák 732
manx → An bolg 1718
Mánya Zsófi → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Mányi László → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Mao Ce-tung → Viccelnek! 133, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617,
Libaszőrös kéld kalapom, sej 2767
Maradok! → A nyári vihar 875
Márai Sándor → Inkvizíció 2017 2006
Maraton életre-halálra → A nyári vihar 875
maraxanak → Éljen a forradalom 106, Gyurcsány Hitler, Orbán világít, állat a polgár
1355, Reform 1433, Riporter, miniszter 1442, Büntetésvégrehajtás 1522, Politika és
hőmérséklet 1630, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Tiltakozás 1769, Befejeztük 1770,
Haaparanta 2057, Angolul 2088
Marceau, Marcel → Villámcsapás 380
Marceau, Sophie → Ezt néztük karácsonykor 2. 850, A nyári vihar 875, A Narancsszembotrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Marcinkevičius → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
március 15. → Honfiak és honcsajok 1441
Marco és Gina → Gyerekek a csatornában 2875
Mare → Balss pavēlnieks 2018 1225
Margitai Ági → Bezzeg az én időmben 952
Margulies, Julianna → Ezt néztük karácsonykor 2. 850

Marhilevičs, Uldis → Kettős burkolat 1106, És még sokan mások 1122, Bokrocska,
Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168
Mária Antónia → A hercengő 1861
márkanevek → Kolbászok gyilkolnak a Corában 2766
Markó Béla → Megint kettős állampolgárok 1346
Markos György → Szimbólum vagy, fölgyújtalak 1616
Markos Miklós → Filmajánló gyerekeknek 926
Márkus László → Bob herceg 874, Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960,
Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Ne legyen igazuk 3157
Maronka Csilla → Filmajánló gyerekeknek 926
Marozsán Erika → Rokonok 865
Mars → Világok harca tizenhárom változatban 94, A hatszögletű mennyország 141, Tau
bácsi, HAL és az iPhone 250, Aliszománia 337, Esküvő, össze 1881
Marsani, Dino → Kiteszem az Indexet 2886
Marsbéli krónikák → Abortusz, jog, lelkiismeret 2008
Mars-csatornák → Galaktikus eposzok 261
Marslakó a mostohám → Leánykórus 882
Mars-mentőakció → Filmekről kiábrándítóan 980
Martin, Andrew → Egy darabka történelem pántos naciban 864
Martina újra táncol → Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434,
Elmaradt interjú 451, Lehetek gyerekkoromban igazi művész? 534, Egész testetekkel uralnotok
kell 1189
Martin Csaba → Linda visszatér 902
Martine → Vanessológia 306, Villámcsapás 380
Martínková, Libuše → J + B 574
Martinů, Bohuslav → Egy darabka múlt 2891
Márton András → Bezzeg az én időmben 952
Marx, Karl → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Mary Poppins → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, A dühös tévénéző kiáltványa
2852
Maryška → Emmi mámeg? 1899
Második Alapítvány → Galaktikus eposzok 261, Olvasónapló 425, Ninda számítógépezik
779, Schmitt Pál miniszoknyában 1660, Gretonindológia 2102
Masterpiece → És még sokan mások 1122, Me Too 1188, Egész testetekkel uralnotok kell
1189, Középfokú dārtológia 1199, Balss pavēlnieks 2018 1225
Matáv → Szolgáltatói hivatal 2440, Tombol a matáv 2444
Matekária → Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
matematika → Matematika plusz Grenoble egyenlő Szúnahaungaur 781, Matematikai
személyiségteszt 809, Talán kefélni még szabad lesz 1652, Fasizmus a brit kormányban 1712,
Számjegyek 2529, Indexálás 2883, Furcsa programnyelvek 2986, A naptár története 2. 3315,
Tíz ok, amiért szeretem a matekot 3374, És sose fogjuk megtudni 3388
Máthé Erzsi → Hangszínorgia 960, Szegény Ihos József 2867
Mathilda → J + B 574, A Narancsszem-botrány 921
Matiné → Filmekről kiábrándítóan 980
Matisova, Marta → Balss pavēlnieks 2018 1225
Matolcsy György → Malév, de holnap már nem 1711
Matrjoska → Drzá?! 665
Matthau, Walter → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Mátyás király → Isten kegyelméből 3328
Mátyás Tilda → Apai beszéd 2889
Maugli → Bosszúfelhívás 2912
Maunder, E. Walter → Galaktikus eposzok 261
Mauthausen → Panta rhei 471
MÁV → Trallalalá-tilili 2355
Maxwell, Ronald F. → Kétlottiológia 270
Mayerffy Ferenc → Nullásliszt 1657
Mayflower → Galaktikus eposzok 261
Mayol, Jacques → Érdemes utánaolvasni filmeknek 870

Maza, maza vārniņa → Határok, azmiaz? 1273
Mazie Pigori → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Mazo dziesmas Latvijai → Szürke vörös alapon 1049, És még sokan mások 1122, Mazo
dziesmas Latvijai 1171, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pukššššššš… 1237, Pillanat 1261
Mazs cinītis → Szürke vörös alapon 1049, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Mazsihisz → A gárda, a gá-ár-da 1447
Mazsola → Új Magyar Himnusz 2012. 1712
Mazsola és Tádé → Új Magyar Himnusz 2012. 1712
McBain, Ed → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
McClane, John → Retró modern adminokkal 1980
McCoy, Sherry → Az utcanézők és a privácok 3028
McFly, Marty → Két hét múlva hal meg John 475, Trambulin 558
McKendrick, Sharon → Kétlottiológia 270
McNally, Tom → Fasizmus a brit kormányban 1712
McNaughton, Robert → Filmajánló gyerekeknek 926
MDF → Választási reklámgyerekek 1576
Mécs Károly → A tévémaci nem halt meg 2861
Medgyessy Péter → Seggel Európába (Pirítós) 1360
Media Markt → Állatkert 1727, Tisztelt Lidl! 2204, Vakok és ikek 2298
médiatörvény → A Nagy Hecc 1684
Medicopter 117 → Aktív eutanázia 1741
Medina, Lina → Tévhitek a pedofíliáról 2645
Mediņš, Jāzeps → Felsőfok 1191
Mednyánszky Ági → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Medřická, Dana → J + B 574, A szinkronrendező felelőssége 2805
medve → A medve 117, A medve, aki megmentette a világot 156, Reakciókészség 805
Medvebocsok → Kislányokban utazom 367, De csak kell valami cicó 376, Kényszerített
perspektíva 542, Trambulin 558, Szabálytalan gyöngyszem 958, Retró modern adminokkal
1980
Megáll az idő → Fóbiák 1605
Mégis, kinek az élete? → Aktív eutanázia 1741
Meil on kodu suures majas → Nagy házban van az otthonunk 1261
MEK → Internet az internet előtt 3003
Mekk mester → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Melba → Izomsorvadás 2274
melegek → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Szakavatott hozzáértők (Pirítós) 1366,
Főpap 451 °F 1409, Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420, A gárda, a gá-árda 1447, Melegfelvonulás 1455, Buziiik, jézusmária, buziiiik! 1456, Kussland 1458, Vallásos
érzületű emberek 1458, A Szent Frizsider 1484, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Nincs
megkülönböztetés 1510, Családjogként nem 1514, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, A nemzet
rántottája 1540, Az egészséges családmodell 1541, A lesőnáci 1544, Előre a lenézésért 1557,
Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Vaivorykštė 1592, Kovácsné
Józsi 1595, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság 1612, Jóhanna és Jónína 1614, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Talán kefélni még szabad lesz 1652,
Fasizmus a brit kormányban 1712, Kérés homofóbokhoz 1765, Izgis lehet fóbnak lenni 1780,
Fóbok és antifóbok 1783, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815, Tiszta férfiúság
1821, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Gyilkos bevándorlók 1869, Hat érv
Isten létezésére 1906, Ítéletnap 1940, Beirt 1943, Orvosi látlelet 1951, Megjegyzések egy
homofóbnak 1952, Negola devdzsi vuldegger! 2028, Értékvédők tíz pontja 2080, Falusi
turizmus 2083, Útirány 2084, Lecseszés 2089, Szivárványos kérdések 2089, A Döntés Napja
2092, Lépcsőzet 2093, Dicsőséges nagyurak 2099, Kapjatok már az agyatokhoz 2114,
Földindulás 2119, Nyomi 2360, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Száz
történet gyerekmolesztálásról 2591, Kovácsné született Tamagocsi Matild 3001
melegfelvonulás → Buziiik, jézusmária, buziiiik! 1456, Kussland 1458, Vallásos érzületű
emberek 1458, A nemzet rántottája 1540, Az ő coming outja 1799, Negola devdzsi vuldegger!
2028
melegházasság → Az ő coming outja 1799
Melis György → Egy darabka múlt 2891

Mello → Balss pavēlnieks 2018 1225
Meloni, Roberto → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Mėlyna saulė → Niréka 791
mém → Kislánytörténet 349, Ieva csak táncolni akart 990
Mēmā dziesma → És még sokan mások 1122
memetika → Kislánytörténet 349
memória → Hülyék-e a felhasználók? 3044
menekültek → Migráncsosok 2114
Menin’ Qazaqstanym → Himnuszok 1207
Mensáros László → Bezzeg az én időmben 952, Egy darabka múlt 2891
Menszátor Magdolna → Bezzeg az én időmben 952
mentők → Világok karca 860, Szirénaballada 904, Kettő 968, Írtam két levelet 2270, De mi
az a KDM? 2285, Segítség! Rendőrség! 2546, A szinkronrendező felelőssége 2805, Motivace
2809
Menuets → És még sokan mások 1122
Menzel, Idina → Tarkabarka télünnepet 1015, Szürke vörös alapon 1049, Himnuszok 1207
Menzel, Jiří → Rokonok 865, Rozmaringok 966, Mindig belehibázok valamibe 2824
MEOSZ → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Úgyis mindig otthon vannak
2134, Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251, Kifizettük az autót 2288, A MEOSZ a támogatásomat
kéri 2290
MEP → Úgyis mindig otthon vannak 2134
Mercedes → Kocsik értéke 2. 2268
Mercury, Freddie → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Mūziķe 3526
Merénylet a világűrben → Na! 2730
Merész Fülöp → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Mereszjev → Ez csak egy módon derülhet ki 757
mérgezés → Havibaj az ovibaj 1530
Merle, Robert → Galaktikus eposzok 261, Én nem tettem semmit 544, A palmtekercs 2932
Mérő Vera → A trottlababa 2598
Mēs ar brāli kolosāli → Limelullí Első Eposza 704, Menjünk táncolni a barátainkkal 1234,
Kilencedik csoport 1235, Trešo gada galā 3522
Mēs bijam trīs māsiņas → Rokas 1154
mese → Változatok Süsüre 101, Zanzamesék 126
Meseautó → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Meshe → Pratítja-szamutpáda 687, Középfokú dārtológia 1199
Mesterházy Attila → A hercengő 1861
Mesterségem, a halál → Én nem tettem semmit 544
Mester Szilvia → Filmajánló gyerekeknek 926
Mestyán Tibor → Egy darabka múlt 2891
Mészáros Márta → Seggel Európába (Pirítós) 1360, Egészségügyi reform kellene 2220
Metagalaktika → Két hét múlva hal meg John 475
meteorológia → Zápor, zivatar 2762
Me Too → Me Too 1188
metró → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Metsarahu → Kanyarok 1339
metszetszemlélet → Nyomi 2360
Mexcaltitán → Nekem már van 324
Meyers, Nancy → Kétlottiológia 270
MÉZ → An bolg 1718
Mézga család → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Emmi mámeg? 1899, Maffia Mézgáék
nélkül (Pirítós) 2186
Mézgáné Rezovits Paula → Segítőkészség 3204
Mezopotámia → Az ő coming outja 1799
Mianmar → Miért mondtad, hogy Burma? 2785
Michael, George → Anya nem ette meg őket 1023
Micike és az Angyalok → Filmajánló gyerekeknek 926
Micimackó → Villámcsapás 380, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Аллея имени
Барчы Грудиновой 658, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Az alkotmány mellett elaludni nem

lehet 1553, Holokauszttagadás 1580, A dühös tévénéző kiáltványa 2852
MicRec → Már a felét megehetjük 1041
MicRec20 → Hátra arc 1005
Microsoft → Világok harca tizenhárom változatban 94, Családi ebéd Microsoftéknál 2999,
Hülyék-e a felhasználók? 3044, Windowscsök 3146
mielofon → Aliszománia 337
MIÉP → Kerényi Imre 1352
Miért éppen Alaszka? → Kétlottiológia 270, Reklámtalan, de nem ribanctalan 2874
Mifsud, Stéphane → Érdemes utánaolvasni filmeknek 870
Migliacci, F. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
migráns → A migránsok képtelenek alkalmazkodni 2023, Migráncsosok 2114
Mihac, Marta → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261
Mihajlov, Vlagyimir → Két hét múlva hal meg John 475
Mihalkov, Szergej → Himnuszok 1207
Mihályfy Sándor → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Miklósi Gábor → Holokauszttagadás 1580
Mikola István → Láng Júlia Dávid 1514
mikrofilm → Internet az internet előtt 3003
Mikszáth Kálmán → Anne Frank blogja 223, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek
242
Mikulás → Kislánytörténet 349, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Ieva csak táncolni akart
990
Mikutavičius, Marijonas → Önfeláldozás 1327
Míla és Vili → Trambulin 558, Jön az Új Fény 1219
Mila, Rosa → Részegek voltak 2789
Miljons domu nakts → És még sokan mások 1122
Milky Way → Schmitt Pál miniszoknyában 1660
Miller, Mollie → Kétlottiológia 270
Milligan, Billy → J + B 574
Mill, Jason → Child abuse a Facebookon 1746
Mills, Hayley → Kétlottiológia 270
Minárovits Péter → Bezzeg az én időmben 952
Mindenki tanköteles → Kérdések és válaszok 468, Trambulin 558, J + B 574, Én is
tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650, Аллея имени Барчы Грудиновой 658,
Drzá?! 665, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, Szabálytalan gyöngyszem 958,
Hangszínorgia 960, Látszani is engedd 963, Rozmaringok 966, Szembenézőpont 1025, Teljes
kör 1223, A szinkronrendező felelőssége 2805, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820, Mindig
belehibázok valamibe 2824, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Mindennap merénylet → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Minden napra egy varázslat! → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
miniszter → Miniszteres történetek 1357, Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704,
Befejeztük 1770
miniszterelnök → Éljen a forradalom 106, A fördőskurva 1920, Exkluzív interjú Björn
úrral 1947, Konyhaművészet 2046
Minkāns → Az angol néha nagyon fáraszt 1073
Mira → Trambulin 558
Mirabeau, Honoré → Isten kegyelméből 3328
Mirabile futurum → Aliszománia 337
miraklícium → A miraklícium 186
Mirella → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Miskovics-Kobza Zsuzsanna Meső → Talán velem van a baj 2070
Mi, szemüvegesek → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Miszora Hibari → Kétlottiológia 270
mitológia → A sötét oldal megvilágosodása 1280
mítosz → Az azték–magyar nyelvrokonság 1569
Mi újság a Földön? → Trambulin 558
Mjanmar → Miért mondtad, hogy Burma? 2785
mobiltelefon → Róming 1466, Internet az internet előtt 3003

Mocho, Antonio → Részegek voltak 2789
modem → A tündérmese 2292, Hülyék-e a felhasználók? 3044
moderálás → Retró modern adminokkal 1980, Amikor az admin kihullik a rostán 2307
Modern Talking → Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
Mogyoró → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Mohácsi Emil → Gombolyag 428, A szinkronrendező felelőssége 2805
Mohácsi Szilvia → A tündérmese 2292
Mohamed → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet
1553, Gyilkos bevándorlók 1869
Moholÿ-Nagy László → Mohojnagy 2740
Molcsanov, Alekszej → Érdemes utánaolvasni filmeknek 870
Moldova György → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, De meg kell írnom
mégiscsak 689, Miniszteres történetek 1357, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Zászlótervezet
1694, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Meghalt Pozsgay Imre 1977, Isten
kegyelméből 3328
Mole, Adrian → Alaktan 219, Kislánytörténet 349, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434,
Csepke és a kis kétéltűek 839, Melegfelvonulás 1455
mollah → Gyere dugni, bácsi 1671, Gyilkos bevándorlók 1869
Molnár Ferenc → Anne Frank blogja 223, „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei”
947
Molnár Ilona → Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Leánykórus 882, Bezzeg az én időmben
952, Hangszínorgia 960
Molnár Oszkár → Tiszaeszlár, molnároszkár 1543, Itt a vége, fizess vagy fuss el véle 1587
Moloch → Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129
Moly → Könyvértékelések 395, Kérjük, szépen kérjük, igazán 2510
Momssen → Cementezek 222
Monaco → Valódi gyöngysorok 985, A grófnő 1969
monarchia → Tempora mutantur et gloria mundi 1924, A grófnő 1969
Mondják meg Zsófikának → Anne Frank blogja 223, Há klasszikusok, vazzátok meg 231,
Marianne, Marianne, Marianne! 369, Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban
434, Hógömb 565, J + B 574, Aki kislányokban utazik 650
Mondrian, Piet → Furcsa programnyelvek 2986
Mongólia → Zászlótervezet 1694, Isten kegyelméből 3328
monitor → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Mono, José → Részegek voltak 2789
monolit → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Monroe, Marilyn → Se sárga, se a miénk 917
Monroe, Matthew → A Professzor Kockája 2715
Montblanc → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Monte Carlo → Valódi gyöngysorok 985
Montgomery, Lucy Maud → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242,
Vanessológia 306, Road from Avonlea 329, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Аллея
имени Барчы Грудиновой 658, Nem nehéz? 1058, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194, Vége
a civilizációnak 1699, Retró 3321
Monty Python → Tehénfar és lósegg az egyetemes kultúrtörténetben 1369, Miért mondtad,
hogy Burma? 2785, Por no! 2851
Moog → Filmajánló gyerekeknek 926
Moore, Roger → Egy darabka múlt 2891
Moór Marianna → Gombolyag 428
Móra Ferenc → Anne Frank blogja 223, Magyarságtudat-erősítés labirintussal 1691
Mórahalom → Polifília 423
Móra Kiadó → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Moravanka → Nem nehéz? 1058
mordvin → A künyső parlaton 1296
Moreau, Jeanne → Két patinás tradíció 855
Moretz, Chloe Grace → A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Morgan-Mar, David → Furcsa programnyelvek 2986

Móricz Zsigmond → Vegyes mindenféle 823, Rokonok 865, Vége a civilizációnak 1699,
Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Mornay, Rebecca De → Vanessológia 306
Morricone, Ennio → Szürke vörös alapon 1049
Mór-ríoghain → An bolg 1718
Morris, Archie → Mr. Lotery 2574
Morvai Krisztina → Morvai Kukkina 1527, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, Méltóságos
köztársaság 1649, Rondák vagyunk 2233
Mos Eisley → Negola devdzsi vuldegger! 2028
Mošķu dziesma → Balss pavēlnieks 2018 1225
Mosolyrend → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Mostohatestvérek → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Moszkva → Aliszománia 337, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Moszkvics → Retró 3321
Mott, Peyton → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
movado → Korojn talán mégse supren? 1397
Mozart, Wolfgang Amadeus → Egy darabka múlt 2891
Mózes → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete → Maffia Mézgáék nélkül (Pirítós) 2186
mozgássérült-igazolvány → Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169, Maffia Mézgáék nélkül
(Pirítós) 2186, Mozgássérült magas autóban 2233, Matrica 2247, Hamisítják az okirat 2263
mozgiautó → A tolatlan kocsi 2735
Mozgilista → Legsikeresebb irodalmi művem 800, Úgyis mindig otthon vannak 2134
mozi → A net 2100-ban 3147
Mozilla → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Mozsejko, Igor → Aliszománia 337
MP3 → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Mrożek, Sławomir → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
Mr. Retró → Retró modern adminokkal 1980
MSZP → A különbejáratú politikus 1381, A Bátorságért Érdemmikrofon 1570, Választási
reklámgyerekek 1576, Befejeztük 1770
MTA → A kerekasztal és a járulékfizetők 1790, …se tolószék vagy szekértoló… 2210
MTV → Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655
Mudalijar, Tiruvarir Viruttacsala Kaljanaszundara → Fővárosi Homérosz Könyvtár
1627
mufti → Gyilkos bevándorlók 1869
Mugabe, Robert → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, El kell törölni
október 23-át és március 15-ét 1839
mugli → Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420
Mu isamaa, muu õnn ja rõõm → Himnuszok 1207
Můj čas → Motivace 2809
Mukherdzsí, Kadzsol → Kétlottiológia 270
multimédia → A palmtekercs 2932
Münchhausen báró kalandjai → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Munkács → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617
Munkácsi Magdolna → Egy darabka múlt 2891
Murphy, Eddie → Befejeztük 1770
Musée d’Orsay → De csak kell valami cicó 376
Museveni, Yoweri → Előre a lenézésért 1557
Musierowicz, Małgorzata → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Musiqq → Pillanat 1261
Mušmire → Pillanat 1261
Mussolini, Benito → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Kirekesztő kifüggesztők,
avagy rendszerváltás 2.0 1617, Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Mūsu laiks → Himnuszok 1207
Muthesiusné → Kétlottiológia 270
művészet → Lehetek gyerekkoromban igazi művész? 534
Muzikanti nedejo → Balss pavēlnieks 2018 1225

Muzikantu dziesmas → N-nd- 736
MVGYOSZ → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Vezérlajosi
lehurrogatívusz 2251
Myanmar → Miért mondtad, hogy Burma? 2785
My Girl → Vanessológia 306, Aki kislányokban utazik 650, Minden idők legjobb
gyerekalakításai 885
My Heart Will Go On → Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295
myKbd → A Hatszögletű Billentyűzet 3100, Módosítok 3188
MySQL → If you want 3098
Nabokov, Vladimir → Könyvértékelések 395, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor
2579
náci → Vaskeresztje volt 901, A gárda, a gá-ár-da 1447, A véletlen nácik 1482, Nácizmus a
rovásukon 1484, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Felmentés Hitlernek 1506, A Civil Gárda
1538, Tiszaeszlár, molnároszkár 1543, Arbeit macht frei 1561, Arbeit macht reich 1562, Ezt
várhatjuk a Jobbiktól 1574, Eine gute Propaganda zu machen 1579, Holokauszttagadás 1580,
Árjasági okiratok 1600, A behelyettesítősdi 1609, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság
1612, Orbán mégiscsak náci 1631, Ezeréves államiság 1664, Az Übermensch-gyár 1673,
Tháwra 1679, In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Polgárörök 1735, Mindenki
kussol, mindenki fél 1737, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Ácsi, rendőrök
1880, Esküvő, össze 1881, Ítéletnap 1940, Tahográfia 2003, Rondák vagyunk 2233, A MEOSZ
a támogatásomat kéri 2290
Nāc sadziedāt → És még sokan mások 1122, Me Too 1188
Nádas György → Szimbólum vagy, fölgyújtalak 1616
Nádas Péter → A Ninda félmilliomodik szava 790
Naefe, Vivian → Átlagos csajok 877
Nagy Bandó András → A véletlen 402, Elektromos csellentyűcske 458
Nagy-Britannia → Ezeréves államiság 1664, Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Nagydumás kiscsajok → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Nagy Frigyes → Díjtartozás 2425
Nagy Gábor → Marianne, Marianne, Marianne! 369, Bob herceg 874, A pedofilok, a kis
dögök és az átnevelőtábor 2579
Nagy Gáborné dr. → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Marianne, Marianne, Marianne!
369
Nagy Imre → Éljen a forradalom 106, El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Nagy István → Egy darabka múlt 2891
Nagy-Kálózy Eszter → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Nagy-Magyarország → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Esküvő, össze 1881
Nagysándor József → Éljen a forradalom 106
Nagy Szilvia → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Nagy Tamás → An bolg 1718
Nagy Zsófi → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Marianne, Marianne, Marianne! 369,
Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Aki kislányokban utazik 650
Naing, Myint → Háborúellenes kirohanás 1564
Ņam, ņam → Szürke vörös alapon 1049
NANDO → N-nd- 736, Érdekes hasonlóság 741, Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes
991, Nyuszikák 995, Hátra arc 1005, Anya holnap megesz 1007, A csillagoktól a
napszemüvegig 1008, Pieaugušajiem? 1013, Tarkabarka télünnepet 1015, A nyelv egy kaland
1017, A nagy hal jószívű volt 1019, Nyulat látok 1022, Anya nem ette meg őket 1023,
Szembenézőpont 1025, Már a felét megehetjük 1041, Arany Mikrofon 1048, Szürke vörös
alapon 1049, Egyvalamit a NANDO se tud 1055, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078,
Adrenalin 1097, L mint Alise 1104, Kettős burkolat 1106, És még sokan mások 1122, Megint a
nyuszik 1147, NANDO és feminizmus 1156, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Egy év a szivárvány alatt 1180, Felsőfok 1191, Egy év
és tíz hónap 1192, Meseerdő 1205, Ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy 1216, Jön az Új
Fény 1219, Tündérország 1220, Teljes kör 1223, Balss pavēlnieks 2018 1225, Láttam egy nénit
1244, Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Szent temporális 1255, Pillanat 1261, Arcok 1277,
Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Nem múlt el a nap 1308,
NEMOD–TAKÕL 1310, Folyik az idő 1317, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336,

