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Kétségtelen, hogy a blog bejegyzéseinek túlnyomó többsége egyszerűen csak zaj - valami olyasmi, 

aminek ott, akkor még volt értelme, később viszont már nem.  

Ebben a kötetben azok az írások lettek összegyűjtve, melyekre a fenti meghatározás nem igaz. 

 

ÖSSZES LETÖLTHETŐ KÖNYV: HTTP://MIVANVELEM.HU/LETOLTHETO-KONYVEK/ 
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2005 JAN 08 11:10 

 

Nagyon sokáig nem volt kedvem blogot írni. Egyrészt lassan már a szomszéd lánya is blogol és ekkora 

zajban halkan kommentezni meglehetősen bátor vállalkozás. 

Másrészt négy és fél évig vittem a Világökörség nevű karikatúramagazint - mely inkább blog volt, mint 

magazin, de 99-ban hol volt még ez a szó? - és nagyon elegem lett a rendszeres publikálási kényszerből: 

amikor a dátum kényszerített megjelenésre és nem a mondanivaló. 

Harmadrészt meg van nekem naplóm, abba lehet bátran írkálni, nem fenyegetik az embert retorziók. 

 

Viszont a szünetben történt némi változás: új rajztechnikákat fedeztem fel és újra elkezdtem firkálni. És 

újra elkezdtek tetszeni a rajzaim. 

 

A Világökörséget nem pörgetem fel, mert ahhoz nincs időm, de ezen a fórumon publikálhatom, ha 

születik valami érdekes - közte meg kitöltöm a helyet mindenféle motyogással. 

 

Ja, és hogy miért Buzz Aldrin? 

 

Mostanában annyian jönnek ezzel az idióta yuppie maszlaggal, hogy "csak az elsőt jegyzik meg", "csak 

elsőnek érdemes lenni"... és mindenhol azt hozzák fel elrettentő példának, hogy ugyan ki emlékszik már 

arra, ki lépett _másodiknak_ a holdra. 

Dafke utánanéztem: Buzz Aldrin. 

Éljenek a másodikok... a harmadikok... és mindenki, aki elindult. 
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Valamikor megjelent egy könyvem, mely az angol szlengről szólt.  Ezt az élet és én írtunk. 

Egyszerűen 2001/2002 körül rossz társaságba keveredtem: naívan beléptem a Webcomicsba.  Elkezdtem 

hetente publikálni egy rajzot és kíváncsiságból benéztem a fórumokba is. Utána jó ideig nem kaptam 

levegőt: el lehet képzelni milyen, amikor 50-60, a világ minden tájáról publikáló közveszélyes 

karikaturista nekiáll egymást zrikálni. Aztán persze beszálltam én is és ráéreztem a játék ízére. Meg kell 

mondjam, hogy ebben az időben az angol tudásom brutálisan kibővült nem igazán szobatiszta 

szavakkal és rengeteg nehezen értelmezhető kifejezéssel. Különösen sokat köszönhettem Brian Hughes-

nak és Terry Sedgwick-nek - nem kíméltek, ez tény. 

Természetesen küldtem nekik tiszteletpéldányt a könyvből. Tegnap kaptam választ Ausztráliából; 

ebből idézek: 

 

"YOU WILL OF COURSE BE RECEIVING MY VOTE FOR THE 2005 NOBEL PRIZE FOR LITERATURE AND SILLY 

PICTURES." 

 

Teljesen elérzékenyültem: ennél nagyobb dícséretet nem is kaphattam volna. Ha egy mindenre elszánt, 

kicsavart agyú karikaturista azt mondja, hogy kiemelkedően betegesek a rajzaim, az valahol a 

legnagyobb elismerés. 

Emlékszem, egy időben volt egy blog, ahová engem is meghívtak. (Innen van a JoeP nick.) 

Nagyon ritkán írtam, egyszerűen nem tudtam annyira elszakadni Istentől, embertől és a jó ízléstől, mint 

ahogy a többiek tették. (A félreértések elkerülése végett közlöm, hogy ennek _csak_ nyelvi akadályai 

voltak.)  



 

Itt kaptunk egyszer egy olvasói levelet: 

 

"A BLOG FULL OF MISERABLE, DEPRESSED, LOST SOULS. 

FIND HAPPINESS, PLEASE, BECAUSE THE BLOODY LOT OF YOU ARE PATHETIC." 

 

Ennek mindenki annyira megörült, hogy ki is tettük mottónak. 
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Van egy buszjárat, amelyikkel rendszeresen utazom. A végállomáson szállok fel és általában nem 

vagyunk annyian, mint ahány ülőhely van. Igenám, de nekem van egy kedvenc ülőhelyem. (Nevezzük 

babonának.) 

Amikor a megállóba érek, már rendszerint állnak azokon a pontokon, ahová a busz ajtaja kerülni fog. 

Rendszerint nyugdíjasok. 

Ennek igen bizarr következményei lettek: rászoktam arra, hogy már messziről mustrálom a mezőnyt; 

igyekszem felmérni, hogy melyik ajtónál álló nyugdíjas bír jobb erőnléttel; melyiknek ég több tűz a 

szemében; melyik tűnik agilisebbnek és fürgébbnek; melyik arrogánsabbnak. 

Végül kiválasztom az egyiket és mögéállok. 

Igenám, de utána jönnek még más emberek is, akiknek már csak a többi versenyző marad. És amikor 

közeledik a busz, izgatottan méregetjük egymást: vajon a te nyugdíjasod, vagy az én nyugdíjasom ér fel 

elsőnek? 

 

2005 JAN 13 13:26 

 

Ma volt nálunk egy expert az MS-től, rendet vágni a rendszerünkben. Elég rég beszéltem már ennyit 

angolul, de nem sikerült rosszul. 

Ketten ültünk a gépem előtt, hol ő (she) pötyögött valamit, hol én. A nap csúcspontja mindenesetre az 

volt, amikor megkért, hogy nyissak egy új ablakot - én meg kinyitottam az erkélyajtót. 

A kollektív kigúnyolást nem csökkentette az a tény sem, hogy akkor már órák óta ültünk öten egy 5 

négyzetméteres szobában. 

 

2005 JAN 14 23:22 

 

SZÉP AZ, AMI SZŐRÖSEN IS TETSZIK. 

IMMANUEL CAN’T 

 

2005 JAN 15 11:37 

 

Például egy váratlan beszúrt betű: 

 

KOSSUTH-TÉRD. SZÍVESKEDJENEK VIGYÁZNI, AZ AJTÓK ZÁRÓDNAK. A BATTHYÁNY-TÉRD KÖVETKEZIK. 

 



2005 JAN 17 22:22 

 

Beírsz egy szót és néhány betűt elgépelsz. 

Persze meg lehetne egyenként nézni, hogy a hibás szóban véletlenül hány elgépelt betű került mégis jó 

pozícióba; illetve egy-két betű beírásával hány kerülne automatikusan jó pozícióba - de ehelyett az 

ember gyorsan visszatöröl a ‘backspace’ gombbal és újraírja a szót. 

Gyorsabb, egyszerűbb és mindenki úgy spórol a szellemi erőfeszítésekkel, ahogy tud. 

 

MENTAL NOTE: 

VEGYÜK ÉSZRE, HOGY BIZONYOS MAGASSÁGOKBÓL MI IS BETŰK VAGYUNK. 

 

2005 JAN 19 19:22 

 

Átfutottam a mai sajtót és már érzem a választási kampány erősödő szelét. Ilyenkor nagyon tudom 

utálni ezt az országot. Esterházynak volt egy kegyetlen telitalálata: 

 

"A MAGYAR ÁLLATORVOSI LOVASNEMZET". 

 

2005 JAN 19 21:04 

 

Baromi szar lehet olyan apa gyerekének lenni, aki _pontosan_ emlékszik, milyen gyerek volt. 

Fiam azzal jött hétvégén, hogy egész héten elmarad az edzés, mert verseny lesz. Nej szó nélkül beszopta. 

Nekem a hétfő kiesett - este tízig cucliztam a munkahelyen -, de kedden szagot fogtam. Megkértem 

Nejt, hogy hívja fel a korábbi edzőt és kérdezze meg tőle, hogy van-e most valami verseny. Persze 

ódzkodott, hogy ez hogy néz már ki, hogy nem hiszünk a gyereknek... de végül megkérdezte. A válasz 

az volt, hogy nincs verseny, edzés van. Erre azt mondta, hogy nem hisz az edzőnek. 

Kénytelen voltam felvilágosítani, hogy én gyerekkorban képes voltam egy egész éven keresztül a 

tánciskola mellé járni, olyan ártatlan képpel, hogy a szülők a mai napig nem tudják, hogy blicceltem. 

 

Kedd este leültem az utóddal, elbeszélgettünk, majd tettem neki egy ajánlatot: menjünk el együtt szerda 

délután az uszodába, mintha lenne edzés. Ha nincs, akkor vendégem egy valamire. Ha van, akkor 

eggyel kevesebb lesz a füle. 

 

Szerda délután hívott telefonon... hogy hát nem egészen úgy vannak a dolgok, ahogy mondta. 

Megvigasztaltam, hogy pontosan tudom. Az uszodában félrevonultunk és tartottam egy ötperces 

hegyibeszédet, hogy milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akik az első nehézségre 

megfutamodnak, és milyen azokból, akik hazugsággal próbálják megúszni a kellemetlen munkát. 

 

És megdicsértem, hogy volt bátorsága bevallani. 

Ember lesz a gyerekből. 

 

2005 JAN 20 22:41 

 

Ezt írtam korábban: 

 

"EMBER LESZ A GYEREKBŐL." 



 

És ezt írta Gaba: 

 

"FIGYELEK ÉS JEGYZETELEK, HOGY HA MAJD MI IS ELÉRÜNK EHHEZ A KORHOZ, TUDJAM ILYEN ÜGYESEN 

KEZELNI A HELYZETET." 

 

Na ja. Ügyesen. 

 

Ma, amikor már úgy nézett ki, hogy minden rendben van, hirtelen megint szagot fogtam. Tudtam, hol 

lesz az edzésük, tudtam, mikor; így a vége előtt 1 órával odamentem. Megvártam az edzés végét, de a 

gyerek nem volt a kijövők között. Felhívtam Nejt, megtudtam, hogy már otthon van az alany: azt 

mondta, korábban ért véget az edzés. 

 

Ennyit a brilliáns megoldásról. 

 

Hazafelé szétpörgettem az agyamat, hogy hogyan oldjam meg ezt a helyzetet, de nem jutott eszembe 

semmi jó. Végül rábíztam magam a pillanatnyi impulzusokra. 

Otthon nem szóltam senkinek semmit, ártatlanul beszélgetni kezdtem a párommal - közben bejött a 

bűnös. Én elfordultam és úgy csináltam, mint akinek dolga van, Nej pedig kifaggatta, hogy milyen napja 

volt, mennyire fáradt el, stb... A gyerek meg határozottan előadta a napját, percekig részletezve, hogy 

milyen volt az edzés. Na, ekkor győztek felettem az impulzusok, a srác hirtelen gazdagabb lett két 

maflással és egy ordítva előadott dörgedelemmel. 

 

Ha van valami kegyetlen dolog, akkor ez az. Mindig is a józan ész híve voltam, gyűlölöm az erőszakot. 

De itt éreztem, hogy valami olyasmit kell csinálnom, ami nagyon megmarad a gyerekben - mert a 

tegnapi, az eszére ható elbeszélgetés nem vált be. 

 

Utána leültünk Nejjel, megpróbáltuk összerakni a mozaikokat és nagyon úgy néz ki, hogy a srác már 

hetek - de talán hónapok - óta játszik ilyen furcsa játékokat. Csak eddig bíztunk benne. 

Adott a feladat: ki kell bogozni a fonalat és visszavezetni a gyereket a valóságos világba. 

Lehetőleg értelemmel. 

 

Vacakul érzem magam. 

 

2005 JAN 21 18:53 

 

Varánusz írta egy korábbi hozzászólásban: 

 

"LEHET, HOGY AZ EDZŐJE SZADIZZA." 

 

Persze, hogy szadizza. Most abban a fázisban vannak, amikor a gyerek csak úgy képes kihozni magából 

a maximum 120%-át, ha az edző erősen hat rá. 

De ez az edző egyébként sem tűnik túl normálisnak. A srác november közepén került át, nekünk meg 

november végén színházjegyünk volt. Gondoltam, jobb a békesség, beüzentem a sráccal előtte egy 

nappal, hogy a következő napon nem lesz. Erre az edző visszaüzent, hogy 1 nap kihagyásnak is 

katasztrofális következményei lesznek, meg ne tudja, hogy a kölyök nem megy. 

 



Ezek után írtam neki ezt a levelet: 

 

TISZTELT EDZŐ ÚR! 

 

ELNÉZÉST KÉREK, AMIÉRT BARNA KEDDEN NEM VOLT EDZÉSEN. TUDNIA KELL, HOGY A SZÍNHÁZJEGYEKET 

SOKKAL KORÁBBAN VETTÜK MEG, MIELŐTT BARNA EBBE A CSOPORTBA KERÜLT. MIVEL A DARAB OLYAN 

VOLT, MELYRŐL A GYEREK HAMAROSAN ISKOLÁBAN IS TANULNI FOG, EZÉRT DÖNTÖTTEM ÚGY, HOGY 

JELEN ESETBEN A SZÍNHÁZ A FONTOSABB. A TOVÁBBIAKBAN ODAFIGYELÜNK BARNA IDŐBEOSZTÁSÁRA ÉS 

HÉTVÉGÉKRE SZERVEZZÜK KULTÚRÁLIS PROGRAMJAINKAT. 

 

ÜDVÖZLETTEL, 

PETRÉNYI JÓZSEF 

 

A gyerek nem merte odaadni a levelet, inkább megtanulta és elmondta a lényeget szóban. Az edző 

pislogott egy ideig, majd csak annyit mondott, hogy "bátor gyerek vagy, ugye?".  

 

2005 JAN 21 22:50 

 

Ma délután kibékültünk. Leültünk és megbeszéltük a közeljövőt. 

Úgy tűnik, lesz értelmes megoldás. 

 

De olyan dumát nyomott le a srác, hogy csak lógattam a kezem a fotelben. Azt mondta, hogy "annyira 

bűntudatom volt egész nap, hogy pingpongban állandóan feladtam a labdát és mindig kiejtettek"". 

 

És ezen nem szabad még csak mosolyogni sem; mert ebben a korban ez komoly trauma. 

 

2005 JAN 25 21:29 

 

- "Ó, Istenem" - óbégatott csak úgy levegőbe egy cigányasszony a villamoson. 

- "Igen, én vagyok" - szólt bele egy mellette álló hapi a mobiltelefonjába. 

- "Miva’...?" - pördültem meg. 

 

2005 JAN 26 23:17 

 

Mint igértem, megírom a történet végét: a gyerek átigazolt a Honvéd Dominóból a Fradiba. Itt ugyanis 

két dologgal bővebb az edzői eszköztár: odafigyelés és jó szó. 

 

Mindenesetre érdekes volt megtapasztalni, hogy a mai próbaedzésről úgy jött ki, hogy észre sem vette, 

milyen gyorsan szaladt el az idő; a korábbi egyesületéhez meg a végén már korbáccsal sem lehetett 

elhajtani. 

 

Most mindenki boldog. József sír. 

 



2005 JAN 27 10:55 

 

Nekem úgy tűnik, hogy az aluljárókoldusok, cetliszpemmerek egyre agresszívabbak az utóbbi időben. 

Régebben elég volt nem észrevenni őket - ma már rájuk is kell szólni, vagy gesztusokkal jelezni, hogy 

ne másszanak rám. 

De a legdurvább az, hogy miután elhajtom őket, dacos udvariassággal szólnak vissza: köszönöm. 

Ezzel jelzik, hogy erkölcsileg mennyivel fölöttem állnak; hogy elnézik az agresszivitásomat és 

megbocsájtják az udvariatlanságomat. 

Lassan kezdem ugyanúgy utálni a ‘köszönöm’ szót, mint pár év óta a ‘polgár’-t. 

 

2005 JAN 28 01:14 

 

Volt az Írók Árulása. Amikor írók azt hazudták, hogy jó nekünk. 

Most elvesztek a szavak: ma minden felületre szavakat írnak, kihasználva, hogy az emberek már 

kisgyerekként megszokták, hogy mindent elolvasnak. 

És ezek a szavak hazugságok. Primitív, olcsó, aljas hazugságok. 

(Olyannyira tudnak bosszantani, hogy rászoktam a behunyott szemű tömegközlekedésre - de erről 

majd később.) 

 

2005 JAN 31 22:25 

 

Ezt is megigértem, hogy megírom. 

Onnan indult, hogy piszokul elegem volt már a mindenhonnan harsogó reklámokból és kitaláltam, 

hogy behunyott szemmel utazom a mozgólépcsőn. 

Egyből adódott is a játék, hogy mennyire tudom megsaccolni a lépcső végét. Eleinte próbáltam tudatos 

lenni: képzeletben is utaztam, számoltam fejben az oszlopokat, figyeltem a huzatot, a fények játékát - 

igen, behunyott szemmel is észre lehet venni - ...és nem is értem el rossz eredményeket így, általában 

az utolsó és az utolsóelőtti oszlop között nyitottam ki a szemem. 

 

Aztán taktikát váltottam: kíváncsi voltam, hogy orra tudok-e esni? Nem számoltam, nem saccoltam, 

csak utaztam. És utazás közben egyszer csak kezdtem kellemetlenül érezni magam. Valami jelezte, hogy 

"veszély". Ezután elszámoltam még tízig, majd kinyitottam a szemem - és ekkor voltam a vége és az 

utolsó oszlop között. 

 

Úgy elgondolkodtam: ha be volt csukva a szemem és a gondolataimat is eltereltem a huzat figyelésétől 

- akkor milyen érzékem jelezte mégis a veszélyt? 

(Természetesen ez a teszt csak felfelé működik igazán - lefelé ugyanis talppal meg lehet érezni a lépcső 

végét. Ja, és csakis zsebrevágott kézzel. Ha nincs kockázat, akkor nincs vészjelzés.) 

 

Szép kis elmélet és napjaink ezoterikus káoszában teljesen hihetőnek is hangzik. 

 

Bizonytalan lévén, ahol lehetett, teszteltem. Leginkább a Kálvin-tér, Ferenciek tere, Astoria, Blaha 

bermudanégyszög volt az alany és mindenhol működött a módszer. 

Már kezdtem magam is megijedni, hogy mit fedeztem fel, amikor rossz sorsom a Moszkva-térre 

vezényelt. Szándékosan nem néztem fel, ráléptem a mozgólépcsőre, behunytam a szemem és csak 

utaztam és utaztam... és már ezerrel jelzett az összes vészcsengő, alig bírtam erőszakkal csukva tartani 

a szemem - végül kinyitottam és még csak kb. a kétharmadán voltam a lépcsőnek. 



 

Konklúzió: két éve dolgozom jelenlegi munkahelyemen és e két év alatt hozzászoktam a Kálvin-téri 

mozgólépcsőhöz. Az időérzékem - és nem valami rejtett érzékszerv - jelez be a vége felé. 

Naná, hogy a jelzés csak olyan helyen működik, ahol durván ugyanolyan hosszú a lépcső, mint a 

megszokott - tehát a felsorolt helyeken pl. 

 



 

2005 FEB 01 20:13 

 

Valószínűleg nem teljesen vagyok normális. Végigültem 3 nagyon jó előadást egy igen élvezetesen 

előadó mókussal és nekem mégis a pók maradt meg legjobban az emlékezetemben. 

 

Az a bizonyos pók, amelyik a piszoár belső falára volt festve. Zseniális. 

 

Ugyebár amikor a férfiember dolgát végzi, unatkozik, mocorog. Persze, hogy örül az új játéknak és 

próbálja eltalálni a pókot. Ezáltal pontosan a bejelölt helyre pisil - ahonnan így nem fröcsög szét az 

anyag, nem zubog, nem habzik és egyáltalán, minden cseppje odakerül, ahová való. 

Aki ezt kitalálta, nagy ismerője volt a férfiúi léleknek. 

Egy újabb dolog, melyet nem érthetnek a nők. 

 

2005 FEB 06 15:55 

 

Tele van a lakás zsebből kihajigált kinyílt bicskákkal. 

Adóbevallást csinálok. 

 

2005 FEB 06 20:13 

 

Csinálom ezt a nyomorult adóbevallást és közben benyomtam tévén a VH1-et. Zene és rubrikatöltögetés 

közben törtek rám az impressziók... 

 

- Vad dzsungel metál, táncosok párosodnak a szinpadon és a díszlet állványokon, majd megjelenik a 

termékenység istennője, Cher, az ötvenéves guminő.  

- Sting, égő szem, tossza-toszogatja a nagybőgőt, minden lélegzeted...  

 

2005 FEB 07 20:08 

 

Nemrég kaptam el a Mézga Aladár egyik részét. A főhős egy szál szódásszifonnal a kezében bolyong 

egy _idegen_ bolygón és mindenki _pontosan_ tisztában van vele, hogy mi van nála; senki nem nézi 

fegyvernek, annak ellenére, hogy a fémdetektor kiszúrja. 

Egy ilyen hungarikumot! Mikor a valóságban Magyarországon kívül a kutya sem ismerte a házilagosan 

szifonban gyártott "ásványvizet"... 

 

2005 FEB 07 20:16 

 

A metrószerelvényen, nem sokkal a Kálvin-tér előtt, megpróbált elém tolakodni egy mamóka. 

Diszkréten elzártam előtte az utat az ajtóban; semmi szükségem nem volt arra, hogy amikor 

meglódulunk a mozgólépcső felé, akkor előttem totyogjon. 

Amint kiléptünk a kocsiból, a mamóka félrelökött mindenkit és elkezdett szaladni. 

 



Már megint hülyéskedik velem a valóság. 

 

2005 FEB 10 21:32 

 

- A westendben ebédeltem. Itt tűnt fel, hogy bevásárlózenének a "Sympathy For Devil"-t nyomják. Itt 

már tényleg minden mindegy. 

- Éjjel azt álmodtam, hogy állásinterjún vagyok. Miután végigmentünk a kérdéseken, ki kellett nyitnom 

a számat: megvizsgálták a fogazatomat. 

- Ha valaha saját cégem lesz, a következő lesz a küldetése: "Nekünk nincs küldetésünk. Mi az értelmes 

dolgokra koncentrálunk." 

- Nekem hatalmas megdöbbenés volt tudomásul venni, hogy az emberek nagy többsége nem 

optimalizál; vagy mert nincs hozzá agya, vagy mert leszarja. Azért szeretnék látni embertársaim arcán 

hasonló megdöbbenést, amikor felfogják, hogy vannak, akik igen. 

 

2005 FEB 15 22:00 

 

Most találtam egy a cikket. Ha jól értelmezem, egy meglehetősen sikamlós terepen a United Media 

belecsapott a lecsóba. (Mecsoda képzavar...;-) 

 

A szereplők bemutatása: 

- United Media: böszme nagy szindikátus, mely rengeteg karikaturista kiadási jogait intézi/védelmezi. 

- Windows XP Media Center Edition: kiterjesztett megjelenítő képességű XP, többek között tud 

böngésző (IE) felületet tévén. 

 

Sikamlós terep: mi számít az interneten eltulajdonításnak... mondjuk egy karikatúra esetén? Ha letöltöm 

és kirakom a saját lapomra - az nyilván az. Ha kirakok egy szöveges linket, hogy nézd meg, itt van - az 

nyílván nem. De mi van akkor, ha belinkelem a karikatúrát a saját oldalamra? 

Egy hapi ugyanis kifejlesztett MC-hez egy plugint, amelyik beilleszt az oldalba egy csomó karikatúrát. 

A UM ettől besokallt és letiltotta . A fejlesztő levette az oldaláról. 

Következő kérdés: az RSS-sel mi lesz? 

(Mi lenne... elég elolvasni a Tapestry mentegetődzéssel felérő bevezetését. Hiába Géza, kiterítenek 

úgyis.) 

 

Nagyon hosszú rész következik, de most olyan mesélgetős kedvemben vagyok. 

A hősi időkben (1999) nekem is volt bajom a fent nevezett céggel. Akkor ugyanis annyira tejfölösszájú 

kölyökkutya voltam, hogy azt képzeltem, amit kiraktak az internetre, az szabad préda. (Nem akarom 

mentegetni magamat, akkoriban még sok területen nagyon kelet-európai voltam.) 

Addig nem is volt baj, amíg egy isten háta mögötti (swi) webszerveren volt az oldal, már nem is 

emlékszem, milyen néven. De aztán hirtelen történt néhány változás: összegerjedtünk a lap.hu 

tulajdonosával és átkerült hozzá a cucc, rajz.lap.hu néven. Nem sokkal később a Startlap megvásárolta 

a lap.hu tartományt, cserébe kérhettem egy tetszőleges domainnevet. (Rövid ideig tartó elmebaj - 

MiaRépa - után alakult ki a Világökörség név.) Mindezek következtében az oldal hirtelen elérhető lett a 

nagyvilág felé, meglehetősen jó sávszélességgel. 

 

KITÉRŐ: ÉN AKKORIBAN TAGJA VOLTAM ANNAK A 6 EMBERNEK, AKIK AZ ŐS STARTLAPOT 

SZERKESZTETTÉK - AZ ENYÉM VOLT A HUMOR ROVAT. ENNEK ELLENÉRE NEM TUDTAM A 

FELVÁSÁRLÁSRÓL SEMMIT. MINTAHOGY EGYIK HELYEN SEM TUDTÁK SOKÁIG, HOGY MIND A KÉT 

TÉRFÉLEN FOCIZOK. EZ EGY ILYEN KICSI ORSZÁG. 