Döntöttem 1338, Kanyarok 1339, Ateinu girti Džimbas 1340, Három dalról 1342, A gyerekjog
világnézet 2661, Trešo gada galā 3522, Lielais piedzīvojums 3524, Mūziķe 3526, Velniņa 3530
Napóleon → Felmentés Hitlernek 1506, Isten kegyelméből 3328
Napóleon Boulevard → Láng Júlia Dávid 1514
naprendszer → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Galaktikus eposzok 261
naptár → Lagúna 872, Holnap ünnepel az ország 1372, Itt a vége, fizess vagy fuss el véle
1587, Gyűjtögető életmód 3133, A naptár története 1. 3310, A naptár története 2. 3315, A
varázsnaptár 3378
narancs → Igazságot a népnek 1798
Narancsszem → Se sárga, se a miénk 917, A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis
dögök és az átnevelőtábor 2579, A zsiráf nyaka hosszú, a gyereké meg szexi 2916
Narnia → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Nárožný, Petr → Szirénaballada 904
NASA → A hatszögletű mennyország 141
Nase majbutnye → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261
Navarra → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Na végre, itt a nyár! → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Navracsics Tibor → Antik dráma 1709
NCSA Mosaic → Hülyék-e a felhasználók? 3044
NDK → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Ezeréves államiság 1664, Díjtartozás 2425
Ne bántsátok a feketerigót! → Néha kérdeznek nehezeket is 469, A Nagy Hecc 1684
Neckář, Václav → Unom 1030
Nehrebeczky Lujza → Villámcsapás 380
Nekovetics Oszkár → Esküvő, össze 1881
nekrológ → Meghalt a Móni 2910
Nekur nav tik labi kā mājās → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Nemcsák Károly → Bezzeg az én időmben 952, Orbán elment egy öreg nénihez 2020
Nemecsek Ernő → Anne Frank blogja 223
Nemere István → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Esküvő, össze 1881
Nemeskürty István → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Nemes Takách Kata → Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Hangszínorgia 960, Ez borzalmas
2897
német → Így fordul a dalszöveg 305, Átlagos csajok 877, Unom 1030, Nem nehéz? 1058,
Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Németh György → Máglyára Székhelyivel! (Pirítós) 1359
Németh László → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
Németország → Ezeréves államiság 1664
Nemezis → Olvasónapló 425
nemi erőszak → Bölcselem 1852, A teve 1894, Romanski az Antarktiszon 2572, A
gyermekblansírozás természetrajza 2616, Helye: igazgató 2752
Nemo kapitány → Tömegprobléma 526
Nem tehetsz róla, tehetsz ellene → Nem ehetsz kolbászt, tettek ellene 2676, De nem ehetsz
banánt sem 2678, A zsiráf nyaka hosszú, a gyereké meg szexi 2916
Nemzeti dal → Éljen a forradalom 106, Isten kegyelméből 3328
Nemzeti Pedagógus Műhely → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Nemzetközi Gyermekév → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Nekem már van 324
Nenyi → Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, A Nagy Hecc 1684
Neoton Família → Valódi gyöngysorok 985, Szürke vörös alapon 1049
Népesedési Kerekasztal → A kerekasztal és a járulékfizetők 1790
népszavazás → Az Übermensch-gyár 1673, Földindulás 2119
NER → A simarip 134, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617
Nesbit, Edith → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Neskaties pulkstenī → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Pillanat
1261
netadó → Elszámolás 1848, Csak a cilinder 1850
netikett → A spammer fenyegetőzik 1676
Netraucē mani → Eljött a nap 1305
Netscape → Hülyék-e a felhasználók? 3044

Neveletlen hercegnő → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Newman, Paul → Se sárga, se a miénk 917
Newman, Randy → Mazo dziesmas Latvijai 1171
New York Times → Internet az internet előtt 3003
Nézz, láss, kérdezz → Elektromos csellentyűcske 458, Még egy szempont 3174
Nicky → Láng Attila D.: Private 319, Kifutópálya 347, Mindent az ágyból 353, Nekem már
van, de nekik is lesz? 358, Matek 398, Most jön a neheze 431, Az első törvény 464, Egy
darabka történelem pántos naciban 864, Emlékmű a gyógyításnak 908, An bolg 1718, A
trottlababa 2598
Nietzsche, Friedrich → Megjegyzések egy homofóbnak 1952
nigger → Az ő coming outja 1799
Ņikitina, Alīna → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199
Nīlzirdziņš → Szürke vörös alapon 1049
Nimbusz → Vanessológia 306
nimfácskák → Könyvértékelések 395
Ninda → Én nem tettem semmit 544, Senki se 549, Trambulin 558, Az irodalom értéke 560,
Sajnos, hogy el kell búcsúzni? 567, A másik szempont 569, Elkezdtem egy új regényt 670, Egy
részlet a Nindából, karácsonyra 673, Egy részlet a Nindából, születésnapomra 677, Hrdaja
686, Pratítja-szamutpáda 687, Nem írhatom meg a Nindát 688, De meg kell írnom mégiscsak
689, Muéstrame el camino que yo voy 691, Technológia 694, Literature Markup Language
696, Abroncsvilág 699, Limelullí Első Eposza 704, Megtaláltam Silenit 706, Ninda-program
708, Megint megtaláltam Silenit 715, Dzsudihar manténe 717, Komparatív lilunindalógia 720,
Mi az, amit tudunk? 721, Ezért nem halad a Kissy 722, Globalizmus 723, Irodalomjegyzék 727,
Néhány kérdés Nindáról 728, Nem gondoltam volna… 730, Folyamatábra 731, Nindák 732, Nnd- 736, Egydíres 736, Népvezér a családban 737, Érdekes hasonlóság 741, Elveszett egy
egyetem 746, Nyelvek a Nindában 747, Anyarátus 755, Ez csak egy módon derülhet ki 757,
Időzítés 758, Ferdülök 759, Két év Nindával 762, 813 nap 763, Szvabháva 763, Színtrükk 765,
Rakosgatás 766, Itt tartunk 767, Ghola 768, Szavak 769, A következő feladat 774, Ezek nem
lesznek a Nindában 776, Ninda számítógépezik 779, Matematika plusz Grenoble egyenlő
Szúnahaungaur 781, Párbeszéd egy olvasóval 783, Ninda hároméves 786, De tényleg
mekkora? 787, A Ninda félmilliomodik szava 790, Niréka 791, Mérföldkövek 792, Sileni 794,
Mathilda – Ninda 982, Laulupesa 1249, Jégvirág 1252, Pillanat 1261, A sötét oldal
megvilágosodása 1280, Eljött a nap 1305, Nem múlt el a nap 1308, NEMOD–TAKÕL 1310,
Éjszakánként nem alszik 1319, Csobb 1321, Rotaļīgi, de komolyan 1325, Gretonindológia
2102, A gyerekjog világnézet 2661, Áthosz 2844, Remekül eljátszom vele 3205, Címkészet
3213, Mūziķe 3526
Nītiņa, Daina → Unom 1030, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, L mint Alise 1104
Nkosi sikelel’ iAfrika → Himnuszok 1207
Nobel-díj → Kérem a Nobel-díjamat 212, Anne Frank blogja 223, Holokauszttagadás 1580,
Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Curie 3320
Nógrádi Gábor → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi Gábor és mi
többiek 242, Villámcsapás 380, A szinkronrendező felelőssége 2805
Nógrádi Gergely → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi Gábor és
mi többiek 242
Nógrádi Zoltán → Polifília 423, A fördőskurva 1920
Nők a pult mögött → A szinkronrendező felelőssége 2805
Nokavētais reiss → Szürke vörös alapon 1049, Középfokú dārtológia 1199
Nőkért Egyesület → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Nolte, John → Háborúellenes kirohanás 1564
nonkonformista → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Norgaj, Tendzing → Vége a civilizációnak 1699
Norvégia → Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704
Noslēpums → Balss pavēlnieks 2018 1225
Nöstlinger, Christine → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kétlottiológia
270, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
nosztalgia → Retró 3321
Notiņas → És még sokan mások 1122, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A
Gyors 1168, Mazo dziesmas Latvijai 1171

Novák Előd → Esküvő, össze 1881
Novák Henriette → Retró modern adminokkal 1980
Novák, Jan → Egy darabka múlt 2891
Novák Laci → Igazságot a népnek 1798
novella → A keresztapa naplója 87
NOX → An bolg 1718
NSDAP → Holokauszttagadás 1580
NSZK → Díjtartozás 2425
Nullácska a tengeren → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
numerus clausus → Rondák vagyunk 2233
Nutipõlv → Három dalról 1342
NXT-G → Furcsa programnyelvek 2986
Nyakigláb Apó → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
nyelv → Így fordul a dalszöveg 305, Vanessológia 306, Szavak 769, A következő feladat
774, Vegyes mindenféle 823, Realized 828, Szembenézőpont 1025, Unom 1030, A lett bizarr
nyelv 1042, Nem nehéz? 1058, Topmodele 1075, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Anne
Shirleytől Clair doktorig 1194, Ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy 1216, Egyszer két
ördögöcske 1217, Kilencedik csoport 1235, Ábécédé 1278, A künyső parlaton 1296,
Önfeláldozás 1327, Névetimológia 1819, A francia elnök és az ő neve 2734, Svájci fran 2736,
Döbb 2737, Ompoly Smith és Sólyom Williams 2738, Hapaxlegomenon-gyűjtőfesztivál 2742, A
tekintélyelvű nyelvismeret 2743, Hogy készülnek az ábécék? 2757, internesönel maneteri fand
2761, Kolbászok gyilkolnak a Corában 2766, Libaszőrös kéld kalapom, sej 2767, Vitai
Georgia 2772, Azok az egy 2773, Simbwana 2774, Tôi đã cắt xong 2778, Accented English
2790, Kiguglizhatatlan 2795, A paicî tanulsága 2796, Motivace 2809, Nyelv és írás 2827,
Ezért szeretem a Best’s Boardot 2832, Szaknyelven szólva hullámot vetett 2863,
Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962, Módosítok 3188, Betűlezserség 3195, My Android
Keyboard: Kinesa Version 72 3227, Keyboards as Vehicles of Thought 3286, Osztálynapló,
első év – Klases dienasgrāmata, pirmais gads 3510, Klases dienasgrāmata, otrais gads 3513,
Vai es izpelnīju A1 līmeņu? 3514, Trešo gada galā 3522, Pēdējais gads pirms bērnudārzam
3531
nyelvészet → Irodalmi alkotás került megvalósításra 92, Egy bátor úttörő 170, A monetáris
politika szigorodása 194, Könyvértékelések 395, Valami nem stimmel a statisztikával 422,
Elektromos csellentyűcske 458, Nyelvek a Nindában 747, Az ember mindig fölfedez valamit
802, Föllemény 820, A nyelv egy kaland 1017, A nagy hal jószívű volt 1019, Szembenézőpont
1025, Unom 1030, A lett bizarr nyelv 1042, Egy hónapja tanulok lettül 1045, Nem nehéz?
1058, Az angol néha nagyon fáraszt 1073, Topmodele 1075, Halügy 1100, Fuzionál 1101, L
mint Alise 1104, Anyanyelvi szótárakkal 1113, Deklinácia 1178, Az első fordítás lettre 1181,
Felsőfok 1191, Lemaradok 1196, Meg fogok tanulni sakkozni 1198, Haiku 1213, A Rikandában
úsztak 1222, Nincs 1223, Költő, mégiscsak 1236, Lágyan 1272, Kelet-Európa énekelt nyelvei
1285, Nem múlt el a nap 1308, NEMOD–TAKÕL 1310, Csobb 1321, Vēršos pie jums pēc
ieteikumiem 1324, Korojn talán mégse supren? 1397, Emmi mámeg? 1899, Történelmet
alakítok 1991, Honszemét 2064, Az ártatlanság vélelme 2733, Doppióta 2734, A tolatlan kocsi
2735, Svájci fran 2736, Megfontol 2737, Döbb 2737, Kötőjel 2739, Szilárd halmazállapotú
csapadék 2739, Többes a szám 2739, Mondat közepén. Kezdi az új mondatot 2741,
Hálarebegés viharért 2741, Hapaxlegomenon-gyűjtőfesztivál 2742, Vadászik az infláció 2751,
Beszél a rendőr 2752, Helye: igazgató 2752, Ezért nem tudnak a riporterek magyarul 2755,
Számára 2756, Történetírás 2756, Hogy készülnek az ábécék? 2757, Cirkalom 2760,
internesönel maneteri fand 2761, Zápor, zivatar 2762, Terjengészeti bikkfológia 2767,
Forintvacok 2771, Simbwana 2774, És mosolygott rajtam 2777, Olvasni tanulok 2779,
Accented English 2790, A tiltott téma 2792, Kiguglizhatatlan 2795, A paicî tanulsága 2796,
I’ve Invented an Abugida, I’ě Iĕĕĕĕ̀yy ayy Aúııȁ 2800, Nem taszer, csak ópusz 2802, Plusz kilenc
gomb 2802, A szinkronrendező felelőssége 2805, Motivace 2809, Kezdem kapiskálni 2815, Az
ezreddobos dédapa hősiessége 2818, Hogy én mit küzdök ezzel 2819, Nyelvtanulási
tapasztalatok 2820, Mindig belehibázok valamibe 2824, Csalmat 2826, Nyelv és írás 2827,
Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában 2840, Nyelvek a nyelvemen 2842, Fordítás
magyarról magyarra 2844
nyelvhelyesség → Egy bátor úttörő 170, Emmi mámeg? 1899, Nyelvülészeti tudózat 2730,
Levél egy lektornak 2731, Kötőjel 2739, Szilárd halmazállapotú csapadék 2739, Többes a

szám 2739, Kapitány, ámen 2740, Hálarebegés viharért 2741, Vadászik az infláció 2751,
Helye: igazgató 2752, Ezért nem tudnak a riporterek magyarul 2755, Számára 2756, Tegez az
Index és börtönbe kerülök 2770, Forintvacok 2771, Portugália egy város 2869, Kiteszem az
Indexet 2886
Nyelvi babonák → Emmi mámeg? 1899, A fogyatékos Schwarzenegger 2135
nyelvtan → Unom 1030, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Fuzionál 1101, Megint a
nyuszik 1147, Emmi mámeg? 1899, Többes a szám 2739, Tegez az Index és börtönbe kerülök
2770
nyelvtanulás → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
nyelvújítás → Éljen a forradalom 106, Névetimológia 1819, Csalmat 2826
Nyertes Zsuzsa → Bezzeg az én időmben 952
Nyest → Negyvenkettő 1842, Hat érv Isten létezésére 1906
Nyikolajeva, Jaszja → Aliszománia 337
nyilasok → Szebb jövőt, avagy a nyelvi reform 1528, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Nyírő András → Kiteszem az Indexet 2886
Nyirő József → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
nyomda → Láng Attila D.: Private 319, Kiválóság 3385
nyomor → A Paudits-jelenség 912, Bondrentés 1412, Megtilthatják az utcán alvást 1626,
Az Übermensch-gyár 1673, In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Súlyadó 1688, Új
Magyar Himnusz 2012. 1712, Befejeztük 1770, A kerekasztal és a járulékfizetők 1790, Elvették
a közgyógyomat 1839, Gyilkos bevándorlók 1869, Kifizettük az autót 2288
nyomtató → Hülyék-e a felhasználók? 3044
nyugdíj → Az Übermensch-gyár 1673, A kerekasztal és a járulékfizetők 1790
Obama, Barack → Cazzo! 1521, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, A viselkedési roma 1549
Obermaierová, Jaroslava → J + B 574
Obiang, Teodoro → Polifília 423
occitán → Döbb 2737
Ódinn → Gyilkos bevándorlók 1869
Odlyzko, Andrew M. → És sose fogjuk megtudni 3388
OEP → Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339
Ogļezņevs, Marats → Nem nehéz? 1058, És még sokan mások 1122
Ögödej → Isten kegyelméből 3328
ógörög → Kötelező 557
Ojavere, Ella → Pillanat 1261
oktatás → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Marianne, Marianne, Marianne! 369,
Kötelező 557, Hógömb 565, Evolúció 814, Okos tanarak 1407, Quick Bölcsi 1.0 1407, A
dirivel nem csinálják 1446, Sulibüfé 1468, Mentoros lehelet 1470, Névetimológia 1819,
Negyvenkettő 1842, A szokásos habosított takony 1961, Manné, a zig 2055, Az Emné Esilonák
2604, Fogas kérdés 2609, Fanni 2726, Egy darabka múlt 2891, Közönyös gyerekek 3385
oktatásügy → Spanyolviaszk 417
október 23-a → Holnap ünnepel az ország 1372
Olaf → Éneklő Olaf és szintiző Vanessa 449
Olas → Anya holnap megesz 1007
Olaszország → Ezeréves államiság 1664, Izomsorvadás 2274
Oldfield, Mike → A hatszögletű mennyország 141, Szürke vörös alapon 1049
olimpia → Beperelem Londont 1444, Aranyos 2000, Olimpiai eszme 2002, Politikai
érdeklődés 2014, Rondák vagyunk 2233
Oliva, Jiří → J + B 574
Oliva, Jirka → J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820
Oliva, Luboš → Kérdések és válaszok 468, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki
kislányokban utazik 650, Drzá?! 665
Olivaw, R. Daneel → Galaktikus eposzok 261, Olvasónapló 425, Egy darabka történelem
pántos naciban 864
Olivier, Laurence → A nyári vihar 875
Olivier, Sir Laurence → Alaktan 219, Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Olivová, Helena → J + B 574, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820
Olsen, Ashley → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Gombolyag 428, Ezt

néztük karácsonykor 1. 846, Római ikervakáció 853, A nyári vihar 875
Olsen, Mary-Kate → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Gombolyag 428,
Ezt néztük karácsonykor 1. 846, Római ikervakáció 853, A nyári vihar 875
Oltári nő → Oltári, baszd meg 1689
öltözködés → Kétlottiológia 270
Omega → Kislánytörténet 349, Szürke vörös alapon 1049
Omniglot → I’ve Invented an Abugida, I’ě Iĕĕĕĕ̀yy ayy Aúııȁ 2800
O’Neill, Eugene Gladstone → Mindenki kussol, mindenki fél 1737
One Way or Another → Varavīksnes 991
Önkéntes Batta → A Paudits-jelenség 912
Önkéntesek → NEMOD–TAKÕL 1310
önkielégítés → Tiszta férfiúság 1821
önkormányzat → Bizzzz 97, Felszólítás 2338
On My Way → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Ontario → Road from Avonlea 329
Ootsing, Maris → Laulupesa 1249, Jégvirág 1252
operációs rendszer → Hülyék-e a felhasználók? 3044
operatőr → Két patinás tradíció 855
Ópusztaszer → Talán kefélni még szabad lesz 1652
Órarend randevúval → Kétlottiológia 270, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Oravecz Paula → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Orbán Gáspár → A hercengő 1861
Orbán Ottó → Csalmat 2826
Orbán Ráhel → Csak a cilinder 1850, A hercengő 1861
Orbán, VIII. → Fasizmus a brit kormányban 1712
Orbán Viktor → Bizzzz 97, Éljen a forradalom 106, A csodaszer 147, Világosítsd föl 195,
Polifília 423, Etimológia 798, Se sárga, se a miénk 917, A környezetszennyezés egyetlen
haszna 1351, Gyurcsány Hitler, Orbán világít, állat a polgár 1355, A szósz 1357, Máglyára
Székhelyivel! (Pirítós) 1359, Seggel Európába (Pirítós) 1360, A különbejáratú politikus 1381,
Demagógiai gyorstalpaló 1392, Büntetésvégrehajtás 1522, Képzelt interjú a Fidesszel 1531,
Orbán Viktor építészmérnök 1539, A nemzet rántottája 1540, Indítson Ön is szavazatgyárat!
1547, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553, Választási reklámgyerekek 1576,
Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Kormányzati megfigyelők a
Facebookon 1620, Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627,
Orbán mégiscsak náci 1631, Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Szent Pál
levele a magyarokhoz 1642, Kivételes emberek kora 1645, Méltóságos köztársaság 1649,
Talán kefélni még szabad lesz 1652, Nullásliszt 1657, Az Übermensch-gyár 1673, In
memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, A Nagy Hecc 1684, Oltári, baszd meg 1689,
Zászlótervezet 1694, Malév, de holnap már nem 1711, Nemzetközi kereskedelmi felmérés 1717,
Tiltakozás 1769, Befejeztük 1770, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Igazságot a
népnek 1798, El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Elszámolás 1848, Csak a
cilinder 1850, Bölcselem 1852, A nemzet sporttolója 1854, Nervégia 1857, A hercengő 1861,
Eposz 1865, Esküvő, össze 1881, Igenis jobban teljesít 1894, Emmi mámeg? 1899, Szatír a
kormány 1903, A fördőskurva 1920, Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, A nemzet
hangja, ha hamis is 1933, Születésnapi köszöntő Orbán Viktornak 1946, Exkluzív interjú Björn
úrral 1947, Meghalt Pozsgay Imre 1977, Orbán elment egy öreg nénihez 2020, Megverték a
gyerekemet 2044, Politikai menedékjog 2051, A koronavírus megfékezésének módjai 2068,
Ördög 2075, Szín 2076, Egy vers és háttere 2087, Lecseszés 2089, Kapjatok már az
agyatokhoz 2114, Egyébként magasról leszarom az ukrán elnököt 2120, Orbán Viktor
szexuális kicsapongásai 2885
ördög → Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129, Mennyi legyen 18-szor 37? 1643, Tiszta
férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Ördög 2075
Oreo sütemény → Kétlottiológia 270
Organa, Leia → A valós probléma a valóság problémája 312, Road from Avonlea 329,
Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Orloj → Hülyék-e a felhasználók? 3044
örmény → Feltörhetetlen jelszavak 3095
örmény holokauszt → Holokauszttagadás 1580