 



A nyitás meg is hozta gyümölcsét: 1 hónapon belül levelet kaptam a United Mediától, hogy mintha 

jogsértő tartalom lenne a lapomon (ekkor cca 6000 karikatúra volt fent, mindenhonnan), legyek kedves 

vegyem le azokat. Visszaírtam, hogy vegyék figyelembe, hogy azokat a rajzokat, amelyeket kiraktam, 

sehogy máshogy nem lehet elérni Magyarországon. És hogy mindegyiket lefordítgattam, megadtam a 

forrásokat - tehát ez nekik is reklám egy szűz piacon. Nem hatotta meg őket. Ekkor csak annyit írtam, 

hogy kérek 3 napot, amíg rendberakom az oldalt. Azt mondták, hogy oké. Nem akármilyen 3 nap volt, 

értelmes tartalmat kellett találnom, befigyelt egy új dizájn is - dolgoztam, mint a hülye.  

 

De az se akármilyen levél volt, amit ebben a 3 napban kaptam a Tökömtudjaki Kft.-től - mint kiderült, 

ők voltak a UM helyi megbízottai. Hogy milyen gazember csirkefogó jogtipró gazember alávaló 

gazember vagyok és azonnal tüntessem el a lapot az internetről, mert kicsinálnak jogilag.  

Szép levél volt, el is tettem emlékbe, hogy mindig emlékeztessen, hol élek. 

 

Azóta sok minden történt, a Világökörség - immár 100 százalékig legális tartalommal - felfutott, majd 

bezárt. Én pedig a szerkesztői munka során összeismerkedtem egy csomó nagy emberrel, többek között 

azzal a karikaturistával is, aki az Amerikai Nemzeti Karikatúraszövetség (National Cartoonist Society, 

NCS) zártkörű belső Bulletin Boardját adminisztrálja. (Véletlenül derült ki róla, más ügyben 

levelezgettünk.)  

Megkérdeztem, hogy külsősként hozzáférhetnék-e?  

Átnézte a Világökörséget, meg a rajzaimat és azt mondta, hogy igen. 

 

Érdekes időszak következett, hirtelen a világ karikatúra félisteneinek gyűrűjében találtam magam. 

Hónapokig csak figyeltem és később se fecsegtem túl sokat. De gondolkodásmódban nagyon sokat 

jelentett. A másik oldalról láttam, hogy miket szívnak az általam irigyelt művészek. Hogy mivel jár 

szindikalizált alkotónak lenni (rabszolga), illetve milyen szabadúszóként megküzdeni (Sziszifusz) a 

tartalomlopókkal. És csak ez a két út van: eltűrni, hogy amit alkotsz, annak haszna elcsorog az illegális 

sokszorosítás során - vagy bemenekülni egy erős jogi szervezet szárnyai alá, aki a védelemért cserébe 

kilóra előírja, hogy mennyit kell rajzolnod, _milyen témában_, hogyan (PC!) - és persze a zsé nagy részét 

lenyúlják. Te meg még csak lázadni sem tudsz, mert csak akkor lehetsz biztos benne, hogy megvédenek, 

ha elég erős a szervezet - de ha tényleg erős, akkor _neked_ sem lesz semmi esélyed ellenük, ha 

érvényesíteni akarsz bármiféle különleges jogot. 

 

Hosszúra nyúlt a szöveg, de talán most már érthető a cím: egyszerűen képtelen vagyok állást foglalni, 

hogy az írás elején felvezetett dilemmában mi a helyes megoldás. Bár a tálalás és a linkek mögötti írások 

azt sugallták, hogy a jó anyádat, UM - de az UM mögött az egyes művészek vannak, akik mindenüket 

- idejüket, tehetségüket - eladták azért, hogy az UM azt csinálja, amit csinált - megvédje őket az 

egyetemes és gátlástalan lopás ellen. (Mégha ez a plugin esetében nem is volt annyira egyértelmű.) 

 

Nem tudom... de van egy olyan érzésem, hogy - itt is - félrecsúszott valami; és csak rossz, meg még 

rosszabb között választhatunk. 
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Igen, bizonyos jelekből nekem is úgy tűnik, hogy egyszerűsödik a stílusom. A címbeli kifejezést például 

írhattam volna cizelláltabban... de legfőképpen hosszabban és sistergősebben. 

 

Nos, előljáróban lesz itt minden: elkeffentett informatika, félreértelmezett ügyfél(?)szemlélet és 

értelmetlen biztonsági hozzáállás. 

 



Kezdjük a történet végén. Nejem számláján szerettem volna lekötni egy összeget. (A családban én 

vagyok a könyvelő és a pénztáros. Az összes családtag összes kódja itt figyel a PDA-n egy 

szupertitkosan védett alkalmazásban.) 

 

Beléptem az online bankingba, végigmentem a menün, a lekötés időtartamánál kiválasztottam azt, 

amelyik 7.6 %-ot fizet. A lekötés megtörtént és a visszaigazolásnál kiírta, hogy a kamat 6.8%. Mivel ez 

nem mindegy, egyből telefon, személyi bankár. (Tudni kell, hogy mire emberi hanghoz jutok, addigra 

a cipőmérettől kezdve minden titkos és nemtitkos adatot bekérnek.) Elmondtam neki, hogy mi a 

helyzet, de ahelyett, hogy értelmes választ kaptam volna, a hapi közölte, hogy mivel nem a nejem 

diktálta be a kódját, ezért neki kötelessége azonnal letiltani a kártyát. Ledöbbentem rendesen, de mivel 

nejem ott volt tőlem pár méterre, gyorsan a kezébe nyomtam a telefont, hogy te, mondd bele gyorsan, 

hogy te vagy te. Erre a hapi lenyugodott és nem tiltott le. Igaz, a kérdésre sem válaszolt. 

 

Tessék észrevenni, hogy 

- Ha rögtön az elején belenyávogok a telefonba, mondván, hogy Nej vagyok, nem történik semmi. 

- De ha már elkövettem azt a hibát, hogy férfihangon szóltam a telefonba, a legelső nőihang imitátort 

odaszólítva egyből meg tudom akadályozni a letiltást. 

- És utána - hasonlóan ahhoz, ahogy most történt - a női hang újból betelefonálna és simán el tudná 

intézni, amit akar. 

Halló: tessék már ott a bankban észrevenni, hogy ha valaki tudja a kártyaszámot és a telefonos pin 

kódot, akkor azt ilyen idióta módszerekkel már nem tudják megakadályozni. Marhák. 

 

Csavarjuk tovább a történetet. 

Külön érdekesség, hogy miért van Nejnek Citibankos számlája. Nekem történeti okból az van (az 

őskorban, amikor neandervölgyiként még kesben kaptuk a fizetést, a cég humánpolitikusának a 

Dunabank üzletkötője volt cimbi), Nejnek meg szintén történeti okból nincs. 

Nem csak a felelősséget és az ágyat osztjuk meg, hanem a bankszámlát is.  

 

HA VALAKI ÁTNÉZI A BANKSZÁMLÁJÁT, LÁTHATJA, HOGY _AKÁRMENNYI_ PÉNZT IS TART RAJTA, 

LEKÖTÉSEK NÉLKÜL A KAMAT MINDIG KEVESEBB, MINT A KEZELÉSI KÖLTSÉG - EZÉRT DÖNTÖTTÜNK ÚGY, 

HOGY A PÉNZÜNK TÁROLÁSÁÉRT INKÁBB CSAK EGY BANKNAK FIZETÜNK. 

 

Csakhogy egyszer eljutottunk oda, hogy váratlan kiadásokra, illetve nyaralási célra szerettünk volna 

egy külön bankszámlát. Ahová évközben csak átutalunk pénzt, lekötögetjük, majd amikor szükség van 

rá, akkor visszautaljuk. Nem is kell hozzá bankkártya. 

Az átutalási költségek minimalizálása céljából a Citibank mellett döntöttem. Bementem és szépen róttuk 

is a köröket az ügyintéző hölggyel, amikor egy elejtett mondatomból kihallotta, hogy nekem már van 

náluk számlám. Egyből elhappolta a papírokat, hogy ‘egy ember - egy számla’. Nem nyithatok még 

egyet.  

Volt még egy szánalmas próbálkozásom:  

- Nem fogja zavarni, hogy akkor most elmegyek egy másik bankhoz és ott nyitok számlát? Tudja, egy 

olyat, amelyiken pénzt szeretnék tárolni. Nem is keveset. Lekötve. 

Az eredmény megtippelhető. Nem zavarta. 

 

Így Nej ment el, nyitott egy számlát és most azt használjuk ilyen célra. Hab a tortán, hogy neki engedték, 

hogy a folyószámla mellett legyen takarékszámlája is. Ha a hölgy korábban nekem megemlíti, hogy van 

ilyen lehetőség, rengeteg kellemetlenségtől kímélhettük volna meg egymást. 

De nem így alakult, tehát kénytelen vagyok két identitással intézni a bankügyeinket. Viszont legalább 

már tudom, hogy telefonálás előtt mit kell elszorítani, hogy kellően vékony legyen a hangom. 

 



És még lehet ragozni a történetet. A Citibank Online-ban létre lehet hozni egyfajta ‘Kedvencek’ listát, 

felvéve azokat, akiknek utalni akarunk. Amikor kettévált az énem, fel akartam venni a másik számlát. 

Azt mondta a progi, hogy nehogymár, ez ugyanaz a bank, nem tehetem meg. Hívjam a kezelőt. Hívtam. 

Elmondtam, mi a helyzet, a hölgy kedvesen közölte, hogy ugyan nem tudja, mi lehet, de a 

legegyszerűbb, ha most telefonon keresztül létrehozzuk a bejegyzést. Oké, bediktáltam a számlaszámot 

meg a nevet. Ezután a hölgy közölte, hogy most egy napot várni kell, mert validálják a bediktált adatot 

- és csak utána fog látszódni a listában. Udvarias kérdésemre, hogy mostanában felvételi követelmény-

e rendszertervező részlegükön a lipótmezei elbocsátó diliflepni, zavart mentegetődzés volt a válasz. 

 

Hát, így állunk. Egyik véglet a naív ostobaság, a másik a magát okosnak tartó ostobaság. A kettő között 

meg szemipermeábilis hártya vastagságú a józan ész. 
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Körülbelül most van 1 éves évfordulója a tavalyi ágyúgolyófutam stílusú felvételi felkészülésnek. 

 

Mindkét gyereknek elege lett az általános iskolájából - szvsz joggal. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 

nagyobbik megpróbál egy 6 osztályos, a kisebbik meg egy 8 osztályos gimnáziumba bekerülni. 

 

Ősszel még nem izgultunk különösképpen, a lány két helyre is jelentkezett, és a második helyben 

biztosak voltunk; a srác ugyan a legjobb 8 osztályos gimit választotta, de amilyen zseni - gondoltuk -, 

ezt az akadályt is simán veszi majd. Jöttek az ünnepek, mindenki pihengetett. 

 

Január első hetében talált Nej egy oldalt, ahonnan le lehetett tölteni korábbi évek felvételi feladatsorait. 

Csináltunk egy tesztet. Mindkét gyerek akkorát bukott, amekkorát csak lehet. 

Ekkor állt össze a válságstáb. Mivel Nejnek még tartott a vizsgaidőszak, így rám maradt a feladat, hogy 

3 hét alatt annyira feljavítsam őket, hogy túljussanak az írásbeli fordulón. Ha sikerül, akkor még lesz 1 

hónapunk a szóbeli felkészülésre. 

 

Idegbeteg 2 hónap volt. A munkahelyemen akkor találtak ki egy csomó délutáni/hétvégi melót. Mindet 

visszautasítottam, az egyiknél már kilépéssel fenyegetőzve. Akkortájt kellett mennem 

gyomortükrözésre is. És ráadásul nekem is volt egy ISA2000 vizsgám. 

 

Nej összebarátkozott egy tanerővel és megtudta, hogy a tanárok honnan szerzik évközi dolgozataikhoz 

a feladatgyűjteményeket. Elment és megvette az összeset. Én kimazsoláztam belőle a hasznosaknak 

tűnő kérdéseket, feladatsorokat csináltam belőlük és kitettem az itthoni hálózat egyik megosztásába. A 

gyerekek időre oldották a feladatokat és ugyanide tették vissza a végeredményt. Volt, hogy napokig 

kockákat ragasztgattunk, meg vetületeket rajzoltunk. Egy csomó olyan szöveges feladat volt, 

amelyikhez már ismerniük kellett volna az egyenleteket és a megoldási technikákat. Itt csaltam, mert 

megtanítottam nekik. (Úgy véltem, nem túl fair ez a hozzáállás: Te, gyerek, ott van a gonosz sárkány, 

győzd le. Kard? Az nincs...) 

 

Piszok nagy hajtás volt, hétköznap hattól kilencig, hétvégén reggeltől estig. A lány többször elsírta 

magát, én többször headbangeltem az emeleteságy oldalán. Volt minden: ijesztgetés, bátorítás, 

ordítozás és önbizalomnövelés. 

 

De az utolsó napi tesztek már elég bizalomgerjesztők voltak. 

 

Végül a srácnak éppenhogy sikerült az írásbeli - hatvannyolcadik lett a 220-ból, azaz behívták a 

szóbelire. A gáz az volt, hogy csak negyvenet vettek föl és vitték magukkal az írásbeli pontokat is - tehát 



olyan szóbeli feleletre kellett felkészíteni, hogy huszonnyolc egyáltalánnembuta kölyköt előzzön le. 

Lányomnak nem sikerült jól az írásbeli, ergo maradt a második isi, ahol csak szóbeli volt. Az eddigi 

tapasztalatok alapján sajnos már ez sem tűnt annyira biztosnak. 

 

Mivel kiadták a feladatsorokat, átbeszéltük a gyerekekkel a vizsgát. A fiúnál kiderült, hogy az egyik 

feladatot rosszul javították: a kérdés kétértelmű volt, és ő az egyik értelem szerint válaszolt - 0 pontot 

kapott. Bementem az iskolába, megkerestem a javítást végző tanárt. Sikerült meggyőznöm az 

igazamról, beírt három pontot az ötből. (Apatigris.:) 

 

Pihentek 3 napot és újraindult a henger - de most már szóbeli produkcióra készülve. Az egyik felelt, 

addig a másik felkészült. Nem a helyes eredményekre koncentráltunk, hanem a helyes indoklásokra. 

Gyakoroltuk a határozott fellépést. Előre felkészültünk a tipikus ‘zavarbaejtő’ kérdésekre. Verseket 

tanultak, hogy legyen kéznél, ha kell. Kinyomtatott karikatúrákról meséltek történeteket megadott időn 

keresztül, folyamatosan. 

 

Végül eljött a nagy nap. A lánygyerek ötvenvalahanyadik lett, ez a szakok közötti keveredéseket 

figyelembe véve a 41. helyet jelentette. 40 fővel indult az osztály - de bízni lehetett abban, hogy sokan 

nem ezt az iskolát jelölték meg első iskolának. Ez be is jött, felvették. 

 

A srác esete érdekesebb volt. Ragyogó szóbelit nyomott le, jól oldotta meg a feladatokat (pedig egy 

eléggé becsapósat kapott matekból), sikerült kidomborítania a jó tanuló/élsportoló oldalt is 

(gyakoroltuk, hogyan terelje erre a szót:). Csakhogy itt nem lehetett abban reménykedni, hogy majd 

kiesnek előle azok, akik jobb iskolákba jelentkeztek - hiszen ez volt a legjobb. Én finoman próbáltam is 

felkészíteni, hogy nem dől össze a világ, ha ez most nem sikerül. Hallgatott nagyokat, láttam, nem is 

figyelt.  

És neki lett igaza: felvették.  

Utólag próbáltuk megideologizálni: valószínűleg nem csak a pontszámok játszottak. Mivel a jövendő 

osztályfőnökök is ott voltak a felvételiztetők között, ők nem a pontokra koncentráltak, hanem arra, hogy 

szeretnék-e, ha az a gyerek az osztályukba kerül - és nyilván a végén ennek megfelelően alakították a 

pontszámokat. Barna pedig addigra - a közel kéthónapos intenzív tréning után - egy határozott, 

magabiztos és jó feladatmegoldó képességű kölyök lett. 

Kellett a tanárnak. 

 

AZTÁN A TÖRTÉNET VÉGE, SOK-SOK ÉVVEL KÉSŐBBRŐL. 

BARNÁRÓL EGÉSZ EGYSZERŰEN SEM A TANÁRAI, SEM AZ OSZTÁLYTÁRSAI NEM HITTÉK EL, HOGY CSAK 

ÚGY BEKERÜLT AZ ISKOLÁBA. AZ UTCÁRÓL. ILYENRE NAGYON RÉGÓTA NEM VOLT PÉLDA. CSAK 

PROTEKCIÓSOKBÓL TÖBB VOLT MINDEN ÉVBEN, MINT A TELJES FELVÉTELI KERET. A BEJUTÁSHOZ 

MINDENKÉPPEN RADNÓTIS MÚLT KELLETT: ODAJÁRÓ TESTVÉR, OTT VÉGZETT SZÜLŐ, ESETLEG AZ ISKOLA 

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ SZÜLŐ. A ZUGLÓI LAKHELY IS KVÁZI KÖTELEZŐ VOLT. BARNÁNÁL SEMMI SEM 

STIMMELT. MÉGIS BEHARCOLTA MAGÁT. 

SZTORI. EGYIK ÓRÁN A TANÁR ÉPPEN AZON KESERGETT, HOGY MENNYIRE NEHÉZKES 

MAGYARORSZÁGON, HOGY A JÓ KÉPESSÉGŰ KÖLYKÖK EL IS JUSSANAK AZ ELIT ISKOLÁKBA. 

- NÉZZÉTEK MEG PÉLDÁUL A RADNÓTIT. A TÚLNYOMÓ TÖBBSÉG ZUGLÓI, VAGY SZOMSZÉD KERÜLET. 

NÉHÁNYAN BUDAPESTRŐL. VIDÉK? ANNAK AZ ESÉLYE, HOGY LEGYEN AZ ISKOLÁBAN MONDJUK EGY 

AJKAI SZÜLETÉSŰ GYEREK, GYAKORLATILAG NULLA. 

EKKOR TETTE FEL BARNA ÁRTATLAN MOSOLLYAL A KEZÉT. 
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Amilyen trágya idő ma volt, ráadásul zsufi a tömegközlekedésben, 1 óra utazás, ellenőrök a buszon, 

lökdösődés, ordítozás - meg voltam győződve, hogy ma este megint csak a szoba sarkát fogom rugdosni 

otthon. 

Csakhogy. A Határ útnál egy gyalogos átszaladt a zebrán egy Fiat Uno előtt. A pici autó harsány 

tehénbőgéssel adta jelét nemtetszésének, ahogy vizet csapva elvágtázott mellettünk. 

Annyira feldobta a kedvem, hogy rövid ideig még az ellenőröket is embernek tekintettem. 
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Éjszaka hazafelé sétáltam és közben az Axion Esti-t dúdolgattam. Eszembe jutott, miket vigyorogtam, 

miközben számonként szedtem össze a WinMX-ről. Ahogy beléptem valami isten háta mögötti 

meteórán lévő görög számítógépébe, a csóka egyből lelkesen üdvözölt. Görögül. Meg se fordult a 

fejében, hogy nem vagyok honfitársa. Eltartott egy ideig, amíg elmagyaráztam neki angolul, hogy 

hogyan szerethet egy magyar legény egy görög nyelvű nemzeti oratóriumot, melyet fiatalkorában 

német nyelven ismert meg. 
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Ha már úgyis belebonyolódtam angolórán, magyarul is összeszedem, hogy nálam mik jöttek be: 

 

Természetesen az idő fontos dolog, nem lehet figyelmen kívül hagyni - de állandóan nézegetni sem kell! 

A sűrű óranézegetés csak erősíti a kellemetlen "semmire sincs időm"-érzést. 

Egyébként pedig lassan már a cigarettásdobozba is órát szerelnek, tehát amikor tényleg szükséged van 

rá, bárhonnan megtudhatod a pontos időt. 

 

Ahogy közeledsz a megálló felé, húzz magadra egy burkot, bújjál bele. Reklámtábla esetén süsd le a 

szemed; mozgólépcsőn szemezz inkább a csajokkal: kellemesebb, mint elviselni, hogy pofádba ordít a 

legújabb ponyva plakátja. Utazás közben ne vegyél tudomást a körülötted szortyogó masszáról, az 

érzéketlen büdös csőcselékről és a nadrágjába szaró hajléktalanról: vedd elő a PDA-dat és olvass 

elszántan. 

 

- Ha tehetsz mást, ne olvass újságot. 

- Ha tehetsz mást, ne hallgass rádiót. 

- És semmiképpen ne nézz tévét. 

 



A bitek a holnapi nap során is egész biztosan bóklászni fognak. Mégha tombol is benned a lojalitás, 

akkor is jövedelmezőbb hosszabb távon, ha normális, egyenletes tempóban dolgozol a 8-9 órából 6-7-

et. Egy-egy jól időzített teaszünet újratölthet; egy-egy könnyed beszélgetés a kollégákkal 

gördülékennyé teszi a későbbi együttműködést. 

 

A legnagyobb stresszforrás a megfelelési kényszer. Felejtsd el. A saját életedről van szó: ne mások 

elvárásainak próbálj megfelelni, hanem a sajátodéinak. (Azoknak sem kell maximálisan: mindig legyen 

minimális és maximális elvárásod. És legyél elégedett, ha már a minimálisnak is megfeleltél.) 

 

Időnként vonulj el baráti/családi társasággal az üveghegyen túlra. Rengeteg kulcsos 

ház/apartman/kurta farkú kismalac várja, hogy meglátogassa valaki, aki szeret ismeretlen helyeken 

sétálgatni, esténként pedig társasjátékozni/sörözni olyan emberekkel, akikkel ugyan közel állnak 

egymáshoz, de sosincs idejük egymásra. 
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Újabb vizsgára tanulom az igét, keményen. Aztán eszembe jutott, hogy öcsikém legalább ilyen fejfájósan 

tanulja a családi fészekben ugyanebből a tárgyból az alapokat. Szüleim meg homályos szemekkel nézik, 

hogy mit csinál és időnként zavartan köhintenek egyet. 

 

Aztán az is eszembe jutott, hogy nagyon jól van ez így. A gyerek dolga, hogy túlszárnyalja a szüleit. 

Elmondhatom, hogy én igen derék gyerek voltam, mert a szakmámat - napjaim, életem legnagyobb 

részét kitöltő időtöltését - illetően a szülék dinoszauruszként pislognak rám a mocsárból. És remélem 

öregkoromban én is ilyen tüzet pöfögő őslény leszek a gyerekeimhez képest. 

Be is tenné az ólajtót, ha majd vén trottliként pontosan érteném, mivel foglalkoznak a kölykeim... 
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Reggeli közben azt mondta a rádió, hogy a horoszkópom szerint az egész napot a hobbimnak fogom 

szentelni. Ehhez képest bent ülök a munkahelyen és postafiókokat rángatok egyik adatbázisból a 

másikba. 

 

De hülye hobbijaim vannak... 
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Amíg hajnalban a leveleket terelgettem, addig valami szellemi kihívásokkal küzdő faszparaszt 

belevéste a kocsim ablaküvegébe egy éles tárggyal, hogy "homoszexuális". Ugyan nem pont ezt a szót 

használta, de szemmel láthatóan ezt akarta kifejezni. 

Az ember azt hiszi, hogy ismeri az életet, de mindig tárul fel újabb, korábban elképzelhetetlen mélység. 

 

Egy ilyen mélység fölött már szédültem meg egyszer. Bármilyen furcsa, fiatalkoromban sokszor zavart 

a külalakom - nem bántam volna, ha szebbnek születek. Ez egész addig tartott, amíg egy közlekedési 

lámpánál alaposan szemügyre nem vettem egy leányzót. Gyönyörű volt és egy ezeréves Skoda 100-

asból nézett kifelé. De valami olyan életundorral, hogy nem bírtam levenni róla a szemem. Azt mesélte 

az arca, hogy "Miért kell nekem egy ilyen ócska csotrogányban szívnom a benzingőzt? Fiatal vagyok, 

gyönyörű és kívánatos..., én ennél _sokkal_ jobbat érdemelnék!" Ez... ez nagyon megrémített: hogy 

valaki pusztán a jó kinézete miatt elvárja, hogy mindenki kényeztesse és ha ez mégsem történik meg, 

akkor frusztráltan éli az életét... ez a veszély korábban eszembe sem jutott. 

 

Azóta zenei bálványom véleményét osztom: 

 

I HAVE A MESSAGE TO DELIVER TO THE CUTE PEOPLE OF THE WORLD...IF YOU’RE CUTE, OR MAYBE YOU’RE 

BEAUTIFUL...THERE’S MORE OF US UGLY MOTHERFUCKERS OUT THERE THAN YOU ARE!! SO WATCH OUT. 

 

Ps: Beírtam a keresőbe, hogy "Zappa" és "motherfucker". 7920 találatot kaptam. 
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Érdekesen öregszik az ember. Egyfelől változik, tanul, sok mindent megért a világból - de közben 

érzelmi alapon makacsul ragaszkodik korábbi tévedéseihez. 

Amikor gyerekkori slágereinkről - amelyekhez nyelvismeret híján - magunk találtunk ki hangulat 

alapján történeteket, sorra derülnek ki, hogy pusztán arról van szó, hogy pl. az előadó még soha nem 

találkozott olyan nővel, mint Ninett kisasszony, vagy hogy Nina, a csinos balerina, inkognitóban utazik 

a vonaton - ezt az ember tudomásul veszi, de csak mint egy újabb értelmezést. A gyerekkorban beégett 

történet marad az igazi. És a ‘ma nincs tej’ továbbra is azt jelenti, hogy elfogyott a Közértben, nem pedig 

azt, hogy elutazott a kedves és mostantól nem rendelnek tejet. 

 

Old Death pedig mindig is Olddeat marad, Old Firehand pedig Oldfirehand. 

 

2005 MAR 09 21:55 

 

Hazajöttem és miközben átöltöztem kedvenc melegítőmbe, lábujjammal hanyagul bekapcsoltam a 

számítógépet. Rögtön a fekete képernyőnél közölte, hogy szerinte megint túlhúztam a processzort. 

Pedig nem, de ezt durván kéthavonta eljátsza velem. Fogam közé haraptam a zseblámpát, egyik kézben 

csavarhúzó, a másikban csipesz és már másztam is az asztal alá: ez a hiba ugyanis úgy orvosolható, 

hogy az alaplapon kisütöm a BIOS-t egy jumper átrakásával - persze ehhez lábon kell szétkapni a gépet. 

 

Éppenhogy befészkeltem magam, amikor átjött a scrác, hogy nem működik gépükön a Firefox. 

Átmentem és a ledek falon történő visszatükröződéséből láttam, hogy a náluk lévő HUB elveszítette a 

fonalat. Bemásztam az ő asztaluk alá is, eltávolítottam a deguk védelmében kiépített vaslemezeket, és 

addig piszkáltam a csatikat, amíg ki nem gyulladt a megfelelő led. 

 

Utána visszamásztam a saját asztalom alá és behunyott szemmel heverésztem vagy két percig. 

Istenbizony ez volt a napom legjobb része. Persze előtte kihúztam a Bluetooth dungle-t, hogy ne 

zavarjon a villogásával. Utána rendberaktam a gépet, beültem a főnöki székembe és újra beállítottam 

az összes BIOS paramétert. 

 

Miután átfutottam a leveleimet és a feedeket, elővettem a PDA-mat, mert emlékeztem rá, hogy a reggeli 

utazás közben feljegyeztem valami témát, amelyről este írni szerettem volna. Kaján vigyorral vettem 

tudomásul, hogy azt terveztem fejtegetni, milyen furcsa arcai vannak az informatikának; hogy 

mennyire más, amikor munkahelyen dolgozok vele, és mennyire más, amikor otthon szórakozok meg 

önmegvalósítok... 

 

Nos ez a bejegyzés érthető okokből elmarad. 

 

Ps: Pusztán a tények rögzítése végett közlöm, hogy írás közben azt a szexuálisan túlfűtött duettet 

hallgattam, melynek végén Zappa alteregója - Joe - végül agyonb@ssza a porszívóját. Szószerint. 
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A tegnapi írással kapcsolatban jött egy olyan kérdés, hogy most akkor hogy is van azzal a porszívóval? 

Erre sajnos nem tudok röviden válaszolni. Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a számot 

tartalmazó tripla Zappa lemezt (Joe’s Garage), így megpróbálom röviden elmesélni a történetet. 



 

(Egy biztos, olyan nagyon rövid nem lesz. De megéri végigolvasni.) 

 

Az első szimpla lemez 1979-ben jött ki, majd nem sokkal később követte egy dupla. Ez volt az első 

Zappa lemez, melyet megismertem és azonnal dobogóra ugrott nálam. A zenéje nem túl különleges, 

leginkább rythm&blues, sok gitárszólóval. De a szöveg... 

 

A történet a jelenben játszódik, de több helyen is erősen túlzott. Ilyen erős túlzás a Központi Megfigyelő 

karikaturisztikus figurája. Honi zsargonban azt mondanám, hogy ő egy III/III-as ügynök, akinek az a 

dolga, hogy semlegesítse azt a horribilis veszélyt, melyet a zene - így Joe zenéje is - jelent a társadalom 

számára. 

Maga a sztori egy sikertörténet - a Központi Megfigyelő szempontjából. Ő meséli el, hogy milyen 

borzalmas jövő vár arra, aki zenei karrierbe vág; és az ő száraz, gépies hangján értesülünk az egyes 

számok közötti eseményekről is.  

Rögtön egy zörgős-csattogós bevezetővel indítja a lemezt. 

 

Joe egy egyszerű srác, de van egy amatőr rockandroll bandája. Szülei garázsában szokták nyomni a 

zenét - ezt igazolandó, egyből lekevernek egy lendületes rockandrollt, arról, hogy milyen jó zenélni és 

milyen fejlődés vár a zenére. Az előadás annyira ‘jól’ sikerül, hogy a szomszédasszony, Mrs Borg 

feljelenti őket. (Meg kell jegyezni a hölgyről, hogy egy szekrényben tárolja a fiát, Sy Borgot. A gyerekére 

hivatkozik, amikor csendet reklamál.) 

 

A rendőrség - amerikai módra - kiszáll és letartóztatja a fiúkat. Mivel ez az első afférjuk a törvénnyel, 

nem büntetik meg őket. Kapnak egy fánkot (klasszikus amcsi poén: rendőr - fánk), és a zsaruk rábeszélik 

a csapatot, hogy inkább templomi programokban vegyenek részt zenélés helyett. 

 

Joe el is megy egy CYO partira (Keresztény Ifjak Szervezete, KISZ :), ahol meglehetősen sikamlósan 

kitárgyalják a katolikus fiúk, katolikus lányok dolgait. (Nagyon szépen eljátszanak a ‘learning to blow’ 

kétértelműségével: a ‘tanulni dícséretet zengeni’ áll szemben a ‘blowjob’-ra való célozgatással. Ez a 

célozgatás a szám végére egyértelművé válik.) Joe itt megismeri Mary-t, akivel megkedvelik egymást. 

Rendszeresen eljárnak a rendezvényekre, kéz a kézben, mindenféle hátsó gondolat nélkül. 

De egyik este Mary nem jön el. Ahogy a Központi Megfigyelő nyersen közli: Mary akkor éppen egy 

faszt szopott a koncertterem hátsó bejáratánál, hogy bejuthasson a sztárzenekar koncertjére. Az aktus 

után a beengedő fiú (Joe barátja) elénekel egy nótát a várakozó hölgykoszorú előtt, hogy milyen jó életük 

van a roadie-knak (angolul ‘crew slut’ - zenekari kurva) és hogy csatlakozzanak. 

 

Mary nem sokat habozik. 

De a laza élet nem tart sokáig, Miami-ban kidobják a buszból. 

Hogy hazajusson, elindul egy vizespólós mellszépségversenyen. Győztesként felmarkol ötven dolcsit, 

de Joe egy másik barátja is felismeri. 

 

Joe, megtudván Mary kalandjait, kétségbeesésében Lucille-lel vígasztalódik. A lánynak sikerül 

meglepnie a fiút... Zappa egyik leghíresebb dalcíme következik: Miért fáj, ha pisilek? 

 

Joe elkeseredetten félrevonul, elénekli, hogy ‘Lucille, teljesen összezavartál"... de a lemezt a Központi 

Megfigyelő száraz elemzése zárja, miszerint Joe-t sokkal inkább a zene zavarta össze. Viszont örömmel 

észleli, hogy Joe-nak kezd megjönni az esze: rendbe akarja tenni lelki életét, ezért elvonul a Technológia 

Templomába (Church of Applianthology) - mely leginkább egy mai bevásárlóközponthoz hasonlít. Itt 

Joe tanácsot kér a fő misztikus paptól, aki megállapítja róla, hogy lappangó masino-szexualitásban 

szenved, melyet csak egyféleképpen lehet gyógyítani: teljesen ki kell élni. Meg is adja egy remek kis bár 

nevét (THE CLOSET), ahol esténként csini háztartási robotokkal lehet összejönni. Emellett ad egy jó 



tanácsot is Joe-nak: nem árt, ha megtanul németül, mert a legtöbb berendezésnek nagyon imponál, ha 

anyanyelvén szólítják meg. 

(Levehetős ajtajú NDK turmixgép, hehe.) 

 

Joe nem bízza a véletlenre: megtanul németül, beöltözik háziasszonynak (szoknya, fejkötő) és elmegy a 

bárba - mely tele van olyan egymással táncoló háztartási gépekkel, melyeknek legfőbb vágya, hogy egy 

háziasszonynak öltözött srác németül leszólítsa őket. 

 

Joe nem is bírja sokáig, középre perdül és dalra fakad: "Fick mich, Du miserabler Hurensohn!" 

 

Mely cím jó példája annak, hogy miért nem szabad _csak_ nyelvtankönyvből németül tanulni . 

 

A bárban Joe összejön egy porszívó formájú... khmm... XQJ37 nevű nukleáris meghajtású multiszexuális 

rotokefélőgéppel (nuclear powered Pan-sexual Roto-Plooker), akit - minő meglepetés - Sy Borgnak 

hívnak. (Cyborg: ugye nem okozott nehézséget?). Itt visszaemlékezhetünk Mrs. Borg fiára Sy-ra, akit 

szekrényben (CLOSET) tároltak. Gyanús. Sy-ról kiderül, hogy titokban kormányügynök, aki államilag 

fenntartott kéjtanyán szexuális defektben szenvedő srácok életét hivatott rendbe tenni. 

Nem is tökölnek sokat, elmennek Sy lakására. Most jön az a bizonyos szám, melyben Joe először Sy 

albérlőtársával, egy Gay Bob nevű miniatürizált gumibabával... khmm... lép intim kapcsolatba, majd 

Sy-jal esnek egymásnak. Az aktus annyira heves, hogy a végén a rotokefélőgép áramkörei kiégnek. 

Természetesen az államhatalom nem tűri el szó nélkül, hogy Joe szétb@szta egyik ügynöküket: egy 

speciális börtönbe dugják. 

 

Ez a börtön a zenekriminalisták börtöne. (Írásban nem annyira feltűnő, de Joe ugye folyamatosan 

zenében mondja el hányattatásait.) A cellák értelemszerűen zenészekkel és menedzserekkel vannak tele. 

Rögtön az első nótában bemutatják Kopaszfejű John-t, a börtön kefélőkirályát, akinek van egy kemény 

kolbásza... 

 

A Központi Megfigyelő sajnálkozik egy kicsit Joe sorsán, de közli, hogy csak magára vethet, ő 

figyelmeztette. 

 

Őszintén szólva Joe-nak nincs túl sok esélye a börtönben, amikor - még mindig háziasszonynak 

öltözötten - belökik a rabok közé. A következő számról a címe mindent elmond: ‘Keep it greasy’, azaz 

‘Tartsd Lucskosan‘. 

 

Joe a megpróbáltatásokba belefáradva fekszik a priccsén, semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy 

kikerüljön innen - és gitárszólókról álmodik. A nagy nap el is jön, kisétál a börtönből a világba - mely 

időközben hatalmasat változott. Minden teljes ellenőrzés alatt, minden maximálisan szervezett. 

 

Fehér Zóna - ahogy a Központi Megfigyelő nevezi büszkén. 

 

Joe megáll a gigantikus Amerikai Mesterember Minőség emlékmű előtt és képzeletben gitárszólót 

játszik, mely összekeveredik Mrs. Borg hisztérikus kiabálásával. A Központi Megfigyelő szomorúan 

megjegyzi, hogy az egykor reményteli Joe teljesen becsavarodott, képzeletben dalokat szerez, 

gitárszólókat játszik, zenekart irányít - ide vezet a zene. 

Joe elénekel egy dühös dalt erről a világról. Ebben feltűnik ismét Mary, aki beleszövi a dalba Zappa 

hitvilágát: 

 



INFORMATION IS 

NOT KNOWLEDGE 

KNOWLEDGE IS 

NOT WISDOM 

WISDOM IS NOT TRUTH 

TRUTH IS NOT BEAUTY 

BEAUTY IS NOT LOVE 

LOVE IS NOT MUSIC 

MUSIC IS THE BEST...  

 

Hevenyészve: 

 

AZ INFORMÁCIÓ NEM TUDÁS 

A TUDÁS NEM BÖLCSESSÉG 

A BÖLCSESSÉG NEM IGAZSÁG 

AZ IGAZSÁG NEM SZÉPSÉG 

A SZÉPSÉG NEM SZERELEM 

A SZERELEM NEM ZENE 

A ZENE MINDENEK FELETT...  

 

Ez utóbbi sor Zappa életre szóló mottójává vált. 

 

Joe végül rájön, hogy a képzeletbeli zene nem old meg semmit. Eljátssza utolsó, fájdalmasan szép 

gitárszólóját (Görögdinnye a húsvéti szénában), majd szögre akasztja a képzeletbeli gitárt és beáll a 

Utility Muffin Research Kitchen cég muffin kellékeket gyártó futószalagja mellé munkásnak. 

 

A zárszó a Központi Megfigyelőé: kifejti, hogy teljesen felesleges a zenével foglalkozni, az ember 

rengeteg bosszúságot megspórol magának, ha egyből azzal kezdi, hogy szerez magának egy jó állást - 

olyat, mint amilyet Joe talált végül. 

Ezután általános meglepetésre dalra fakad: egy iszonyúan gagyi dalban kifejti, hogy az élet lényege a 

kis zöld rozetta  és az, hogy a muffin minél gusztusosabbnak nézzen ki.  

Végül közli, hogy _ez_ a zene az, amit el tud fogadni - és megfenyegeti a világot Franciaországtól 

Mongólián át Tajvanig, hogy gondjuk lesz rá, ott is rend legyen. 
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Bob Reselman (The Coding Slave Guy) ír arról, hogy mennyire beégett egy Microsoft interjún. 

Developer Evangelist munkakörbe jelentkezett, és - ahogy írta - az interjú folyamatosan romlott el: 

először elvakult a lehetőségtől (új kocsi, új ház, pénz a gyerek oktatására) majd ebből kifolyólag többször 

is gyáván viselkedett és persze emiatt végül zavarba jött. 

Hogy ez mennyire ismerős... el se tudom mondani, hányszor égtem be interjún, pusztán mert nem 

voltam biztos magamban, vagy mert megszédültem a lehetőségtől. Kegyetlen dolog ez: az embernek 

rengetegszer kell majmot csinálnia magából ahhoz, hogy végül határozottan legyen képes bemutatni a 

tényleges értékeit. 

Meg persze a szerencsefaktor... 

 

1995-ben a Bakonyban laktam és egy vidéki önkormányzati cégnél dolgoztam 2-3 munkakörben 2/3-ad 

fizetésért. (Vidéki viszonylatban; ha a pesti fizetéseket nézem, akkor ez a szám 1/3 volt.) Nejemnek 96 

májusában járt le a gyes és bár próbált új munkahely után nézni, de nem sok sikerrel. Nem volt más 

hátra, fel kellett rúgni az addigi egzisztenciát és Pestre költözni. 96 januárjában kezdtem el cv-ket 



küldözgetni, pályázgatni - elképzelhető, hogy mekkora eséllyel. És mekkora gyakorlattal... az 

öltönyömnek ekkoriban határozottan füstszaga volt. 

 

Rendszerint igyekeztem úgy intézni a dolgaimat, hogy több interjú essen egy napra: ha már szabit 

kellett kivennem meg felbumliznom Pestre, az legalább legyen hatékony. 

 

Az egyik ilyen alkalommal volt egy délelőtti interjúm valahol Sashalom környékén és egy délutáni 

valami állásközvetítőnél. Az első cégnél papírmentes irodákkal foglalkoztak; ilyesmiket terveztek, 

értékesítettek. Itt rögtön elvágtam magam, amikor egy pici vacak dobozra azt mondtam "nehogymár ez 

szkenner legyen!". Az volt. A többit borítsa feledés homálya. 

 

Rengeteg időm volt a délutáni interjúig, így elmentem ebédelni és hirtelen elkeseredésből ebéd után 

ittam egy korsó sört. 

 

KITÉRŐ: SOHA, SEM AZELŐTT, SEM AZUTÁN NEM ITTAM SE KÁVÉT, SE SZESZES ITALT INTERJÚ ELŐTT. 

SZIGORÚAN TILOS! 

 

Mentségemre szóljon, el voltam keseredve. Ebben a délelőtti interjúban nagyon bíztam és tisztában 

voltam azzal is, hogy a közvetítős interjú semmi másra nem jó, csak gyakorlatszerzésre. (Ekkor már túl 

voltam vagy harmincon.) Rendszerint az szokott történni, hogy sajnálattal közlik, hogy az állást már 

betöltötték, de azért csináljunk egy interjút az adatbázis kedvéért. Aztán többször nem is hallok felőlük. 

 

KITÉRŐ: AKKORIBAN 35E VOLT A _BRUTTÓ_ FIZETÉSEM. EZ PRÉMIUMMAL ÉS EGYÉB JUTTATÁSOKKAL 

FELMENT ÖTVENEZERIG. AHHOZ, HOGY SIKERÜLJÖN AZ UGRÁS, LEGALÁBB HATVANEZRES _NETTÓ_ 

FIZETÉST KELLETT ELCSÍPNEM PESTEN. EZ AKKOR MÉG NEM VOLT MINDENNAPOS - TÖBB HELYRŐL IS ÚGY 

HAJTOTTAK EL, HOGY NEMÁ’, A CÉGVEZETŐ SEM KERES ENNYIT. 

 

Tehát ott jártam, hogy ebéd alatt jól leszidtam magam, megittam a sört - és hirtelen helyreállt a lelki 

békém. Elcsesztem, hát elcsesztem. A következőnek meg úgysincs tétje, tehát nincs értelme idegeskedni. 

 

Így is mentem el: az interjú során könnyed, fesztelen voltam, időnként szellemes és jó beszélgetőpartner. 

Mondták, hogy telefontársaság, bla-bla, novell, windows, bla-bla, ipari számítástechnika, ügyvitel, bla-

bla - aztán a végén közölték, hogy bruttó 160e lenne a fizetés. _Itt_ blokkoltam le - de szerencsére ekkor 

már vége volt az interjúnak. 

Valahogy sikerült azért elköszönnöm. 

 

A többit nem részletezem: felvettek, felköltöztünk, nejemnek pár hónap után lett állása, 1 évbe tellett, 

mire eladtuk a lenti házunkat, vettünk lakást - sínen voltunk. 

 

De a megdöbbentő az, hogy amikor hat évvel később váratlanul utcán találtam magam és újra el kellett 

kezdenem interjúzni, szinte mindent elfelejtettem - sorra követtem el ugyanazokat a beégéseket, mint 

korábban. És megint olyan interjún vettek fel, amelyikre minden mindegy alapon mentem el. Nem is 

hallottam a cégről korábban. 

 

Kicsit olyan ez, mint a kölcsön: azt is akkor adnak, ha úgy érzik, hogy igazából nincs is rá szükséged; 

felvenni is akkor vesznek fel, ha úgy érzik, hogy igazából nem létszükséglet számodra, hogy ott 

dolgozzál. 
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Avagy hogyan nem léptem be az iráni karikatúraszövetségbe? 

 

Tudni kell, hogy pár éve arra is alig van időm, hogy gyakorlásképpen rajzoljak. Hogy végképp ne essek 

ki a formából, azt találtam ki, hogy beküldözgetek rajzokat nemzetközi nyitott pályázatokra - ez 

kihívásnak sem rossz és ha a rajz túljut az első fordulón, akkor meglehetősen ritka albumokhoz (a 

pályázatok katalógusaihoz) juthatok. 

Csakhogy ehhez szükség van a kiírásokra. Az ember azt gondolná, hogy itt van ez a remek média, az 

internet. Vannak remek karikatúra oldalak. Miért ne lehetne egy vagy több helyen publikálni ezeket a 

kiírásokat? Nos, valamiért nincs ilyen egységes oldal. Amikor még aktív volt a Világökörség, azon volt 

hasonló rovat. Sokáig működött a CRN EE (Cartoonist Rights Network East Europe) Nicolae Ionita 

gondozásában. Bezárt. Ismail Kar is nagyon lelkesen gyűjtötte az adatokat - de már évek óta nem frissít. 

Van egy nagyon részletes gyűjtemény Joe Szabo oldalán (Wittyworld) - de ez sem friss. 

 

Felüdülés volt megtalálni az iráni TabrizCartoon szövetség weblapját: pontos, korrekt lista a 

pályázatokról. Egészen februárig. Azóta ugyanis egy arab nyelvű login ablak jön fel. 

 

KÖZBESZÚRÁS: MIELŐTT BÁRKI ELVIGYORODNA, HOGY "MICSODA OXIMORON: IRÁNI 

KARIKATÚRASZÖVETSÉG...?" - KÖZLÖM, HOGY A VILÁG EGYIK KARIKATÚRAKÖZPONTJA KÖZEL-KELETEN 

VAN. TÖRÖKORSZÁG, IRÁN, SZÍRIA, EGYIPTOM - NAGYON AKTÍVAK. A MÁSIK KÉT KÖZPONT: A VOLT 

SZOVJET ÁLLAMOK ÉS AMERIKA. MI A FASORBAN SEM VAGYUNK. 

 

Nos, nem hagytam annyiban, megkérdeztem tőlük, hogy mi ez az ablak? És ha publikus a dolog, akkor 

kérnék egy usernév/jelszó párost. Azt válaszolták, hogy adjam meg az adataimat. Ezen ne múljon. Erre 

azt mondták, hogy ez kevés - ahhoz, hogy a szövetség tagja legyek, mellékelni kell néhány rajzomat és 

a hivatalos igazolványom fénymásolatát. Na, itt adtam fel. Akart a fene karikatúraszövetségi tag lenni.  

Még Magyarországon sem, nemhogy Iránban. 

 

Maradt a Google. És meglett a Googlm. 

 

Hihetetlen, hogy a kínaiak hogy beindultak. 2002-ben Leng Mu és társai tök ismeretlenként kiírtak egy 

pályázatot, minimális pénzbeli díjazással, de bombasztikus elnyerhető címekkel. Az ötlet bejött, azóta 

a harmadik pályázat ment le, a csapat együtt van, nyüzsögnek - és ez már elég az értékteremtéshez. 

(Persze tehetségesek is a tagok.) 

Ez a 2002-es pályázat egyébként kedves emlék számomra. Én is beküldtem egy rajzot, mely 

meglepetésemre átjutott a rostán és bekerült a nagyon hangzatos "2002 Best World Cartoons" című 

albumba. Így írnak erről az albumról a fiúk: 

 

"A DELUXE COLLECTION OF CARTOON HUMOR. THIS IS THE ALBUM OF 1ST THE CHINA LM 

INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION. IT COMPILED WITH 168 EXCELLENT CARTOONS THAT WON THE 

PRIZES. THIS IS THE FIRST WORLD CARTOON BOOK THAT PRESSED IN CHINA." 

 

Tudom, hogy kutyaütő vagyok... tudom, hogy mekkora blöff az album neve... de az mindörökre 

elvehetetlen tény, hogy az egyik rajzom benne van Kína első hivatalosan megjelentett nemzetközi 

karikatúra albumában. Vow. 
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Van egy ügyfelünk, akinél elég sok időt szoktam eltölteni. 

 

Az egyik ilyen alkalommal bejött egy elkeseredett nő a support helyiségbe, hogy tönkrement az egere, 

cseréljem ki. Mivel rajtam kívül éppen nem volt ott senki, elmentem vele, szétkaptam az egerét, kértem 

egy csipeszt és kipucoltam.  

Azóta a nő nem köszön, ha összefutunk a folyosón: az ő szemében a továbbiakban az a helóta vagyok, 

aki egereket pucol. 

 

Erről egy régi film jutott az eszembe: ‘Ki öli meg Európa legjobb konyhafőnökeit‘ címmel futott. Abban 

volt egy olyan rész, hogy az orvos nyújtotta a kezét a távozó páciense felé, aki felháborodva utasította 

el: ‘Hogyan gondolja, hogy megfogom azt a kezet, amely nemrég még a seggemben turkált?’ 
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A napokban buszon zötyögtem hazafelé. Jó négy megállóval a lakásom előtt a busz lassítás nélkül 

döngetett el a megálló előtt és egy pillanatra láttam, hogy lányom és a barátnője szemükkel követték a 

mellettük elhúzó buszt. 

Ha nem lett volna teljesen tömve a jármű és nem lett volna nálam két bazi nagy cekker (2,8 kg Asimov), 

akkor valószínűleg előremegyek, bezörgetek, jól lecseszem a sofőrt - és hatalmas majmot csinálok 

magamból. Otthon ugyanis kiderült, hogy a gyerek intett a busznak, hogy nem akarnak felszállni. (A 

barátnőjének nem jó ez a járat.) 

Kevésen múlt. 

 

Mint ahogy a karácsonyi postás eset is. 

 

MEGJEGYZÉS: NAGYON BE VAGYOK RÁGVA A POSTÁRA. EGYSZER BIZTOSAN MEG IS ÍROM AZ OKÁT. RITKA 

BIZARR SZTORI. 

 

Novemberben megrendeltem négy karikatúra albumot az Amazonról. Dec. 20 körül dobta be a postás 

az értesítőt, hogy 3 db. megjött. Nem kicsit rágtam be, ugyanis otthon voltam és még csak nem is 

hallottam semmilyen csengőszót. Kocsiba vágtam magam, dodzsemeztem egyet a posta körüli szűk 

utcákban, leparkoltam egy jó messzi parkolóban, sorbaálltam vagy 20 percet és igen paprikás, sistergő 

gúnnyal teli mondatokat fogalmaztam meg magamban, mire sorra kerültem.  

Szerencsémre a nő nem hagyott szóhoz jutni, egyből felállt és elsietett a papírjaimmal. Rövidesen 

visszajött, egyik kezében egy könyv méretű csomaggal, a másikban pedig egy diplomatatáska 

méretűvel. Mögötte jött Béla, két kézzel cipelve egy bőrönd méretű csomagot. Ez volt a New Yorker 

album. Végül adtak egy zsákot, hogy el tudjam vinni egyedül a cuccot. Megnéztem volna azt a 

produkciót, ahogy ezt kihozza a biciklis haver. 