Öröklét Őrzője → Galaktikus eposzok 261
Örömóda → Himnuszok 1207
orosz → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Nem nehéz? 1058, Topmodele 1075, Himn
gyitej Ukrajini 1294, Kezdem kapiskálni 2815, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820,
Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962
oroszlán → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Oroszország → Ukrajna megtámadása 2112, A háború vége 2113
Oroszország himnusza → Himnuszok 1207
országgyűlés → Éljen a forradalom 106, Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Választási
reklámgyerekek 1576, Holokauszttagadás 1580, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás
2.0 1617, Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621, Ha én vezetem az országot, minek a
parlament? 1633, Méltóságos köztársaság 1649, Talán kefélni még szabad lesz 1652, In
memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682
Országos Mentőszolgálat → De mi az a KDM? 2285
Ortega, Daniel → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Ortiz Rocasolano, Letizia → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
ortodoxok → Mennyi legyen 18-szor 37? 1643
ORTT → Rondák vagyunk 2233, Por no! 2851, A dühös tévénéző kiáltványa 2852,
Összeomlik régi világunk 2870
Ortutay Gyula → Emmi mámeg? 1899
Orubs, Artis → Pillanat 1261
Örülünk, Vincent? → Az ő coming outja 1799
orvos → Aktív eutanázia 1741, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Rehab Zrt., avagy a
rétestészta 2339
Orvos Mihály → Bagaméri sértődik 1378
Oscar-díj → Kétlottiológia 270, A nyári vihar 875, A Narancsszem-botrány 921
Osis, Reinis → És még sokan mások 1122
’O sole mio → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Összekevert újságcikkek → Isten veled, Emőke, drágám 3454
őstörténet → A beszéd célja 2476
Ostrożna, Karolina → A Narancsszem-botrány 921
Oświęcim → Gondozott pázsit, gyerekjátékok 2110
Oszama bin Laden → Kedves Harrach Péter úr! 1714
OSZK → Internet az internet előtt 3003
oszmánja ábécé → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Osztrák–Magyar Monarchia → Ezeréves államiság 1664, Esküvő, össze 1881, Isten
kegyelméből 3328
Öszvér → Galaktikus eposzok 261
Ötig ráérünk → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Ötösfogat → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
OTP → Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420, Így is lehetne 2213,
Összefoglaló a nagyáruházról 2214, Ítélet rövidítve 2240, Tisztelt Bíróság! 2242, Kártérítési
követelés 2406, Túltájékoztatnak 2432, Meggazdagodtam 2460, Tisztelt OTP! 2473, Tisztelt
OTP! 2. 2474, A beszéd célja 2476, Procedúra 2532, Nulla 2540, Egyébként 2566
Ottalvós buli → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
otthonszülés → Emberáldozat 1413, A Bátorságért Érdemmikrofon 1570, Otthonbaba 2232
Ovális iroda → Katasztrófafilm 854
Óvári Lajos → Bob herceg 874
Ovizsaru → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
óvoda → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
óvszer → Nix dugni, házasodni 1352, Ingyenes Óvszerek Pártja 1520, Az ő coming outja
1799, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Oxygen Wellness Kft. → Oxigén Wellness Kft. 2303
őz → Bosszúfelhívás 2912
Óz, a csodák csodája → Vár terád a sárga vonal, ha Volán honába mész! 2357
Oz, Ámosz → Tiszta férfiúság 1821
Őze Lajos → Bezzeg az én időmben 952, Fóbiák 1605
Ozereckovszkaja, Olga → Gombolyag 428

Ozols → Trešo gada galā 3522
Ozols, Klāvs → Éjszakánként nem alszik 1319
Pacuha → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Pacziga Mónika → Hangszínorgia 960
Paczolay Péter → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Padisák Mihály → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Tau bácsi, HAL és az
iPhone 250, Meghalt Padisák Mihály 388, A Kissy célja 418, Rendrakás az ifjúsági
irodalomban 434, Lehetek gyerekkoromban igazi művész? 534, Én nem tettem semmit 544, J +
B 574, Aki kislányokban utazik 650, A palmtekercs 2932, Ne legyen igazuk 3157
Páger Antal → Ezt néztük karácsonykor 2. 850, A Black Rose vár titka 867, Bob herceg
874, Kivételes emberek kora 1645
paicî → A paicî tanulsága 2796
Pajtás → Elektromos csellentyűcske 458
Pakisztán → Nincsen fasza, öljük meg 1506
Paksi József → Meghalt Pozsgay Imre 1977
palesztin → A behelyettesítősdi 1609
Pálffy István → Korona 1764
Palffy, Luise → Kétlottiológia 270, Marianne, Marianne, Marianne! 369
Palfy, Charlotte → Kétlottiológia 270
Pálinkás Norbert → Imádtam a filmforgatást 971
Pallasz Athéné → Kislánytörténet 349
Palm → Korojn talán mégse supren? 1397, Vége a civilizációnak 1699, A palmtekercs
2932, Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962, Csak ülök és programozok 2981, Élet a Palm
után? 3017, A Hatszögletű Billentyűzet 3100, Több Android, kevesebb PC? 3143, Keyboards
as Vehicles of Thought 3286
palmtop → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Palm TX → A palmtekercs 2932
Pálok Sándor → Filmajánló gyerekeknek 926
Pálos György → Hangszínorgia 960, Egy darabka múlt 2891
Palver, Preem → Galaktikus eposzok 261
Pánikszoba → Két patinás tradíció 855, Ezt néztem karácsonykor 955
Pannon GSM → Tisztelt Ügyfelünk! Haggyommá minket békibe! 2419
Pannonline → Tisztelt Ügyfelünk! Haggyommá minket békibe! 2419
Panoráma → És mosolygott rajtam 2777, Retró 3321
Pán Péter → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
pantomim → Csepke és a kis kétéltűek 839, Egész testetekkel uralnotok kell 1189
pap → Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
pápa → Undi, hitetlen apostolok 1630, Gyilkos bevándorlók 1869, Nincs tovább 2019, Isten
kegyelméből 3328
Papagailis → Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168
Papaoutai → Remélem, Marta apja jól van 1319
Papert, Seymour → Fanni 2726
Papp István → Unom 1030, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Papp János → Bezzeg az én időmben 952
Papp László → Nullásliszt 1657, A Facebook mint válóok 1662
Parabola → Ne legyen igazuk 3157
paradicsom → Gyilkos bevándorlók 1869
paragrafus → A spammer fenyegetőzik 1676
paranoia → Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620
Parászka Boróka → Rádióbeszélgetés 2596
párbaj → Tiszta férfiúság 1821
Párhuzamos történetek → A Ninda félmilliomodik szava 790
Párizs → Világok harca tizenhárom változatban 94, De csak kell valami cicó 376
párkeresés → Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411, Társkeresés a neten 3414,
Fokozatok 3434, Indokok 3436, Tényleg, miért is 3438, Sikerterv 3439, Társkeresési tanácsok
hölgyeknek 3447, Isten veled, Emőke, drágám 3454, Szerelem, irodalom 3456, Cronos 3470,
Társastér 3485, Mégse mégse 3486, Gyönyörű romantikus mese 3495
Parker, Hallie → Kétlottiológia 270

Parker, Nick → Kétlottiológia 270
Parkinson, Cecil Northcote → Az Úrnak szent napja 1451, Vezérlajosi lehurrogatívusz
2251, Szolgáltatói hivatal 2440, Az utcanézők és a privácok 3028
parkolás → Rendőr vagyok, hajbókolj 1452, Csaltrum 1454, Mozgássérült magas autóban
2233, Matrica 2247, Hamisítják az okirat 2263, Kocsik értéke 2267, Kocsik értéke 2. 2268,
Parkolókártya egyenlő csalás 2282, Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329
parkolási önhatóság → Diszkriminálják a lassú járású autósokat 1349, Rendőr vagyok,
hajbókolj 1452, Csaltrum 1454, Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169, Hamisítják az okirat
2263
Parks, Alexander → Holnap ünnepel az ország 1372
parlament → A környezetszennyezés egyetlen haszna 1351
Pärnamäe, Kristiin → A frizura 1260
Parnell, Thomas → Mint a fekete szurok 3375
paródia → Változatok Süsüre 101, Elektromos csellentyűcske 458, Szegény Ihos József
2867
Parragh Imre → Isten kegyelméből 3328
párthus → Isten kegyelméből 3328
Pasaule, pasaulīt → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Pastýřová, Lenka → J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Mindig belehibázok valamibe
2824
Pasveikinkit vieni kitus → Önfeláldozás 1327
Pásztor Tibor → Demagógiai gyorstalpaló 1392
Patch Adams → De mi az a KDM? 2285
Patkós Irma → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Patmalniece, Šarlote → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Pató Pál → Választási reklámgyerekek 1576
Patria szálló → Én is tanköteles vagyok 641
Paudits Béla → A Black Rose vár titka 867, A Paudits-jelenség 912, Bezzeg az én időmben
952
Pauling, Linus → Curie 3320
Pauls, Raimonds → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Balss
pavēlnieks 2018 1225, Eljött a nap 1305, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Pávek, Josef → J + B 574
Paypal → Akadálypálya 2524, Az ugráncsok 3177
PCI → Hülyék-e a felhasználók? 3044
PDA → A palmtekercs 2932
Pécsi Ildikó → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960, Egy darabka múlt 2891
Pécsi Sándor → Egy darabka múlt 2891
pedagógus → Mentoros lehelet 1470, Keszei 1733
pedofil → Vanessológia 306, Könyvértékelések 395, A Kissy célja 418, Polifília 423,
Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, A Narancsszem-botrány 921, Pisilő, jogilag 1508, Az
egészséges családmodell 1541, Pont iksziksziksz 1573, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Kérés
homofóbokhoz 1765, Tiltakozás 1769, Az ő coming outja 1799, Tiszta férfiúság 1821, Gyilkos
bevándorlók 1869, Szatír a kormány 1903, Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992, A
két legocsmányabb dolog 2018, Nincs tovább 2019, Kisdarázs 2571, Mr. Lotery 2574, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Száz történet gyerekmolesztálásról 2591,
Rádióbeszélgetés 2596, A trottlababa 2598, Verecke 2608, Luca hasznos tippjei 2610, A
gyermekblansírozás természetrajza 2616, Tévhitek a pedofíliáról 2645, Hogy lesz valaki
pedofil? 2655, Keresztény Aszexuális Pedofília Szindróma 2657, A gyerekjog világnézet 2661,
Nem kérek engedélyt barátkozni 2668, Gyerekpornó darabja huszonnyolc forint 2675, Nem
ehetsz kolbászt, tettek ellene 2676, Mindig belehibázok valamibe 2824, A zsiráf nyaka hosszú,
a gyereké meg szexi 2916, Kovácsné született Tamagocsi Matild 3001, Isten kegyelméből 3328
Pelagius → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Pelėda → Bagoly litván módra 1315
Pelikán József → Esküvő, össze 1881
Pelo → Negyvenkettő 1842
Pelorat, Janov → Ninda számítógépezik 779
Penny → Tisztelt Penny! 2228, Elsőség 2423

Pentium → Hülyék-e a felhasználók? 3044
pénz → Díjtartozás 2425
Pepin → Rozmaringok 966
Pepys, Samuel → Vége a civilizációnak 1699
per → Láng Attila D.: Private 319, A spammer fenyegetőzik 1676
Perényi Zsigmond → Meghalt Pozsgay Imre 1977
periódusos rendszer → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Persson, „Notch” Markus → A hercengő 1861
Pert, Sofia → Ábécédé 1278, Kanyarok 1339
Pesci, Joe → Két patinás tradíció 855
Petényi Katalin → A Black Rose vár titka 867
Péter Rózsa → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Középfokú dārtológia 1199,
Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, Talán kefélni még szabad lesz 1652, És sose fogjuk
megtudni 3388
Peters, Jānis → És még sokan mások 1122
Péter Szabó Szilvia → An bolg 1718
Pethes Ferenc → Egy darabka múlt 2891
petíció → A Narancsszem-botrány 921, Fasizmus a brit kormányban 1712, A pedofilok, a
kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Petőfi Irodalmi Múzeum → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Petőfi Kör → Éljen a forradalom 106
Petőfi Sándor → Irodalmi alkotás került megvalósításra 92, Éljen a forradalom 106, Há
klasszikusok, vazzátok meg 231, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Holnap
ünnepel az ország 1372, A különbejáratú politikus 1381, Fóbiák 1605, Névetimológia 1819,
Egy darabka múlt 2891, Isten kegyelméből 3328
PetPunk → Ábécédé 1278
Petra → Tháwra 1679
Petrarca, Francesco → Díjtartozás 2425
Petrocelli → Tömegprobléma 526
Pet Rock → A trottlababa 2598
Petrov, Jevgenyij → Hipp-hopp, Woock is coming 835
Péva Ibolya → Egy darabka múlt 2891
PGP → De csak kell valami cicó 376
Phoenix, Meredith → Mr. Lotery 2574
Phoenix, Simon → Holokauszttagadás 1580, A kopók puskái 2775
PHP → Csak ülök és programozok 2981, If you want 3098, Címkészet 3213
Phrala Sam → Ez a cikk nem róla szól 1094
piacgazdaság → Semmi gáz 2370, Azt meg kell téríteni 2428
Piaci Légy → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Piaf, Edith → Láttam egy nénit 1244, Meghalt Pozsgay Imre 1977
Picardo, Robert → Filmekről kiábrándítóan 980
pidgin → Nem nehéz? 1058
Pie Dieviņa gari galdi → Pillanat 1261
Pienākumi → Rokas 1154
Pienvedēja piedzīvojumi → Balss pavēlnieks 2018 1225
Piet → Furcsa programnyelvek 2986
Piezvani man → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Pike, Billie → Vanessológia 306
Pilhál György → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Pilvax → Éljen a forradalom 106
Pink Visual → Rózsaszín zsarolás 1640
Pintér Sándor → Pintér Sándor nagy igazsága 1613, Gyere dugni, bácsi 1671
Pintér Tímea → Pintér Tímea 2250, Pintér Tímea 2. 2250, Az utolsó magyar lovag 2264
Piper, H. Beam → Érdekes hasonlóság 741
Pircsi → Muzeális fejek (Pirítós) 2192
piréz → Antipirin 1390, Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420,
Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251
Pirítós → Máglyára Székhelyivel! (Pirítós) 1359, Seggel Európába (Pirítós) 1360, Muzeális

fejek (Pirítós) 2192, Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Piroska és a farkas → Zanzamesék 126, Megfigyelés 951, Tévhitek a pedofíliáról 2645
Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány → De mi az a KDM? 2285
Pirx kalandjai → Cementezek 222
Pitagórász → És sose fogjuk megtudni 3388
Pixmania → Kérelem 2418
Planetata na decata → Határok, azmiaz? 1273
Planetata na decsata → Himn gyitej Ukrajini 1294
plátói szerelem → J + B 574, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Pļavas ķemmēšana → Varavīksnes 991
Playstation 2 → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Plichta, Dimitrij → Egy darabka múlt 2891
plot hole → Kétlottiológia 270
Plūdonis, Vilis → Megint a nyuszik 1147
Podmaniczki, Járdén → Gombolyag 428
Podvinska, Danute → Szürke vörös alapon 1049, És még sokan mások 1122
Pogány Judit → Isten kegyelméből 3328
Pogány Margit → Egy darabka múlt 2891
Pogiņa, Terēze Anna → Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes 991, Nyuszikák 995,
Hátra arc 1005, A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Szembenézőpont 1025, Egyvalamit a
NANDO se tud 1055, Adrenalin 1097, És még sokan mások 1122, A valkai vonat 1158,
Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Meseerdő 1205, Teljes kör
1223, Pillanat 1261, Arcok 1277, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Eljött a nap
1305, Folyik az idő 1317, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336, Döntöttem 1338
póker → Rejtély 2685
Polák, Jindřich → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Polański, Roman → A Narancsszem-botrány 921, Romanski az Antarktiszon 2572, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, A gyermekblansírozás természetrajza 2616,
Tévhitek a pedofíliáról 2645
polgármester → Bizzzz 97, A duplamuki 1412, Orbán mégiscsak náci 1631, A fördőskurva
1920
poliamória → Szerelem, irodalom 3456
politika → Világok harca tizenhárom változatban 94, Bizzzz 97, A magyar King Kong 99,
Éljen a forradalom 106, Kocogás a világ körül 114, Tisztelt Főbugyorvezetőség! 129,
Viccelnek! 133, A simarip 134, A csodaszer 147, A kulcs 153, Intelligencia 168, A gőzkutya
173, A lambér modell 180, A miraklícium 186, A csummasztott mönyörke 189, Világosítsd föl
195, Sorszellem 205, Korrupt leszek 230, Szösszenetek, betegen 247, Mindent az ágyból 353,
Polifília 423, Soha még 467, Panta rhei 471, Amikor az admin rágalmaz 477, Kötelező 557,
Népvezér a családban 737, Az ábécé fontossága 802, Modern idők 820, Vegyes mindenféle
823, Szerény javaslat 972, Megint kettős állampolgárok 1346, Politikai ötlet 1348, Vanitatum
vanitas 1349, Emberi jogok 1350, A környezetszennyezés egyetlen haszna 1351, Nix dugni,
házasodni 1352, Kerényi Imre 1352, Tényleg kell a kettős állampolgárság 1353, Méltóság
1355, Gyurcsány Hitler, Orbán világít, állat a polgár 1355, A szósz 1357, Miniszteres
történetek 1357, Máglyára Székhelyivel! (Pirítós) 1359, Seggel Európába (Pirítós) 1360,
Szakavatott hozzáértők (Pirítós) 1366, Államreform-javaslat 1368, Tehénfar és lósegg az
egyetemes kultúrtörténetben 1369, Munkakör 1371, A magyarok Amerikában 1377, Nyílt levél
az államkincstárnak 1378, Bagaméri sértődik 1378, A különbejáratú politikus 1381,
Gyógyszerelem 1386, Tiltsuk be az amerikai zászlót 1387, Antipirin 1390, A legéberebb
magyar 1391, A nagy kérdés 1391, Demagógiai gyorstalpaló 1392, Korojn talán mégse
supren? 1397, Tiltsák be a cukrot! 1406, Sztrájktörőtanfolyam 1408, Főpap 451 °F 1409,
Zokogásban fogok kitörni 1411, A duplamuki 1412, Bondrentés 1412, Emberáldozat 1413, A
politikusképződés folyamata 1415, Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420,
Ronda, lopó vezetők 1430, Kivéve a gyevi papot 1431, Reform 1433, Allahpisztoly 1438, Még
egy feddhetetlen úriember 1438, Csak 19-ig tudunk számolni 1439, Honfiak és honcsajok 1441,
Riporter, miniszter 1442, Nem kár a fogyaték 1443, Beperelem Londont 1444, Nem ember,
csak nő 1445, A dirivel nem csinálják 1446, A gárda, a gá-ár-da 1447, Állovagok 1450, Az
Úrnak szent napja 1451, Rendőr vagyok, hajbókolj 1452, Melegfelvonulás 1455, Buziiik,
jézusmária, buziiiik! 1456, Vallásos érzületű emberek 1458, Kussland 1458, Ezért utálom a

sportot 1461, Apropó sportutálat 1463, Öljük meg a Vöröskereszt 1465, Róming 1466,
Dögkeselyű 1467, Kegyet gyakorol a cég 1467, Sulibüfé 1468, jíd-htussoK, avagy Kossuth-díj
vissza 1469, Dorina 1470, Mentoros lehelet 1470, A véletlen nácik 1482, A Szent Frizsider
1484, Nácizmus a rovásukon 1484, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Felmentés Hitlernek
1506, Pisilő, jogilag 1508, Nincs megkülönböztetés 1510, Szavaz a nép 1511, A tökély csúcsa
1511, Megoperálják a sportolót 1512, Most már nyugodt vagyok 1513, Láng Júlia Dávid 1514,
Családjogként nem 1514, Kamatyolunk 1517, Bevallanánk 1518, Sok kicsi sokra megy 1519,
Megoldás 1519, Ingyenes Óvszerek Pártja 1520, Cazzo! 1521, Csorna, de tud is 1522,
Büntetésvégrehajtás 1522, Képviselői költségtérítés 1523, Vagyonadó 1525, Morvai Kukkina
1527, Szebb jövőt, avagy a nyelvi reform 1528, Havibaj az ovibaj 1530, Képzelt interjú a
Fidesszel 1531, Szállóige 1531, Működésben a szlovák nyelvtörvény 1535, Szex, Allah
irgalmazzon tőle 1537, A Civil Gárda 1538, Orbán Viktor építészmérnök 1539, A nemzet
rántottája 1540, Az egészséges családmodell 1541, Tiszaeszlár, molnároszkár 1543, Indítson
Ön is szavazatgyárat! 1547, A világuralom álma 1548, Az alkotmány mellett elaludni nem
lehet 1553, Vers Szepessy Zsoltról 1557, Arbeit macht frei 1561, Háborúellenes kirohanás
1564, Genezis 1565, Adóreform 1566, Kampány 1567, Az azték–magyar nyelvrokonság 1569,
A Bátorságért Érdemmikrofon 1570, Népszaporítószerv 1571, Hu Csin-tao mikroblogja 1572,
Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Választási reklámgyerekek 1576, Eine gute Propaganda zu
machen 1579, Holokauszttagadás 1580, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Vaivorykštė 1592,
Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, A nők jövője Szaúd-Arábiában 1594, Kovácsné Józsi 1595,
Egy a zászlónk 1597, Zászlókat a tarisznyákba 1597, Árjasági okiratok 1600, Fóbiák 1605,
Szopás 1608, A behelyettesítősdi 1609, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság 1612, Pintér
Sándor nagy igazsága 1613, Jóhanna és Jónína 1614, Szimbólum vagy, fölgyújtalak 1616,
Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Kormányzati megfigyelők a
Facebookon 1620, Röf-röf, tisztelt képviselőtársaim 1621, …
ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Megtilthatják az utcán alvást 1626,
Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Politika és hőmérséklet 1630, Orbán mégiscsak náci 1631,
Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Rózsaszín zsarolás 1640, Szent Pál
levele a magyarokhoz 1642, Mennyi legyen 18-szor 37? 1643, Kivételes emberek kora 1645,
Méltóságos köztársaság 1649, Talán kefélni még szabad lesz 1652, Hurka sörrel 1654, Ha
lenne egy kis gyerekpornóm 1655, Nullásliszt 1657, Szilveszter helyett 1659, Schmitt Pál
miniszoknyában 1660, Ezeréves államiság 1664, Gyere dugni, bácsi 1671, Az Übermenschgyár 1673, Tháwra 1679, In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, A Nagy Hecc 1684,
Súlyadó 1688, Oltári, baszd meg 1689, Magyarságtudat-erősítés labirintussal 1691,
Zászlótervezet 1694, Vége a civilizációnak 1699, Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704,
Antik dráma 1709, Malév, de holnap már nem 1711, Új Magyar Himnusz 2012. 1712,
Fasizmus a brit kormányban 1712, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Nemzetközi kereskedelmi
felmérés 1717, Elnézést 1727, Állatkert 1727, Keszei 1733, Polgárörök 1735, Mindenki kussol,
mindenki fél 1737, Miheztartás végett 1741, Aktív eutanázia 1741, Korona 1764, Kérés
homofóbokhoz 1765, Mellvágó 1767, Gombaszósz 1768, Tiltakozás 1769, Befejeztük 1770,
Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és antifóbok
1783, Nem lopnak autót, csak fenyegetnek vele 1785, Ne csetelj hulvával 1788, A kerekasztal
és a járulékfizetők 1790, Geyser és Weier? 1796, Igazságot a népnek 1798, Az ő coming outja
1799, Névetimológia 1819, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832,
Elvették a közgyógyomat 1839, El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839,
Negyvenkettő 1842, A vízkísérlet 1845, Elszámolás 1848, Csak a cilinder 1850, Bölcselem
1852, Népességstatisztika 1852, A nemzet sporttolója 1854, Nervégia 1857, Hétvégén bezárva
1860, A hercengő 1861, Eposz 1865, Gyilkos bevándorlók 1869, Ácsi, rendőrök 1880, Igenis
jobban teljesít 1894, A teve 1894, Emmi mámeg? 1899, Szatír a kormány 1903, A fördőskurva
1920, Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, A nemzet hangja, ha hamis is 1933,
Megvannak az új szabályok 1936, Kerékkötők 1939, Ítéletnap 1940, A népharag 1942, Beirt
1943, Születésnapi köszöntő Orbán Viktornak 1946, Exkluzív interjú Björn úrral 1947,
Kiradírozták a térképet 1955, Nem nézek tévét többet 1959, A szokásos habosított takony 1961,
Meghalt Pozsgay Imre 1977, Élő klasszikusok 1989, Széljegyzet Kiss Lászlóhoz 1989,
Történelmet alakítok 1991, Gyorshír 1997, És ha betiltanánk a politikát? 1998, Munkaerőpiaci felmérés 2004, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Politikai érdeklődés 2014, Orbán elment
egy öreg nénihez 2020, Éljen 2021, A migránsok képtelenek alkalmazkodni 2023, Szüjjémá
2023, Hannibál nem volt portás 2027, Egy mondat a baromságról 2030, Abortuszellenes