 

Az egészben az a legérdekesebb, hogy jámbor, béketűrő fajta lévén (pedig éhes borja nagyokat lök rajta) 

egyáltalán nem szoktam hőbörögni. Úgy vélem, soha nem tudhatom a pontos okokat, amelyek miatt 

valaki számomra érthetetlenül viselkedik. De manapság annyira tele van a levegő közönnyel, 

érdektelenséggel, hogy ilyen eseteknél - legyek bármennyire is óvatos alak -, egyből biztosra veszem, 

hogy már megint szarnak rám. 
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A Nyugati-pályaudvarnál ellenőrök szűrték a mozgólépcső forgalmát. Ahogy átverekedtem magam 

rajtuk, furcsa hangok ütötték meg a fülemet. Egy 55 körüli rossz arcú, kövér nő - tipikus ellenőr, a 

tipikus vörös karszalaggal - két, feszülten figyelő embernek magyarázott. 

 

Angolul. 

 

Amikor elmentem mellettük, éppen a napijegy fogalmát (ticket for one day) vezette elő. Nem 

bonyolódott shakespeare-i mélységekbe, de megbízhatóan használt egy alap szókincset. 

Ha a tömeg nem sodort volna el, szívesen végigvártam volna - így viszont csak agyalni tudtam a 

jelenségen. 

 

Azt nehéz elhinni, hogy a nő tényleg képes alapszinten angolul kommunikálni - akkor nem ment volna 

BKV ellenőrnek. Ilyen képességgel már emberhez méltó állást is lehet szerezni. 

 

Akkor viszont csak egy magyarázat lehetséges: az ellenőrök központi irodájában van egy raktár, tele 

szolgálati aggyal. Legtöbbjük egyszerű modell, olyanokat tud, hogy "Jegyeket, bérleteket kérem 

ellenőrzésre felmutatni", "Fiatalember, azonnal jöjjön vissza" meg "Igaz, hogy kopasz vagyok, de ha 

felfésülöm a fülemből kilógó szőrzetet, akkor senkinek sem tűnik fel". 

 

Viszont valami véletlen folytán közéjük keveredhetett egy bonyolultabb modell is. Aztán mindenkinek 

olyan jut, amilyet a reggeli munkafelvételkor a raktáros kioszt. 
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Sokáig azt hittem, nincs kellemetlenebb baleset, mint kiborítani a mézes teát a dugig rakott 

konyhapulton. 

Van. 

Ma a tustinta borult bele a rajzszenes fiókba. 
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A HVG oldalán találtam egy jópofa összeállítást: összeszedtek 1000 darab - valamilyen szempontból 

fontos - állásinterjún elhangzott kérdést. Jó játék: találomra kiválasztani néhányat és úgy válaszolni 

rájuk, mintha élesben kellene, nulla gondolkodási idővel. 

 

Néhány kedvenc: 

 

- Hogyan kezeli a meglepetéseket? 

- Meglepődök. 

 

- Miféle hibát követnénk el azzal, ha alkalmaznánk önt? 

- Hamar kimeríteném a regenerációs keretüket - szeretem agyondolgozni magam. 

 

- Kicsoda ön tulajdonképpen? 

- József. Petrényi József. 
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Cégem szürkeállománya azzal szórakozott ebéd közben, hogy egy 5 cm hosszú százlábút terelgettünk 

az ebédlői asztalok alatt. 
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Miközben itt a Flickr-t tesztelgetem, ritka eseményként háttértelevíziózom. Zenét kerestem, de 

megakadtam a Discovery csatornán egy ritka marha filmnél. A történet akár érdekes is lehetne: arról 

van szó, hogy megpróbálják kideríteni, hogy hogyan halt meg Tutenkámen. 

 

Ezt már sokan megpróbálták és folynak is róla tudományos viták. 

 

Mennyire szánalmasak; az amerikaiak bezzeg megoldották a problémát ebben a dokumentumfilmben: 

kijelentették, hogy ez egy gyilkossági ügy és megbízták vele Cooper és King nyomozókat. Tipikus 

enyhén köpcös, sötét öltönyös, kockafejű alakok, akik a szokásos rutinnal álltak neki az ügynek: elvitték 

a gyanús bizonyítékokat a törvényszéki orvosszakértőkhöz, (nem ám tudományos laboratórium, hülye 

civilek), fantomképeket készítettek, megvizsgálták az indítékokat, kihallgatták a környéken lakókat, 

stb... 

 

Most már csak azt várom, mikor verik ki a szart a múmiából. 

 



 

2005 APR 01 10:56 

 

_Egészen pontosan_ tudom, milyen a nyereg fölött puhított hús. 

 

2005 APR 03 18:12 

 

Szombat délután vettem észre, hogy teljesen lapos a hátsó kerék. Ugyan kommenteltem, de azt most 

nem írom ide. Szent áhítattal szoktam tekinteni a hátsó kerékre - különösen azóta, hogy a korábbi 

országúti versenysárkányon hetekig tartott, mire kényelmesre tudtam belőni a váltót; a kerék meg 

nyilván nem ugyanabba a pozícióba szokott visszamenni. Ez meg egy új bicaj, azt se tudom, hogyan 

kell szétszedni... 

 

Ma egész nap ezzel kinlódtam, de végül meglett a bűnös: az egyik küllőcsavar szabadult el, valahogy 

átverekedte magát a zárógumin és végigperforálta a belsőt. Gyakoroltam egy kicsit a gumiragasztást. 
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Nem, az írás nem lesz olyan nyomasztó, mint a cím sugallja. Sőt. 

Kathy Sierra ismét írt egy remek cikket, én pedig annak egyik megállapítását szeretném továbbragozni. 

 

AND ALL THE NEW EMERGING TECHNOLOGY AND IDEAS, WE DO NEED NEW WORDS. IF A WORD OR PHRASE 

DESCRIBES SOMETHING NEW, THEN IT’S NOT NECESSARILY A B.S. BUZZWORD USED SIMPLY TO OBFUSCATE 

OR TO MAKE OURSELVES SOUND LIKE WE HAVE A CLUE. SO, IT MIGHT BE COMPLETELY APPROPRIATE TO 

USE THESE NEW WORDS SO CASUALLY, IF THEY REPRESENT WHAT WE’RE TRYING TO COMMUNICATE. 

A BIGGER QUESTION MIGHT BE, SHOULD WE USE THESE WORDS WITHOUT DEFINING THEM? SHOULD WE 

ASSUME THAT OUR READERS ALREADY KNOW WHAT (OR WHO) WE’RE TALKING ABOUT? 

 

Közhely, hogy az internet kitágítja a határokat, közelebb hozza az embereket. Ha történt valami érdekes 

Frisco-ban, akkor elég rálépni egy helyi fórumra, utánaolvasni, rákérdezni - és egyből képben vagy. 

(Már nem is tudom, kinél olvastam, hogy Mongóliában tevegelt, aztán beszélgetett egy jurtából kilépő 

emberrel, aki miután megtudta, hogy az illető blogolni is szokott, visszakérdezett, hogy Scoble aput 

ismeri-e?) 

 

De el tudok mesélni egy másik történetet is. Bár látszólag pont ellenkező előjelű az eddig 

elmondottakhoz képest, de valójában nem: mindkettő a ‘képben levés’-ről szól. 

 

2003 júniusában történt, hogy a Fidesz tulajdonképpen feljelentette az országot a CDI-nél. Talán sokan 

emlékszünk rá, nagy botrány lett belőle. A Fidesz azt állította, hogy a CDI-n keresztül az egész világ 

marasztalta el az országot; a másik oldal meg azért hőbörgött, hogy a Fidesz az országot járatja le az 

ilyen alattomos húzásokkal; hogy nemlétező szennyest tereget ki, pusztán azért, hogy az ország 

jelenlegi vezetősége ellen hangolja a világ közvéleményét.  

Napokig ezzel volt tematizálva az ország. 

Én akkoriban egy másik - társas - blogban vitézkedtem, ahol meg is említettem a történéseket: 

 



APART FROM THIS LITTLE NAUSEA CAUSED SOME BAWLING IN THIS BARRACK. THE FORMER LEADER OF 

OUR HUT ENTERED IN THE ARMY CHAPLAIN’S MINUTES THAT IN THE PREVIOUS NIGHT SOMEBODY STICKED 

SOMETHING IN HIS ASS. OF COURSE, THE PRESENT LEADER PROTESTED WITH HIGHLY RAISED HANDS, BUT 

I THINK, THIS PLAY WAS NOT BY HANDS.  

 

Hogy a többiek is képben legyenek, kerestem valami angol nyelvű linket. Órákig. _Nem találtam!_ Az 

egész történet sajtóvisszhangja a világon NULLA volt - azaz mindaz, amivel akkor napokig etettek 

bennünket, hamis volt. A világ közvéleménye leszarta az egész magyar vircsaftot. 

 

Nos, a hosszúra sikerült bevezető után a tárgy: Kathy arra hívja fel a figyelmet, hogy az internet 

drasztikusan segíti az új kifejezések megszületését, elterjedését - az új kifejezések megértésével, 

elfogadásával és használatával viszont saját gondolkodásunk gyorsul fel. Kathy - társas - blogjában a 

címlapgrafikán szerepel Scoble neve. Miért merte feltenni? Azért, mert már a mongol tevehajcsár is 

tudja, ki az illető. 

 

Rengeteg új kifejezés kering a hálón. Először persze csak egy szakmán belül, de ha jó a kifejezés, mások 

is átveszik. Itt van pl. a Cluetrain. Ez tkp. egy marketing manifesztum. Még meg sem száradt rajta a 

tinta, de Hugh Macleod már megírta ez alapján a Hughtrain manifesztumot. Mindkettő remek lett, 

használják is egyre többen. 

 

Két héttel ezelőtt még fogalmam sem volt arról, hogy mi az a ‘hosszúfarok’.  

Jaj, ne hozz már zavarba, nem arról van szó: ez egy érdekes görbe az értékesítés tömegéről, illetve a 

termékek változatosságáról... Angol nyelvterületen ‘longtail‘ néven találhatod meg. A vizuális kifejezés 

annyira erős, hogy a terminust azóta átvette egy csomó más szakma is. Én is egyre többször találkozom 

olyan szituációval, ahol használhatom. 

 

De még mindig nem írtam semmit arról, hogy mi köze mindennek az internethez. A kulcsszó a html. 

Gondold el, hogy írsz egy cikket és azt tervezed, hogy gyors, lendületes és célratörő lesz. Tegyük fel, 

ismersz egy olyan kifejezést - más szakmából - mely röviden jellemez egy egyébként nehezen 

körülírható szituációt. Mit teszel? Megpróbálod körülírni? Oda a lendület. Használod az új kifejezést? 

Alig néhányan fogják ismerni. Elmagyarázod? Megint oda a lendület. Ilyenkor húzták át régebben a 

rendőrök a hullát a másik kerületbe - azaz a szerző keresett egy kompromisszumos szót, mely ugyan 

nem azt jelentette, de nem kellett se körülírni, se elmagyarázni. 

Ma viszont itt van a remek linkelési lehetőség - és az információ kincsestára, a web. Feltételezed, hogy 

nem értik meg? Gyors link: vagy a szerzőre, vagy valamelyik wikire. És már robogunk is tovább. 

A kifejezések pedig szivárognak. Sebesen. 
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A nyolcvanas évek elején eszeveszett Doors rajongó voltam. Ma már ott járok, hogy újra meg tudom 

hallgatni a zenéjüket. A kettő között volt egy elkeseredett kivonulás a részemről: a kilencvenes években 

a nagy média felfedezte a zenekart, a lázadásból lázadásipart csinált, összenyálazta, összetaknyolta 

mindazt, amit az alkotók eredetileg alkottak. Annyira gusztustalannak éreztem azt, hogy minden 

seggfej ‘dorszozott’, hogy el is ment az összes kedvem az egésztől. 

 

Hasonló zajlik napjainkban a Gyűrűk Urával. Az is nagy kedvenc volt, már 1981-ben megvettem a 

könyvet (1 havi zsebpénz), azóta legalább ötször olvastam ki. A filmeket is megnéztem egyszer, 

megállapítottam, hogy nem rosszak, de azért nem helyettesítik a könyvet. 



Erre megint beindult a szargyár, lassan odáig fajul a dolog, hogy ledarálják Tolkien íróasztalát, a 

fűrészport merített papírba szórják és kiadják, mint olyan Gyűrűk Ura jegyzetet, amelyikről az írója sem 

tudott.  

 

Jó 10 nappal ezelőtt volt egy film, a ‘Gyűrű átka’ címmel. Egyszerűen nem értettem, miért adtak ilyen 

hülye címet az eredeti helyett, mely korrekten az volt, hogy ‘A Niebelung legenda’. Aztán rájöttem: a 

‘Gyűrűk Ura’ tömegsiker lett - a legutolsó nyáladzó nyomorult is Aragornnak képzelheti magát, amint 

kitántorog a Tabdi borozó ajtaján. Ezzel szemben a Niebelung mondakör alig mond az embereknek 

valamit: pedig jócskán merít belőle Tolkien is - meg George Lucas is. 

 

De nem ez a legdurvább kommercializálódás. Már régóta kajánul vigyorgok azon, hogy a bősz 

antikapitalista Che Guevara személyéből ‘márkavédjegy’ lett. A piac ráérzett arra, hogy mindenki 

polgárt akar pukkasztani.  

Che meg termeli föld alatt az áramot Kubának. 

 

És akkor itt van a fokozás: a Che póló mellett, ugyanazon a standon, pápa bébidoll. 

 

Nyugodtan mondhatnám, hogy ettől már rég nem pukkadnak a polgárok, szedjük hát elő azonnal 

Hitlert: az azért egy kicsit erősebb dózis.  

Mondhatnám, de nem mondom, mert azt hihetnéd, hogy loptam az ötletet. 

Egy olasz faluban, Cavallino-ban, a helyi közértben egy egész polc Hitlerwein-nel volt tele. 
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Még az egyetemi időszakban történt, hogy véletlenül fültanúja lettem két leányzó párbeszédének. Az 

egyik azt mondta, hogy kezd hízni, mozognia kell. Felvetette, hogy pingpongozni fog. A másik erre 

kapásból rávágta, hogy ő még embert olyan jól nem látott játszani, mint JoeP, aztán mégis nézze meg, 

milyen kövér. 

Hasonló jeleket tapasztalok mostanában is. Az emberek mozgásba vetett hite látszik összedőlni, amikor 

biciklizés közben elhúz melletük harmincöttel egy piros tűzgolyó - amelyiken egy, khmm..., mondjuk 

úgy, hogy korpulens alak tekeri a pedált. Amikor lámpánál beérnek, akkor látom a női szemekben a 

kételkedést: biztos, hogy kellően aktív ez a mozgás ahhoz, hogy leadják kilóikat? 

Ilyenkor kajánul vigyorgok. Nem adhatok mást, csak mi lényegem. 
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Estefelé szokás szerint kikérdeztem a gyereket az aznapi okosságokból. Földrajzból a különféle 

kőzeteket tanulták, azokról beszélgettünk, amikor bejött Nej és hallva az anyagot, elvigyorodott. 

- Ohó, emlékszel még a híres kőtan vizsgákra?- kérdezte . 

- Hajjaj! Kő Sárinál, kegyelem kettes, kilógó pöccsel? Lehet azt elfelejteni? - kérdeztem vissza. 

 

Látszott, hogy a bevezetés mindenkinek felcsigázta a figyelmét, így elmeséltem a sztorit. 

 

Kő Sári - ötvenes, téglaforma nő - meglehetősen szigorú hírű Ásványtan vizsgáztató volt. Viszont 

közismert volt róla, hogy gyengéje az udvarias, de határozott, férfias fellépés. Ha jól sikerült belépni a 

férfiembernek a helyiségbe, az már kettest jelentett. És én megkaptam a nagy ziccert is: amint beléptem 

a szobába, Sári pont leejtett egy papírlapot. Természetesen odapattantam, udvariasan felvettem, 

határozottan odanyújtottam neki - és próbáltam nem tudomást venni a nadrágom felől jövő 

reccsenésről. Bevetődtem a padba, gyors matatással felmértem a helyzetet és rájöttem, hogy nagy baj 



van. De közben elkezdődött a vizsga, kénytelen voltam azzal foglalkozni - egészen addig, amíg Sári 

meg nem kért, hogy fáradjak ki a táblához, és rajzoljam fel valami nyomorult zeolit szerkezetét. 

- Nem - jelentettem ki határozottan. 

- Hogyhogy nem? 

- Nem fogok kimenni a táblához - szögeztem le. 

- Nem tudja, hogy néz ki a zeolit? 

- De, tudom. 

- Akkor menjen ki és rajzolja fel. 

- Nem. 

- Miért nem? 

- Mert belépéskor bokától a sliccig végigszakadt a nadrágom. 

 

Szerintem én vagyok az egyetlen a diákok közül, aki látott valaha is mosolyt átsuhanni Kő Sári arcán. 

A vizsgának természetesen vége lett, beírta a kettest (gondolom a jól sikerült belépő miatt), a következő 

vizsgázó behozta a télikabátomat és annak takarásában sikerült eljutnom a koliba. Én elégedett voltam. 

 

GONDOLATOK MONOTON  
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Érdekes kérdés, ki mivel üti agyon az időt, amikor valami olyasmit kell csinálnia, amihez nincs szüksége 

agyra, ellenben az a valami egy monoton, unalmas tevékenység? 

 

Kicsi gyerekként szorozgattam, később gyököket vontam. A csúcs mindenképpen az volt, amikor már 

családfőként egy hét alatt kellett lefestenem házunk összes radiátorát: volt közöttük négy darab 66 tagos 

Dunaferr acéllemez radiátor és két darab 24 tagos. Nem mi építettük a házat és a fűtés enyhén túl volt 

méretezve - ekkora méretekkel futballstadionokat szoktak fűteni. (Akkoriban képben voltam: éppen 

radiátorméretező szoftvert fejlesztettem az első munkahelyemen.) 

Leszedni nem tudtam a dögöket... emiatt lefújni sem, maradt az ecset. Az első 1 órában, amikor 

lefestettem 5 tagot, azt hittem, innét fognak elvinni a diliházba. Később elkezdtem agyalni egy közeli 

olvasmányomon (Piersig: A zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete) - szó se róla, volt min, nem 

egyszerű anyag. És ahogy kezdtem megérteni, úgy ugrottak be korábbi olvasmányok. Rájöttem, hogy 

az Emberi Jelenség és a Lélektani Típusok tkp ugyanezt a témát feszegetik, de mindhárman teljesen 

máshonnan közelítik meg. Életreszóló élmény volt a három elméletet/nézőpontot összekeverni és 

kialakítani belőle egy elfogadható világképet. 

Közben észre sem vettem, a radiátorok lefestődtek maguktól. 

 

Persze ez régen volt, azóta már beleuntam/belefáradtam a világmegváltásba, csendben nevelem a 

kölyköket, ápolom kertjeimet. 

 

És napi 3 órában tekerem a pedált. 

 

Mely tevékenység csak pár napig volt izgalmas. Ma már az adrenalin csak a vázra írt felírat formájában 

kisér az úton. Ne érts félre, élvezem, meg összehasonlíthatatlanul jobb, mint a BKV vagy az autós 

közlekedés Pesten - de a másfél óra hajtás mindig ugyanazon az útvonalon elég sivár tud lenni. Még 

szerencse, hogy előkaptam a régi jó módszert és különböző szellemi kalandokkal múlatom az időt. 

Ilyesmikkel: 

 

Rengeteg van. Vagy szerencsém volt, vagy csak jó az emlékezőtehetségem, de elég sok bizarr dolog 

rémlik a múltból. És persze képzeletben mindig elő tudok kapni olyan személyt, aki nem volt ott és aki 

feszült figyelemmel hallgat végig. 



 

Tuti megoldás. Már sokadszor próbálom, de még mindig csak ott tartok, hogy a képzeletbeli házban 

hogyan alakítom ki az otthoni számítógép hálózatot. 

 

Amikor van tervezési munkám, kifejezetten hatékony dolog kerékpározás közben végigmenni a 

folyamaton. 

 

Hová menjünk nyaralni? Miből? Felújítsuk a lakást vagy inkább adjuk el és vegyünk valami jobbat? 

Miből? Hogy áll a kocsi? Melyik hibáját javítassam ki előbb? Miből? 

 

Ez van. A gyerekek benne vannak a korban, lassan el kell velük beszélgetni. És jó, ha az ember előre 

kidolgozott fordulatokkal készül a beszélgetésre - hacsak nem akarja magát a ‘méhecske/virág’ 

sablonnal kiröhögtetni. (A lánnyal az első - biológia jellegű - beszélgetés már megvolt. Még lesz egy, a 

szexről. Hátha tud valami újat mondani.) 

 

Bizony. Egyre többször esik meg, hogy hazadobok egy pár szavas e-mailt, hogy miről akarok majd írni, 

de sosincs idő kidolgozni a témát. 

 

Hasonló az előbbihez. Időrendben fel vannak írva a pályázatok, a témákat általában megjegyzem, 

kerékpáron meg lehet ötletelni. 

 

Ezek voltak a jó időtöltések. Létezik egy negatív vonulat is: kijön elém egy barom, leszorít az útról egy 

másik, gyalogos kezd el velem ordibálni, mert hangyafasznyi agyába már nem fér bele a ‘kerékpárút’ 

fogalma - ilyen sokszor előfordul. Ronda csapda belelovalni a fantáziámat, hogy hogyan sütném meg 

lassú tűzön, meg hasonlók... a frusztrációk megjegyzése, dédelgetése a stressz melegágya, márpedig a 

kerekezés pont a stressz eliminálására szolgál. 

 

Ha már a negatív dolgoknál járok, hagy említsek meg még két komoly veszélyt: 

 

- Ha az ember nem figyel, könnyen összekeverheti, hogy mit beszélt meg valóságosan valakivel és mit 

csak képzeletben. Odamegyek valakihez, bizalmasan átölelem, miközben még csak gondolatban alakult 

ki vele a megfelelő viszony... roppant kínos lehet. De a fordítottja is: azt hiszem, hogy valakit már 

meggyőztem valamiről, miközben a valóságban még fogalma sincs, hogy miről kellene meggyőzve 

lennie. 

- És egy idézet Weöres Sándortól: 

VIGYÁZZ, HOGY VILÁGOSAT GONDOLSZ-E, 

VAGY SÖTÉTET; MERT AMIT GONDOLTÁL, 

MEGTEREMTETTED. 
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Pedig azt hittem, hogy már kinőttem belőle... hogy már nem fog semmilyen húrokat megpendíteni 

bennem. De ez valami olyasmi, mint az első nő - mindig másabb rá gondolni, mint a többire. 

 

Első munkahelyem egy vidéki IKV-nál volt, azon belül is a távfűtési részlegen. Számítógépesnek vettek 

fel - de az osztályon csak egy C128 volt, azt is a kéményseprők használták. Személyi ellentétek miatt 

nem is számíthattunk több vasra. Nem egy nagy karrier, mi? 

Aztán jött egy rendszerváltás, először a tanácsrendszer dőlt össze, utána az IKV-k. Önálló cég lettünk, 

kezdtünk volna egyenesbe jönni, amikor megszűnt a 60 százalékos állami dotáció. Akkoriban éppen 

megbízott pénzügyi vezető voltam. Komoly: a régi lelépett, új meg még nem volt, a cégvezető meg azt 

mondta, ehhez nem kell ész, meg úgyse lesz semmi dolgom. Tévedett. De nem ez volt az egyetlen hülye 

húzása: hasonló módon voltam megbízott belső ellenség - energetikus is. 

 

Később - akaratlanul bár, de egyre jobban belekeveredtem egy nyúlós mocsárba: ez volt a mérés alapján 

történő elszámolásra való áttérés. Itt találkoztam először azzal, hogy milyen lehetetlen feladat 

meggyőzni az egyszerű  embereket arról, hogy nem egy újabb egyszeri lenyúlásról van szó, hanem 

arról, hogy először áldozzanak arra, hogy később kevesebbet kelljen fizetniük. Nagyon kevesen értették, 

hogy nekünk mi ebben a biznisz: hogy a megfizethető díjakat megkapjuk, a megfizethetetleneket meg 

nem. A rákfene az volt, hogy fiatal, éppenhogy működőképes társasházakat kellett meggyőznünk, ahol 

akár egy makacs (süket, hülye) lakó is képes volt megtorpedózni az egészet. 

 

1996-ig csináltam de akkor már évek óta arról volt szó, hogy meglesz a terület törvényi szabályozása - 

addig ugyanis mindösszesen egy 68-as kormányrendeletre tudtunk hivatkozni. Iszonyú naprakész volt. 

De beszéden kívül nem történt semmi, csak mi - technikai, jogi emberek - harcoltunk a végeken, 

gyakorlatilag fegyver nélkül. 

 

Aztán kiszálltam, elmentem egy telkó céghez rendszert terelgetni és elfelejtettem, hogy informatikán 

kívül mással is lehet foglalkozni. Mint a cikkből látom, 98-ban megszületett egy törvény, melyet most 

újraírtak. Ez szép és jó, de elolvasva a szakemberek megjegyzéseit, szószerint visszafiatalodtam tíz évet: 

az embereknek ma sincs pénzük a mérés alapján történő elszámolásra, helyettük persze senki sem fogja 

kifizetni az egyre növekvő átalakítási összeget, ergo egyre jobban belecsavarodnak egy eladósodási 

spirálba. És ettől persze egyre jobban lepusztultabbak lesznek a lakótelepek. A törvény viszont csak a 

lehetőséget írja elő - mi anno azt vártuk, hogy lesz benne kötelezés is, persze valamilyen fedezet 

biztosításával. 

 

Amikor felköltöztünk Pestre, Nej nem értette, miért kötöttem annyira az ebet a karóhoz. Panel lakótelep: 

NO! Távfűtés: NO! Lehet, hogy olcsó, de folyamatos, reménytelen anyagi és erkölcsi süllyedést jelent. 
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Eredeti: 

 

‘WIMPLES?’ SAID MORT. 

‘YEAH, THEM, AND THE PRINCESSES WERE BEAUTIFUL AS THE DAY IS LONG AND SO NOBLE THEY, THEY 

COULD PEE THROUGH A DOZEN MATTRESSES —’ 

‘WHAT?’ 

ALBERT HESITATED. 

‘SOMETHING LIKE THAT, ANYWAY,’ HE CONCEDED. 



 

Fordítás: 

 

- CSÚCSOS FŐKÖTŐK? 

- AHA, AZOKAT FÁTYOLLAL, ÉS A KIRÁLYKISASSZONYOK NAPHOSSZAT GYÖNYÖRŰEK VOLTAK ÉS OLYAN 

NEMESEK, HOGY KERESZTÜL TUDTAK PISILNI EGY TUCAT MATRACON... 

- MICSODA!? 

ALBERT TÉTOVÁZOTT. 

- AKÁRHOGYAN IS, VALAMI VOLT A MATRACOKKAL - TÖRŐDÖTT BELE VÉGÜL.  

 

Azért legalább meg lehetett volna próbálni. Ha mást nem, egy széljegyzetet: hogy mennyire hasonlít 

angolul a ‘pee’ (pisi) és a ‘pea’ (borsó) szó... 
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Most őszintén: beengednél egy olyan embert a szobádba, aki beképzelt, hazudós, mérhetetlenül ostoba 

és téged is annak néz? Hagynád neki, hogy elvonja a figyelmedet, végigordítozza a napodat? Ugye nem. 

 

Akkor... miért nézel tévét? 
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Kevés elkeserítőbb látvány van, mint a lomtalanítás egy ilyen szomorú esős napon: kopott teherautók, 

utánfutók, gyanús népek a csuromvizes szeméthalmok között... káromkodások. 

A sok kiöregedett, megunt használati eszköz, ahogy szomorúan keresik egykori tulajdonosaikat a 

kotorászók között... 

 

Sirattatok már meg tárgyat? 

 

Első tévémet - egy Orion kistévét - ősszel dobtam ki. Hűséges társam volt: 1985-ben kaptam a 

szüleimtől, velem volt a kollégiumban, az albérletekben, a tudósotthonban és persze az első 

lakásomban. Monitornak szántam a C64-hez (mennyit ültem előtte, te jó ég), de emellett sokszor 

otthonos kényelmet jelentett nekem rideg körülmények között. Látott felnőni; látta öntudatlan suttyóból 

hogyan lettem komoly családapa suttyó. 

 

Leégett mellette egy orosz színes tévé. Halálra rugdostam egy rosszindulatú vén feketefehér kurafit. A 

kis piros csak nyomta rendületlenül. Később jött egy igazi tévé - még ma is az van - és ő kikerült a 

konyhába. Tíz évig ott is bírta, aztán először csak kontaktos lett, de az mindenhol. Később elfelejtette a 

csatornákat. Amikor kivezettem neki a kábelt, akkor csak annyit mondott, hogy köszönöm, de öreg 

vagyok én már az ilyesmihez. Végül Nej kapott egy új kistévét, ő pedig lekerült a pincébe. Egészen őszig 

- amikoris már nem tudtam hová tenni a lomtárban. 

Megtörölgettem - nevezhetitek simogatásnak is -, aztán kivittem a kupacba. Egy órán belül valami 

paraszt beverte a képcsövét. Csak. Mert az ilyesmi nagyot durran. 

 

Még napokig jártam el mellette. Ahogy eszembe jutott, 20 év alatt mit óvtam, mit vigyáztam rá... elég 

vacakul éreztem magam. 
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Talán akad még valaki, aki emlékszik, hogy volt 2001-ben egy Technet egéralátét, mely tkp. naptár is 

volt: minden hónapban le lehetett tépni a felső lapot, melyen egy karikatúra volt, naptár blokkal. 

Kíváncsi vagyok, hány embernek ütött szöget a fejébe az ‘Öncélú monitor’ kifejezés az egyik rajzon? 

 

Itt a sztori. 

 

Messziről kezdem. 1999 végén keresett meg Marci, hogy van egy lapja, de túl komolyra sikerült: nem 

lenne-e kedvem lejjebb vinni a színvonalat némi karikatúrákkal? Mindig is értékeltem, ha bíztak 

bennem - tehát bevállaltam. Szerencsére akkoriban indult a Windows Akadémia a Lurdyban, a 

munkahelyem meg a világ leglazább cége volt, így rendszeresen beültem a második sorba 

napszemüveggel és cartoon stripe sorozatokat terveztem. (Koszó Karcsi volt a kedvencem; hihetetlenül 

tudtam haladni az előadásain.) 

 

Ekkor született meg az AdAstra sorozat. Szépen megterveztem a webdesign céget: volt ott sztoikus 

rendszergazda; cinikus fejlesztő, akinek keze alá adtak egy pályakezdő programozót; egy égben lebegő 

designer; az IT csapat vezetője, az inkompabilitás szobra, a Főnök; a szocvilágból itt maradt 

humánpolos; a disztingvált középkorú marketinges; a kiöregedett grafikus, aki most sales-es; az 

állandóan külföldi konferenciákon tartózkodó vezig; a helyette a céget vezető titkárnő; a hülye userek; 

a cégről mindent tudó, de bölcsen hallgató kávéautomata (a bizalmas beszélgetések rendszerint mellette 

történtek); meg persze a külsős tanácsadók. 

 

És az egészből nem lett semmi - ugyanis a havi egy csík mindig csak arra volt elég, hogy bekerüljön egy 

‘hülye user’/‘fásult rendszergazda’ poén. 

 

Ezért örültem, amikor Marci elővezette az egéralátét ötletét. 12 rajz, melyen nincs szöveg, csak valami 

hónaphoz kötődő akcióban bemutatott figura; végre önálló arcuk lehet a szereplőknek! 

Ennek szellemében estem neki a feladatnak. A saját célomat sikerült is elérnem; bemutattam egy 

közösséget. Csak éppen senki nem tudta, hogy kik ezek és egyáltalán mi közük van az informatikához 

és legfőképpen mi közük van a Technet magazinhoz?  

 

Elkezdődtek az alkudozások. 

 

- Több informatikát akarok - jelentette ki Marci. 

- ? 

- Számítógépeket, laptopokat, monitorokat; lehessen látni, hogy ez egy IT cég. 

- Na, jó. Ide rajzolok a háttérbe egy banyát, amint seprőnyélen repül. Mit szólnál hozzá, ha közben 

internetezne? 

- Ez az. Erről beszéltem. 

- Oké, bár ez elvonja a figyelmet a seprőnyéllel segbedugott hóemberről, mely a Főnököt mintázza. No 

mindegy. Ide rakjunk egy kamerát, ide az ernyő alá tehetünk egy laptopot... Na de mit rajzoljak egy 

szüreti jelenethez? 

- Mit tudom én... nem tudsz öncélú monitorokat rajzolni? 

 

Így történt. 
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Nekem szerencsém volt. Azért írok most, hogy te már tudatosan dönthess jól. 

 

Aki komolyan foglalkozik nyelvtanulással, előbb-utóbb eljut oda, hogy nekiáll valami irodalmi művet 

olvasni eredetiben. Ahogy kell: dohányzóasztal lesöpör, könyv kipakol, füzet mellé, ceruza kihegyezve 

és persze egy tízkilós szótárral tesszük teljessé az összhangot. (Ez utóbbi helyett fakultative lehet 

laptopot is bevetni.) Az eredmény az, hogy egyszer csak elfogy a könyv, sikerült megérteni is, és bár a 

szótárfüzetet teleírtuk, de a francnak sem volt ideje memorizálni a szavakat. Nos, ezek a szavak 

elvesznek. Legközelebb, amikor újabb könyvnek ugrunk neki, bizony megint ki kell keresni a bestyéket 

- és nem túl nagy öröm, hogy egy részüket már a nagyszótár helyett a kézzel írott füzetünkben is 

megtalálhatjuk. 

 

Átestem ezen, de bíztam benne, hogy csak mennyiség kérdése és egyszer majd minden szép lesz, jó lesz, 

galambok ülnek vérebekhez, meg ilyenek. 

 

Hatalmas tévedés volt. Az emberi agy, ha mankót használsz, akkor mankóhasználatra rendezkedik be. 

Pedig nem lenne szüksége rá, ha bíznál benne! 

 

Én Terry Pratchett könyveken tanultam meg angolul olvasni. Az első egy szép nagy könyv volt (The 

Last Hero), azzal a dohányzóasztalra kiterítve végeztem, füzettel, laptoppal. Mondanom sem kell, hogy 

az olvasási élmény nullához tendált. A következő áldozat egy papírfedeles zsebkönyv volt (Reaper 

Man), melyet egyrészt kinyomtattam, hogy otthon majd tudjak a lapokra jegyzetelni, másrészt meg 

megvettem boltban. 

 

Éppen onnan sétáltam hazafelé - pontosabban a fiam iskolájához, mert aznap hozták őket vissza a nyári 

karate táborból. Péntek volt, dugóba keveredtek, eltévedtek... a lényeg, hogy jó 3 órát üldögéltem az 

iskola lépcsőjén. Kínomban elkezdtem ismerkedni a könyvvel. Három óra alatt sikerült elolvasnom 20 

oldalt. Szótár nélkül. Igaz, iteráltam, mint a kisangyal: ha nagyon nem ment egy mondat, továbbléptem, 

majd amikor összeállt a bekezdés értelme, visszamentem az ottfelejtett mondathoz és rendberaktam. 

Miután már tudtam a jelentését, ki lehetett találni a szavak értelmét. Ez meghozta a kedvemet és úgy 

döntöttem, hogy megnézem, meddig tudok jutni. 

És továbbra is szerencsém volt, mert a következő hétvégén volt egy barátom legénybúcsúja a Balcsi-

part egyik eldugott falujában. A kocsim szervízben volt, a falunál meg csak a személyvonat állt meg. 

Három és fél óra alatt ért le a vicinális Pestről. Rengeteg időm volt. Visszafelé meg még rosszabb volt a 

helyzet, Fehérvárnál félretolták a szerelvényt, még pluszban vártunk egy órát. Ez alatt a nyolc óra alatt 

átléptem a százas oldalhatárt és kiderült, hogy a módszer működik. Olvastam! Nem kellett 10 perc 

előkészület meg egy csomó segédeszköz: egyszerűen elővettem a könyvet a zsebemből és ahogy kell, 

olvastam. Persze, nagyon lassan. De két hónap alatt kivégeztem a könyvet és örömömben majd 

szétrúgtam a lakás falait: megvolt az első könyv, melyet elolvastam szótár nélkül! 

 

Pratchett bátyó megtette azt a szívességet, hogy negyvennél több könyvet írt, így egy életre el voltam 

látva munícióval. Gondoltam akkor. Három év kellett a könyveihez. (Igaz, sokat dobott a helyzeten, 

hogy PDA-n megvolt az összes, így bárhol, bármikor olvashattam, ha volt pár percem.) 

 

De a végén már teljesen öntudatlanul voltam képes olvasni, közel olyan gyorsan, mintha magyarul lett 

volna. Időnként előfordult, hogy megkérdeztek tőlem egy-egy szót, hogy mit jelent. Fogalmam sincs - 

válaszoltam. Nem erről szól a történet. Elég a szó körülbelüli jelentését megsaccolni. Elég az összes szó 

körülbelüli jelentését megsaccolni. A többi már pusztán gyakorlás kérdése: az agy összerakja a 

tömérdek szóbajöhető lehetőségből a legvalószínűbb mozaikot.  



 

Bármilyen hihetetlen is, de meg lehet tanulni úgy idegen nyelven olvasni, hogy a szavakat nem érted, 

de a szöveg jelentését igen. 

Tesztelve. 
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Tegnap bejelentkeztem vizsgára. Ahogy kell, felmentem a vizsgáztató cég weblapjára, jelentkeztem, 

beírtam egy köteg adatot, végül elküldtem a jelentkezést. Szinte azonnal megjött az automata 

visszajelzés. Minden úgy ment, ahogy eddig szokott.  

Ma megkaptam a humanoid választ. A hölgy azt kérte, hogy ugyan küldjem már el faxon is a 

jelentkezést, persze hivatalosan, cégesen. Írtam egy oldalt - harmadikra sikerült is kulturáltra venni a 

figurát -, nyomtam rá pöcsétet, majd elfaxoltam. De azért nem bírtam megállni, hogy emailben ne 

morogjak valamit a túlzott bürökratizmusról. Meglepő választ kaptam: a leányzó elpanaszolta, hogy 

nemrég úgy jártak, hogy bejelentkeztek náluk hárman és csak a vizsga közepén telefonáltak a cégüktől, 

hogy ezeknek az embereknek tkp. nem is jár vizsga. Azok meg bent lógó nyelvvel nyomták a 

csekbokszokat. 

 

Azért ilyenkor tudok üres tekintettel nézni ki a fejemből; hol a fenébe élünk mi? 
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Egész pontosan valami para-dietil-ciklohexanonszerűségre gondoltam: ez a szag ugrott be ma reggel, 

amikor mentem lefelé az aluljáróba. Az eső bemosta a levert virágszirmokat, az aluljáró meg hozzátette 

a maga szagát. Ez pont így volt jó, mert ifjúkori emlékként is ilyen édeskés kevert szag maradt meg 

bennem. 

 

Elsőéves nyári gyakorlatomat egy balatonparti vegyigyár ketonüzemében abszolváltam, a korábban 

említett dögöt oxidáltuk észterré, ha jól emlékszem. Hajnalban mentünk dolgozni és a nyári harmat, 

ahogy szállt fel, összekeveredett a nyiladozó virágok és a szivárgó reaktorok szagával - ezt éreztem ma 

az aluljáróban. 

 

Egyébként érdekes üzem volt. Kezdődött azzal, hogy ez a bizonyos keton hosszabb távon impotenciát 

okoz. Emiatt teljesen természetes volt az alábbi típusú párbeszéd: 

- Feri bácsi, írjon már ki mára szabira! 

- Aztán miért, fiam? 

- Felállt a farkam, rohanok haza. Az asszonynak már telefonáltam. 

 

Az egyik legbizarabb éjszakám is ehhez az üzemhez kötődik, de erről majd később, mert most majd 

leesek a székről, olyan álmos vagyok. 
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Most mindenki azt hiszi, hogy az új Mac oprendszerről fogok írni. A francokat. Ez egy sokkal nagyobb 

cucli. 

 

A gyerek megnyerte, hogy a pénteki műsorban ő játszhassa Sir Kánt. Eleinte mindenki örült neki - amíg 

ki nem derült, hogy a jelmezt... bizony nekünk kell valahogy prezentálni. Méghozzá úgy, hogy a darab 

végén diadalmasan megnyúzzák a bestia bőrét majd boldogan hajigálják a színpadon. 

 

Persze a gyerek már akkora, hogy az összes jelmezkölcsönzőből elhajtottak a fenébe. 

 

Ekkor jött Nej egyik ötlete: szerez reaktorpucoló munkavédelmi öltözéket és befestjük jól. A ruha meg 

is lett; de kíváncsi vagyok, mit szólt volna a közönség egy olyan Sir Kánhoz, akinek térdig ér az ülepe. 

Jött a B terv, Nej valamelyik Burda jellegű újságból szerzett tigrisjelmez szabásmintát. (Hihetetlen, mi 

mindent lehet már manapság kapni...) Ekkor már csak tigrismintás anyagot kellett volna felkajtatni, de 

megint elbukott a mutatvány: az egész városban csak gepárdmintás volt. Azt meg azért mégse... 

 

Na, mindegy, vett valami halvány barna anyagot (5000 pénz), meg ruhafestéket (2000 pénz). De a festék 

csak ecsettel volt felhordható és egyébként is csak feketét hozott; én viszont ragaszkodtam a sárga 

színhez is. Nejem ekkor roppant össze idegileg - először. Úgy tudtam lehiggasztani, hogy én mentem 

el újabb anyagbeszerző körútra. Hoztam szórással felhordható sárga/fekete ruhafestékeket (3000 pénz). 

Nejem csak ekkor bökte ki, hogy azt mondták a boltban, hogy ez az anyag tulajdonképpen nem is 

festhető. Sátáni kacajjal válaszoltam: szeretném én azt látni! 

 

Innentől viszonylag egyszerű volt az ügy. Nej két nap alatt kiszabta és megvarrta az alapot.  

 

Ezután jöttem én. A srác érezte a vesztét, mert erre a hétvégére két szolgálatot is bevállalt a 

gyerekvasúton - így kénytelen voltam megkérni a nővérét, hogy ugyan bújjon már bele a ruhába, amíg 

én az Avon kencefice tubusából  eszkábált flakonnal körbe nem pumpálom a jelmezt.  

 

Nagyjából így zajlott: 

- Na, akkor próbáld fel, cica! 

- Muszáj? 

- Ja. 

 

Suss zzrrz sussus. 

 

- Remek. Ne idegeskedj, sietek. 

- Miért, meddig lesz ez rajtam? 

- Hát... remélem, végzek egy óra alatt. 

- Na, ne! 

- Nem megy ez olyan gyorsan! Meg egyébként is, a festéknek meg kell száradnia. 

- Micsoda? 

- Nyugi, direkt gyorsan száradó festéket vettem. Az volt ráírva, hogy csak félóra. 

- Neem! 

- Ne idegeskedj, legfeljebb a végén lekezellek hajszárítóval. 

- Ööö.... 

- Hová is menjünk... itt nem jó..., itt sem... ez a fekete festék mindent össze fog kenni... te, leány, ki 

kellene menni az udvarra. 

- Áááááá!!!! 



- Na, jó, meggyőztél. 

 

Végül elkészült a nagy mű. Az anyag tényleg nem volt könnyen festhető, a hüvelykujjaimat még most 

sem tudom használni, annyit pumpáltam, mégis csak valami halványszürke csíkok sikerültek. 

 

Utolsó harc az volt, amikor vasárnap - jócskán éjfél után, amikor Nej már ledőlt aludni (hja, aki 4.30-kor 

kel) - megtámadtam, hogy nem értek egyet a fülrögzítési elképzelésével. Ekkor borult ki másodszor. De 

a gyerekért mindent, még a nehéztüzérségi átkokat is, és végül - miután közöltem vele, hogy akkor 

kiszabom én -, sikerült rávenni, hogy hétfőn megvarrja a csuklya részt is. Persze patenttel, mert ugye 

megnyúzás. Én ugyan felvetettem neki, hogy sokkal profibb lenne, ha gomblyukat varrna, de ez már 

szerintem is kimerítette a húr túlfeszítésének esetét. Szerinte is. 

 

És elkészült a csoda.Igaz, hogy a gyerek szerint nem is ilyen a tigris füle, meg igazából ez egy 

medvejelmez, de a közös és hangos ‘Pofa be!’ reakciónk meggyőzte. (Meg egyébként is előadtam neki, 

hogy nem a jelmez a fontos, hanem a színészi teljesítmény: az igazi színész nyuszijelmezben is tud 

félelmetes lenni.) 

Viszont most már mindenképpen elmegyünk a darabra mindketten, mert van abban valami élvhajhász 

mazochista gyönyör, amikor végignézzük, hogyan tépik szét 1 perc alatt azt a jelmezt, melyet ennyi 

kinlódással hoztunk össze. 
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A nagy eseményről meg nem is írtam: pénteken lement az iskolai színelőadás. Gondoltam, lesz egy cikk, 

jó sok fényképpel... hát, nem. Induláskor álltam neki előkeresni a tölthető elemeket, de nem találtam 

egyet sem . Amelyek meg a gépben voltak..., nos már hetek óta ott voltak. 

 

Az előadás első felében próbáltam vaku nélkül fényképezni, de borzalmas képek lettek. Átálltam 

vakura, de abból már csak négy kép sikerült - így pont a gyerek nagy jeleneteiről maradtam le: amikor 

elénekli a farkasoknak a kortesdalát illetve megverekszik Mauglival. 

 

Megjegyzések: 

- A gyerekkel közölték, hogy nagyon jó a jelmeze, teljesen élethű darázs. Sajnos nem ugrott be neki 

méhész nagyapja megjegyzése, miszerint a darázs a rovarvilág tigrise. (Farkasa?) 

- Az osztályuk nyerte a legjobb jelmez kategóriát. Huh... nem dolgoztunk hiába. 

- A megnyúzás - időhiány miatt - elmaradt; csak a kapucnit vették le róla és azt hajigálták Buldeóval. 

Így most Nej azon töri a fejét, hogy ha elég sokszor kimossa a ruhát, akkor egész jó kis termovelúr 

kezeslábas lenne belőle a gyereknek télire. Az érdekelt még nem tud róla. 
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Azt írtam, hogy elmesélek egy bizarr éjszakát a ketongyárból. Úgy döntöttem, hogy stilszerűen szocreál 

stílusban próbálkozok. 

 

A fiú jókedvűen ment a gyárba. Jókedvében nem kis szerepet játszott az a másfél liter bor, melyet 

cimborájával együtt fogyasztottak el az öreg-hegyi borozóban. Nem szokta zavarni az alkohol, sőt 

kifejezetten szerette benne azt, hogy spiccesen bársonyosabbnak tűnik a világ. Az ünneplésre is megvolt 

minden oka. Ez lesz az utolsó műszakja, holnaptól itthagyja a gyárat - tanulni fog. 

Külön örömet okozott neki, hogy a hegyről lefelé sétálva meglátta a műszakos busz megállójában a 

művezetőjét. 

- Csókolom, Feri bácsi! - ordította már messziről, talán túlontúl is harsányan. Kedvelte az öreget és az 

is őt. 

- Szervusz, fiam - dörmögte az öreg, kicsit gyanakodva. Nem volt hülye, neki is ott volt a szőlője. 

 

Éjszakai műszak lesz - az mindig lazább, mint a többi. A fiú táskájában ott lapult még egy üveg bor. 

Búcsúajándékként viszi a volt kollégáknak. Kellemesen töltötték együtt az időt, szeretné, ha a búcsú is 

kellemes lenne. 

 

Az örömbe némileg belerondított a portás. Nem akarta beengedni, mert részeg ember nem dolgozhat a 

gyárban. 

- Részeg? - meditált a fiú - Akkor minek nevezne, ha csúcsformámban látna? 

De tudta, hogy a portás olyan állatfajta, amelyiknek hiába beszél a lesimított sarkokról. 

Szerencsére melléért a művezető és saját felelősségére bevitte. 

A fiú szívét melegség öntötte el. Hirtelen szeretetrohamában még a portásnak is megkegyelmezett. 

Hálásan mutatta meg a művezetőnek az ajándék bort. A portás felháborodottan tiltakozni próbált, de a 

művezető gyorsan betuszkolta a fiút a gyárba. A bort azért elvette. 



Rutincselekvések következtek. Átöltözés a megszokott öltözőben, a megszokott tréfálkozás a 

megszokott kollégákkal, majd a szokásos eligazítás. 

 

- És végül szeretnék elbúcsúzni a kollégánktól. Köszönjük a bort fiam, de te ittál már eleget, ha nem 

haragszol, mi inni fogunk az egészségedre, de te már nem kapsz - fejezi be Feri bácsi a szónoklatot. 

 

A fiú szórakozottan bólogat. Figyelmét már sokkal inkább az új laboránsnő köti le. Középkorú, de jól 

tartja magát. Összeakasztják szemeiket. 

 

Eligazítás után mindenki megy a dolgára. A fiú alig várja a 11 órát, akkor kell mintát venni a reaktorból. 

Az ő reszortja a mintát a laborba vinni, ahol általában elökörködik a lányokkal, amíg befejezik az 

elemzést. 

Odalent már várják. Maga sem érti, miért, de a laboránsnők kedvelik. Most egy kétdekás pálinkával 

lepik meg. Nem beszélnek sokat, gyorsan széttöltik háromfelé. A fiatalabb lány nem iszik, átönti részét 

a fiú poharába. A fiú mosolyogva gondol a művezetőre.  

Az elemzés után mindenki felmegy a művezetői irodába. Az öreg behívja a melósokat, szétöntik a bort, 

spontán parti alakul ki. Emberek, pohárral a kezükben sétálgatnak, beszélgetnek. A hangulathoz 

nagyban hozzájárul a nem mindennapi környezet: a vegyigyár a Balaton partjától nem messze terül el, 

az üzem egy domb oldalából emelkedik ki. A művezető irodája a vasrácsos szerkezet tetején van. Az 

irodából trepni nyílik, mely teraszként funkcionál. Ide sodródnak ki a középkorú laboránssal. 

Gyönyörűen látszik a tó, a távolban Siófok dereng. Mellettük kedvesen pislognak a gyár lámpái, 

duruzsol az autokláv. A korlátnak könyökölnek. A fiú tökéletesen érzi magát. A lányt elkapja a hangulat 

- no meg a pálinka -, és halkan beszélni kezd az életéről, a vágyairól. A félresiklott dolgairól... hogy 

mindig is tanulni szeretett volna, de nem volt szerencséje. Imponálni akar a fiúnak, egyre mélyebben és 

zavarosabban süllyed bele az elméleti kémiába. Próbál úgy tenni, mint aki érti a kvantumszámokat. A 

fiú élvezi a helyzetet és kihasználja, hogy ő is imponálhat. Átveszi a fonalat és lelkes előadásba kezd a 

Heisenberg-relációról, a pszi függvényekről és a becsípett emberek lelkesedésével kimerítően 

elmagyarázza az összes kvantumszámot. A végén, amikor a spinkvantumszámokhoz ér, már szinte 

dúdolja a refrént: jobbcsavaros spin, balcsavaros spin, kisangyalom. A lány tátott szájjal bámul rá. 