kampányom 2031, Óvodások vagyunk 2034, Egy titkos dosszié 2037, A hajléktalanság
megoldása állami feladat 2038, Kaptunk egy kisbabát 2040, Gyűlölet 2041, Miért nem jár
testőrök nélkül az utcán? 2042, Vezetéstan 2042, Megverték a gyerekemet 2044,
Konyhaművészet 2046, Terített betli 2047, Tituszjáték 2048, Politikai menedékjog 2051,
Lábrázó 2056, Fázom 2057, Haaparanta 2057, Ha az üzlet úgy működne, mint a politika 2058,
Kaptunk egy tizennégy évest 2061, Honszemét 2064, Székely vicc 2065, A koronavírus
megfékezésének módjai 2068, Andy Shepherd hibája volt 2069, Talán velem van a baj 2070,
Ördög 2075, Fű alatt 2075, Szín 2076, Falusi turizmus 2083, Egy politikus pályája 2085, Ki
mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086, Egy vers és háttere 2087, Angolul 2088,
Szivárványos kérdések 2089, Átváltozás 2092, Lépcsőzet 2093, A Nagyi utálta Kóbor Jánost
2094, Dicsőséges nagyurak 2099, Politikai világképünk aktuális kérdéseiről 2103, A pénzügyi
zseni 2106, Blúz van rajtuk 2107, Életjáradék 2112, Ukrajna megtámadása 2112, A háború
vége 2113, Migráncsosok 2114, Nem értenek egyet a minimálbérrel 2132,
Alkotmánymentesítés (Pirítós) 2149, Kisdarázs 2571, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579, Az Emné Esilonák 2604, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, A
kampány etimológiája 2731, A francia elnök és az ő neve 2734, Helye: igazgató 2752, Ezért
nem tudnak a riporterek magyarul 2755, Kiteszem az Indexet 2886
polka → Ieva csak táncolni akart 990
Polley, Sarah → Vanessológia 306, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Minden idők
legjobb gyerekalakításai 885, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194
Pollyanna → Kétlottiológia 270
Polónyi Gyöngyi → Bezzeg az én időmben 952
Pol Pot → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
Pöltenberg Ernő → Éljen a forradalom 106
Pomezanski György → Kötélház (Pirítós) 2166
Pompei → És ha kitör a Vesuvius? 830
Pom-pom → Tésztagolyó 867
Ponette → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Pongó művész úr → A tévémaci nem halt meg 2861
Pongrácz István → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Popper Péter → Egy darabka múlt 2891
Poppins, Mary → Kislánytörténet 349, Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Poppy → Balss pavēlnieks 2018 1225
Porilaul → Csobb 1321
pornó → Pont iksziksziksz 1573, Kovácsné Józsi 1595, Rózsaszín zsarolás 1640, Ha lenne
egy kis gyerekpornóm 1655, Tiltakozás 1769, Por no! 2851
Porter, Alisan → Kétlottiológia 270
Portman, Natalie → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, A Narancsszem-botrány
921, Mathilda – Ninda 982, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
portugál → Motivace 2809
Portugália → Ezeréves államiság 1664
Pósfa → Tamás és az aranyos Pósfa 2229, A pósfai tevenyergek 2230
Posta → Postássztrájk 2427
Potter, Harry → Vanessológia 306, A valós probléma a valóság problémája 312,
Aliszománia 337, Kislánytörténet 349, Matek 398, Ezt néztem karácsonykor 955, Hogy kellene
nyelvet tanítani? 1078, Gyilkos bevándorlók 1869, Ez borzalmas 2897
Pöttyös könyvek → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Povejš, Filip → J + B 574, Aki kislányokban utazik 650
Povejšová, Alice → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650,
Rozmaringok 966
Povejšová, Jitka → Gombolyag 428, Apaság 523, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641,
Aki kislányokban utazik 650, Drzá?! 665, Szabálytalan gyöngyszem 958, Rozmaringok 966,
Teljes kör 1223, A szinkronrendező felelőssége 2805, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820,
Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411
Pozsgay Imre → Meghalt Pozsgay Imre 1977
Prága → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Szirénaballada 904
Pravňanská, Zuzana → Aliszománia 337, J + B 574, Аллея имени Барчы Грудиновой
658, Nyelvtanulási tapasztalatok 2820

Preissová, Jana → J + B 574, Rozmaringok 966
Preiss, Viktor → Rozmaringok 966
Přemysl → Ezeréves államiság 1664
prepubertás → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Presidance → Szilveszter helyett 1659
Pressburger, Emeric → Kétlottiológia 270
Presser Gábor → Nullásliszt 1657
Pretty Baby → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Priecīgus Ziemassvētkus → Anyanyelvi szótárakkal 1113
Priedēna, Karlīna → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
Priedkalne, Kristīne → Balss pavēlnieks 2018 1225
Priekšnojauta → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Přiklopil, Wolfgang → Könyvértékelések 395, A gyermekblansírozás természetrajza 2616,
Tévhitek a pedofíliáról 2645
Prikrasznoje daljóka → Aliszománia 337
Prileszky Csilla → Megfejtettem az Ezeregyéjszakát 260
Princ, a katona → Egy darabka múlt 2891
Prince Edward-sziget → Road from Avonlea 329
Princesīte un trubadūrs → És még sokan mások 1122
Printker → Összefoglaló a nagyáruházról 2214
Pritchard, J. Evans → Aki kislányokban utazik 650, Se sárga, se a miénk 917
privacy → Az utcanézők és a privácok 3028, Kibasznyikok és kibasznyicák 3182
processzor → Hülyék-e a felhasználók? 3044
próféta → Gyilkos bevándorlók 1869
profi → A másik szempont 569
Program Manager → Hülyék-e a felhasználók? 3044
programnyelv → Csak ülök és programozok 2981, Furcsa programnyelvek 2986
programozás → IF 2533, Csak ülök és programozok 2981, Furcsa programnyelvek 2986,
A multinyelv 2991, A csodabillentyűzet 3019, Vietnami billentyűzet 3026, Még
szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet 3035, Hülyék-e a felhasználók? 3044,
Spectrumozok 3125, Rekord 3175, Módosítok 3188, Címkészet 3213
Prohászka Ottokár → Kedves Harrach Péter úr! 1714, Hétvégén bezárva 1860
prostitúció → Még egy feddhetetlen úriember 1438, Nem ember, csak nő 1445, Vallásos
érzületű emberek 1458, Anatomikus pszicholokáció 1632, Gyere dugni, bácsi 1671, Kérés
homofóbokhoz 1765, Bölcselem 1852
protestáns → Kivéve a gyevi papot 1431, Tiszta férfiúság 1821, Katolikusok gyilkolnak
Lengyelországban 1992
Protsenko, Karolina → Nindák 732, Jövőnk 1247, Pillanat 1261, Kelet-Európa énekelt
nyelvei 1285, Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295, Még mindig eggyel kevesebben
vagyunk 1300, Kanyarok 1339, Egy másik őrült naplója 2074
Proust, Marcel → Galaktikus eposzok 261
Provence-i Margit → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Proviasz, Jorgosz → An bolg 1718
prüdéria → Kétlottiológia 270, Mellvágó 1767, Por no! 2851, Összeomlik régi világunk
2870
PS/2 → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Psota Irén → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960
pszichológia → Szerelem, irodalom 3456
Ptk. → Első nyert perem 2377
public domain → Láng Attila D.: Private 319
Pūce, Valts → És még sokan mások 1122, Balss pavēlnieks 2018 1225
Pu Ji → Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Pukša dziedāšanas svētki → Pukššššššš… 1237
Pukšs → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Pukššššššš… 1237, Határok, azmiaz? 1273,
Harmatcsepp 1326
Pundiņa, A. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Pūpēdis → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Púrahmad, Kiumarsz → Kétlottiológia 270

Puskák és galambok → A net 2100-ban 3147
Puskás Ferenc → Se sárga, se a miénk 917, Szent Pál levele a magyarokhoz 1642, Igenis
jobban teljesít 1894, A dühös tévénéző kiáltványa 2852
Puskás Tivadar → Egy darabka múlt 2891
Pusnotis → Balss pavēlnieks 2018 1225
Puteklis → Szürke vörös alapon 1049, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Puteklis 1182,
Középfokú dārtológia 1199, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Putnok → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Putnu Balle → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Putyin, Vlagyimir → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Csak a cilinder
1850, Ukrajna megtámadása 2112, A háború vége 2113, Kapjatok már az agyatokhoz 2114,
Egyébként magasról leszarom az ukrán elnököt 2120, Az ukrán háború két arca 2122
Puzikovs, Nikolajs → Szürke vörös alapon 1049, A valkai vonat 1158, Mazo dziesmas
Latvijai 1171
Puzo, Mario → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Pygmalion → Középfokú dārtológia 1199
Quaid, Dennis → Kétlottiológia 270
Queen → Szürke vörös alapon 1049, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300,
Döntöttem 1338
Quimby, Ramona → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Quinn, Aidan → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Quinn, Anthony → Tháwra 1679
Rabarberu rausis → Pillanat 1261
rabszolgaság → Világok karca 860, Holokauszttagadás 1580, Kérés homofóbokhoz 1765, A
kerekasztal és a járulékfizetők 1790
Račs, Guntars → Egydíres 736, Anya holnap megesz 1007, A csillagoktól a napszemüvegig
1008, Pieaugušajiem? 1013, A nagy hal jószívű volt 1019, Szembenézőpont 1025, Szürke vörös
alapon 1049, Adrenalin 1097, Kettős burkolat 1106, És még sokan mások 1122, NANDO és
feminizmus 1156, Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Mazo
dziesmas Latvijai 1171, Az első fordítás lettre 1181, Himnuszok 1207, Balss pavēlnieks 2018
1225, Pillanat 1261, Eljött a nap 1305, Nem múlt el a nap 1308, Nincs időm (piecas
gadadienas gadījumā) 1336, Szerelem, irodalom 3456, Lielais piedzīvojums 3524
Rács János → A kutya fizetett? 2863
Ráday Imre → Bezzeg az én időmben 952, Vége a civilizációnak 1699
radikális → A Konzervatív Enciklopédia 1486
rádió → Egy darabka múlt 2891
radioaktivitás → Curie 3320, Kék ragyogás 3346
rádióamatőr → De csak kell valami cicó 376
Rádió- és Televízióújság → Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877, Egy darabka múlt 2891
Rádió és TV Évkönyv → Egy darabka múlt 2891
Radole → Abroncsvilág 699
Radvány → Tetemrehívás 395
Rahim, Abdul → Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416
Raibacis, Uģis → És még sokan mások 1122
Raibie Ziemassvētki → Tarkabarka télünnepet 1015
Räikkönen, Kimi → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Rajecka, Olga → A nagy hal jószívű volt 1019, Szürke vörös alapon 1049, És még sokan
mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Meseerdő 1205, Pillanat 1261
Rajhona Ádám → A Black Rose vár titka 867
Rajnai Gábor → Bezzeg az én időmben 952
rajzfilm → Galaktikus eposzok 261, Két patinás tradíció 855
Rákay Philip → Oltári, baszd meg 1689
Rákosi Mátyás → Polifília 423, Panta rhei 471, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Képzelt
interjú a Fidesszel 1531, Fóbiák 1605, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617,
Ezeréves államiság 1664, A Nagy Hecc 1684, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, El
kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Csak a cilinder 1850, Esküvő, össze 1881,
Szatír a kormány 1903, Éljen 2021
Rákos Sándor → De meg kell írnom mégiscsak 689

Rakovska, Agnese → Eljött a nap 1305, Folyik az idő 1317, Mūziķe 3526
Raksányi Gellért → Bezzeg az én időmben 952
Rakstu rakstus → És még sokan mások 1122, Ez milyen betegség? 1146, Rokas 1154,
Pillanat 1261
Ramona → Filmajánló gyerekeknek 926
Ramona és Beezus → Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Rana, Jenis av → …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624
Randé Jenő → Egy darabka múlt 2891
Ransome, Arthur → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Kislánytörténet 349, Meghalt
Padisák Mihály 388, Tömegprobléma 526, A palmtekercs 2932
Raoul → Két patinás tradíció 855
Rapai Nándor → Kacifántológia (Pirítós) 2160
Rapcsányi László → Kötelező 557, Áthosz 2844
Rappai Nándor → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
RASA → Pillanat 1261, Harmatcsepp 1326
Rasmanis, Edmunds → Varavīksnes 991, Egyvalamit a NANDO se tud 1055, Adrenalin
1097, A valkai vonat 1158, Három dalról 1342
Rassell → Vegyes mindenféle 823, Balss pavēlnieks 2018 1225, Harmatcsepp 1326
rasszista → Bagaméri sértődik 1378, Antipirin 1390, A világuralom álma 1548, Jaj,
Szilárd, ne már 1815, Tiszta férfiúság 1821, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded
1866, Általános iskolás biológia 1972, Talán velem van a baj 2070
rasszizmus → Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086, Vér a talajon 2098
Ráth-Végh István → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Kérdezhetek valamit, papbácsi?
1832, Általános iskolás biológia 1972, Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992, Isten
kegyelméből 3328
Rátonyi Róbert → Bezzeg az én időmben 952
Rátóti Zoltán → A szinkronrendező felelőssége 2805
Ratzky Rita → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Raudjärv, Gloria → A frizura 1260, Pillanat 1261
Rawail, Rahul → Kétlottiológia 270
Rawdon-Smith, Georgina → Ismét publikus a Sophie 215, Kétlottiológia 270,
Vanessológia 306, Kislánytörténet 349
Rawdon-Smith, Paulie → Ismét publikus a Sophie 215, Kétlottiológia 270, Vanessológia
306, Kislánytörténet 349
Raxtu Raxti → Pillanat 1261
Ráža, Ludvík → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, A szinkronrendező felelőssége
2805
Recycle Bin → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Redmond → Világok harca tizenhárom változatban 94
Reese’s Pieces → Cukorka 880
reformkor → Csak 19-ig tudunk számolni 1439
regényalak → Cementezek 222, Galaktikus eposzok 261, A valós probléma a valóság
problémája 312, Kislánytörténet 349, Olvasónapló 425, J + B 574, Én is tanköteles vagyok
641, Aki kislányokban utazik 650, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Hat érv Isten
létezésére 1906
registry → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Rehab → Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339, Fölhívtam a rehabos embert 2544
Rehabilitáció → Két hét múlva hal meg John 475
Řehák, František → Rozmaringok 966
Reide, Loreta → Pratítja-szamutpáda 687, Muéstrame el camino que yo voy 691, Limelullí
Első Eposza 704, Nindák 732, Ez csak egy módon derülhet ki 757, És még sokan mások 1122,
Jön az Új Fény 1219, Pukššššššš… 1237, Jégvirág 1252, Szent temporális 1255, Pillanat 1261,
Eljött a nap 1305, Nem múlt el a nap 1308, Folyik az idő 1317, Éjszakánként nem alszik 1319,
Rotaļīgi, de komolyan 1325, Harmatcsepp 1326, Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā)
1336, Döntöttem 1338, Kanyarok 1339, Ateinu girti Džimbas 1340, Mūziķe 3526, Es esmu
lepnais 3531
Reiks → Anya holnap megesz 1007, A csillagoktól a napszemüvegig 1008
Reinhart, Stephan → Kétlottiológia 270

Reiniks, Lauris → És még sokan mások 1122, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Az első fordítás lettre
1181, Me Too 1188, Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261, NEMOD–TAKÕL 1310,
Kanyarok 1339
Reißner, Angelika → Leánykórus 882
Rejtelmes sziget → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Tömegprobléma 526
Rejtő Jenő → Székely vicc 2065
rejtvény → Rejtvényt készíteni csak figyelmesen 2721
Rékasi Károly → Megfigyelés 951
reklám → A Kissy célja 418, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Cukorka 880,
Adóreform 1566, Választási reklámgyerekek 1576, A spammer fenyegetőzik 1676,
Negyvenkettő 1842, Hat érv Isten létezésére 1906, Postássztrájk 2427, A meghiúsult labda
2489, A Szent Vécékefe-ügy 2490, Kérjük, szépen kérjük, igazán 2510, Dörzsmarok 2528, De
nem érted? 2539, Színváltás 2541, És ez még nem minden 2552, Járványreklám 2564, A dühös
tévénéző kiáltványa 2852, Termékelhelyezés 2872, Reklámtalan, de nem ribanctalan 2874,
Istentől eredeztetett jog 2880
Rembrandt → Közönyös gyerekek 3385
rendező → Leánykórus 882
rendőr → Népköltöttem 207, Rendőr vagyok, hajbókolj 1452, Buziiik, jézusmária, buziiiik!
1456, Ácsi, rendőrök 1880, Postássztrájk 2427
rendőrség → Bizzzz 97, Éljen a forradalom 106, J + B 574, Nénó 806, A Black Rose vár
titka 867, A különbejáratú politikus 1381, Rendőr vagyok, hajbókolj 1452, Buziiik, jézusmária,
buziiiik! 1456, A Civil Gárda 1538, Megtilthatják az utcán alvást 1626, Méltóságos
köztársaság 1649, Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655, Magam vagyok a sátán 1751,
Igazságot a népnek 1798, Ácsi, rendőrök 1880, A nemzet hangja, ha hamis is 1933, Megverték
a gyerekemet 2044, Segítség! Rendőrség! 2546, Száz történet gyerekmolesztálásról 2591,
Tegez az Index és börtönbe kerülök 2770, Hülyék-e a felhasználók? 3044
rendszerváltás → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682
Reno, Jean → A Narancsszem-botrány 921, Mathilda – Ninda 982
rénszarvas → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
repülőtér → Nullásliszt 1657, A Nagy Hecc 1684
restauratív → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Reszkessetek, betörők! → Két patinás tradíció 855, Ezt néztem karácsonykor 955,
Filmekről kiábrándítóan 980
Retkes Attila → Választási reklámgyerekek 1576
retró → Linda visszatér 902, Retró modern adminokkal 1980, DAFKE 3276, Retró 3321
Retró Meseklub → Retró modern adminokkal 1980
Révbíró Tamás → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kétlottiológia 270,
Nem taszer, csak ópusz 2802
Révész György → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Révész Máriusz → Demagógiai gyorstalpaló 1392
Reviczky Gábor → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Réz Ádám → Rendszertelenül 464, A szinkronrendező felelőssége 2805
Rezek, Přemysl → Rozmaringok 966
Rézműves József → Bagaméri sértődik 1378
rezsimek → Világok harca tizenhárom változatban 94, Bizzzz 97, Éljen a forradalom 106,
Viccelnek! 133, A simarip 134, Polifília 423, Beperelem Londont 1444, Szavaz a nép 1511,
Képzelt interjú a Fidesszel 1531, Hu Csin-tao mikroblogja 1572, A nők jövője SzaúdArábiában 1594, A behelyettesítősdi 1609, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0
1617, Az Übermensch-gyár 1673, Tháwra 1679, Fasizmus a brit kormányban 1712, Kedves
Harrach Péter úr! 1714, Befejeztük 1770, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774,
Igazságot a népnek 1798, Névetimológia 1819, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Elvették
a közgyógyomat 1839, El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Elszámolás 1848,
Csak a cilinder 1850, Bölcselem 1852, A nemzet sporttolója 1854, Nervégia 1857, A hercengő
1861, Eposz 1865, Gyilkos bevándorlók 1869, Esküvő, össze 1881, A teve 1894, Szatír a
kormány 1903, A fördőskurva 1920, Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, A nemzet
hangja, ha hamis is 1933, Megvannak az új szabályok 1936, Egy mondat a baromságról 2030
Rhimes, Shonda → Kifutópálya 347

Ricchi e Poveri → Szürke vörös alapon 1049, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
Ricci, Christina → A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
Richardson, Natasha → Kétlottiológia 270
Richter, Klaus → Kétlottiológia 270
Ričs család → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Rideghváry Bence → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Riekstiņš, Everts → Balss pavēlnieks 2018 1225
Riemann, Katja → Átlagos csajok 877
Riemann, Paula → Átlagos csajok 877
Rīga → Ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy 1216, Tündérország 1220, Kis városom
születik 1257, Trešo gada galā 3522
Rijksmuseum → Közönyös gyerekek 3385
Rimbaldi, Carlo → Én nem tettem semmit 544
Rimi gyerekmaraton → A valkai vonat 1158
Ringasd el magad → Láng Júlia Dávid 1514
riporter → A bennfentes riporter 113
Rise Up → Balss pavēlnieks 2018 1225
Ristioja, Stella → Én nem tettem semmit 544, Nindák 732, Csókolózó diákok 1249, A
frizura 1260, Pillanat 1261, Arcok 1277, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, Világunk
sorstragédiája 1317
Ritenis → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, A valkai vonat 1158
Rithnovszky János → De mi az a KDM? 2285
Ritmane, L. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Ritmanis, A. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Rīts ir tālu vēl → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Rīts pieneņpūkās → És még sokan mások 1122
Rivera, Zuleyka → Pillanat 1261
Riverdance → An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Robbie → Galaktikus eposzok 261
Roberts, Julia → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Robinson → Hipp-hopp, Woock is coming 835
Robinson, Naomi → Kislánytörténet 349
Robog az úthenger → Recycling 881
robot → Cementezek 222, Az első törvény 464, Egy darabka történelem pántos naciban
864, A felhasználó ráér 2537
Robotok és Alapítvány → Galaktikus eposzok 261, Két hét múlva hal meg John 475
Robotok és Birodalom → Olvasónapló 425
Robots → És még sokan mások 1122, Mūziķe 3526
Roddenberry, Gene → Galaktikus eposzok 261
Rodolfo → Képviselői költségtérítés 1523
Rogán Antal → Orbán mégiscsak náci 1631, El kell törölni október 23-át és március 15-ét
1839
róka → Fürge rókalábak 231
Rokonok → Rokonok 865, Vége a civilizációnak 1699
romagyilkosságok → Most már nyugodt vagyok 1513
Római Birodalom → Hurka sörrel 1654, Ezeréves államiság 1664
Római ikervakáció → Római ikervakáció 853
romani → A nyelv egy kaland 1017
Románia → Ezeréves államiság 1664, Zászlótervezet 1694, Esküvő, össze 1881
Romanova, Krisztyina → Blúz van rajtuk 2107
Romanyi Jag → Ez a cikk nem róla szól 1094
Roma Sajtóközpont → Hat érv Isten létezésére 1906
Rómeó és Júlia → Kétlottiológia 270, A Narancsszem-botrány 921, Ezt néztem
karácsonykor 955, A szinkronrendező felelőssége 2805, A dühös tévénéző kiáltványa 2852,
Istentől eredeztetett jog 2880
Romhányi József → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
romofób → Ítéletnap 1940

Rónaszegi Miklós → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Rooper, Jemima → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Roosa laul → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Roschmann, Eduard → Vaskeresztje volt 901
Rosenberg, Alfred → Megjegyzések egy homofóbnak 1952
Rosta → Amikor az admin kihullik a rostán 2307, Mint a rosta lika 2322
Roswell → Esküvő, össze 1881
Roszics, Dzsoko → A Black Rose vár titka 867
Roth, Joe → Ezt néztem karácsonykor 955
Rothschild → Esküvő, össze 1881
Rounds, Carol H. → Unom 1030
rovásírás → Nácizmus a rovásukon 1484, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Fóbiák 1605,
Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633
rövidítések → internesönel maneteri fand 2761
Rowling, J. K. → Vanessológia 306, Matek 398, Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Royce, Sara → Galaktikus eposzok 261, Kétlottiológia 270, Road from Avonlea 329,
Kislánytörténet 349, Hat érv Isten létezésére 1906
Rózsa János → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Seggel
Európába (Pirítós) 1360
Rózsa Mihály → Soha még 467
Rózsa Sándor → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Rózsa-villa → Road from Avonlea 329
RSS → Internet az internet előtt 3003
RTL Klub → Elfogadom 2550, A dühös tévénéző kiáltványa 2852
RTV újság → Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877
Ruanda → Remélem, Marta apja jól van 1319
Rubik-kocka → Átléptem a Rubikon 2685, Bábeltorony 2696, A Zsebkocka 2708, OX, a
Furmányos Rémkocka 2709, Rubik bosszúja 2710, A Professzor Kockája 2715, Szín ötös 2720
Rückschlag → Kiradírozták a térképet 1955
Rüdiger, Fjodor → Éljen a forradalom 106
Rudolf Péter → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Rudyipo → Cigányok 1472
rue de Rivoli → De csak kell valami cicó 376
Ruitner Sándor → Bob herceg 874
Rumcajs → A szinkronrendező felelőssége 2805
Ruttkai Éva → Gombolyag 428, Nézőpont 554, Bezzeg az én időmben 952
Rutulis, Normunds → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171,
Távolságmérés 1199
Ryder, Winona → Hangszínorgia 960
Saarinen, Mia → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Ságodi Bence → Filmajánló gyerekeknek 926
sajtó → Se sárga, se a miénk 917, A Narancsszem-botrány 921, A Bátorságért
Érdemmikrofon 1570, Kerékkötők 1939, A Szent Vécékefe-ügy 2490, De nem érted? 2539,
Megfontol 2737, Kötőjel 2739, Többes a szám 2739, Kapitány, ámen 2740, Hálarebegés
viharért 2741, A művelt keresztrejtvény-szerkesztő 2753, Ezért nem tudnak a riporterek
magyarul 2755, internesönel maneteri fand 2761, Tegez az Index és börtönbe kerülök 2770,
Forintvacok 2771, A kutya fizetett? 2863, Gyerekekkel eteti a szúnyogokat az RTL Klub 2864,
Portugália egy város 2869, Akar az olvasó milliomos lenni? 2871, Indexálás 2883, Orbán
Viktor szexuális kicsapongásai 2885, Kiteszem az Indexet 2886, Sajtóhukky 2902, Meghalt a
Móni 2910
Šakena, Anna → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Meg a jelenünk
is 1251
sakk → Meg fogok tanulni sakkozni 1198, Az ő coming outja 1799
Sakkábécé → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Saladus → Arcok 1277
Salaks, Vilnis → És még sokan mások 1122
Salamahti → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Salinger, J. D. → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434

Sallo, Krislin → Én nem tettem semmit 544, Nindák 732, Laulupesa 1249, Jégvirág 1252, A
frizura 1260, Pillanat 1261, Arcok 1277, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Salvador → Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992
Sammarco, Gian → Csepke és a kis kétéltűek 839
Sandburg, Carl → Én nem tettem semmit 544
Sand, Dick → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Sandé, Emeli → Balss pavēlnieks 2018 1225
Sándor Mátyás → Változatok Süsüre 101
Santa Lucia → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Sapņu dziesmiņa → Szürke vörös alapon 1049, Anyanyelvi szótárakkal 1113, Balss
pavēlnieks 2018 1225
Šapranauskas, Vytautas → Három dalról 1342
Sara Royce → Trambulin 558, Sajnos, hogy el kell búcsúzni? 567, Szent temporális 1255
Sarastro → Azért pedig fonni kell 801, Az ő coming outja 1799
saría → Tháwra 1679
Sáriputra → De meg kell írnom mégiscsak 689
Sarkanās kurpes → Szembenézőpont 1025, Kettős burkolat 1106, És még sokan mások
1122, NANDO és feminizmus 1156, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Középfokú dārtológia 1199,
Pillanat 1261
sárkány → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Sárközy Elga → Kétlottiológia 270
Sarkozy, Nicolas → A francia elnök és az ő neve 2734
sarló-kalapács → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Sármellék → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Sasala jūriņa → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Satibaldijeva, Valērija → Topmodele 1075, És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas
Latvijai 1171, Távolságmérés 1199, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Határok, azmiaz?
1273, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300
Saulesbrilles → Anya holnap megesz 1007, A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Anya
nem ette meg őket 1023, Szembenézőpont 1025, Unom 1030, Kettős burkolat 1106, NANDO és
feminizmus 1156, Egy év a szivárvány alatt 1180, Középfokú dārtológia 1199, Eljött a nap
1305
Saul fia → Imádtam a filmforgatást 971
Sauliete, Kerija → És még sokan mások 1122, Rokas 1154, Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Az első fordítás lettre 1181, Me Too 1188, Balss
pavēlnieks 2018 1225, Meg a jelenünk is 1251
Sauliete, Kortnija → És még sokan mások 1122, Az első fordítás lettre 1181, Me Too 1188,
Pillanat 1261
Saulīte, Etīna → Balss pavēlnieks 2018 1225
Saunis → Trambulin 558, Elveszett egy egyetem 746, NEMOD–TAKÕL 1310
scambaiterek → Önbíráskodás, rasszizmus, kegyetlenség 1558
Scan Tailor → Az űrhajó 3155
Schadl → Vajon mire gondolt a költő? 387
Schell, Maximilian → Vaskeresztje volt 901
Schenk, Otto → Egy darabka múlt 2891
Schiaparelli, Giovanni → Galaktikus eposzok 261
Schiffer András → Korona 1764
Schiller, Friedrich → Díjtartozás 2425
Schindler listája → A dühös tévénéző kiáltványa 2852
Schlanger András → Filmajánló gyerekeknek 926
Schmitt Pál → Éljen a forradalom 106, Szent Pál levele a magyarokhoz 1642, Méltóságos
köztársaság 1649, Schmitt Pál miniszoknyában 1660, A Nagy Hecc 1684, Antik dráma 1709, A
nemzet sporttolója 1854
Schmitzer, Jiří → Rozmaringok 966
Schneider, Elke → De csak kell valami cicó 376, Én nem tettem semmit 544
Schneider Mátyás → Kettő 968
Schoch, Thomas → Furcsa programnyelvek 2986
Schubert Éva → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960

Schwarzenberger, Xaver → Gyerekek a csatornában 2875
Schwarzenegger, Arnold → A fogyatékos Schwarzenegger 2135, A gyermekblansírozás
természetrajza 2616
Schweidel József → Éljen a forradalom 106
science fiction → Kérem a Nobel-díjamat 212, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
sci-fi → Világok harca tizenhárom változatban 94, Adatrögzítés 160, Cementezek 222, Tau
bácsi, HAL és az iPhone 250, Galaktikus eposzok 261, Nekem már van, de nekik is lesz? 358,
Két hét múlva hal meg John 475, Abroncsvilág 699, Világok karca 860, Egy darabka
történelem pántos naciban 864, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, A spammer fenyegetőzik 1676
Scruton, Mr. → Melegfelvonulás 1455, Kussland 1458
SCSI → Hülyék-e a felhasználók? 3044
SD-kártya → A palmtekercs 2932
sean-nós → An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh 1723
Sebestyén Márta → Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Seggel Európába
(Pirítós) 1360
Šedivá, Lucie → J + B 574
Sedmihlásek → Pillanat 1261
Segesvári Csaba → Kocsik értéke 2267, Kocsik értéke 2. 2268
Sehallselát Dömötör → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Seholország → Filmajánló gyerekeknek 4. 944
Seitse pühapäeva → Arcok 1277
Sējāns, Reinis → Balss pavēlnieks 2018 1225
Seldon, Hari → Galaktikus eposzok 261
Seldon-terv → Galaktikus eposzok 261
sematizmus → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Semjén Zsolt → A nemzet rántottája 1540, Választási reklámgyerekek 1576, Méltóságos
köztársaság 1649, Gyere dugni, bácsi 1671, El kell törölni október 23-át és március 15-ét
1839, Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, A nemzet hangja, ha hamis is 1933
Semmelweis Ignác → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Kivételes emberek
kora 1645
Sempre → Harmatcsepp 1326
Sennett, Thomas J. → Aki kislányokban utazik 650
Sequoyah → Hogy készülnek az ábécék? 2757
serdülőkor → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, J + B 574
Seres László → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Seriff a rács mögött → Egy darabka múlt 2891
Sētā → Harmatcsepp 1326
shai-hulud → Galaktikus eposzok 261
Shakespeare, William → Irodalmi kincs 182, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Hógömb
565, Ezt néztem karácsonykor 955
Sharif, Omar → Tömegprobléma 526
Shaté → Pillanat 1261
Shawson, Susan → Trambulin 558
Sheckley, Robert → Érdekes hasonlóság 741
Sheen, Martin → Se sárga, se a miénk 917
Sheeran, Ed → Kanyarok 1339
Shepherd, Andy → Andy Shepherd hibája volt 2069
Shields, Brooke → A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az
átnevelőtábor 2579
shindy → Vanessológia 306, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Shirley, Anne → Galaktikus eposzok 261, Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Road from
Avonlea 329, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Aki kislányokban utazik 650, Аллея
имени Барчы Грудиновой 658, Nem nehéz? 1058, Anne Shirleytől Clair doktorig 1194
Shorth → Középfokú dārtológia 1199
Shrek → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Kislánytörténet 349, Villámcsapás 380
Shyer, Charles → Kétlottiológia 270
Šiaulys, Gediminas → Ábécédé 1278
Sibinal-sabinal → Csobb 1321

Sienkiewicz, Henryk → Hógömb 565
Sigrid → Balss pavēlnieks 2018 1225
Sigurður Egill Ingimundarson → Jóhanna és Jónína 1614
siket → Olvasni tanulok 2779
Sík Igor → Bob herceg 874
Sikk, Rianna → Pillanat 1261
Sīle, L. → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Sileni → Megtaláltam Silenit 706, Megint megtaláltam Silenit 715
Siliņa, Elizabete → Kettős burkolat 1106, Pillanat 1261
Siliņš, Valdis → Pillanat 1261
Silta sirds → Nem nehéz? 1058, És még sokan mások 1122, Rokas 1154, Pillanat 1261
Šimáček, Milan → J + B 574
Simak, Clifford D. → Holnap ünnepel az ország 1372
Šimánek, Otto → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Simon, Carly → Himnuszok 1207
Simor András → Vadászik az infláció 2751
Simorjay Emese → A szinkronrendező felelőssége 2805
Sinatra, Frank → Tarkabarka télünnepet 1015
Sing Me To Sleep Now → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Sínisuál → Abroncsvilág 699
Sinkó László → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960
Sinkovits Imre → Éljen a forradalom 106, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Bezzeg az
én időmben 952, Hangszínorgia 960
SINOSZ → In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Vezérlajosi lehurrogatívusz
2251
Sinu moodi → Megint megtaláltam Silenit 715, A frizura 1260
Šipkēvics, Jānis → Balss pavēlnieks 2018 1225
Sipos István → Unom 1030
Sipos Pál → A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Tévhitek a pedofíliáról 2645
Siri → Segítőkészség 3204
Sissi → Szilveszter helyett 1659
sivatag → Galaktikus eposzok 261
Skarpa, Paula → Pillanat 1261
Skelemani, Phandu → Felmentés Hitlernek 1506
Skelton, Red → Villámcsapás 380
Skinner, Christopher M. → És sose fogjuk megtudni 3388
Šķirus, Arvis → Anya holnap megesz 1007
Skleněný dům → Mindig belehibázok valamibe 2824
Skócia → Ezeréves államiság 1664
Skolas laiks → Egydíres 736
skót → An bolg 1718
Skutelis, Dainis → És még sokan mások 1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Skywalker, Anakin → Galaktikus eposzok 261, Csepke és a kis kétéltűek 839
Skywalker, Luke → A valós probléma a valóság problémája 312, Éneklő Olaf és szintiző
Vanessa 449, Negola devdzsi vuldegger! 2028
Slenderman → Geyser és Weier? 1796
Sloterdijk, Peter → Polifília 423
SlovoEd → A palmtekercs 2932
SLP → A hőmérséklet, amin a weboldal tüzet fog és elég 211
Smaragda pilsētas iedzīvotāju dziesma → És még sokan mások 1122
Smetana, Bedřich → Egy darabka múlt 2891
Smoriginas, Kostas → A künyső parlaton 1296
sniglet → Doppióta 2734
soá → A behelyettesítősdi 1609
Sõbrad → Arcok 1277
Soengusamba → A frizura 1260, Pillanat 1261, Arcok 1277, A sötét oldal megvilágosodása
1280
Sofia → Kanyarok 1339

Sógun → Kislánytörténet 349
sokindonézek → Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Soler, Álvaro → Kanyarok 1339
Solo, Han → Galaktikus eposzok 261
Solomons, David → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Solovjovs, Kristaps → Mazo dziesmas Latvijai 1171, Távolságmérés 1199
Solti Hermin → Hátra arc 1005
Solymosi Eszter → Tiszaeszlár, molnároszkár 1543
Sólyom Erika → Unom 1030
Sólyom Ildikó → Egy darabka múlt 2891
Sólyom László → Bizzzz 97, Szösszenetek, betegen 247, Kussland 1458, Képzelt interjú a
Fidesszel 1531, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553
Šomase, Liene → Himnuszok 1207
Somewhere Over the Rainbow → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Somhegyi Béla → Elektromos csellentyűcske 458
Somlai Edina → Gombolyag 428, J + B 574, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Ezt
néztük karácsonykor 2. 850, Leánykórus 882, Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960,
A szinkronrendező felelőssége 2805, Mindig belehibázok valamibe 2824
Somogyvári Rudolf → Bob herceg 874
Sơn Ðoòng → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Song of the Second Moon → Retró 3321
Sonneberg → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Sophie → Ismét publikus a Sophie 215, Láng Attila D.: Private 319, Mindent az ágyból 353,
Gombolyag 428, Trambulin 558, Sajnos, hogy el kell búcsúzni? 567, Verecke 2608
SORAS → Apai beszéd 2889
Sörgyári capriccio → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Rozmaringok 966, Emmi mámeg?
1899, A szinkronrendező felelőssége 2805
Soros Alapítvány → A tündérmese 2292
Soros György → Orbán elment egy öreg nénihez 2020, A koronavírus megfékezésének
módjai 2068
Sörös Sándor → Csepke és a kis kétéltűek 839
sorozat → Drzá?! 665
Sorstalanság → Anne Frank blogja 223
Sorstársak → Fogyatékos az érdekvédelem (Pirítós) 2154
Sosban fach → Motivace 2809
Sose halunk meg → Jövőnk 1247
Souilik → Internet az internet előtt 3003
SourJ → Mūziķe 3526
Sovák, Jiří → J + B 574, Rozmaringok 966
Soweto → Általános iskolás biológia 1972
spam → A spammer fenyegetőzik 1676, Child abuse a Facebookon 1746, Kamuoldalt
megosztani környezetszennyezés 2016, A Szent Vécékefe-ügy 2490, Kedves Mall.hu! 2519, És
ez még nem minden 2552, Csak a láncleveleinket veszíthetjük 2995, Adta spammere 3094
spanyol → Unom 1030, Nem nehéz? 1058, A tekintélyelvű nyelvismeret 2743,
Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962
Spanyolország → Ezeréves államiság 1664, Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Spanyolországi Zsófia infánsnő → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
spanyolviasz → A tiltott téma 2792
Speak Up → Balss pavēlnieks 2018 1225
Spektrum tévé → Imádtam a filmforgatást 971
Spēles → Nincs időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Spencer, Bud → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Összefoglaló a nagyáruházról 2214
Spielberg, Steven → Világok harca tizenhárom változatban 94, Világok karca 860,
Filmajánló gyerekeknek 926, Filmajánló gyerekeknek 2. 930, A dühös tévénéző kiáltványa
2852
Spinella, Stephen → Mr. Lotery 2574
Spiró György → Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774
Spitzer, Eliot → Még egy feddhetetlen úriember 1438

Spock dr. → Olvasni tanulok 2779
sport → Kocogás a világ körül 114, Szerény javaslat 972, Dögkeselyű 1467, Schmitt Pál
miniszoknyában 1660, A nemzet sporttolója 1854, Széljegyzet Kiss Lászlóhoz 1989, Aranyos
2000, Olimpiai eszme 2002, Politikai érdeklődés 2014, Életjáradék 2112
Sprūdža, Henriete → Balss pavēlnieks 2018 1225
Sprūdža, Šarlote → Balss pavēlnieks 2018 1225
Spy Kids → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Šrámková, Jana → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Sretenska, Katerina → Balss pavēlnieks 2018 1225
SS → A behelyettesítősdi 1609
Stabulīte → Varavīksnes 991, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Staķe, Tīna → Adrenalin 1097
Stallone, Sylvester → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Stan és Pan → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Stanley, Sara → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, A valós probléma a valóság
problémája 312, Road from Avonlea 329, J + B 574, Aki kislányokban utazik 650, Аллея
имени Барчы Грудиновой 658, Ezt néztem karácsonykor 955, Hangszínorgia 960, Anne
Shirleytől Clair doktorig 1194
Starr, Lucky → Olvasónapló 425
Star Trek → Galaktikus eposzok 261, De csak kell valami cicó 376, Ezt néztük
karácsonykor 1. 846, Hogy készülnek az ábécék? 2757
statisztika → Valami nem stimmel a statisztikával 422, Az ő coming outja 1799, St.
Atisztika 2862
Stāvi manā priekšā tu → Mūziķe 3526
St. Clar, Bob → Még szerencse 954
Stemberger, Stefan → Kétlottiológia 270
Stenico, Tommaso → Főpap 451 °F 1409
Stepanova, Dārta → Trambulin 558, Nindák 732, Ez csak egy módon derülhet ki 757,
Szembenézőpont 1025, És még sokan mások 1122, NANDO és feminizmus 1156, Me Too 1188,
Egész testetekkel uralnotok kell 1189, Középfokú dārtológia 1199, Jön az Új Fény 1219, Balss
pavēlnieks 2018 1225, Pukššššššš… 1237, Szent temporális 1255, Pillanat 1261, Eljött a nap
1305, Remélem, Marta apja jól van 1319
Stern, Daniel → Két patinás tradíció 855
Stevens, Ronnie → Kétlottiológia 270
Stewart, Kristen → Két patinás tradíció 855
Stībelis, Jānis → Balss pavēlnieks 2018 1225
Stille Nacht → Tarkabarka télünnepet 1015
stílus → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Emmi mámeg? 1899, Drágaszűrés 2249,
Kötőjel 2739, Szilárd halmazállapotú csapadék 2739, Mondat közepén. Kezdi az új mondatot
2741, Hálarebegés viharért 2741, Vadászik az infláció 2751, Helye: igazgató 2752, Számára
2756, Történetírás 2756, Zápor, zivatar 2762, Terjengészeti bikkfológia 2767, Forintvacok
2771, Azok az egy 2773, Összeomlik régi világunk 2870
Stoddard, Samuel → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Stohl András → Csepke és a kis kétéltűek 839
Stonehenge → Korona 1764, Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
Stradiņš Egyetem → A valkai vonat 1158
Straujā, Amanda Anna → Ieva csak táncolni akart 990, Varavīksnes 991, Nyuszikák 995,
Hátra arc 1005, A nagy hal jószívű volt 1019, Szembenézőpont 1025, Egyvalamit a NANDO se
tud 1055, Adrenalin 1097, L mint Alise 1104, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Meseerdő 1205, Még mindig eggyel kevesebben
vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Folyik az idő 1317, Nincs időm (piecas gadadienas
gadījumā) 1336, Döntöttem 1338
Strazdiņa, Amēlija → Pillanat 1261
Strazds, Jānis → Balss pavēlnieks 2018 1225
Štrbské pleso → Én is tanköteles vagyok 641
Street View → Az utcanézők és a privácok 3028
Streicher, Julius → Általános iskolás biológia 1972
Stresemann, Gustav → Díjtartozás 2425