 

Az idillt a művezető zavarja meg. 

- Fiam, nemsokára be kell indítani az egyes reaktort.. Meg tudod csinálni? 

 

Tekintetében évődés. A reaktorok 12 méter magas oszlopok, melléktermékként cirka 200 kilogramm 

robbanóanyag keletkezik bennük, ezért nagyon oda kell figyelni az indításra. A reaktorindítás kulcsa a 

precíz adagolás. A folyamathoz erős katalizátor kell, ha ebből kevés kerül a készülékbe, nem indul be a 

reakció. Ha sok, akkor az üzemmel együtt a környező falu fele is elrepül. Bármennyire is furcsa, de 

ennek ellenére az adagolás vödörrel és homokozólapáttal történik, érzésre. 

Pár napja engedik csak, hogy egyedül végezze ezt a munkát. Ez sem hivatalos, hiszen nincs róla papírja, 

de azért megbíznak benne. 

 

Most érződik a művezetőn, hogy csak ugratja a fiút. Eszébe sem jut, hogy az ilyen állapotban elvállalná. 

A fiú - már csak dacból is - igent mond. 

 

Üldözéses verseny veszi kezdetét. A fiú akárhová megy, érzi magán a figyelő szemeket. Heccből 

rájátszik a részegségre. Támolyogva jár, a szelepnyitások előtt hosszan gondolkodik, úgy tesz, mintha 

nem látná pontosan a mennyiségmérők kijelzéseit. 

Persze maximálisan precízen dolgozik. A munka végén barátságosan ráver egy vasdarabbal a reaktorra. 

- Sz’csókolom, Feri bácsi! Indul a rakéta! - kiáltja oda a csövek mögött leselkedő falfehér művezetőnek. 

 

Az öreg ijedten eltűnik. 



 

A fiút feldobja a jól sikerült tréfa. 

Eljön a hajnal, újabb mintát kell venni. Munka közben már beindul a fantáziája, vigyorogva közeledik 

a laborhoz. Ehhez képest hatalmas csalódás éri: a külső ajtó nyitva ugyan, le tudja rakni a mintákat - de 

a lányok magukra zárták a belső ajtót, alszanak.  

Csalódottan felsétál... reggelig felváltva fejtik a Fülest a művezetővel. A napfelkeltét már egyedül nézi 

végig a trepniről. Van ebben valami reménytelenül hősies - egy átmúlatott műszak után, a jól végzett 

munka örömével, a felívelő jövő biztos tudatában csendben nézni a felkelő napot, érezni az üzem 

megnyugtató remegését. 

 

Sok idő telt el azóta, a fiú megöregedett, jószerével el is felejtette az egész kémiai miskulanciát - de ha 

teheti, a gyár felé kerül, ha éppen arra viszi dolga - és amikor megcsapja a ketonszag, nem győzi 

elnyomni magában az idióta vigyorgást. 
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Ha éppen nincs témád, kapd elő a Create Passionate Users blogot, ott mindig van valami érdekes. Most 

például az, hogy kedvencem, Kathy helyett Elisabeth írt egy egész jó cikket. 

 

Anélkül, hogy nagy szavakkal dobálóznék, véleményem szerint az egyén életének legfontosabb 

momentuma a vágyak és a lehetőségek összeegyeztetése - ezen múlik, hogy boldognak érezzük-e az 

éppen tyúkszaros életünket, vagy pusztán csak kloákailag kihívással küzdőnek. 

 

Na de hogyan érezhetjük a kellemetlent jónak? Beth szerint úgy, hogy egyszerűen azt mondjuk 

magunknak, hogy ez tkp. jó. És biztos, hogy jó, mert mindenben lehet jó részt is találni: ezt csak fel kell 

nagyítani, a rosszat meg lesöpörni. Időnként ezek csak egészen pici tudatmódosulások, mégis 

rengeteget számítanak. 

 

INSTEAD OF EXERCISING BECAUSE YOU WANT TO LOSE WEIGHT, DO IT BECAUSE IT MAKES YOU FEEL GOOD. 

INSTEAD OF THINKING ABOUT EXERCISE IN TERMS OF THE FUTURE (E.G., I WILL LOSE THIS MUCH WEIGHT, 

OR I WILL LOOK BETTER IN X MONTHS), DO IT IN THE PRESENT - "I AM EXERCISING NOW BECAUSE I LIKE 

THE WAY IT MAKES ME FEEL NOW". 

INSTEAD OF EXERCISING BECAUSE YOU WILL HAVE ENHANCED FITNESS, EXERCISE BECAUSE YOU WANT TO 

MASTER SOME ATHLETIC ABILITY. 

THE IDEA IS TO SHIFT YOUR MINDSET ABOUT EXERCISE FROM "I SHOULD EXERCISE" OR "I HAVE TO 

EXERCISE" TO "I WANT TO EXERCISE".  

 

A módszer működik. 

 

Gaba írta nemrég valahol, hogy ‘biciklivel kinlódni’ (vagy valami ilyesmi) - amire egyből korrigáltam, 

hogy erről szó sincs: annyira örülök az előnyeinek, hogy nem érdekelnek a hátrányok. Alig kellett 

valamit kondicionálnom magamon és most már őszintén bánt, ha eső vagy ügyfél miatt nem mehetek 

bringával. 

Még markánsabb példa a hideg vizes zuhany esete. Paral könyveiben rendszerint így kezdenek új életet 

a hősök (vagy csak szeretnének) - de néha én is elábrándoztam arról, milyen jó is lehet, ha valaki képes 

annyira komolyan venni az életet, hogy egy könnyű és átkozottul egészséges reggeli után vesz egy 

gyors hideg zuhanyt és kilépve az ajtón félkézzel elintézi a világ összes baját. 

Aztán egy évig albérletben laktam, ahol a távfűtő rendszer karbantartása miatt nyáron két hétig nem 

volt meleg víz. Nej és a gyerekek elszöszmötöltek a forróvízes fazékkal meg a lavórokkal - én 



bepróbálkoztam a hideg vízzel. Annyira, de annyira jó volt a hatása, hogy a lakásból kilépve tényleg 

elintéztem félkézzel a világ összes baját. Csak az az öt perces élmény ne lett volna a zuhany alatt. 

 

Végül úgy oldottam meg a helyzetet, hogy meggyőztem magam, hogy _ez_egy_nagyon_kellemes öt 

perc. Rávettem magam, hogy kéjesen élvezzem ki minden másodpercét. Bejött. Megszerettem a hideg 

vizes zuhanyt. Négy éven keresztül minden reggel azzal kezdtem. Nem is volt akkoriban baj a világgal, 

emlékezhettek. Aztán előjött a gyerekkori lumbágom, és ma már csak ritka csemegeként engedhetem 

meg magamnak a hideg vizet. 
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A kedvenc gyalogosgázolós szakaszomon (Sportcsarnok környéke) érdekes kalandom volt reggel. 

Szembejött velem a kerékpárúton egy középkorú nő, két cekkerrel a kezében. Balra lépett, én pont abban 

a pillanatban dőltem jobbra. Ekkor jobbra próbált kitérni, de persze én meg balra korrigáltam. Már 

kezdett füstölni az agyam, amikor a nő határozottan letette a cekkereit középen és rámküldött egy fülig 

érő vigyort. Egyből elszállt a rosszkedvem, kikerültem és visszavigyorogtam. Ennyi. Tökéletesen 

oldotta meg a helyzetet, elismerte, hogy bénázott és egy mosollyal korrigált. Ez az, amire ez az ország 

képtelen: a többség inkább görcsösen kurvaanyázik. (Ikes?) 
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Ha már ennyire elöntöttek az emlékek, leírok még egy élményt avval a ketongyári szakmai gyakorlattal 

kapcsolatban. 

 

Volt a műszakban egy 30 körüli srác: Nyári Jenő Zoltán. Egy mindig vidám, jóindulatú arcot kell 

elképzelni, akinek egyetlen hibája az volt, hogy agy helyett káposztalét vételezett a nagy 

osztozkodáskor. Annyira debil volt, hogy fel sem tudta fogni, hogy létezik nála okosabb ember. Egy 

meglepően rekurzív logikával ezt úgy indokolta, hogy értsük meg, ő a világ legokosabb embere, mert a 

világ legokosabb emberétől tanul mindent - magától. Az önképzésben igaza lehetett, mert beszélgetés 

közben félelmetes dolgokat tudott közölni a világ működéséről. 

 

Az egyik tízórai szünetben például felvetette, hogy rájött, miért nem esnek le az emberek a Földről: az 

ugyanis egy nagy mágnes és vonzza az embereket. A haverom egyből félrenyelte a párizsis kiflit, 

bennem pedig felhorgadt a népművelő és tartottam egy jó tízperces előadást a gravitációról. Ma 

máshogy intéztem volna el a vitát: megkértem volna, hogy álljon fejre; szeretném látni, hogyan lövődik 

ki az űrbe - de akkor még az a típus voltam, aki ököllel veri be a szeget, ha messze van a kalapács. 

Az előadás során végig ott bújkált a mosoly a szája szegletén, majd amikor befejeztem, harsány 

nevetésben tört ki, mondván, hogy milyen remek srác vagyok, teljesen komoly pofával tudok előadni 

ilyen egetverő marhaságokat... de ő átlát rajtam és igazán értékeli a vicces előadást. 

 

Tanácstalanul néztem rá és persze a jelenlévők visszafojtott lélegzettel várták, hogy mi fog történni. 

Tudni kell, hogy Zoltánunk izomemberként volt alkalmazva: hordók gurigatása, zsákok cipelése, 

centrifugák kipakolása. 

Ez utóbbi pl. úgy történt, hogy a technológiai folyamat legvégén az aranysárga és trutymónedves 

végtermékből centrifugával távolítottuk el a vizet, a jó 2-3 mázsa szárazanyagot pedig kézzel lapátoltuk 

ki a kisebb medence méretű készülékből. Ez ugrott be, és nekifutottam mégegyszer. Elmagyaráztam 

neki, hogy a Földtől eléggé távol létezik olyan, hogy súlytalanság. De ezt a Földön is elő lehet állítani. 

Sőt, akár mesterséges gravitációt is csinálhatunk - méghozzá mindezt centrifugák segítségével. 

 



Ez volt az a pont, ahol nem bírta tovább. Harsányan röhögve csapkodni kezdte az asztalt, hogy hagyjam 

már abba, tudja, hogy vicces fiú vagyok, de ez már neki is sok. 

 

Bevallom, itt elvesztettem a türelmemet, elkezdtem vele ordítozni, ő is felkapta a vizet, mindenfélét 

mondtunk egymásra. A többiek eleinte élvezték a jelenetet, majd javasolták, hogy oldjuk már meg a 

vitát kultúrember módjára. Magam sem tudom, hogyan fajulhatott odáig a dolog, de arra a 

kompromisszumos megoldásra jutottunk, hogy a legközelebbi leeresztéskor Zoli nem pakolja ki a 

centrifugát, hanem megvár még egy sarzsot. Amikor egymás mellett lesz a két teli centrifuga, akkor 

azonos időben elkezdjük kipakolni a két készüléket. Ha én nyerek, akkor létezik a gravitáció. 

 

Nos, el kell mondanom - ha eddig nem tudtad volna - hogy a Föld egy bazi nagy mágnes és pusztán ez 

tartja vissza az embereket attól, hogy ellebegjenek az űrbe. 

Be lett bizonyítva. 

 

Láthatod, nem beszélek mellé, amikor azt a méltán népszerű szólást idézem: ne állj le vitatkozni 

idiótával, mert ha lesüllyedsz a szintjére, akkor a rutinjával padlóba döngöl. 

 

Persze semmi tragikus dolog nem történt. Mindenki röhögött egy jót - talán a legjobban én -, és ment 

minden a maga útján. Zolitól is barátsággal váltam el a végén. 

 

A haverom találkozott később vele - meg egyszer a művezetővel is -, innét tudom, hogy mi lett a srác 

karrierjének a vége. Targoncával kellett kipakolnia egy kamiont, amikor is addig forgolódott, amíg 

kiütötte a szabálytalanul elhelyezett bakot, így a kamion beindult és letarolta a domboldalt. Érdemei 

elismerése mellett kirúgták. 

De ez semmit sem változtatott határtalan optimizmusán. Haverom az almádi főutcán futott össze vele: 

Zoli a halottaskocsi volánja mögül villantotta boldog-boldogtalanra jellegzetes, szélesvásznú vigyorát. 
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Mindegy. 

 

Aki képes ezt kimondani, amikor dönteni kell, hogy a saját elképzelése valósuljon meg, vagy a másik 

ember - hasonlóan jó - elképzelése, az már elég jól kooperáló játékos. 

Aki képes arra, hogy az esetleges lényegi eltéréseket észrevegye és érthetően meg is győzze saját 

elképzeléséről a másikat (legyen az akár a főnök is), az figyelemreméltó szakember. 

Aki képes - szituációtól függően - dönteni az előbbi két hozzáállás között és képes mindkét módon 

viselkedni, az a nagyon jól kooperáló játékos. 
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Nocsak, időnként rózsaszín lapokon is lehet mélyebb cikkeket találni. 

Ilyen pl. Szendi Gábor írása arról, hogyan használhatjuk ki azt, hogy a múltunk tkp. az, amire 

emlékszünk belőle - azaz jelen egónkat javíthatjuk, ha máshogy értelmezzük régebbi énünk bohó 

cselekedeit. 

 

SOSEM A MÚLTAT ÍRJUK ÁT, A MÚLT NEM LÉTEZIK. A MÚLT SAJÁT ÉLETTÖRTÉNETÜNK ÉRTELMEZÉSE. 

KIEMELÜNK BIZONYOS MEGHATÁROZÓNAK VÉLT ESEMÉNYEKET, ELFELEJTÜNK MÁSOKAT. DE EZ A 

KIRAKOTT KÉP ITT ÉS MOST VAN A FEJÜNKBEN, A MÚLT EMLÉKEI CSUPÁN ILLUSZTRÁCIÓI ANNAK, HOGY 

MINEK HISSZÜK MAGUNKAT. VESZTESNEK VAGY GYŐZTESNEK. UGYANABBÓL AZ "EMLÉKKÉSZLETBŐL" 



MINDKETTŐ KIRAKHATÓ. VAN, AKI MINDIG ARRA EMLÉKSZIK, AMIKOR A BAJOK KELETKEZTEK. VAN, AKI 

ARRA EMLÉKSZIK, AMIKOR MEGOLDÓDTAK. UGYANAZOKBÓL AZ ESEMÉNYEKBŐL KIRAKHATÓ EGY 

VERESÉGSOROZAT ÉS EGY SIKERTÖRTÉNET.  
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Valamikor szimpla könyvismertetésre gondoltam, de a témában sokkal több rejlik. 

 

A legutóbbi sörözésre menet volt egy szabad félórám, benéztem az Alexandra komplexumba, csak úgy. 

 

KITÉRŐ: ÚJABBAN AZT A ROSSZ SZOKÁST VETTEM FEL, HOGY NAGYOBB KÖNYVÁRUHÁZAKBA LÉPVE 

MINDIG LETÁMADOM AZ ELADÓT, HOGY VAN-E A KÖNYVEMBŐL. ITT KORREKTEK VOLTAK: A LÁNY 

ODAMENT A GÉPHEZ ÉS KÖZÖLTE, HOGY VAN. AZ ALAGSORBAN. 

 

Nos, itt akadt a kezembe Mark Haddon könyve. Ez - a fülszöveg szerint - gyerekirodalom, de... a 

modellvasútakhoz és a cickókhoz hasonlóan ezt is inkább a felnőttek fogják értékelni. 

A regény főhőse egy autista gyerek, elvált szülőkkel. Hihetetlenül jó matekból, fizikából és hihetetlenül 

béna mindenben, ami nem logikus - azaz gyk. az egész valóságos életben. Egy kutya halálát kezdi el 

kinyomozni és szigorú logikával haladva egy csomó váratlan dolgot tud meg a környezetéről - de 

képtelen megérteni, mi miért történt, mert a történések nem logikusak. 

 

A KUTYA HALOTT VOLT. EGY VASVILLA ÁLLT KI BELŐLE. A VILLA HEGYE EGÉSZEN KERESZTÜLMEHETETT 

RAJTA, ÉS A FÖLDBE SZÚRÓDHATOTT, MERT A VILLA NEM DŐLT EL. ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY A KUTYÁT 

VALÓSZÍNŰLEG MEGÖLTÉK A VILLÁVAL, MERT NEM LÁTTAM MÁS SEBET RAJTA, ÉS NEM GONDOLOM, HOGY 

VILLÁT SZÚRNÁNAK EGY KUTYÁBA, MIUTÁN AZ MEGHALT VALAMILYEN MÁS OKBÓL, PÉLDÁUL RÁK VAGY 

KÖZÚTI BALESET MIATT. DE EBBEN NEM LEHETEK BIZTOS. 

 

Lehet elgondolkodni rajta, hogy melyikünknek jutott volna eszébe az a lehetőség, hogy egy vasvillával 

átszúrt kutya nem biztos, hogy a villától halt meg. 

Nos, ennyit írtam volna, ha az előző két post (egyik/másik) szerencsés egymás mellé kerülése nem 

gondolkodtatott volna el. Érdemes - és hatékonyságot növelő-e, ha a szakirodalom mellett 

szépirodalmat is olvasunk? Érdemes - és hatékonyságot növelő-e, ha a szakirodalom szigorú olvasása 

helyett időnként ellötykölődünk egy szakmai konferencián? Tényleg hatékonyabbak vagyunk-e, ha 

teljes erőnkkel a munkánkra koncentrálunk és azon kívül semmiről sem veszünk tudomást? Segít-e az 

idióták (érts ezalatt mindenkit, aki nem olyan jó a szakmádban, mint te) gondolkodásának megértése, 

a világ szélesebb látókörű értelmezése? Elég-e csak a logikában bízni a szakmai sikerhez, vagy el kell 

mélyedni a pszichológiában is? 

 

Válaszok helyett elmesélek egy történetet. 

Kifejezetten laza egyetemista voltam, aki csak az utolsó két évben mutatott olyan jeleket, melyeket 

maximális jóindulattal esetleg elhivatottságnak lehetett volna nevezni. Éltem a világomat, rengeteget 

beszélgettem barátokkal, haverokkal, leginkább pohár mellett. Tőlem aztán az összes büretta 

meggörbülhetett volna másnap reggelre. 

 

Diplomafélévben mindez megváltozott, igazi kihívást jelentő feladatot választottam, olyat, amelyikbe 

az ember hajlamos nagy adagot bele is rakni önmagából: egy vegyipari CAD program vezérlési és 

szabályozástechnikai elemeit kellett matematikailag modelleznem és a modelleket megvalósító 

modulokat leprogramoznom. (Egyik tankörtársam készítette el ugyanezeket vegyipari objektumokra; 

egy harmadik pedig összerakta a tulajdonképpeni CAD programot - grafikus felület, szakértői logika, 

stb...) 



 

Ekkoriban váltottam át arra az életstílusra, hogy nappal aludtam, délután bementem a tanszékre, ahol 

éjszaka a billentyűket és az ajtófélfát vertem az egyik oktatóteremben. Időnként annyira beleéltem 

magam, hogy azt sem vettem észre, hogy reggel elkezdődött az oktatás a teremben; én csak rágtam 

tovább a bagót kódolás közben meg hallgattam az akkori alternatív kedvenceimet (Kontroll Csoport 

meg korai Európa Kiadó). A tanár - tanszékvezető - becsületére legyen mondva, látta az ihletet és nem 

szólt rám/ránk. A CAD elkészült, nagy siker lett (országosan is), mindhármunk munkáját elismerték. A 

védés után a nagy harcokból sikeresen megtért ember örömével kerestem meg régen látott cimboráimat 

(akik becsületes vegyészmérnökpalánták révén semmit sem konyítottak az informatikához) - és életem 

legkínosabb estéjét éltem át a Malom borozóban. Egyszerűen csak ültem az asztalnál és nem tudtam 

megszólalni. Nem értettem, miről beszélgetnek a többiek. Sztringkolbászok, pointerek, normált grafikus 

megjelenítések kóvályogtak a fejemben, ezekről órákig tudtam volna beszélni, de az olyan 

alapkérdésekhez hozzá sem tudtam szagolni, hogy vajon létezik-e világ az egyénen kívül, illetve kivel 

kefélt Marcsi tegnap este. 

 

Ez után a sokk után határoztam el, hogy nem. Nem akarok soha csak bitekbe begubózott ember lenni. 

Megfogadtam, hogy akármikor csinálok valami erősebbet informatikában, rögtön kompenzálnom kell 

egy nem informatikai tevékenységgel: mittudomén... olvasni, írni, beszélgetni, rajzolni, gitározni, 

körbebiciklizni a Balaton-felvidéket, átúszni a szomszéd faluba, elmélyedni pszichológiában, 

filozófiában, szociológiában vagy egyszerűen csak értelmes gyereket nevelni. 

 

A többit vagy elhiszed, vagy nem: én a magam részéről meg vagyok róla győzödve, hogy mindegyik 

terület fejlesztése igencsak kihat a másikra is - a szimbiózis sokkal erősebb, mint gondolnánk. 
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Engem nem lehet olyan könnyen lerázni. Először a bringa próbált meg mindent: a Rákosrendező 

melletti ócskavastelepeknél bekaptam egy olyan defektet, hogy amikor a benzinkútnál megpróbáltam 

felnyomatni a belsőt, akkor csak annyit mondott, hogy: durr. (Na most egyáltalán nem kizárt, hogy én 

voltam a balfék: miután megfoltoztam két lyukat a belsőn, valószínűleg jóval óvatosabban kellett volna 

bánnom a kompresszorral.) 

Ekkor olyan 15 kilométerre voltam otthonról, tehát szükségem volt egy hazafuvarra. Nej félbehagyta a 

vacsit és száguldott a megmentésemre. Nem foglalkozott azzal, hogy életében még sosem autózott 

egyedül a délutáni csúcsban a körúton. Megérdemli a Hős Anya emlékérem ezüst fokozatát. 

 

Bepakoltam a romokat a kocsiba és hazafelé már én vezettem. Az óhegyi lakótelep környékén Nej 

megkérdezte, hogy nekünk van-e ilyen szagunk. Ugyan-ugyan, ez csak a szokásos Kőbánya - 

nyugtattam meg. Aztán a lámpánál már csak annyit láttam, hogy dől a füst a motorházból. Kocsi félre, 

poroltóval megrohamoztam a motorteret - de tűz, az nem volt. Víz viszont annál inkább. A hűtővíz 

ötven százaléka gőz formájában a motorháztetőt emelgette, a maradék meg alul sunnyogott kifelé. 

Telefon a szerelőnek, vontatókocsi rendel. A hapi végigröhögte az utat, amikor elmeséltem neki, hogy 

ő tulajdonképpen a segélyautó segélyautója. Amikor leraktam nála a gépet, felajánlotta, hogy hazavisz, 

ne cipeljem kézben a bringát. 

- 

 Tisztában van a kockázattal? - kérdeztem vissza - Valami ugyanis nagyon nem akarja, hogy hazaérjek. 

 

De mégis sikerült. 
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Hétszer voltam ma életveszélyben. Hétszer kellett égnek meredő hátsó kerékkel vészfékeznem és 

lepattannom a bringáról. Háromszor zebrán rongyolt keresztül valami barom, aki úgy gondolta, hogy 

az a lámpa még nem elég piros. Háromszor bekötőútról felhajtó autó nem adta meg az elsőbbséget a jól 

láthatóan jelölt kerékpárútnak - és mindezt úgy, hogy egész idő alatt nem is nézett a seggfej abba az 

irányba, ahonnan jöttem. A hetedik a Füsti parkból ezerrel kivágódó autó volt: vadparaszt vezetőjének 

eszébe sem jutott, hogy járdát/kerékpárutat keresztez, mielőtt eléri a főutat. 

 

Nincsenek illúzióim a pesti közlekedéssel kapcsolatban; de ez ahhoz képest is sok volt egy napra. Egy 

hatlövetű Colt még kevés is lett volna büntetni. 
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Olvastam a HVG-ben egy álláskereső interjúkat elemző írást. Ebben találtam ezt a részt: 

 

AZ INTERJÚK ALATT A JELÖLTEK GYAKRAN AZT TAPASZTALJÁK, HOGY A STRESSZ HATÁSÁRA KEZDIK 

ELVESZÍTENI ÉRDEKLŐDÉSÜKET A CÉG IRÁNT, AMELY PEDIG ALIG PÁR PERCCEL KORÁBBAN OLYANNYIRA 

VONZÓNAK TŰNT. A NYOMÁS HATÁSÁRA VISSZAESIK A KONCENTRÁCIÓS SZINTJÜK, A 

BESZÉLGETŐPARTNEREKKEL MÁR NEM KÉPESEK A SZEMKONTAKTUST TARTANI, A VÁLASZAIK MÁR NEM 

KONCENTRÁLTAK, S KEVÉS RELEVÁNS INFORMÁCIÓT TARTALMAZNAK, A TESTBESZÉDÜK PEDIG EGYRE 

TÖBB BEZÁRKÓZÁSRA, ÉRDEKTELENSÉGRE UTALÓ JELET MUTAT.  