Stromae → Remélem, Marta apja jól van 1319
Štrosmajer, Josef dr. → A Facebook mint válóok 1662
Stukovszky Tamás → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Stumpf, Kathryn Eleanor → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Stylish → Kérjük, szépen kérjük, igazán 2510
Suchmann Tamás → Demagógiai gyorstalpaló 1392
Šulcová, Jana → J + B 574
Suli-buli → Ő olyan, mint én! 385
Sullivan, Kevin → Road from Avonlea 329, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Anne
Shirleytől Clair doktorig 1194
Sultenfuss, Vada → Vanessológia 306, Aki kislányokban utazik 650
sumér → Az azték–magyar nyelvrokonság 1569, Isten kegyelméből 3328
Suņuks Pifs → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Superman → Se sárga, se a miénk 917
support → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Süsü → Változatok Süsüre 101, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Aliszománia 337, Ezért
nem halad a Kissy 722
Sütő Irén → Egy darabka múlt 2891
Sutton-jelírás → Olvasni tanulok 2779
Suvelava → Nagy házban van az otthonunk 1261, Pillanat 1261
Suzuki → Kocsik értéke 2267
Svédország → Ezeréves államiság 1664
Švejk, Josef → Mindig belehibázok valamibe 2824
Svěrák, Zdeněk → Pillanat 1261, Motivace 2809
Swift, David → Kétlottiológia 270
Symbol étterem → Termékelhelyezés 2872, Reklámtalan, de nem ribanctalan 2874
Syrovátková, Anežka → Kérdések és válaszok 468, Drzá?! 665
Syrovátková, Karolína → J + B 574, Szabálytalan gyöngyszem 958
Szabó Anna Eszter → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Szabó Attila → Változatok Süsüre 101
Szabó Botond → Igazságot a népnek 1798
Szabó Ervin → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
Szabó Gyula → Bezzeg az én időmben 952
Szabó István → Rokonok 865, Seggel Európába (Pirítós) 1360, Ne legyen igazuk 3157
Szabó Kende → Igazságot a népnek 1798
Szabó László → A viselkedési roma 1549
Szabó Luca → Nyuszikák 995, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Ez borzalmas
2897
Szabó Magda → Anne Frank blogja 223, Há klasszikusok, vazzátok meg 231,
Kétlottiológia 270, Mindent az ágyból 353, Marianne, Marianne, Marianne! 369, Meghalt
Padisák Mihály 388, Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Születésnap
562, Hógömb 565, Aki kislányokban utazik 650, „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei”
947, Folyik az idő 1317, A palmtekercs 2932
Szabó Márta → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Marianne, Marianne, Marianne! 369
Szabó Ottó → Bezzeg az én időmben 952
Szabó Róbert → Filmajánló gyerekeknek 926
Szabó Sándor → Rejtély 2685
Szabó Sipos Barnabás → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Szabó Tünde → Egy darabka múlt 2891
Szaddám Huszein → Emberi jogok 1350
Szahara → Galaktikus eposzok 261
Szajaun thunga phulka hámi → Himnuszok 1207
Szájer József → Szatír a kormány 1903
Szajna → De csak kell valami cicó 376
Szakácsi Sándor → Hangszínorgia 960
Szakály József → Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251, A MEOSZ a támogatásomat kéri 2290
Szálasi Ferenc → Képzelt interjú a Fidesszel 1531, Fóbiák 1605, Kirekesztő kifüggesztők,
avagy rendszerváltás 2.0 1617, Ezeréves államiság 1664, Kedves Harrach Péter úr! 1714, El

kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Megjegyzések egy homofóbnak 1952, Isten
kegyelméből 3328
Szalay Lenke → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
szállítószolgálat → Kegyet gyakorol a cég 1467
számítástechnika → A medve, aki megmentette a világot 156, Áttüntetés 196, Tau bácsi,
HAL és az iPhone 250, Mindent az ágyból 353, Nekem már van, de nekik is lesz? 358, Régítés
560, Technológia 694, Literature Markup Language 696, Ninda-program 708, Ferdülök 759,
Színtrükk 765, Ninda számítógépezik 779, Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620,
Kérelem 2418, Tisztelt Ügyfelünk! Haggyommá minket békibe! 2419, Megcenzúrázunk a
pénzedért 2469, IRIScan Book 3 2482, Justcloud 2505, Kérjük, szépen kérjük, igazán 2510, A
felhasználó ráér 2537, Biztonságos! 2560, A paicî tanulsága 2796, I’ve Invented an Abugida,
I’ě Iĕĕĕĕ̀yy ayy Aúııȁ 2800, Plusz kilenc gomb 2802, Ezért szeretem a Best’s Boardot 2832,
Bánásmód nyelvekkel a számítástechnikában 2840, A palmtekercs 2932, Szövegszerkeszteni
anyanyelvünkön 2962, Ősrégi játékok 2978, Csak ülök és programozok 2981, Furcsa
programnyelvek 2986, A multinyelv 2991, Csak a láncleveleinket veszíthetjük 2995, Családi
ebéd Microsoftéknál 2999, Kovácsné született Tamagocsi Matild 3001, Internet az internet
előtt 3003, Élet a Palm után? 3017, A csodabillentyűzet 3019, Vietnami billentyűzet 3026, Még
szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet 3035, Hülyék-e a felhasználók? 3044,
Feltörhetetlen jelszavak 3095, If you want 3098, A Hatszögletű Billentyűzet 3100, Jön az
autoautó 3113, Tényleg nem kell a mobilra internet 3120, A Hüjekujj Dilemma 3123,
Spectrumozok 3125, A majom 3127, Lost Players 3128, Kipurc 3128, Hány számjegy elég?
3131, A gazdasági játékok őrülteknek valók 3133, Ideas for Android Developers 3135, Több
Android, kevesebb PC? 3143, Windowscsök 3146, A net 2100-ban 3147, Az űrhajó 3155, Ne
legyen igazuk 3157, A netcukrász 3163, Olvasni öröm 3164, Ha már túl nagy a tárhely 3165, A
digitális könyv előnyei 3168, Még egy szempont 3174, Rekord 3175, Kis telefon, vastag ujj
3185, Módosítok 3188, A szárny 3191, Betűlezserség 3195, Tartósság 3200, Medúzák a
számítástechnikában 3201, Segítőkészség 3204, Remekül eljátszom vele 3205, Kösz, de eddig
is az enyémek voltak 3205, Create Your Own Windows Keyboard 3209, Címkészet 3213,
Gyógyászati csoda 3213, My Android Keyboard: Kinesa Version 72 3227, Szenilitás 3227,
Nindish 3262, DAFKE 3276, Lesz egy új wincsim 3276, Keyboards as Vehicles of Thought
3286, Új technika 3301, Pisztonsákk 3302, Jössz játszani? 3303, Így készítek adatbázist 3304
Szántó György Tibor → A hőmérséklet, amin a weboldal tüzet fog és elég 211
Szász Imre → Az utcanézők és a privácok 3028
Szathmáry Nikolett → Tévhitek a pedofíliáról 2645
szatíra → A simarip 134, A magyarok Amerikában 1377, Reform 1433
Szatmári István → Bezzeg az én időmben 952
Szatmáry Kristóf → Megvannak az új szabályok 1936
Szaúd-Arábia → A nők jövője Szaúd-Arábiában 1594, Ne csetelj hulvával 1788, A teve
1894
szavazás → Szavaz a nép 1511
szcientológia → Esküvő, össze 1881
Szczepanik, Katarzyna → A Narancsszem-botrány 921
SZDSZ → Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Választási reklámgyerekek 1576,
Holokauszttagadás 1580, Orbán mégiscsak náci 1631
Széchenyi István → Éljen a forradalom 106
Szécsi Ferenc → Egy darabka múlt 2891
Szécsi Imre → A tolókocsi-emelő története 2445
Szécsi Kft. → A tolókocsi-emelő története 2445
Szécsi Tibor → Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169
szedés → Láng Attila D.: Private 319
Szedzsong → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Szeged → Bizzzz 97, Nyilatkozat 105, A bennfentes riporter 113, Kivételes emberek kora
1645, Kerékkötők 1939, Parkolókártya egyenlő csalás 2282, Apai beszéd 2889
Szegedi Csanád → Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Szeged Nagyáruház → Így is lehetne 2213, Összefoglaló a nagyáruházról 2214, Jártunk a
nagyában 2246, Írtam két levelet 2270, Vakok és ikek 2298, Elsőség 2423
szegregáció → Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329
Székely → Marianne, Marianne, Marianne! 369

Székely István → Világok karca 860
Szekeres Tercsi → Filmajánló gyerekeknek 926
Szekfű Tüncsi → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, A csillagoktól a napszemüvegig
1008, Ne legyen igazuk 3157
Székhelyi József → Máglyára Székhelyivel! (Pirítós) 1359, Zsidó ne szavaljon magyar
verset 1547
Szelasszié, Hailé → Befejeztük 1770
Szeleczky Zita → Bezzeg az én időmben 952, Vége a civilizációnak 1699
Szele György → Kötelező 557
Szeleznyova, Alisza → Aliszománia 337, Két hét múlva hal meg John 475, Nézőpont 554,
Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Meghalt Pozsgay Imre 1977, Nyelvtanulási
tapasztalatok 2820
Széll Kálmán → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
szélsőség → Vaskeresztje volt 901, Allahpisztoly 1438, A gárda, a gá-ár-da 1447,
Melegfelvonulás 1455, Buziiik, jézusmária, buziiiik! 1456, Mentoros lehelet 1470, A véletlen
nácik 1482, Nácizmus a rovásukon 1484, A Szent Frizsider 1484, Felmentés Hitlernek 1506,
Most már nyugodt vagyok 1513, Morvai Kukkina 1527, Szebb jövőt, avagy a nyelvi reform
1528, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, A Civil Gárda 1538, A nemzet rántottája 1540, Az
egészséges családmodell 1541, Tiszaeszlár, molnároszkár 1543, A világuralom álma 1548,
Kampány 1567, Az azték–magyar nyelvrokonság 1569, A Bátorságért Érdemmikrofon 1570,
Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Eine gute Propaganda zu machen 1579, Holokauszttagadás
1580, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Vaivorykštė 1592, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592, A
nők jövője Szaúd-Arábiában 1594, Kovácsné Józsi 1595, Árjasági okiratok 1600, Fóbiák 1605,
A behelyettesítősdi 1609, Homóság, heteróság, büszkeség, náciság 1612, Szimbólum vagy,
fölgyújtalak 1616, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Kormányzati
megfigyelők a Facebookon 1620, …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624,
Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, Orbán mégiscsak náci 1631, Ha én vezetem az országot,
minek a parlament? 1633, Kivételes emberek kora 1645, Ha lenne egy kis gyerekpornóm 1655,
Gyere dugni, bácsi 1671, Az Übermensch-gyár 1673, Oltári, baszd meg 1689, Fasizmus a brit
kormányban 1712, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Elnézést 1727, Állatkert 1727, Polgárörök
1735, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Kérés homofóbokhoz 1765, Befejeztük 1770,
Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és antifóbok
1783, Ne csetelj hulvával 1788, Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815, Tiszta
férfiúság 1821, Népességstatisztika 1852, Hétvégén bezárva 1860, Gyilkos bevándorlók 1869,
Ácsi, rendőrök 1880, Esküvő, össze 1881, A teve 1894, A nemzet hangja, ha hamis is 1933,
Ítéletnap 1940, Beirt 1943, Megjegyzések egy homofóbnak 1952, Vese, vese átka 2272
személyi kultusz → Polifília 423, Nervégia 1857, Szatír a kormány 1903, Születésnapi
köszöntő Orbán Viktornak 1946, Egy vers és háttere 2087
Szemere Bertalan → Éljen a forradalom 106
Szénási Kata → Kétlottiológia 270, Hangszínorgia 960, Ez borzalmas 2897
Szendi Nóra → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Szenes Iván → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
szent → Méltóságos köztársaság 1649, Isten kegyelméből 3328
Szent Erzsébet → Isten kegyelméből 3328
Szentesi Dóra → Szabálytalan gyöngyszem 958
Szentes Mihály → Sikerterv 3439
Szent Gellért → Az ő coming outja 1799
Szent-Györgyi Albert → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
Szent Imre → Méltóságos köztársaság 1649
Szent István → Méltóságos köztársaság 1649
Szent Kinga → Isten kegyelméből 3328
Szent Lajos → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Szent László → Méltóságos köztársaság 1649
Szentmihályi Szabó Péter → Schmitt Pál miniszoknyában 1660
Szentmihályi Zsófi → Apai beszéd 2889
Szent Miklós → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Szent Péter → Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832
Szepesi György → Egy darabka múlt 2891

Szepessy Zsolt → Vers Szepessy Zsoltról 1557
Szepesy Gyula → A fogyatékos Schwarzenegger 2135, A tolatlan kocsi 2735
Szép új világ → A kopók puskái 2775
Szerbia → Esküvő, össze 1881
Szerdahelyi István → Könyvértékelések 395, Nem nehéz? 1058, Korojn talán mégse
supren? 1397
szerelem → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik 650, Аллея
имени Барчы Грудиновой 658, A legenda 975, Tiszta férfiúság 1821, Romantikus történetek a
való életből 3397, Werkfilm: így készült a párkereső hirdetés 3411, Szerelem, irodalom 3456
Szerelem a Fehér Házban → Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Kussland
1458, Andy Shepherd hibája volt 2069
Szerencsi Éva → Bob herceg 874
Szersén Gyula → Rejtély 2685
szervátültetés → Vese, vese átka 2272
szerver → Hülyék-e a felhasználók? 3044
szervezetek → Kegyet gyakorol a cég 1467, In memoriam esélyegyenlőségi törekvések
1682, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866, Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251,
Izomsorvadás 2274, De mi az a KDM? 2285, A MEOSZ a támogatásomat kéri 2290, Amikor
az admin kihullik a rostán 2307, Mint a rosta lika 2322
szervilizmus → Ezért nem tudnak a riporterek magyarul 2755
szerzői jog → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Rózsaszín zsarolás 1640, Retró modern
adminokkal 1980, Istentől eredeztetett jog 2880, Ne legyen igazuk 3157, Retró 3321
Szeszélyes évszakok → Szegény Ihos József 2867
Szeszélyes nyár → Rozmaringok 966
szex → Kétlottiológia 270, Vanessológia 306, Könyvértékelések 395, A Kissy célja 418,
Polifília 423, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Néha kérdeznek nehezeket is 469, J + B
574, Én is tanköteles vagyok 641, Se sárga, se a miénk 917, Nix dugni, házasodni 1352,
Szakavatott hozzáértők (Pirítós) 1366, A különbejáratú politikus 1381, Okos tanarak 1407, A
dirivel nem csinálják 1446, Eredeti szerzet 1451, Melegfelvonulás 1455, Pisilő, jogilag 1508,
Ingyenes Óvszerek Pártja 1520, Szex, Allah irgalmazzon tőle 1537, Ezt várhatjuk a Jobbiktól
1574, …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Anatomikus pszicholokáció
1632, Mennyi legyen 18-szor 37? 1643, Talán kefélni még szabad lesz 1652, Jaj, Szilárd, ne
már 1815, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Hat érv Isten
létezésére 1906, Orvosi látlelet 1951, Általános iskolás biológia 1972, Katolikusok gyilkolnak
Lengyelországban 1992, Inkvizíció 2017 2006, A Döntés Napja 2092, Kisdarázs 2571, A
pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579, Száz történet gyerekmolesztálásról 2591,
Luca hasznos tippjei 2610, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Tévhitek a pedofíliáról
2645, Hogy lesz valaki pedofil? 2655, Keresztény Aszexuális Pedofília Szindróma 2657, Nem
kérek engedélyt barátkozni 2668, Nem ehetsz kolbászt, tettek ellene 2676, De nem ehetsz
banánt sem 2678, Helye: igazgató 2752, A zsiráf nyaka hosszú, a gyereké meg szexi 2916, Az
utcanézők és a privácok 3028, A majom 3127, Isten kegyelméből 3328
szexuális bántalmazás → Rádióbeszélgetés 2596
SZFE → Szín 2076
Szigeti Vera → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Szigeti veszedelem → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Szigorúan ellenőrzött vonatok → Unom 1030, A szinkronrendező felelőssége 2805, Az
ezreddobos dédapa hősiessége 2818
Szíjjártó Péter → Választási reklámgyerekek 1576, Elszámolás 1848, Csak a cilinder 1850
Sziklay Szeréna → Bezzeg az én időmben 952
Szilágyi Tibor → Rokonok 865, Hangszínorgia 960
szilveszter → Szilveszter helyett 1659
Szimmaren → Internet az internet előtt 3003
Szindbád → Polifília 423, Zöldség 2567
színek → Zászlótervezet 1694
színész → Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Gombolyag 428, Kérdések és válaszok 468, J +
B 574, Drzá?! 665, A Black Rose vár titka 867, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885,
Bezzeg az én időmben 952, Szabálytalan gyöngyszem 958, Hangszínorgia 960, Látszani is
engedd 963, Nyuszikák 995, Egy darabka múlt 2891, Ez borzalmas 2897, Ne legyen igazuk

3157
Szinetár Dóra → Mánya Zsófi és az ő hangja 302
Szinetár Miklós → Csepke és a kis kétéltűek 839, Utolsónak marad a tévémaci 2864
színház → Kivételes emberek kora 1645, Méltóságos köztársaság 1649, Egy darabka múlt
2891
Színházi macska → Az utcanézők és a privácok 3028
szinkron → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Aliszománia 337,
Gombolyag 428, Csend lesz 834, A Black Rose vár titka 867, Leánykórus 882, Megfigyelés
951, Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960, A szinkronrendező felelőssége 2805, Ez
borzalmas 2897
Sziporka → Vanessológia 306, J + B 574, Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Űrrakéta
880, Hat érv Isten létezésére 1906, Megjegyzések egy homofóbnak 1952
Szíria → Migráncsosok 2114
Szirmai Rezső → Egy darabka múlt 2891
szirtaki → An bolg 1718
Szirtes Edina → Szilveszter helyett 1659
Szi Thripio → Egy darabka történelem pántos naciban 864
Szív → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
szivárvány → Szivárványos kérdések 2089
Szívek szállodája → Kifutópálya 347
Szív szútra → Pratítja-szamutpáda 687, De meg kell írnom mégiscsak 689, Muéstrame el
camino que yo voy 691, Médiaszemélyiség vagyok 3494
szkennelés → Megfejtettem az Ezeregyéjszakát 260, IRIScan Book 3 2482, Tôi đã cắt xong
2778, Egy darabka múlt 2891, Vietnami billentyűzet 3026, Még szoftvertámogatásabb 3032, A
net 2100-ban 3147, Az űrhajó 3155, A digitális könyv előnyei 3168, Még egy szempont 3174,
Meg még egy szempont 3174, Kiválóság 3385
szkenner → IRIScan Book 3 2482, Hülyék-e a felhasználók? 3044
szláv → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078
szlovák → A szinkronrendező felelőssége 2805, Módosítok 3188
Szlovákia → Ezeréves államiság 1664
Szlovénia → Ezeréves államiság 1664
Sznyih sziple → Pillanat 1261, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
szóalkotás → Doppióta 2734, Hapaxlegomenon-gyűjtőfesztivál 2742, Kiguglizhatatlan
2795, Csalmat 2826
szobor → Tatárszentgyörgy, faszobor 1592
Szocháló → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
szociális háló → A Paudits-jelenség 912
szocialista → Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627, In
memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Retró 3321
Szodoma → Az ő coming outja 1799
szoftver → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Szökés karácsonykor → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Szokolay Ottó → Egy darabka múlt 2891
szólásszabadság → A Nagy Hecc 1684, Jaj, Szilárd, ne már 1815
szolgáltató → Díjtartozás 2425
szomáli → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Szombathely → Szatír a kormány 1903
Szomszédok → Kifutópálya 347, Mentősök 808, Recycling 881, Szállóige 1531, Rejtély
2685, kodézsmozS 2848, Jencikétleníttette 2849, Utolsónak marad a tévémaci 2864, Hülyék-e
a felhasználók? 3044
Szőnyi G. Sándor → Egy darabka múlt 2891
Szőnyi Juli → Leánykórus 882
Szőnyi Szilárd → Az ő coming outja 1799, Jaj, Szilárd, ne már 1815
Szópanel → A véletlen 402
szövegszerkesztő → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Szovjetunió → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Holokauszttagadás 1580, Ezeréves
államiság 1664
Sztahniv, Roman → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Határok,

azmiaz? 1273
Sztálin, Joszif → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Felmentés Hitlernek 1506, A
behelyettesítősdi 1609, Kirekesztő kifüggesztők, avagy rendszerváltás 2.0 1617, Szatír a
kormány 1903, Meghalt Pozsgay Imre 1977, Egészségügyi reform kellene 2220, Kocsik értéke
2. 2268
Sztankay István → Bezzeg az én időmben 952, Hangszínorgia 960
Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin → Gombolyag 428, Egy darabka múlt 2891
Sztárom a párom → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Sztaroszta, Osztap → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251, Pillanat 1261, Egyébként
magasról leszarom az ukrán elnököt 2120
Sztaszjuk, Jurij → Aliszománia 337
Sztevanovity Zorán → Szürke vörös alapon 1049
sztráda → Sztrádablog 191
Sztravinszkij, Igor → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Szűcs Sándor Győző → Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251
Szuhay Balázs → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Hat érv Isten létezésére 1906
Születésnap → Anne Frank blogja 223, Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági
irodalomban 434, Születésnap 562, Hógömb 565, J + B 574
Születésnapomra → A bennfentes riporter 113
Szúnahaum → De meg kell írnom mégiscsak 689, Abroncsvilág 699
szúnyogok → Bizzzz 97, Gyerekekkel eteti a szúnyogokat az RTL Klub 2864
Szűr-Szabó Katalin → Road from Avonlea 329
Tabakov, Oleg → Rokonok 865
Tabi László → Egy darabka múlt 2891
Tábori Nóra → Hangszínorgia 960, Szegény Ihos József 2867
Tā diena paiet → Eljött a nap 1305, Nem múlt el a nap 1308, Folyik az idő 1317, Nincs
időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336
Taggart, Sam → Mr. Lotery 2574
Tahi Tóth László → Bezzeg az én időmben 952
Taisi Laululapsed → Nagy házban van az otthonunk 1261, Pillanat 1261, Kelet-Európa
énekelt nyelvei 1285, NEMOD–TAKÕL 1310, Kanyarok 1339
Takács Vera → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Elektromos csellentyűcske 458
Takagi Sin → A trottlababa 2598
Talabér Dani → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
tálibok → Nincsen fasza, öljük meg 1506, Gyere dugni, bácsi 1671
tamagocsi → Kovácsné született Tamagocsi Matild 3001
Tanácsköztársaság → Fővárosi Homérosz Könyvtár 1627
tánc → An bolg 1718
Táncsics Mihály → Éljen a forradalom 106
Tánczos Tamás → Linda visszatér 902
Tangerine Dream → Retró 3321
Tanner, Jim → A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Tannhäuser → Isten kegyelméből 3328
Tanodú → A Gévai 2904
Tantsukingad → Laulupesa 1249, Csókolózó diákok 1249, Pillanat 1261, Arcok 1277
tantusz → Retró 3321
taoizmus → Villámcsapás 380, Nindák 732
Ťapáková, Katka → A szinkronrendező felelőssége 2805
Tarakonas Didi → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Tariménes Útazásai → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Tarlós István → Szebb jövőt, avagy a nyelvi reform 1528, Orbán mégiscsak náci 1631,
Zászlótervezet 1694
társadalomtudomány → Óvodások vagyunk 2034, Facebook-történelem 2062
Társastér → Társastér 3485
„Társkeresés N. 1463” → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, Látszani is engedd
963
Tartu → Csókolózó diákok 1249
Tarzan → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839, Rondák vagyunk 2233

Tas brīdis → Limelullí Első Eposza 704, Kilencedik csoport 1235
Tassy András → Egy darabka múlt 2891
taszken → Galaktikus eposzok 261
tatár → Isten kegyelméből 3328
Tatárszentgyörgy → Most már nyugodt vagyok 1513, Tatárszentgyörgy, faszobor 1592
Tatuin → Galaktikus eposzok 261
Tau bácsi → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Tauber, Salomon → Vaskeresztje volt 901
távközlés → Róming 1466, Kérelem 2418, Tisztelt Ügyfelünk! Haggyommá minket békibe!
2419, Szolgáltatói hivatal 2440, Lefárasztanak 2442, Tombol a matáv 2444, Telefongyorstalpaló egy telefoncégnek 2500
Távoli tűz → Galaktikus eposzok 261
Taxisofőr → A Narancsszem-botrány 921, A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor
2579
Teababa → Egy darabka múlt 2891
technika → Velocipéd 3353
Teczár Szilárd → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
tehetség → J + B 574
Tėja → Ateinu girti Džimbas 1340, Három dalról 1342
Tékozló Homár → Elektromos csellentyűcske 458, A meghiúsult labda 2489
Télapó → Csingiling, előre, télapisták! 452, Esküvő, össze 1881, Hat érv Isten létezésére
1906, Maffia Mézgáék nélkül (Pirítós) 2186
Télapu → Ezt néztük karácsonykor 1. 846, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Ezt néztem
karácsonykor 955
telefon → Tévedés 118, Jutkátlanság 819, Másik telefonos eset 819, Filmajánló
gyerekeknek 2. 930, Róming 1466, Terített betli 2047, Szolgáltatói hivatal 2440, Telefongyorstalpaló egy telefoncégnek 2500, Nem tudjuk kezelni a problémáinkat 2916, Internet az
internet előtt 3003, Hülyék-e a felhasználók? 3044, A net 2100-ban 3147
Telefonpapa → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Telekom → Tisztelt Telekom! 2508, Vandulás 2557
televízió → A simarip 134, Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Road from Avonlea 329, J +
B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Vizuális blikkfang állást keres 884, Bezzeg az én időmben
952, Imádtam a filmforgatást 971, Seggel Európába (Pirítós) 1360, Szilveszter helyett 1659,
Oltári, baszd meg 1689, Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Nem nézek tévét többet 1959, Rondák
vagyunk 2233, Szilárd halmazállapotú csapadék 2739, Mondat közepén. Kezdi az új mondatot
2741, Zápor, zivatar 2762, kodézsmozS 2848, Jencikétleníttette 2849, Por no! 2851, A dühös
tévénéző kiáltványa 2852, A tévémaci nem halt meg 2861, St. Atisztika 2862, Szaknyelven
szólva hullámot vetett 2863, A kutya fizetett? 2863, Gyerekekkel eteti a szúnyogokat az RTL
Klub 2864, Médiacézár korunkban 2865, Szegény Ihos József 2867, Összeomlik régi világunk
2870, Termékelhelyezés 2872, Reklámtalan, de nem ribanctalan 2874, Gyerekek a csatornában
2875, Az utolsó kínai csatornaválasztó 2877, Istentől eredeztetett jog 2880, Apai beszéd 2889,
Egy darabka múlt 2891, A Gévai 2904, A net 2100-ban 3147, Ne legyen igazuk 3157, Retró
3321
Téli berek → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
telihold → Lagúna 872
Temple Run → Gyakorlat 3487
Temple Run 2 → A majom 3127
Temple, Shirley → Kétlottiológia 270, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
templom → Melegfelvonulás 1455, Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Az ő coming outja 1799
Teng Hsziao-ping → Hu Csin-tao mikroblogja 1572
tengwar → Hogy készülnek az ábécék? 2757
Tennant, Andy → Kétlottiológia 270
Teplice → Népköltöttem 207
terminál → Internet az internet előtt 3003
Terminátor → A fogyatékos Schwarzenegger 2135
terminológia → A fogyatékos Schwarzenegger 2135, Kacifántológia (Pirítós) 2160,
Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
Terminus → Galaktikus eposzok 261

Terminusz → Cementezek 222
Terno Cherhaj → Ez a cikk nem róla szól 1094
terrorizmus → Tiltsák be a cukrot! 1406, Allahpisztoly 1438, Szimbólum vagy, fölgyújtalak
1616, Tháwra 1679, Egy önmagáért, hétmilliárd egy miatt 1704, Gyilkos bevándorlók 1869,
Terített betli 2047, Brüsszelbe pénzt utalni tilos 2416, Alyssa Thomas, a Légi Rém 2915
Tesco → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Vécékulcs 2261, Vakok és ikek 2298,
Járványhaszon 2559, Fordítás magyarról magyarra 2844
Tesco-titok → Összefoglaló a nagyáruházról 2214, Izomsorvadás 2274, Vakok és ikek 2298
Testa, Francesco → Elektromos csellentyűcske 458
TESZ → IRIScan Book 3 2482, Még szoftvertámogatásabb 3032, Így készül a billentyűzet
3035
Tetemrehívás → Éljen a forradalom 106, Tetemrehívás 395
Tēva cepure → Mazo dziesmas Latvijai 1171
tévé → Oltári, baszd meg 1689
Tévedhetetlen Igazság → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Izgis lehet fóbnak lenni 1780,
Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Ítéletnap 1940
Tévékönyv → Retró modern adminokkal 1980
tévémaci → A tévémaci nem halt meg 2861, Utolsónak marad a tévémaci 2864, Gyerekek a
csatornában 2875
tévésorozat → Gombolyag 428, J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, A Black Rose vár
titka 867, Szirénaballada 904, Látszani is engedd 963, A szinkronrendező felelőssége 2805
The Economist → Schmitt Pál miniszoknyában 1660
The National Socialist Movement → Mindenki kussol, mindenki fél 1737
Theodorakisz, Mikisz → An bolg 1718
Thermopolis, Mia → Vanessológia 306
The Spectre → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Thivisol, Victoire → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Thomas, Henry → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, Filmajánló gyerekeknek 926
Thompson, Emma → A valós probléma a valóság problémája 312, Hipp-hopp, Woock is
coming 835
Thor → Gyilkos bevándorlók 1869
Thornpike, Ebenezer → Hat érv Isten létezésére 1906
Thunberg, Greta → A miraklícium 186, Én nem tettem semmit 544, Nindák 732, Remélem,
Marta apja jól van 1319, Andy Shepherd hibája volt 2069, Gretonindológia 2102, Itt a Gretakor 3349
Thury Zsuzsa → Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Tibet → Beperelem Londont 1444
Tihany → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Tikai tā → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Tiktok → Kanyarok 1339
Tilbury, Lord → Kétlottiológia 270
Tímár Béla → Bezzeg az én időmben 952
Timisin, Olja → Jövőnk 1247, Meg a jelenünk is 1251
Timm, Peter → Átlagos csajok 877
Timur és csapata → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Tinapard → Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339
Tinku → Részegek voltak 2789
Tired → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Tischbein, Emil → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Tisza → Bizzzz 97
tiszaeszlári vérvád → Tiszaeszlár, molnároszkár 1543
Tiszta férfiúság → Tiszta férfiúság 1821, A gyermekblansírozás természetrajza 2616
Tiszta szívvel → Nyilatkozat 105, József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242
Titanic → Kerékkötők 1939
Ti-ti-ti → Mazo dziesmas Latvijai 1171
titkosírás → Megfejtés harmincnégy év után 2723
Titkos küldetés → Matek 398
TLD → Hülyék-e a felhasználók? 3044

Tobi színei → Kapjatok már az agyatokhoz 2114
Toda Mariko → Kislánytörténet 349
Todorova, Kriszija → Én nem tettem semmit 544, Határok, azmiaz? 1273, Kelet-Európa
énekelt nyelvei 1285, Himn gyitej Ukrajini 1294, NEMOD–TAKÕL 1310, Kanyarok 1339
tojásdobálás → Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574
Tokugava Iejaszu → Kislánytörténet 349
tolerancia → Az ő coming outja 1799
Tolkien, J. R. R. → Érdekes hasonlóság 741, Hogy készülnek az ábécék? 2757
Tolnay Klári → Megfigyelés 951, Bezzeg az én időmben 952, Cigányok 1472, Vége a
civilizációnak 1699
tolókocsi → Rámpák és kapcsolók 873, Tolókocsisok Demonstratív Központja 2140,
Tolókocsi vagy kerekesszék 2. 2206, Se tolókocsi, se kerekesszék 2208, …se tolószék vagy
szekértoló… 2210, Egészségügyi reform kellene 2220, Reformtalanul 2226, Rondák vagyunk
2233, Nemtelen alak vagyok 2240, Kocsik értéke 2267, Kocsik értéke 2. 2268, Durr! 2302,
Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329, A sor 2336, Felszólítás 2338, Rehab
Zrt., avagy a rétestészta 2339, Trallalalá-tilili 2355, Szembenállás 2362, Szemtelen vásárló,
szemtelen eladó 2396, A tolókocsi-emelő története 2445, Kedves Vaterafutár! 2503, Fölhívtam
a rehabos embert 2544, A tolatlan kocsi 2735
Tolsztoj, Lev → Hógömb 565
Tomboy → Minden idők legjobb gyerekalakításai 885
Tom és Jerry → Áttüntetés 196, Villámcsapás 380, Ő olyan, mint én! 385, Csepke és a kis
kétéltűek 839, Két patinás tradíció 855, Ezt néztem karácsonykor 955, Rozmaringok 966,
Filmekről kiábrándítóan 980, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Katolikusok gyilkolnak
Lengyelországban 1992
Tomóceusz Katatiki → Meghalt Pozsgay Imre 1977
Tompai Lívia → Egy darabka múlt 2891
toner → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Top Gun → Himnuszok 1207
Top Gun Anthem → Himnuszok 1207
Toranaga → Kislánytörténet 349
Tordai Gyula → Jövőnk 1247
Tordai Teri → Bob herceg 874, Bezzeg az én időmben 952
tördelés → Láng Attila D.: Private 319
Torgyán József → Vezérlajosi lehurrogatívusz 2251, Szegény Ihos József 2867
Torma Gedeon → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Tormay Cécile → Mindenki kussol, mindenki fél 1737, El kell törölni október 23-át és
március 15-ét 1839
Tormi ja tuulega → Arcok 1277
Törőcsik Mari → Bezzeg az én időmben 952
török → Névetimológia 1819
Török Ignác → Éljen a forradalom 106
Török Mónika → Meghalt a Móni 2910
Török Sándor → Kétlottiológia 270
történelem → Galaktikus eposzok 261, Road from Avonlea 329, Nekem már van, de nekik
is lesz? 358, Panta rhei 471, És ha kitör a Vesuvius? 830, Topmodele 1075, Antipirin 1390, A
nagy kérdés 1391, Cigányok 1472, Árjasági okiratok 1600, A behelyettesítősdi 1609, Undi,
hitetlen apostolok 1630, Ezeréves államiság 1664, Gyilkos bevándorlók 1869, Katolikusok
gyilkolnak Lengyelországban 1992, Tahográfia 2003, Lépcsőzet 2093, Vér a talajon 2098,
Dicsőséges nagyurak 2099, Egy darabka múlt 2891, Internet az internet előtt 3003, A naptár
története 1. 3310, A naptár története 2. 3315, Curie 3320, Szavazati jogot a múmiáknak! 3326,
Isten kegyelméből 3328, Érkezik a forradalom 3339, Viharodnak előjele, forradalom 3343, Itt
a Greta-kor 3349, Velocipéd 3353
törvény → Láng Attila D.: Private 319, Az alkotmány mellett elaludni nem lehet 1553,
Holokauszttagadás 1580, Megtilthatják az utcán alvást 1626, És a végén nem adnak sajtot
1636, A spammer fenyegetőzik 1676, In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682,
Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Tamás és az aranyos Pósfa 2229, A pósfai tevenyergek
2230, Írtam két levelet 2270, Vakok és ikek 2298, Párbeszéd 2301, Első nyert perem 2377
Törzs Jenő → Bezzeg az én időmben 952

Tóta W. Árpád → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Tótfalusi István → Régítés 560, Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, A künyső parlaton
1296
Tóth András → Filmajánló gyerekeknek 926
Tóth Enikő → Bezzeg az én időmben 952
Tóth Eszter → Kétlottiológia 270
Tóth Ildikó → Rokonok 865
Tóth Margit → A MEOSZ a támogatásomat kéri 2290
Tóth Tihamér → Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, A
gyermekblansírozás természetrajza 2616, Keresztény Aszexuális Pedofília Szindróma 2657
Tóth Zsuzsi → Internet az internet előtt 3003
tötö nyelv → Emmi mámeg? 1899
Tóvidék → Kétlottiológia 270
Townsend, Sue → Alaktan 219, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, Csepke és a kis
kétéltűek 839
Trabant → Matrica 2247, Kocsik értéke 2267, Izomsorvadás 2274, Retró 3321
Tracējums → Eljött a nap 1305
trágár hangnem → Nullásliszt 1657, Befejeztük 1770, Az ő coming outja 1799, Tiszta
férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Emmi mámeg? 1899, Hat érv Isten
létezésére 1906, Odassatok, pina, pina! 2035, Az ugráncsok 3177, Kibasznyikok és
kibasznyicák 3182
Trainor, Meghan → Me Too 1188
transznemű → Izgis lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és antifóbok 1783, A pedofilok, a kis
dögök és az átnevelőtábor 2579
Traucējums → Varavīksnes 991, Nyuszikák 995, A csillagoktól a napszemüvegig 1008,
Nyulat látok 1022, Megint a nyuszik 1147, A valkai vonat 1158, Bokrocska, Hegyecske,
Gombocska, A Medve és A Gyors 1168
Trevize, Golan → Galaktikus eposzok 261
Trianon → Tényleg kell a kettős állampolgárság 1353, A Konzervatív Enciklopédia 1486,
Fóbiák 1605, Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Ahogyan szavaltál, úgy
bánjanak veled 1774, Esküvő, össze 1881
Trifonov, Szlavi → Én nem tettem semmit 544
troll → Magam vagyok a sátán 1751, A pósfai tevenyergek 2230, Az utolsó magyar lovag
2264, Kedves kurva@anyadat.hu! 2402
trónörökös → Tempora mutantur et gloria mundi 1924, A grófnő 1969
Tropa, Sindija → Meseerdő 1205
trottlababa → A trottlababa 2598
tudatalatti → J + B 574
Tudni illik, hogy mi illik → Vége a civilizációnak 1699
Tudom, mit csinál a gyereked szombat éjjel → A gyermekblansírozás természetrajza
2616
Tu esi vasarā → Pillanat 1261
Tükörkép → Olvasónapló 425
Tumša nakte, zaļa zāle → Trambulin 558, Szembenézőpont 1025, És még sokan mások
1122, Mazo dziesmas Latvijai 1171, Középfokú dārtológia 1199, Balss pavēlnieks 2018 1225
Tünci → Villámcsapás 380, Ő olyan, mint én! 385, Hrdaja 686, Pratítja-szamutpáda 687,
Muéstrame el camino que yo voy 691, Romantikus történetek a való életből 3397, Szerelem,
irodalom 3456, Hirdetmény az ajándékokról 3493
Tündér Lala → Kétlottiológia 270, A Paudits-jelenség 912
Turay Ida → Bob herceg 874, Vége a civilizációnak 1699
Turing, Alan → Fasizmus a brit kormányban 1712, Az ő coming outja 1799, Furcsa
programnyelvek 2986
Turing-gép → Furcsa programnyelvek 2986
Turner, Carol → Kétlottiológia 270
Turner, Tina → Szürke vörös alapon 1049, Láttam egy dalt 1071
Turnovská, Jarmila → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Drzá?! 665, Szabálytalan
gyöngyszem 958
turul → A Konzervatív Enciklopédia 1486, Választási reklámgyerekek 1576

Tüskevár → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250,
Hógömb 565, „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Tutanhamon → Szavazati jogot a múmiáknak! 3326
Tuvāk vēl tuvāk → Balss pavēlnieks 2018 1225
tűzfal → Hülyék-e a felhasználók? 3044
tűzoltó → A nők jövője Szaúd-Arábiában 1594
Tűzparancs → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
TV–BASIC → Mindent az ágyból 353
Twice upon a Time → Kétlottiológia 270
Twist Olivér → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434, A szokásos habosított takony 1961
Twitter → A világuralom álma 1548
udmurt → A künyső parlaton 1296
Udvaros Dorottya → Filmajánló gyerekeknek 2. 930, Bezzeg az én időmben 952
ufó → Esküvő, össze 1881
Uganda → Előre a lenézésért 1557, Vakok és ikek 2298
Ügyek → Isten kegyelméből 3328
ügyfélkapu → És a végén nem adnak sajtot 1636
ügyintézés → A magyar King Kong 99, Reform 1433, És a végén nem adnak sajtot 1636,
Értesítettek 1863, Emailezik a hivatal 2246, A kinöveszthetetlen lábak 2306, Felszólítás 2338,
Rehab Zrt., avagy a rétestészta 2339, Első nyert perem 2377, Kérelem 2418, Díjtartozás 2425,
De a gyerek írja alá! 2428, Szolgáltatói hivatal 2440, Lefárasztanak 2442, Ők is lefárasztanak
2444, Tombol a matáv 2444, Tisztelt OTP! 2. 2474, Öcsike átállította a számítógépet 2475, A
beszéd célja 2476, Urna, de nem tud 2479, Lefagyás 2517, Adattisztítási feladat 2549
Uhlíř, Jaroslav → Pillanat 1261
Új-Kaledónia → A paicî tanulsága 2796
Uj Péter → Kiteszem az Indexet 2886
Uka-uka → Nagy házban van az otthonunk 1261, Pillanat 1261, Kelet-Európa énekelt
nyelvei 1285
Ukrajna → Niréka 791, Ukrajna megtámadása 2112, Migráncsosok 2114, Egyébként
magasról leszarom az ukrán elnököt 2120
ukrán → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285, Himn gyitej Ukrajini 1294
Ukridge, Stanley Featherstonehaugh → Olvasónapló 425
Ükskord unenäos → A sötét oldal megvilágosodása 1280
ULAS → A nyelv egy kaland 1017, Szembenézőpont 1025, Unom 1030, Nem nehéz? 1058,
És még sokan mások 1122, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, NEMOD–TAKÕL
1310
Ullmann Mónika → József Attila, Nógrádi Gábor és mi többiek 242, Bezzeg az én időmben
952
Ulrike kisasszony → Kétlottiológia 270
Underground Kiadó → Apaság 523
Unenäoriik → Arcok 1277, Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
UNESCO → Nekem már van 324
UNICEF → Luca hasznos tippjei 2610, Curie 3320
Unicode → A paicî tanulsága 2796, A csodabillentyűzet 3019, Feltörhetetlen jelszavak
3095, Betűlezserség 3195
Unity → A sötét oldal megvilágosodása 1280
Unkelhäusser Károly → Panta rhei 471
ünnep → Éljen a forradalom 106, Bondrentés 1412, Meghalt Jézus Krisztus 1521, Schmitt
Pál miniszoknyában 1660, El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
UPC → Küldemény 2556
Ūpītis → Balss pavēlnieks 2018 1225
Uramisten → Rokonok 865
Urania → Láng Attila D.: Private 319, Mennybemenetel 531, Trambulin 558, Filmajánló
gyerekeknek 926
Uránusz → Abroncsvilág 699
Uray Tivadar → Egy darabka múlt 2891
űrhajó → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Űrrakéta 880, Filmajánló gyerekeknek 2. 930,
Filmajánló gyerekeknek 3. 935

űrlény → Világok harca tizenhárom változatban 94, Tau bácsi, HAL és az iPhone 250,
Akadálymentesítés egy messzi-messzi galaxisban 866, Filmajánló gyerekeknek 926, Esküvő,
össze 1881
Ursula → Ábécédé 1278
Usztics Mátyás → Bezzeg az én időmben 952, A gárda, a gá-ár-da 1447, Verecke 2608
Utánam, srácok! → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Retró 3321
úttörők → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Uxbridge → Road from Avonlea 329
Uz ezera → És még sokan mások 1122
Užtrauktukas → A künyső parlaton 1296
Väänänen, Timo → Ieva csak táncolni akart 990
Vaba päev → A frizura 1260
Vadász Bea → Kétlottiológia 270, Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Bezzeg az én időmben
952, Hangszínorgia 960, A szinkronrendező felelőssége 2805
Vadászné Viki → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Vadkörték – A tihanyi kincsvadászat → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250, Ő olyan, mint
én! 385, Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Vadmacska-sziget → Galaktikus eposzok 261
Vadnai László → Szegény Ihos József 2867
Vadnyugat → A medve 117, Galaktikus eposzok 261
Vágási Feri → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Vágó István → Rondák vagyunk 2233
Väikeste tüdrukute väikesed asjad → A frizura 1260
Vaillant, Chantal → De csak kell valami cicó 376
Vai tam ir jēga? → Költő, mégiscsak 1236
Vai tu vari → Varavīksnes 991, Tarkabarka télünnepet 1015, A valkai vonat 1158
Vaivode, Loreta → Szembenézőpont 1025, Szürke vörös alapon 1049, Kettős burkolat
1106, És még sokan mások 1122, Pillanat 1261
Vakáció a halott utcában → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Vakáción a Mézga család → Segítőkészség 3204
vakok → A medve 117, Láng Attila D.: Private 319, Kutyául vagy klikkerül 2078, Braille a
homlokzaton 2131, De mi az a KDM? 2285, Vakok és ikek 2298, Vár terád a sárga vonal, ha
Volán honába mész! 2357, Adottságok 2551
vakvezető kutya → De mi az a KDM? 2285, Vakok és ikek 2298
válás → Kétlottiológia 270, Marianne, Marianne, Marianne! 369, Filmajánló gyerekeknek
2. 930
Válasz.hu → Jaj, Szilárd, ne már 1815
választás → Gyurcsány Hitler, Orbán világít, állat a polgár 1355, A különbejáratú
politikus 1381, Demagógiai gyorstalpaló 1392, Szavaz a nép 1511, Indítson Ön is
szavazatgyárat! 1547, Kampány 1567, Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Választási
reklámgyerekek 1576, Ha én vezetem az országot, minek a parlament? 1633, Gombaszósz
1768, Tiltakozás 1769, Befejeztük 1770, Ahogyan szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Elvették
a közgyógyomat 1839, A vízkísérlet 1845, Nervégia 1857, Urna, de nem tud 2479
Valencia → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Vali → Marianne, Marianne, Marianne! 369
Valjean, Jean → Kislánytörténet 349
vallás → A hatszögletű mennyország 141, Történelmi távlat 161, Jelentések könyve 178, A
misszionárius 198, Csingiling, előre, télapisták! 452, A másik szempont 569, Jégvirág 1252,
Szakavatott hozzáértők (Pirítós) 1366, Tehénfar és lósegg az egyetemes kultúrtörténetben
1369, Demagógiai gyorstalpaló 1392, Főpap 451 °F 1409, Me’ a biblija tilcsa ám 1414,
Kivéve a gyevi papot 1431, A paphiány az oka 1437, Allahpisztoly 1438, Az Úrnak szent napja
1451, Eredeti szerzet 1451, Melegfelvonulás 1455, Vallásos érzületű emberek 1458, A Szent
Frizsider 1484, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Nincsen fasza, öljük meg 1506,
Családjogként nem 1514, Ingyenes Óvszerek Pártja 1520, Meghalt Jézus Krisztus 1521, Szex,
Allah irgalmazzon tőle 1537, Pont iksziksziksz 1573, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, A nők
jövője Szaúd-Arábiában 1594, …ntírásszentírásszentírásszentírásszentírássze… 1624, Undi,
hitetlen apostolok 1630, Anatomikus pszicholokáció 1632, Szent Pál levele a magyarokhoz
1642, Mennyi legyen 18-szor 37? 1643, Méltóságos köztársaság 1649, Talán kefélni még

szabad lesz 1652, A Facebook mint válóok 1662, Tháwra 1679, Fasizmus a brit kormányban
1712, Kedves Harrach Péter úr! 1714, Kérés homofóbokhoz 1765, Mellvágó 1767, Ahogyan
szavaltál, úgy bánjanak veled 1774, Ne csetelj hulvával 1788, Az ő coming outja 1799, Jaj,
Szilárd, ne már 1815, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832,
Negyvenkettő 1842, Gyilkos bevándorlók 1869, Esküvő, össze 1881, A teve 1894, Szatír a
kormány 1903, Hat érv Isten létezésére 1906, Kérdőív a vasárnapi zárva tartásról 1921, A
nemzet hangja, ha hamis is 1933, Beirt 1943, Megjegyzések egy homofóbnak 1952,
Katolikusok gyilkolnak Lengyelországban 1992, Inkvizíció 2017 2006, Abortusz, jog,
lelkiismeret 2008, A két legocsmányabb dolog 2018, Nincs tovább 2019, Keresztényesítés
2030, A koronavírus megfékezésének módjai 2068, Dicsőséges nagyurak 2099, Földindulás
2119, Nyomi 2360, Kisdarázs 2571, A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Keresztény
Aszexuális Pedofília Szindróma 2657
Valters, Egons → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Valters, Lauris → Balss pavēlnieks 2018 1225
Valuska László → Anne Frank blogja 223
Vámbéry Rusztem dr. → Vajon mire gondolt a költő? 387
Vámosi János → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Vámos Miklós → Alaktan 219, Csepke és a kis kétéltűek 839, Hülyék-e a felhasználók?
3044
Váncsa István → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Vándor Vera → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Vanessa → Macaron 401, Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866
Vangelis → Szürke vörös alapon 1049
Vanzovičs, Sandris → Pieaugušajiem? 1013, Anya nem ette meg őket 1023
Váradi Hédi → Hangszínorgia 960
Váraljai Alexandra → Gombolyag 428, Ezt néztük karácsonykor 2. 850, Hangszínorgia
960, A szinkronrendező felelőssége 2805
Váratlan utazás → Alaktan 219, Vanessológia 306, A valós probléma a valóság
problémája 312, Road from Avonlea 329, Kifutópálya 347, Аллея имени Барчы Грудиновой
658, Minden idők legjobb gyerekalakításai 885, Hangszínorgia 960, Anne Shirleytől Clair
doktorig 1194
Varázsfuvola → Azért pedig fonni kell 801
varázslat → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Varga Béla → A gyermekblansírozás természetrajza 2616, Tévhitek a pedofíliáról 2645
Varga Gusztáv → Ez a cikk nem róla szól 1094, Cigányok 1472
Varga Katalin → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Varga Mónika → Tévhitek a pedofíliáról 2645
Vargha Dénes → A künyső parlaton 1296
Varis → Pukššššššš… 1237
Varjak → A Narancsszem-botrány 921
Várkonyi András → Megfigyelés 951
Várkonyi Attila → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
Várkonyi Zoltán → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Seggel Európába (Pirítós) 1360
Varlyčiu choras → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Várnai Mária → Sérültészeti nyelvológia (Pirítós) 2196
Városliget → Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329
Varsányi Ferenc → Ő olyan, mint én! 385
Varsányi Péter → Sárga csillagos kocsik (Pirítós) 2169
Várva Várt Alapítvány → Abortuszellenes kampányom 2031
Vasálarcos → Isten kegyelméből 3328
Vásárhelyi László → An bolg 1718
Vas István → Rendszertelenül 464
Vass Éva → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Vastagbőr → Leng a hinta, meg nem áll, gyerekeket szegregál 2329
vasút → Trallalalá-tilili 2355
Vasvári Pál → Éljen a forradalom 106
Vaszary Piri → Bezzeg az én időmben 952
Vatera → Kedves Vaterafutár! 2503, IF 2533