 

Ilyet én is tapasztaltam, bár nem éppen a stressz volt a fő ok. Leírom, mert ez is mutat valamit a mi kis 

világunkról. 

 

XY bankhoz kerestek pár éve senior windows rendszergazdát, elsősorban szkriptközeli feladatok 

ellátására. Érdekelt is, feküdt is - megpróbáltam. Email ment, telefon jött. Azt mondta a hölgy, hogy 

szerdán 9-kor várnak. Izé - próbáltam kommunikálni - egyáltalán nem biztos, hogy ez nekem jó. Jelenleg 

van olyanom, hogy munkahely és esetleg nekem jobban feküdne a beszélgetés mondjuk az 

ebédszünetben. Telefonon keresztül is érződött a meghökkenés a csajszi hangján, végül csak annyit 

mondott: "Uram, ez egy állásinterjú. Ennél több rugalmasságot várunk el Öntől!" 

 

Vazze, jó. Kivettem egy nap szabit, elmentem reggel kilencre. Egy hapi kísért be a portáról a tárgyalóba, 

ahol már ült egy másik. Megtaperoltuk egymás kezét, helyet foglaltunk, pár percig nézegettük egymást, 

majd az egyik közölte, hogy ugyan lenne mondanivalója, de addig nem akar belekezdeni, amíg a HRliba 

meg nem jön. El lehet képzelni, milyen érdekfeszítő társalgás folyt 9.15-ig, amikor végre beesett a csajszi. 

Egyből azzal kezdte, hogy meg kellene pörgetni a beszélgetést, mert nemsokára jön a következő jelölt. 

Ha lehet, még mélyebbre lopta magát a szívembe. A hapsik nekiálltak nyomni az igét és eközben 

éreztem azt, hogy folyamatosan veszítem el az érdeklődésemet az állás iránt. Elvárták az időnkénti 12 

órázást, elvárták az állandó készenlétet, elvárták, hogy kezdő munkavállalóként csicskázzak, miközben 

egyre inkább olyan hibrid vállalatnak tűntek, mely a múltból a szocialista munkamorált, a jelenből 

pedig a kapitalista arroganciát ötvözte. A pénz sem volt olyan hűde, az Exchange tudásom meg ment 

volna a levesbe, mert olyanjuk nem volt. 

Ezután jött volna az én jelenésem; olyan roppant lelkesen kellett volna előadnom magamat, hogy 

csorogjon a nyáluk utánam. Hihetetlen nehéz volt egyáltalán palástolni az érdektelenségemet és csak 

egy kicsit is pozitívnak látszanom. Aztán vége lett, a hapi tréfálkozva kikísért, tréfálkozva elbúcsúztam. 

Jaj. 

 



Két nap múlva hívott a libus, hogy jó híre van, átmentem az első fordulón. Hétfőn reggel kilenckor 

lenne a második megmérettetés. Pengeéles udvariassággal köszöntem meg a kedvességüket, majd 

közöltem, hogy sajnos nem áll módomban élni a megtisztelő felkérésükkel, ugyanis időközben 

meggondoltam magamat.  

 

- De Uram, ez az XY bank! - sikította a telefonba a csajszi - hogy gondolja, hogy nem jön el? Hiszen 

bejutott a második fordulóba! 

 

Hallgattam egy hosszút, bízva abban, hogy közben felfogja a történteket, majd udvariasan elköszöntem. 

 

Remélem, azóta kiengedték az idegosztályról. 

 

2005 MAY 26 23:38 

 

Már jó ideje csak a flageket rakosgatom Kathy Sierra írásai mellé, mert semmi időm sincs alapos 

olvasgatásra. Végül ma adtam le egy nagyobb munkát és amíg az ügyfél visszajelzésére vártam, addig 

belevetettem magam a hölgy írásaiba. 

 

Megérte. 

 

A blog neve Creating Passionate Users (durván Alkossunk Elhivatott Klienseket), ennek megfelelően 

Kathy ebben az írásában kielemzi, hogy mit is jelent az, hogy ‘elhivatott’. Hét pontban fogalmazza meg, 

mivel több az ‘elhivatott’ az ‘elégedett’-nél - és szerinte mind a hét feltételnek egyszerre kell fennállnia. 

Legalábbis erre kell törekedned, ha szeretnéd, hogy klienseid darabokra szedjenek rajongásukban. 

 

Ehhez többet nem is nagyon kell fűzni, tessék elolvasni a cikket. 

 

Ami említésre érdemes, az Kathy kalandja a Sun-nal. A hölgy - nem mellékesen - egy csapat tagja, mely 

kiemelkedően sikeres szakkönyveket jegyez, többek között Java témakörben. Kathy annyira oda van a 

Java környezetért, hogy alkalmazta is a területre az elméletét - mind a hét módon nekiállt függőnek 

nevelni az emberiséget. Létrehozott egy Java rajongói oldalt (Javaranch), mely az idők során a 

legnagyobb ilyen oldal lett. Mindezt úgy, hogy a Sun a füle botját sem mozgatta. illetve, dehogyisnem. 

Egyik ügyvédjük megkereste őket, hogy legyenek kedvesek eltüntetni a Java nevet a nyitólapjukról, 

mert az védett. Erre írta Kathy egyik társa a cég ügyvédjének: 

 

HEY, WE’LL BE HAPPY TO RENAME IT .NETRANCH OR MAYBE C#RANCH... 

 

Aztán a sztorit felkapta a Slashdot végül a Sun kihátrált, hogy kérem, ez csak egy buta félreértés volt.  

Óh, persze... 

 

MEGJEGYZÉS: EGYRE INKÁBB ITT LÓG A LEVEGŐBEN EZ AZ ÚJ MARKETINGSZEMLÉLET. AZ EMBER MÁR NEM 

IS SZÖRFÖZHET ÚGY A BLOGOKBAN, HOGY BELE NE ÜTKÖZZÖN VALAHOL. AKAROD, HOGY AZ EMBEREK 

NE CSAK MEGVEGYÉK, AMIT GYÁRTASZ? TEDD ÉRDEKELTTÉ ŐKET. CSINÁLJ BLOGOT 

(GAPINGVOID/ENGLISH CUT), CSINÁLJ FEEDET, CSINÁLJ GYÜLEKEZŐS/MEGMONDÓS OLDALT, NYÜZSÖGJ 

MINDENHOL, ADD MEG NEKIK A LEHETŐSÉGET, HOGY RAJONGJANAK ÉS ÖRÖMMEL FOGNAK IS. DE 

VIGYÁZZ, HOGY IGAZI, EMBERSZERŰ LEGYÉL, MERT A MESTERKÉLTSÉG, A HAMISSÁG A LEHETŐ 

LEGNAGYOBB ÖNGÓL, AMIT RÚGHATSZ. RÉSZLETESEBBEN: CLUETRAIN/HUGHTRAIN. 

 

Hire good people and then get out of their way 

 



A másik cikk is érdekes témát feszeget, azt hogy mennyivel másabb minőség olyan alkalmazottnak 

lenni, akiben bíznak a vezetői, mint azt hallgatni, hogy ‘Gézám, tudjuk, hogy te egy alávaló gazember 

vagy, ezért minden lépésedet monitorozzuk, de ez ne zavarjon abban, hogy agyondolgozd magad’. 

Megint csak azt tudom mondani, hogy tessék elolvasni, ha agyonütnek sem tudom jobban 

megfogalmazni, mint Kathy. 

 

De hogy legyen némi hozzáadott érték, elmesélek egy sztorit. Ahogy szoktam. 

Jelenlegi munkahelyemen sem élveztem mindig feneketlen bizalmat. Finoman szólva. Bizarr módon az 

MCSE fokozat megszerzése után gondolta úgy a vezetőség, hogy ez a hapi lehet, hogy mégiscsak 

komolyan gondolja - adjunk hát neki szabad utat.  

 

És most jó itt dolgozni. 

 

Jóval azelőtt történt, hogy az egyik ügyfél félisten erősségű felhasználója reklamált, hogy milyen eljárás, 

hogy összetrágárkodjuk a címtárukat! Példaként hivatkozott egy tesztfelhasználóra, akinél lakcímként 

az volt beírva, hogy ‘Nagyszívás u. 2'. A helpdeskes leányzó - ijedtében - egyből törölte a bejegyzést; de 

az ügyfél magyarázatot követelt. Természetesen délután fél hatkor robbant ki a balhé, így este kilencig 

nyomozhattam, különösen, mert hamar kiderült, hogy én hoztam létre a felhasználót. Akkori 

főfőnököm egyből el is könyvelte számomra a gyalázatot - nekem, akinek abszolút nem szokása az ilyen 

olcsó poénkodás. (Bármennyire is meglepő, életem során egyszer sem hoztam létre Gipsz Jakab nevű 

felhasználót.) 

 

Próbáltam visszaemlékezni, mi is történt. Igen, három hónappal korábban egyik kollégámnak kellett 

VPN tesztelésre ez a bizonyos teszt felhasználó, postafiókkal. Ez megint estefelé volt, így engem tudott 

csak utolérni. (Imádok estig bent lenni.) Igen, rémlik... nem új felhasználót hoztam létre, hanem 

lemásoltam egy meglévőt. De kit? Egy biztos adatom volt, a felhasználónál ki volt töltve az irányítószám 

mező. Rákerestem a neten, Felsőzsolca jött ki. Hirtelen ötlettől vezérelve megnéztem az utak.hu oldalon, 

hogy el lehet-e jutni Felsőzsolcán a _Nagyszilvás_ utcába. El lehetett, bizony. Már csak meg kellett 

keresnem a hibabejelentéseket kezelő programunkban, hogy ügyfelünknél van-e olyan külsős 

alkalmazott, aki Felsőzsolcán a Nagyszilvás úton lakik - és tuti, hogy megvan az a modell, akit 

klónoztam. Csakhogy nem találtam ilyen embert. 

Még jó, hogy eszembe jutott, hogy kb. három hónapja cseréltük le gyökeresen másikra az 

ügyfélmenedzser programunkat. És még jó, hogy a cserét végző team lusta disznó volt, mert még el 

tudtam érni a régi adatbázist - és hazaérkeztem. A régi program egyik utolsó bejelentése az volt, hogy 

meg kellett szüntetni XY külsős ügynök accountját, aki egyébként... na találd ki, hol lakott. Azaz még 

éppen le tudtam klónozni a felhasználót, mielőtt letörölték, lecserélték a hibakezelő programot és 

bevetették sóval a user helyét. 

Természetesen azt még bizonyítani kellett volna, hogy mi volt ténylegesen az a bejegyzés, melyet a 

helpdeskes lány törölt - de egy nonauthoritative AD restore-t nem igazán ért meg az ügy. 

Leadtam a 3 órás nyomozás eredményét a főfőnöknek, de nem igazán éreztem, hogy meg lett volna 

győzve. A többit már a fantáziátokra bízom, vajon melyik változat lett elővezetve az ügyfélnek: 

- Kedves vezigh, neked szennyes a fantáziád és simán félreolvastad. Mi ártatlanok vagyunk. 

- Kedves vezigh, példásan megbüntettük felelőtlen dolgozónkat. 

 

Nem véletlenül volt ez az az időszak, amikor erősen tekintgettem kifelé. 

 



2005 MAY 28 14:43 

 

Jó egy hónappal ezelőtt hívatott a főnököm. Egyből belevágott a közepébe: 

- Nagyon elégedettek vagyunk a munkáddal, Joe. Te kaptad a legnagyobb fizetésemelést.  

A-ról C-re emeltük a béredet. Érezd úgy, hogy a cég maximálisan elismeri a munkádat és teljesen beléd 

veti a bizalmát. 

- Köszönöm, főnök, ez szép tőletek. De az én alapfizetésem B. 

- Izé, akkor újrakezdem. Kedves Joe, az én tisztem közölni, hogy a többiekéhez hasonló átlagos 

fizetésemelést fogsz kapni. 

 

Kölcsönös vigyor. 

 

2005 MAY 28 14:59 

 

Van egy Weöres Sándor idézet. Mindig megrőkönyödök, amikor a szemeim elé kerül: 

 

JÓ ÉS ROSSZ TULAJDONSÁGAID ALAPJÁBAN VÉVE NINCSENEK. ÁPOLT TULAJDONSÁGAID JÓK; BECÉZETT, 

VAGY ELHANYAGOLT TULAJDONSÁGAID ROSSZAK.  

 

Rendszeresen ki tud zakkantani magamból; ilyenkor félretolok mindent és agyalok rajta egy sort. 

 

2005 MAY 29 18:20 

 

Ha már belevágtam bizarr éjszakáim elmesélésébe, jöjjön a legvadabb. 

 

A sztori jó húsz évvel ezelőtt játszódott, akkoriban éppen nagyreményű egyetemista voltam 

Veszprémben. Két cimborámmal - Gáborral és Ferenccel - úgy terveztük elmúlatni az egyik délutánt, 

hogy elsétáltunk a Sport nevű szórakoztatóipari egységbe és sör mellett eszméket cseréltünk. Közben 

meg is vacsoráztunk és élveztük a világ kiegyensúlyozottsága feletti örömünket. 

 

Gáborról tudni kell, hogy ha ivott, akkor elveszítette maga felett a kontrollt és gátlástalanul udvarias 

lett mindenkihez. Záróra környékén, miután kiment a klotyira, azzal jött vissza, hogy baj van: az 

előtérben odament hozzá egy idős hölgy, miszerint hazaindult volna, de feltűnt neki, hogy két alak 

követni kezdte. Ijedtében visszajött a kocsmába és szépen megkéri Gábort és barátait, hogy kísérjék 

haza. Nem tudom, mondtam-e már, hogy Gábor spiccesen ló és lovag is volt egyszemélyben, így 

természetesen felajánlotta a szolgálatainkat.  

A vénasszony még elszaladt és vett elvitelre egy liter bort. 

 

Már akkor gyanút kellett volna fognunk, amikor azt mondta, hogy nem lakik messze. De akkor már 

erősen gyanakodnunk kellett volna, amikor befordult a kocsmával szomszédos temető kapuján. 

Legkésőbb akkor már teljesen be kellett volna szarnunk, amikor egy bazi nagy rozsdás kulcscsomót 

halászott elő a retiküljéből és nekiállt szöszmötölni a ravatalozó kovácsoltvas ajtajával. De ott voltunk, 

három nyitott lelkű fiatalember... mit kellett volna tartanunk egy öregasszonytól, aki hálából behívott 

bennünket, hogy fogyasszuk el vele azt az egy üveg bort? 

Az előtérből három ajtó nyílott: jobbra volt egy elsötétített szoba (oda egyikünknek sem volt kedve 

benézni), a másik oldalról nyílt egy konyha és egy szoba. Bevonultunk és amíg a mamókával és Gáborral 



elrendeztük a terepet, Ferenc kiment a konyhába, összeszedte az összes kést és elrekkentette azokat 

valahová a spájzba. 

 

HÁRMUNK KÖZÜL FERENCNEK VOLT A LEGKEMÉNYEBB GYEREKKORA. 

 

Leültünk a szobában, a nyanyus négyfelé borította a bort és beszélgetésbe elegyedtünk. Elmesélte, hogy 

valamikor nagyon szép nő volt, Anna-bál győztes és Bertha Bulcsú múzsája - elő is halászott néhány 

hozzá dedikált könyvet. (Balassi Bálintot jobban el tudtam volna képzelni, már csak a kora alapján is.) 

 

Aztán egyszer csak az asztalra csapott, hogy egyszer élünk, mulassunk hát! Van neki egy ráncos doboza, 

előszedi és majd éneklünk nagyokat. Mindezt éjjel 11 után. Egy hullaházban. Persze, hogy belementünk. 

 

Enyhe túlzás volt, hogy tudott játszani a harmónikáján. Leginkább ütemre csapkodta a billentyűket - de 

mi sem voltunk a Balsój Tyeátr daliás férfikórusa, így meglehetősen illettünk egymáshoz. Egész 

életképes produkciókat adtunk elő, de éreztük, hogy minden jó véget ér egyszer és az éjfélt valahogy 

nem akartuk megvárni ebben a szobában. (Ahogy Niels Bohr mondotta: ‘Nem hiszek a babonában, de 

attól állítólag még működik’.) 

 

Kezdtük elővezetni, hogy nekünk igazán mennünk kellene. A mamóka persze marasztalt, hogy ugyan 

már, fiúkák, hát még csak most indult el a móka. Nna, itt viszont már tényleg elkezdtünk gyanakodni. 

Udvariasan, de határozottan nekiálltunk sodródni a kovácsoltvas kapu felé. Igen ám, de a banya kulcsra 

zárta. Beállt a kapu mellé és kacér mosollyal megkérdezte, hogy azért egy búcsúpuszit ugye 

megérdemel? 

Balszerencsémre én voltam a sor végén. Gábor és Ferenc megúszta egy udvarias puszival, nálam viszont 

hirtelen visszazárta a kaput és elállta az utamat. 

 

Jámbor lélek vagyok, verekedni nem akartam; és a kulcscsomót is elsuppasztotta valahová a ruhái 

ráncai közé... láttam, hogy magamtól az életben meg nem találom. 

 

Mit tehettem volna, lesmároltam. (Nem számoltam meg a fogait a nyelvemmel, ha erre vagy kíváncsi.) 

Kihasználva az intim közelséget, a fülembe súgta, hogy ez csak a kezdet, ennél sokkal nagyobb 

földöntúli gyönyörűséggel tud megajándékozni, ha maradok. Szintén kihasználva az intim közelséget, 

a fülébe súgtam, hogy majd megőrülök a vágytól, de ha nem érek be éjfélig a koliba, akkor kirúgnak az 

egyetemről. És alig várom a holnapi napot, amikor visszajövök és merítünk egy nagyot a gyönyörök 

tavából. 

 

Erre kiengedett. 

 

Viszont mégsem értünk be éjfélre a koliba, mert legalább tíz percembe került, míg azt a két idiótát 

magához térítettem: ott fetrengtek a sírkövek között a röhögéstől. Ugyanis amikor kimentek, megálltak 

az ajtófélfánál - így tisztán hallották, mit kellett alakítanom a kijutáshoz. 

 

2005 MAY 31 11:02 

 

Rossz sorsod a Mkir. Postára vezet. Három sor közül választhatsz, hogy hol adod fel a bérmentesített 

ajánlott leveledet (15 sec). Az egyik sorban három, a másikban négy, teljesen átlagos kinézetű ember áll. 

A harmadikban tíz lepukkant öregasszony. 

Melyik sorba állsz be? 

 



Megoldás: 

A tíz öregasszony mögé. Ugyanis a cégek nem alkalmaznak lerobbant öregasszonyokat postai feladások 

intézésére - míg az átlagos emberek közül bármelyik előkaphatja szatyrából a keménykötésű 

postamappát. 

 

Megjegyzés: Jogodban áll nem elfogadni. Én speciel 40 percet álltam sorban, végül az volt a szerencsém, 

hogy idejekorán átigazoltam az öregasszonyok mögé. 

 



 

2005 JUN 02 12:24 

 

Az egyik lakótárs ma megint nem köszönt vissza és végiggondoltam, hogy hogyan fajult idáig a helyzet. 

 

Sok évvel ezelőtt kölcsönkért tőlem egy pumpát. Nálunk mindenkinek van biciklije, kempingezünk is - 

nem tudsz olyan pumpát mondani, amelyet ne tudnék 2 percen belül összerakni. Neki nagy 

teljesítményű kellett, odaadtam hát a kétdugattyús taposóst. 

 

Rá 1 hónappal mentünk kempingezni a Balatonhoz. Szolíd morvaanyázások közepette felkínlódtuk a 

sátrat a kölykökkel. Venném elő az egyetlen magunkkal vitt pumpát, hát hiányzik belőle az egyik csap 

- emiatt viszont képtelenség használni, mert hiába taposnám, nem mozog a dugattyú. Jó ötperces 

magánszámot adtam elő, ahol a lakótárs minden volt, csak rendes ember nem. Ritkán veszítem el a 

fejem, de ha igen, akkor aztán nagyon. 

 

A következőket kellett feltüdőznünk: két nagy matrac és két kisebb, alváshoz; két gumimatrac vizi 

csatákhoz; egy életnagyságú delfin a lánynak; egy gumicsónak kettőjüknek; és töméntelen karúszó, 

úszógumi, strandlabda. A kempingben még a szomszédok is levegőért kapkodtak, akkora vákumot 

produkáltunk hirtelen. Nekem még este is kocsányon lógott az erőlködéstől véreres szemem. 

 

Letelt a nyaralás, hazajöttünk. Az egy hét pont elég volt ahhoz, hogy lehiggadjak és ne dugjam fel a 

pumpát a hapinak. 

 

De a gyerek nem adta meg magát ilyen könnyen. Kint játszottak az udvaron, amikor arra járt a lakótárs 

- a srác meg beszólt neki valami olyasmit, hogy ‘mi van, köcsög, elbasztad a pumpánkat?’. Szó szót 

követett és Barna - érvként használva - elsorolta, hogy miket mondtam én a kempingben. (Jó memóriája 

van, szó se róla.) 

Innentől kezdve erős mosolyszünet van. Én ugyan köszöngetek, de háromból kétszer ha jön vissza 

valami morgás. 

 

Ennyi a történet. Most próbáljunk meg elgondolkodni, hogy mi is történt. 

Tény, hogy dühös voltam. Nem is csak amiatt, hogy tüdőznünk kellett, hanem főleg a sunyiság miatt: 

ha úgy adja vissza, hogy bocs, elveszett ez a pöcök, akkor azt mondom, hogy semmi baj, elmegyek OBI, 

veszek vas, legyártom. De visszaadni szarul, bízva abban, hogy nem nézem át, hogy működőképes-e, 

az bizony szemét dolog. 

 

De az ember - én különösen - kooperáló állat. Tehát miután lehiggadtam, végiggondoltam, hogy megéri-

e ez az eset azt, hogy nekimenjek a hapinak és szerezzek magamnak örök életre egy ellenséget a 12 

lakásos társasházban? Figyelembe véve olyasmiket is, hogy ha esetleg be akarnám építeni a tetőteret, 

akkor az összes lakótárs beleegyezésére lenne szükségem. Nyilván nem. Ha meg arra is gondolok, hogy 

az sem kizárt, hogy a fickó esetleg ártatlan és a csap azután esett ki, hogy végzett és összecsomagolta 

(lényegtelen, hogy nála vagy nálam)... nos, adódik, hogy a helyes taktika nem nagyon barátkozni vele, 

de nem is ölre menni. 

 

Minderről a taktikázásról a gyerek mit sem tudott. Ő még nem ért bele abba a korba, hogy akár csak 

meg is forduljon fejében a kooperáció lehetősége. Gondolta, szerez nálam némi jó pontot és már 

támadott is. 



Csakhogy így már nem volt lehetőségem békésen elintézni az ügyet. A gyerek őszinte rohama 

következtében lelepleződött az én kooperatív sunyiságom is. 

 

Egyértelmű, hogy a gyerek tehet mindenről. 

 

2005 JUN 03 10:20 

 

Mit is jelentenek bizonyos jelek, testbeszédek. 

 

Vészjelzővel álldogáló autó: 

PONTOSAN TUDOM, HOGY ITT TILOS MEGÁLLNI, DE SZAROK RÁ. (COPYRIGHT BY DM.) 

 

Főútvonalról lekanyarodó, kerékpárutat keresztező autós meredten figyeli, hogy van-e éppen látható 

holdfogyatkozás: 

BARÁTOM, EGÉSZEN BIZTOS LEHETSZ BENNE, HOGY NEM FOGOK FÉKEZNI; A VÉR LÁTVÁNYÁT PEDIG NEM 

BÍROM ELVISELNI. 

 

2005 JUN 03 13:14 

 

Reggel a Rákos-patak mellett kerekeztem. A réten csak kerékpárút vág át, így nyilván a helyi 

gyalogosok is ezt használják. 

 

Négy fűnyíróipari szakmunkás sétált valamivel előttem, beöltözve, elektromos kaszával - gondolom 

vonultak terepre. Egy közepesnél valamivel jobb esztétikai élményt nyújtó leány jött velük szembe: jó 

alak, átlagos arc, napszemüveg, szűk nadrág, top. Akkor találkoztak, amikor én kb. 10 méterre lehettem 

tőlük, így láthattam az egész előadást. 

 

A csajszi elhaladt az első hapsi mellett, aki ezután megállt és alélt mosollyal a leány után fordult. 

Elhaladt a másik hapsi mellett, aki szintén megállt és szintén utánafordult. A harmadik, negyedik srác 

szintúgy. A csajszi arcán végig megvetéssel vegyes zárkózottság ült. Amint elhaladt az utolsó mellett 

is, négy lógó nyelvű hapit láttam, lépcsőzetesen behajolva - a leány arcára pedig abban a pillanatban 

kiült egy hatalmas elégedett vigyor, amint úgy érezte, hogy már nem látják. 

A srácok nem füttyögtek, nem ziháltak, nem szóltak be semmit. A csajszi mégis biztos volt benne, hogy 

a hapik elfolytak a flaszteron - annak ellenére, hogy nem is fordult feléjük. 

 

A hormonjai tudták. 
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Teljesen korrekt világ lenne, ha azt mondaná valaki születéskor, hogy ‘Gézám, te kapsz 71 évet’... aztán 

amikor itt az idő, akkor egyszer csak vége lesz. 

 

De a valóság nem így működik: aki 71 évesen hal meg, az rendszerint már évekkel korábban nekikezd. 