Vaterafutár → Kedves Vaterafutár! 2503
Vathy Zsuzsa → Nem ismertem Vathy Zsuzsát 477
Vatikán → Az ő coming outja 1799
Vaucresson → Road from Avonlea 329
Vaudrois, Sophie → Ismét publikus a Sophie 215, Alaktan 219, Vanessológia 306,
Marianne, Marianne, Marianne! 369, De csak kell valami cicó 376, A Kissy célja 418, Aki
kislányokban utazik 650, A Narancsszem-botrány 921
Vavasseur, Sophie → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
VAX 11/725 → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Vécsey Károly → Éljen a forradalom 106
Vee-Hive → Címkészet 3213
Vega, Alexa → Mánya Zsófi és az ő hangja 302, Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Vega, Makenzie → Ezt néztük karácsonykor 1. 846
Véges István → Unom 1030
Végső Vár Alapítvány → A Paudits-jelenség 912
Végtelen szerelem → A pedofilok, a kis dögök és az átnevelőtábor 2579
Végvári Tamás → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Velence → Nekem már van 324, De csak kell valami cicó 376
Velkei Tamás → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
Velniņi → Lemaradok 1196, Egyszer két ördögöcske 1217, Velniņa 3530
Velorex → Matrica 2247, Kocsik értéke 2267
Veltījums mīlestībai → Mūziķe 3526
Venczel Vera → Há klasszikusok, vazzátok meg 231, Megfigyelés 951, Hangszínorgia 960
Vendég a jövőből → Aliszománia 337, Kifutópálya 347, Аллея имени Барчы Грудиновой
658
vendéglátás → Az elmaradt esküvő 3503
Venezuela → Szavaz a nép 1511, Zászlótervezet 1694
Verebély Iván → Tau bácsi, HAL és az iPhone 250
Verebes István → Gombolyag 428
Veres János → Riporter, miniszter 1442
Vērmanītis → Tündérország 1220
Verne, Jules → Road from Avonlea 329, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434,
Tömegprobléma 526, Abroncsvilág 699, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Internet az
internet előtt 3003
Veronika, prostě Nika → Motivace 2809, Kezdem kapiskálni 2815, Hogy én mit küzdök
ezzel 2819, Mindig belehibázok valamibe 2824
vers → Irodalmi alkotás került megvalósításra 92, Éljen a forradalom 106, A bennfentes
riporter 113, Poézis 170, Éjszaka 183, Költő vagyok, már tudom 184, Ez itten a költeményem
185, Filológia 194, A monetáris politika szigorodása 194, Világosítsd föl 195, Szerelem 200,
Költemény arról, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ereklyéjét valutáért
mutogatják a turistáknak 200, Relativitás 201, Sorszellem 205, Geológiai ihletettségű
költemény a mulandóságról 206, A véletlen 402, Ejtőernyőhiba 556, Családregény 798,
Modern vers 810, Vegyes mindenféle 823, És most jöttem rá hirtelen 829, Vasárdiena 1215,
Csak 19-ig tudunk számolni 1439, Új Magyar Himnusz 2012. 1712, Elnézést 1727, A népharag
1942, Egy politikus pályája 2085, Laumai 3514, Kā ir likteņupes straume dziesmā? 3519,
Šķemba 3520, Jautājums 3521, Četriem 3529, viņas dzimšanas dienai 3529, Ja es būtu roze
3532
vérvád → Tiszaeszlár, molnároszkár 1543
Verwoerd, Hendrik → Általános iskolás biológia 1972, Ki mondta neked, hogy te fehér
vagy? 2086
Veszélyes apróságok → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Vészhelyzet → Alaktan 219, Kifutópálya 347, Ezt néztük karácsonykor 2. 850, Emlékmű a
gyógyításnak 908, Aktív eutanázia 1741, Mr. Lotery 2574, A gyermekblansírozás
természetrajza 2616
Veszprémi Linda → Аллея имени Барчы Грудиновой 658, Csepke és a kis kétéltűek 839
vetélkedő → Rondák vagyunk 2233
Vētra, Varis → És még sokan mások 1122
vevőszolgálat → IRIScan Book 3 2482

Vezúv → És ha kitör a Vesuvius? 830
Viana → Tempora mutantur et gloria mundi 1924
vicc → A medve 117, Zaklatás és károkozás 185, Kémiai tanulmány 195, Pár apró zizzenet
201, Művem 797, Magvas gondolat 797, Lelemény 798, Családregény 798, Etimológia 798,
Kedvenc viccem 799, Hiba 799, Kuc-kuc 799, Másik kedvenc viccem 800, Legsikeresebb
irodalmi művem 800, Ma gyártott viccem 801, Kisállat-kereskedés 801, Azért pedig fonni kell
801, Az ábécé fontossága 802, Az ember mindig fölfedez valamit 802, Kutya 803, Probléma
803, Nyelvi gond 804, Mértékegységek 804, Reakciókészség 805, Ügylet 805, Nénó 806,
Bravúr 806, Poén 807, Robin Hood 807, Állatvédelmi ötlet 807, Sajnálatos 808, Egyenlő
bánásmódot minden törpének! 808, Memó 812, Étrend 813, Mecenatúra 813, Gigantikus 814,
A lyuk 814, A pék 815, Gondolatok 821, Vészhelyzet 827, Realized 828, Gyógyulás 829,
Állovagok 1450, Malév, de holnap már nem 1711, Esküvő, össze 1881, Ördög 2075, A
kampány etimológiája 2731
Vicky → Ha már túl nagy a tárhely 3165
videótelefon → Internet az internet előtt 3003
vidifon → Internet az internet előtt 3003
Vienkāršas lietas → És még sokan mások 1122, A valkai vonat 1158, Felsőfok 1191,
Himnuszok 1207, Még mindig eggyel kevesebben vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Nincs időm
(piecas gadadienas gadījumā) 1336, Döntöttem 1338, Trešo gada galā 3522, Lielais
piedzīvojums 3524
Vienmēr no jauna → Mazo dziesmas Latvijai 1171
Viens, divi, trīs → Pillanat 1261
Viens solis → Eljött a nap 1305
vietnami → Hogy kellene nyelvet tanítani? 1078, Hogy készülnek az ábécék? 2757, Tôi đã
cắt xong 2778, Szövegszerkeszteni anyanyelvünkön 2962, Vietnami billentyűzet 3026
Vigdís Finnbogadóttir → Jóhanna és Jónína 1614
Viharzóna → Ezt néztük karácsonykor 2. 850
Viib meid tee → Nagy házban van az otthonunk 1261
vikingek → Ezeréves államiság 1664
Viktória → Az Úrnak szent napja 1451, Vége a civilizációnak 1699, Fasizmus a brit
kormányban 1712, Tempora mutantur et gloria mundi 1924
Világfelfordulás → Abroncsvilág 699
világháború → A behelyettesítősdi 1609, Vége a civilizációnak 1699, Tiszta férfiúság 1821,
Esküvő, össze 1881
Világok harca → Világok harca tizenhárom változatban 94, Világok karca 860
Világosítsd föl → Világosítsd föl 195
világvége → Itt a vége, fizess vagy fuss el véle 1587
Vilciens Rīga–Valka → A valkai vonat 1158, Eljött a nap 1305
Vilciņš → Balss pavēlnieks 2018 1225
Vilkas ir septyni ožiukai → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Villantó → Olvasónapló 425, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
villanyszerelő → J + B 574
Villefranche → Valódi gyöngysorok 985
Villon, François → Szürke vörös alapon 1049
Vilsmaier, Joseph → Kétlottiológia 270
Vince, Robert → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Vinci, Leonardo da → Szissz 822
Vindo → Balss pavēlnieks 2018 1225
vírus → A valós probléma a valóság problémája 312, Kormányzati megfigyelők a
Facebookon 1620, Kamuoldalt megosztani környezetszennyezés 2016, Hülyék-e a
felhasználók? 3044
Viss var mainīties → Harmatcsepp 1326
Vissy Károly → Szaknyelven szólva hullámot vetett 2863
Vissza a jövőbe → Két hét múlva hal meg John 475, Zászlókat a tarisznyákba 1597, A
dühös tévénéző kiáltványa 2852, Volt egy hatéves barátom 3396
Visszajátszás → Rámpák és kapcsolók 873
Visszatérés a kék lagúnába → Lagúna 872, A Narancsszem-botrány 921
Visy Zsolt → Gyorshír 1997

Vitamin → Határok, azmiaz? 1273
Vitasz → Komparatív lilunindalógia 720
Vitay Georgina → Kislánytörténet 349
Vitray Tamás → Utolsónak marad a tévémaci 2864
VIVA → Balss pavēlnieks 2018 1225
Vivas, Allison → Rózsaszín zsarolás 1640
Vivát, Benyovszky! → Tömegprobléma 526
Vivos → Itt a vége, fizess vagy fuss el véle 1587
Vízipók-csodapók → A lesőnáci 1544
vizitdíj → Reform 1433
Vízkelety Tibor → Kivételes emberek kora 1645
Vjarvam v csudesza → Én nem tettem semmit 544
Vladyka, Miroslav → J + B 574
Vodafone → Vásárolni merészel? 2562
Vogt, Céline → Kétlottiológia 270
volapük → Nem nehéz? 1058
Volkov, Viktor → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Vona Gábor → A gárda, a gá-ár-da 1447, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, A világuralom
álma 1548, Eine gute Propaganda zu machen 1579, Befejeztük 1770, A nemzet hangja, ha
hamis is 1933
Vonnegut, Kurt → A hőmérséklet, amin a weboldal tüzet fog és elég 211
vörös csillag → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Vöröskereszt → Öljük meg a Vöröskereszt 1465
Vörösmarty Mihály → Emmi mámeg? 1899
Vorster, Balthazar Johannes → Általános iskolás biológia 1972
Vorster, John → Ki mondta neked, hogy te fehér vagy? 2086
Voyager → A hatszögletű mennyország 141
Vránová, Gabriela → J + B 574
Vuk → Fürge rókalábak 231, Hipp-hopp, Woock is coming 835
Vukipédia → Galaktikus eposzok 261
Vukovics Sebő → Éljen a forradalom 106
vulkán → És ha kitör a Vesuvius? 830
Vychodilová, Jana → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641
Wade, Sydney Ellen → Andy Shepherd hibája volt 2069
Wake Me Up → Blúz van rajtuk 2107
Wales → Ezeréves államiság 1664
Wałęsa, Lech → A tekintélyelvű nyelvismeret 2743
walesi → Névetimológia 1819
Walker, Alan → Folyamatábra 731, Nindák 732, Összeadás 1280, A sötét oldal
megvilágosodása 1280, Remélem, Marta apja jól van 1319
Walker, Titty → Vanessológia 306, Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434,
Tömegprobléma 526, Aki kislányokban utazik 650
Walter, Lisa Ann → Kétlottiológia 270
warez → Ezért warezolunk 2535
Wartburg → Kocsik értéke 2. 2268
Wasabi – Mar, mint a mustár → Megtaláltam Silenit 706, Megint megtaláltam Silenit 715
Washington, Denzel → „Legendás” „magyar” „filmek” „helyszínei” 947
Wass Albert → El kell törölni október 23-át és március 15-ét 1839
Watson, Emma → Aliszománia 337, Аллея имени Барчы Грудиновой 658
webdizájn → Az ugráncsok 3177
Weber, Carl von → És még sokan mások 1122
Wéber Péter → Elektromos csellentyűcske 458
webhoszting → Megcenzúrázunk a pénzedért 2469
Webisztán → Anne Frank blogja 223
webkamera → Internet az internet előtt 3003, Hülyék-e a felhasználók? 3044
webmester → Az ugráncsok 3177, Kibasznyikok és kibasznyicák 3182
Webster, Jean → Rendrakás az ifjúsági irodalomban 434
Weier, Anissa → Geyser és Weier? 1796

Weir, Peter → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
Wekerle Sándor → Panta rhei 471
Welles, Orson → Világok karca 860
Wells, H. G. → Világok karca 860, Választási reklámgyerekek 1576
Weöres Sándor → Isten veled, Emőke, drágám 3454
Werther → Aliszománia 337
western → Galaktikus eposzok 261
Weston, Gloria → Аллея имени Барчы Грудиновой 658
Whitaker, Forest → Két patinás tradíció 855
Whitesell, John → Ezt néztem karácsonykor 955
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wifi → A palmtekercs 2932
Wikipédia → Az autogén hidrogén 1588, Kivételes emberek kora 1645, Schmitt Pál
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kegyelméből 3328
Wilde, Oscar → Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Az ő coming outja 1799
Wild, Michelle → Se sárga, se a miénk 917
Wiles, Andrew John → És sose fogjuk megtudni 3388
Williams, John → Himnuszok 1207
Williams, Robin → Egy darabka történelem pántos naciban 864, Filmajánló gyerekeknek
2. 930
Willis, Bruce → Road from Avonlea 329, Katasztrófa 342, Nindák 732
Wilson, Mara → Filmajánló gyerekeknek 2. 930
winchester → Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, Hülyék-e a felhasználók?
3044
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1049, Adrenalin 1097, És még sokan mások 1122, NANDO és feminizmus 1156, A valkai vonat
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1071, Topmodele 1075, Ez a cikk nem róla szól 1094, Adrenalin 1097, Kettős burkolat 1106,
És még sokan mások 1122, Ez milyen betegség? 1146, Rokas 1154, A valkai vonat 1158,
Bokrocska, Hegyecske, Gombocska, A Medve és A Gyors 1168, Mazo dziesmas Latvijai 1171,
Egy év a szivárvány alatt 1180, Puteklis 1182, Me Too 1188, Egész testetekkel uralnotok kell
1189, Egy év és tíz hónap 1192, Távolságmérés 1199, Középfokú dārtológia 1199, Meseerdő
1205, Himnuszok 1207, Jön az Új Fény 1219, Balss pavēlnieks 2018 1225, Palack a vízben
1235, Jövőnk 1247, Laulupesa 1249, A frizura 1260, Pillanat 1261, Határok, azmiaz? 1273,
Arcok 1277, Ábécédé 1278, A sötét oldal megvilágosodása 1280, Kelet-Európa énekelt nyelvei
1285, Himn gyitej Ukrajini 1294, Nem ő a világ legnagyobb hegedűművésze 1295, Még mindig
eggyel kevesebben vagyunk 1300, Eljött a nap 1305, Nem múlt el a nap 1308, NEMOD–
TAKÕL 1310, Bagoly litván módra 1315, Folyik az idő 1317, Éjszakánként nem alszik 1319,
Remélem, Marta apja jól van 1319, Rotaļīgi, de komolyan 1325, Önfeláldozás 1327, Nincs
időm (piecas gadadienas gadījumā) 1336, Döntöttem 1338, Kanyarok 1339, Ateinu girti
Džimbas 1340, Új Magyar Himnusz 2012. 1712, An bolg 1718, Mícheál Ó Flaithfhileadh
1723, Blúz van rajtuk 2107, Részegek voltak 2789, Egy darabka múlt 2891, A net 2100-ban
3147, DAFKE 3276, Retró 3321, Mūziķe 3526, Velniņa 3530, Es esmu lepnais 3531
Zene és szöveg → Ezt néztük karácsonykor 1. 846, Szürke vörös alapon 1049, A sötét oldal
megvilágosodása 1280
zenész → J + B 574
Zeng az énekszó → Éljen a forradalom 106
Zentay Lilla → Leánykórus 882
Zenthe Ferenc → Csepke és a kis kétéltűek 839, Filmajánló gyerekeknek 3. 935, Bezzeg az

én időmben 952, Hangszínorgia 960, Egy darabka múlt 2891
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas → A csillagoktól a napszemüvegig 1008, Hogy kellene
nyelvet tanítani? 1078, Mazo dziesmas Latvijai 1171
Zichy Aladár → Panta rhei 471
Ziedu pasaule → Me Too 1188
Žigats, Māris → A valkai vonat 1158, Balss pavēlnieks 2018 1225
Žilková, Veronika → J + B 574
Zilmane, Kristiāne → Pillanat 1261
Zīmes pašiem jāatmin → Balss pavēlnieks 2018 1225
Zinnerová, Markéta → J + B 574, Én is tanköteles vagyok 641, Aki kislányokban utazik
650
ZIP → Hülyék-e a felhasználók? 3044
Žirafa → Kelet-Európa énekelt nyelvei 1285
Zirneklis → Balss pavēlnieks 2018 1225, Pillanat 1261
Zizi → Filmajánló gyerekeknek 3. 935
Zmatlíková, Eliška → J + B 574
Znotiņš, Ervings → Balss pavēlnieks 2018 1225
Zorba, a görög → An bolg 1718
Zrínyi Miklós → Há klasszikusok, vazzátok meg 231
zsarolás → Zsarol, fenyeget, lop, terrorban tart 2369, Szemtelen vásárló, szemtelen eladó
2396, Megcenzúrázunk a pénzedért 2469
zsebszámológép → Ősrégi játékok 2978
Zsebtévé → Linda visszatér 902, Hat érv Isten létezésére 1906
zsidó → Világok harca tizenhárom változatban 94, Csingiling, előre, télapisták! 452,
Demagógiai gyorstalpaló 1392, Mi a diszkrimináció? – avagy a muglopirezológia 1420, A
gárda, a gá-ár-da 1447, A Konzervatív Enciklopédia 1486, Felmentés Hitlernek 1506, Morvai
Kukkina 1527, Képzelt interjú a Fidesszel 1531, Tiszaeszlár, molnároszkár 1543, Zsidó ne
szavaljon magyar verset 1547, Ezt várhatjuk a Jobbiktól 1574, Választási reklámgyerekek
1576, Holokauszttagadás 1580, Interjú Dadeus Gringsszel 1590, Tatárszentgyörgy, faszobor
1592, Árjasági okiratok 1600, Fóbiák 1605, A behelyettesítősdi 1609, Homóság, heteróság,
büszkeség, náciság 1612, Jóhanna és Jónína 1614, Kirekesztő kifüggesztők, avagy
rendszerváltás 2.0 1617, Kormányzati megfigyelők a Facebookon 1620, Fővárosi Homérosz
Könyvtár 1627, Orbán mégiscsak náci 1631, Méltóságos köztársaság 1649, Nullásliszt 1657,
In memoriam esélyegyenlőségi törekvések 1682, Fasizmus a brit kormányban 1712, Kedves
Harrach Péter úr! 1714, Mindenki kussol, mindenki fél 1737, Kérés homofóbokhoz 1765, Izgis
lehet fóbnak lenni 1780, Fóbok és antifóbok 1783, Az ő coming outja 1799, Névetimológia
1819, Tiszta férfiúság 1821, Kérdezhetek valamit, papbácsi? 1832, Üsd a társad, ahol éred,
ezzel is a jogot véded 1866, Esküvő, össze 1881, Általános iskolás biológia 1972, Tahográfia
2003, Abortusz, jog, lelkiismeret 2008, Negola devdzsi vuldegger! 2028, Lépcsőzet 2093, A
MEOSZ a támogatásomat kéri 2290, A naptár története 2. 3315
Zsidómentes övezet → Üsd a társad, ahol éred, ezzel is a jogot véded 1866
Zsigmond Tamara → Leánykórus 882, Megfigyelés 951, Bezzeg az én időmben 952
zsinagóga → A Konzervatív Enciklopédia 1486
Zsoldos Péter → Kétlottiológia 270, De meg kell írnom mégiscsak 689, A palmtekercs 2932
Zsolt → A tündérmese 2292, A tolókocsi-emelő története 2445
Zuckerberg, Mark → A hercengő 1861
Zvonkutė, Elena → A künyső parlaton 1296, NEMOD–TAKÕL 1310
Zvonkuvienė, Katažina → A künyső parlaton 1296
Zwack Péter → Seggel Európába (Pirítós) 1360
ZX81 → If you want 3098
ZX Spectrum → Linda visszatér 902, Spectrumozok 3125
麗 → Viccelnek! 133, Az autogén hidrogén 1588, Libaszőrös kéld kalapom, sej 2767
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