 

Nem az a kegyetlen, hogy idővel szeretteink elmennek... hanem az, hogy látjuk őket utolsó éveikben 

szenvedni. Látni, hogy az egykor virgonc nagyszülő 90 feletti roncs, aki megváltásként várja a halált 

azokban a ritka időszakokban, amikor még tiszta a feje... látni a másikat, aki már élőhalott, de tíz 



körömmel kapaszkodik az életbe - így még megérhette, hogy nem sokkal azután, hogy meghalt az egyik 

lánya, most a másik is a szakadék szélén imbolyog, veje pedig már rég lerokkant. Látni a 

kiszolgáltatottságukat, látni, miket szenvednek - ők és kiszolgálóik is -, hosszú éveken keresztül. 

Belegondolni, hogy ez vár ránk is ‘boldog öregkor’ néven... 

 

ps. Emberek, ne tunyuljatok el agyilag. Ha csak nem ér benneteket akkora szerencse, hogy 60 évesen 

elüt a villamos, borzasztó öregkorotok lesz elmeszesedett aggyal - ha nem edzitek eleget. 

És az sem árt, ha néha úgy gondoltok gyerekeitekkel, menyeitekkel való kapcsolatotokra, mint egy 

befektetésre - nagyrészt azt kapjátok vissza öregen, amit fiatal korotokban adtatok. 
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RÉSZLET CSAPAJEV NAPLÓJÁBÓL: 

OKTÓBER 2.: ELFOGLALTUK AZ ERDŐT. 

OKTÓBER 3.: A NÉMETEK VISSZAFOGLALTÁK AZ ERDŐT. 

OKTÓBER 5.: KIVERTÜK A NÉMETEKET AZ ERDŐBŐL. 

OKTÓBER 6.: A NÉMETEK VISSZAVETTÉK AZ ERDŐT. 

OKTÓBER 7.: MEGJELENT AZ ERDÉSZ ÉS MINDENKIT HAZAZAVART. 
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Egy jól sikerült meeting után - ahol le tudtam rúgni magamról egy kellemetlen munkát , hirtelen úgy 

döntöttem, hogy már nem megyek vissza a helyemre, és kora délután hazapályáztam. 

Sikerült végre elmennem fodrászhoz és kilapátolnom a két hónapos trágyát a lakásból. Jót vigyorogtam 

egy kezembe akadt felszólításon: azt írják a kéményseprők, hogy fejbe fognak lőni, mert nem voltam 

otthon csütörtök délelőtt. Ember! Nekem már az is nagy szó mostanság, ha délutánra haza tudok érni. 

 

Megfigyelés. Van egy ilyen érzéki csalódás: az ember hajlamos azt hinni, hogy amikor ideges és 

ingerlékeny, akkor még a tárgyak is összeesküsznek ellene. Minden leesik, kiborul és richtig összeakad, 

beszorul, pont akkor, amikor sietnénk. 

Tipikus emberi gondolkodásmód; összekeverjük az okot és az okozatot. Az ok ugyanis az, hogy 

idegesek vagyunk, máshol jár az eszünk - persze, hogy nem tudunk annyira odakoncentrálni a 

rutincselekvésekre. Ráadásul lelkiállapotunkból következően toleranciaküszöbünk is eltűnik a 

balfenéken. Leejtek valamit, máskor simán felvenném, idegesen viszont személyes támadásnak érzem 

és ‘erről is a Microsoft tehet!’ felkiáltással nagyot rúgok a gyerek életnagyságú plüssmedvéjébe. 

Ilyenkor kell csinálni valami nagyon szokatlant, higgadtan, mint a mocsári teknős. 

 

A legszokatlanabb kúrát egy haverral közösen csináltuk, egyetemistaként, ‘87 körül. Nekem éppen 

nagyon tele volt a búrám, neki is voltak bajai és szeretett volna belepillantani a jövőbe. Kinyomozta, 

hogy állítólag van Pécsen egy jósnő. Megkérdezte, hogy van-e kedvem elkísérni? 

- Tudjuk a nevét? 

- Nem. 

- Tudjuk a címét? 

- Ja. Pécs. 

 

Persze, hogy belevágtam. Akkoriban minden marhaságra vevő voltam. 

 



Kora délelőtt szálltunk le a buszról Pécsett. Elsétáltunk a főtérre, kerestünk egy taxidrosztot. Jó tíz perc 

után - amíg kiröhögték magukat a taxisok - foglalkozni is kezdtek velünk. Körbecébéztek és siker: az 

egyik taxisnak már volt oda valamikor fuvarja.  

 

Egy panellakásról volt szó, valahol a város szélén. 

Az előszoba tömve volt középkorú nőkkel, meg banyákkal. (Gondolom, az utóbbiak szakmai 

továbbképzésre jöhettek.) Szívesen mondanám, hogy ektoplazma lengte be a helyiséget, de én csak 

pörköltillatot éreztem. Először a haver ment be az orákulumhoz, de még én is hallottam kint az örömteli 

visítást: ‘Micsoda? Hallod Maris, Veszprémből jött a fiatalúr, csak miattam!’ Aztán én is sorra kerültem. 

A banya teljesen meg volt zavarodva a hirtelen jött népszerűségtől, de azért bedobott apait-anyait. 

Kiborította a magyar kártyát (profik gondolom most hördültek fel, hogy még csak nem is jóskártya!), és 

egy meglehetősen primitív algoritmus alapján elkezdte sorolni a jövőt: ahol kijött a hajós figura, ott 

utazást mondott, stb. Aztán elkezdett magyarázni valamit egy szőkehajú lányról és egy pillanatra 

megijedtem, hogy tényleg tud valamit, de pontosított, hogy hosszú hajú és én újra visszasüllyedtem a 

szkepticizmus mocsarába. Végül kijöttünk a haverral, vigyorogtunk egy jót és hazautaztunk. 

 

Csak itthon vettem észre, hogy mintha az összes gondomat kifújta volna valami szél. Végleg lezártam 

magamban az ex-szel kapcsolatos dolgokat, hirtelen világos lett, hogyan oldhatom meg a tanulmányi 

problémáimat - és kedvem is támadt egyenesbe raknom a dolgaimat. Bőven megérte. 
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Ma volt nálunk az ISO mufti, hogy szánkbaadja azokat az igéket, melyeket jövő héten kell 

visszaböfögnünk az auditornak. 

Nem sokkal később közöltem a főnökömmel, hogy az audit sikeressége egyetlen kulcsmomentumon 

fog múlni: azon, hogy elenged-e aznap szabadságra. (Szabi? Szó se lehet róla. De kimehetsz ügyfélhez...) 

Bármit képes vagyok első olvasásra megtanulni, amiben felfedezem az értelemnek akár csak a szikráját 

is - de ha kikötnek egy hétre az asztal lábához, száraz kenyéren és vízen, akkor sem vagyok képes ebből 

a bullshitből akár két mondatot is megjegyezni. 

Arról meg persze szó sem lehet, hogy elmondjam, ténylegesen hogyan is mennek nálunk a dolgok. 

 

Emlékszem, amikor még a távfűtésben iparkodtam, 1993-ban volt egy bemutató a Távhőszolgáltatók 

Egyesületénél. Egy dán cég ismertette a fűtési költségelosztóját. Kiállt egy viking, elmondta amit akart, 

utána lehetett tőle kérdezni. Többek között elhangzott az is, hogy van-e ISO9000 minősítésük? A hapi 

elhúzta a száját, majd közölte, hogy az egész ISO egy faszság, csak visszafogja az innovációt, egy csomó 

pénzbe kerül és nem ér semmit. 

 

Meglehetős néma csend fogadta a választ. (1993!) 

 

Tíz évnek kellett eltelni, hogy nálunk is érzékelhető legyen, hogy ez az egész ISO vacakolás tényleg 

mennyire értelem nélküli, üres marketing lózung. Minden apró mikroerg kárbaveszett energia, amit 

erre fordítunk, szvsz. 

 

Sírni tudtam volna a mai megbeszélésen, amikor a szakemberünk kezdett belebonyolódni abba, hogy 

hivatalosan hogyan is papírozzuk le a papírozást. 

 



2005 JUN 11 13:38 

 

Nem is sikerült rosszul. Akadályverseny volt, állomásokkal. Mindenütt voltak feladatok, de 

pluszpontokat lehetett szerezni énekléssel, megjelenéssel és az állomásokra telepített rosszindulatú 

szeszek minél intenzívebb pusztításával. 

Nos, se Pavarotti, se Domingo nem a mi csapatunkban indultak és biztos volt az erdőben rondább 

látvány is nálunk, de nem sok. (Volt egy lány a csapatban, próbáltuk is előre lökdösni vonuláskor, de 

üde látványa nem bírta ellensúlyozni a cirka 420 kilogramm férfierőt.) Ennek ellenére megnyertük a 

versenyt. 

Ki lehet találni, melyik versenyszámban nőttünk a mezőny fölé. 

 

Hazafelé komoly problémával küzdöttem: mit tegyek először, miután hazaérkezem? Igyak valamit az 

aldehid ellen? Vegyek be valami gyógyszert fejfájás ellen? Vagy rohanjak el vécére? 

Végül átvágtam a gordiuszi csomót: bevettem sörrel egy algopirint a klotyin. 
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Amikor elájulsz az üzletben egy szobaszökőkúttól és működésbe lépnek a vásárlómirigyeid, nem árt a 

beteljesülés előtt továbbgondolni a történetet. 

Ezt a dögöt ugyanis havonta pucolni kell. Eleve a műkő kötőanyaga - valami gusztustalan ragacs - 

folyamatosan oldódik bele a vízbe. Ha óvatlanul belenyúlsz megigazítani a szivattyút, kezed 

kihúzásakor pókhálóként fog rátapadni a térhálósodott víz. Belenyúlni pedig bele kell, mert nemcsak 

ragasztó van a vízben, hanem vízkő is rendesen. Az a kisebbik baj, hogy egy idő után minden szikla 

barna lesz - sokkal zavaróbb az, hogy a szivattyú először a tepsi alját, később az őrület határait súrolja. 

Egy ideig segít, ha megigazgatjuk, utána lehet befőzőgumival rögzíteni, hogy ne érjen az aljához. Így 

lehet kihúzni havi egy takarítással. Egy évig. Mert utána kegyetlenül repül a kukába a szivattyú és jön 

az új versenyző. 

Persze ha irtózol az unalmas vasárnap délutánoktól, akkor szerezz be százat, ezeret. Remekül 

strukturálják a határtalannak tűnő szabadidőt. 
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Amikor még állatbőrbe burkolózott torzonborz egyedek szaladgáltak az internet magyar részein és 

próbáltak kőbaltával kommunikálgatni egymással, az Internettó fórumain volt néhány érdekes figura. 

Az egyik pl. rendszeresen olyan zavaros fordulatokat, mondatokat használt, melyeket rajta kívül 

valószínűleg senki sem értett - a másik pedig folyamatosan el volt ájulva, hogy hogyan lehet valaki 

olyan mély, olyan okos, mint az egyik. 

 

Azóta sok bit csorgott át a vezetékeken és bennem egyre erősebb lett az ellenszenv ezzel a hozzáállással 

szemben. 

Elmondom, hogyan készülök rá, ha tudom, hogy a közeljövőben el kell magyaráznom valaki(k)nek 

valamilyen technikai dolgot. 

 

Segítségül hívom Laikus Testvért. Ő egy középkori barát, jó eszű, nyitott minden tudásra és szeret 

kérdezni - csak éppen jó ötszáz évvel korábbi ismeretei vannak a világról. Mivel tudom, hogy az emberi 

agy egyszeri befogadóképessége véges, így ezekben a képzeletbeli beszélgetésekben nem 

magyarázhatok el mindent; csak annyi alapot adhatok, mely annak megértéséhez szükséges, amit be 



akarok mutatni neki. Rengeteget kell céltudatosan egyszerűsítenem, hogy ahhoz viszont meglegyen a 

tudása, hogy a lényeget megértse. 

Időnként azt mondom neki, hogy kis kék emberkék szaladgálnak a drótokban - ha nem akarom 

túlzottan részletezni az elektromosságot. Meg hasonlók. 

 

Ha úgy érzem, hogy sikeresen elmondtam neki, amit akartam, akkor megnyugodhatok: értem az 

anyagot. És értetni is tudom. 
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Ma megleptem magam szülinapra. Egy elektromos orr- és fülszőrtrimmelő készülékkel. 

Húsz évvel ezelőtt azt hiszem ez a cucc az első tizenhétezer-hatszázhuszonötbe se jutott volna be a 

szülinapi ajándék tippversenyen. 

 

Ezzel szemben jópofa dolog visszaemlékezni, hogyan képzeltem el anno a jövőt. 

Olyan középiskolába jártam, ahol heti két alkalommal üzembe jártunk, a maradék négy napon meg 

rendesen suliba. Üzemben természetesen beöltöztünk: saválló bakkancs, indigókék melósgatya 

zubbonnyal, kockás flanelling, sapka. 

Azt hiszem, itt kezdett nyiladozni bennem az ambíció: a gyárban ugyanis a mérnököknek engedélyezve 

volt a fenti kombinációban a farmernadrág. Elképzeltem magam, ahogy farmerban/zubbonyban virítok 

a sok trottyos között, a csajok olvadtan néznek rám és a hátam mögött késhegyre menő viták törnek ki, 

hogy éppen kivel járok... ez az igazi élet, ecsém.  

És mentem is az egyetemre. 

 

Most végignézek magamon: Scholl szandál, cérnazokni, drapp len nadrág, bő len ing... farmer nem is 

tudom, mikor volt rajtam utoljára. Nem hiányzik. A gombok nyomogatásához meg nem kell zubbony. 

Maximum kényszer. 

 

2005 JUN 27 20:28 

 

Nehogymár szép lassan akklimatizálódjak. 

 

Ma úgy indult a nap, hogy kemény két és fél óra alvás után kivittem Nejt a reptérre. Tanfolyam? Ugyan 

már. Egyszerűen csak elmenekült itthonról a messzi Amerikába. Itt maradt kilenc napra egy csatatér 

jellegű lakás és két gyerek ezernyi ügyes-bajos dolga.  

A lakásban felkaptam mindkettőt, mentünk az orvoshoz. A nagyobbik simán megkapta a 

kullancsoltását, a kisebbiknél egy kicsit komplikáltabb volt a dolog, mert tegnap délután rákönyökölt a 

vasalóra, pont ott, ahol a leginkább meg tudtam volna mutatni pattanásait a dokkernek. Nem is értette 

a domborzati térképet, elküldött minket a bőrgyógyászatra. (Hátha ott el tudják olvasni a Braille írást a 

gyereken.) De mivel a srác szerdán gyerekvasutas táborba is megy, addig egyébként is meg kellene 

csináltatnia egy csomó laborvizsgálatot. (Ahogy kinéz a szerencsétlen, meg is értem, hogy a doki nem 

hajlandó labor nélkül aláírni a bevonulópapírt.) 

 

Lány hazament, mi meg a gyerekkórházba. Ahogy megláttam a hihetetlen tömeget (még a plafonról is 

lógtak; nem hülyéskedek, ezek a tökmagok mindenre képesek), egyből csörögtem a főnökömnek, hogy 

ma nélkülözni lesznek kénytelenek. 

 

Egy óra üldögélés után Barna apatikusan kijelentette, hogy ugye nem fog zavarni, ha ő is nekiáll 

ordítani. Mert miért pont ő ne. 



 

Fél tizenegy körül Nej felhívott Milánóból: 

- Hogy álltok? 

- Fogalmam sincs. Még nem jutottunk be. 

Végül azért csak sikerült. A dokinő se értette először a helyzetet, végül hosszas hümmögés után közölte, 

hogy bogárcsípés. Kenegessük és jöjjünk vissza még a héten. Ez nagyjából a halotti ítélet volt, mert ha a 

fővasutas szerdán nem vonul be, akkor megáll a világnak az forgása. Végül sikerült megalkudnunk a 

szerda reggelben. Ebben az a buli, hogy kedden kell elmennie - nővére kalauzolásával - laborvizsgálatra, 

ahhoz, hogy szerdára meglegyenek az eredmények. És csak az eredmények birtokában fogja megkapni 

szerda délben a kullancsoltást és az igazolást, hogy táborba mehet. Szerda délután kettőkor. Feltéve, 

hogy eszébe jut, hogy kedd reggel ne egyen semmit. 

 

A nővérének meg kedden, miután megszervezte, hogy mikor és hol veszik át szerdán a 

laboreredményeket, még soványmalacvágtában át kell rohannia a fogászatra. 

 

És persze itt van a táborrakészülés: ruhák, vickek-vackok, fénymásolni, tábordíjra pénzt szerezni, 

valahol bérletet vásárolni... közben meg a bringát bringaszervízbe, az autót autószervízbe vinni... aztán 

legalább közlekedőfolyosókat ásni a lakást beterítő szatyor és doboztömegben... és akkor a 

munkahelyről már megint nem beszéltem. 

Ma este mindenesetre már csak egy dolgom van hátra: le fogom venni a szinonimaszótárt a polcról és 

vastagon átsatírozom a ‘kényelmesen’ és a ‘ráérősen’ címszavakat. 

Soha nem lesz rájuk szükségem. 
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Nem is tudom, sírjak-e vagy nevessek. Ma ott figyelt a postafiókomban egy üzenet, miszerint a cég 

vezigje azt állítja, hogy én vagyok a hónap dolgozója. 

Te jó ég... akkor milyen a többi??? 
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Észreveszed, hogy gyereked terebélyesedik. Mit csinálsz? 

Tudatosítod benne, hogy kövérnek lenni gusztustalan és egészségtelen? Megpróbálod arra nevelni, 

hogy fittnek lenni jó? Ha nem sikerül elérnie, egész életére frusztrált, önbizalomhiányos kövér ember 

lesz. 

Vagy legyintesz rá és hagyod az egészet a francba. Ekkor egészen biztos, hogy kövér ember lesz, de 

megvan az esélye, hogy kiegyensúlyozott boldog kövér ember, aki szarik arra, hogyan néz ki. 

Valószínűleg az a megoldás, hogy meg kell tippelni a gyerek habitusa alapján a várható hozzáállását és 

az eredményt - majd ehhez kell illeszteni a stratégiát. 

 

Végül is... soha senki nem igérte, hogy a gyereknevelés egyszerű dolog lesz. 
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Barna elment táborba - pedig nem sokkal volt több esélye, mint egy hintalónak Epsomban. A lánygyerek 

is alakul a dolgaival és én is elintéztem majdnem mindent. 

 



Majdnem. 

 

Amikor hazajöttem, kérdeztem a csajszit, hogy történt-e valami érdekes. Azt mondta volt itt egy bunkó 

hapsi, mindenáron be akart jönni, de ő nem engedte be, mert az illető túl sötét volt. 

Vazze, a kéményseprő! - csaptam a homlokomra. 

 

Három héttel ezelőtt már volt itt és a szomszéd szerint igen dühösen távozott, mert hiába értesített 

előtte, mi nem voltunk itthon. Na ja, három héttel ezelőtt én még az értesítéseket is egy hét késéssel 

olvastam. 

Hosszas nyomozással megtudtam a mobilszámát és még a nyaralás előtt lefixáltam vele a mai napot, 

hogy itthon leszek. Még a naptáramba is beírtam. Az már más lapra tartozik, hogy amilyen 

bolondokháza volt itt az utóbbi három napban, a naptáramat sem olvastam. 

Érdekes beszélgetés vár rám - feltéve, hogy megtalálom, hová írtam fel a számát. A gyerek szerint 

nagyon bunkó volt, mindenféle csúnya dolgokat mondott. Nem csodálom. 
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Nálunk hetente ki kell tölteni egy excel táblát, hogy napi bontásban milyen tevékenységekre hány órát 

fordítottunk. A nyaralás előtti hétre jellemző, hogy már csak ilyeneket írtam be, hogy ‘kurva nagy 

szopás, 2 óra’, ‘fasz emailek megválaszolása, 2 óra’, stb... 

Ma megkerestek a főnöki vonalon, hogy legyek kedves egy kicsit árnyaltabban fogalmazni, mert hőn 

szeretett vezéreim igen sok idejét veszi el az én munkaidő nyilvántartásom kozmetikázása. 

Ember... hát itt már mindent elolvasnak...? 
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Ma jött el a nagy nap. Alaposan megtisztálkodtam, levágtam a körmeimet, megmostam az összes 

fogam. Előkerestem a gardróbból a szép ruhámat. Nej előre látta a jövőt, mert nemcsak a lenvászon 

ingeimet vasalta ki, hanem az egyik AD  ingemet is. De azt ő sem láthatta, hogy a szép nadrágomon az 

egyik sliccgomb önálló vállalkozásba kezd egy másik dimenzióban. 

 

Létezik olyan, hogy leülepedett tudás. Létezik olyan, hogy üledékes kőzet. Körülbelül ilyen keményre 

ülepedett agyam legmélyebb rétegeiben a varrási tudomány. Magamba néztem és hosszú, szőrös 

objektumok kereszteztek pici hegyeseket, farkasöltések vicsorogtak pelenkaöltésekre, fércek fércegtek, 

szegőöltések szegték kedvemet. 

 

A harmadik expedíció vezetett sikerre. Megtaláltam Nej titkos varródobozát, cérnákkal, tűkkel. 

Kiválasztottam a legnagyobb lyukat és jó félóra alatt átgyömöszöltem rajta a cérnát. 

 

Sohasem értettem, hogy miért kellene megegyeznie a cérna színének a szövet szinével. Végre 

kihasználhattam a lehetőséget és szabadjára engedtem a fantáziámat. 

 

A többi már történelem. 12.00-kor megfogtam a nagy ember kezét. 12.10-kor elengedtem. 

 

További jó munkát kívánok. 
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-Nem vagyunk cukorból - hajtogatta magában József, miközben szelek szárnyán repült kerékpárján 

hazafelé. Na jó: szembeszelek. És araszolt. 

 

De legalább a zuhanyt megspórolta. Meg a bidét. 

 

- Lehet, hogy mégis kellene az a hátsó sárvédő? - morfondírozott. 
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Azt szokták mondani, hogy a pozícionálás a gyengeség jele. Az ilyen embernek szüksége van rá, hogy 

társaságban betegye magát egy pozícióba (bölcs/bohóc - mindegy), mert így rendelődik hozzá érték - 

így érzi magát értékesnek. Az erős ember erre nem szorul rá, mert tisztában van a saját abszolút 

értékével, és nem igényli, hogy a környezete biztosítson relativ értéket neki. 

 

Igen ám, de hogyan lesz erős az ember? Hogyan alakul ki önmagában a pontos kép magáról, a valós 

értékeiről? Úgy, hogy előtte sokszor foglalt el olyan pozíciót emberek (reál/virtual - mindegy) között, 

melyek erősítették az énképét. 

 

Tehát a pozícionálás csak a nem teljes kifejlettség jele - mindannyian eljátszuk valamikor, csak van, aki 

már nem igényli, túljutott rajta. És van, aki még öregkorában is bizonygatni akar.  

 



Klasszikus önerősítő eszközök a diplomák, papírok. Ez az egy szerepük van, de ez komoly. Emlékszem, 

mennyire értéktelennek tartottam először a diplomámat. 

Papír. Nem én vagyok. 

 

Aztán a nyáron stoppoltam a Balatonnál és Fűzfő mellett összehaverkodtam egy velem egykorú, szintén 

stoppos sráccal. 

- Te mi vagy? - kérdeztem. 

- Tanár - válaszolta. 

Az se rossz - feleltem - én meg mérnök. 

És csak este realizálódott, hogy ez a két lóbaszó suttyó, akik leginkább arra voltak képesek, hogy 

beverjenek közösen néhány sört, immár teljes jogú mérnökök, tanárok - és annak is tartják magukat. A 

társadalom hasznos tagjai. Urak. 

 

Számomra ez nagy megrázkódtatás volt. Egy kicsit felnőttem. 
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Egy gyerek nem csak gyerek: 

- Egy gyerek lehetőség arra, hogy életed elhibázott lépéseit egy másik életben kijavíthasd. 

- Mindemellett egy gyerek élete remek alkalom, hogy olyan hibalehetőségeket fedezz fel, melyekre még 

csak nem is gondoltál volna. No persze..., utólag. 

 

Végül egy idézet: 

 

MINDEN GYERMEKED ÁRTATLAN ÁLDOZATA MINDAZON TÉVEDÉSEKNEK, MELYEKBEN HISZEL. 

FRANK ZAPPA 
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Most olvastam a horvátországi topikban: 

 

SZIASZTOK! HORVÁTORSZÁGBAN UTAZNÁNK, TUDNÁTOK VALAMI JÓ NYŰZSGŐ HELYET AJÁNLANI? 

ELŐRE IS KÖSZÖNÖM. 

 

Fishtax: 

EGY HALPIAC KORA REGGEL. 

 

Tökéletes! Nekem is ez a kedvenc technikám: hülye kérdésre hülye válasz.  

 

Arányosan. 

 

Ez ügyben ajánlott olvasnivaló a Kapujanincs átjáró című zen-buddhista interjúk gyűjteménye. 

 

Egy átlagos koan modellje: 

Kezdő buddhista: - Mester, mi az az aludttej? 

Mester: (Cséphadaróval addig veri a tanítányt, amíg mozog.) 

 

Utána hosszas magyarázat egy szakértőtől, hogy miért volt hülye a kérdés.  

 



Remek olvasmány. 
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Azt írják, hogy eladják a Parádi Kristályt; elsősorban azért mert elsődleges piacuk dollárelszámolású és 

a huzamosan gyenge dollár kihúzta lábuk alól a talajt.  

Elég szomorú. 

 

Valamikor voltam ott egy nagyon hangulatos gyárlátogatáson. 

 

Hivatalosan vegyipari egyetemre jártam, de az utolsó két évben már ilyen rejtőzködő... nemistudommik 

voltunk. A csoportunk fő tantárgya egyfajta elvont matematika volt (modellezés), emellett rengeteg 

konkrét matekot kaptunk: a tesi és a nyelv mellett csak matematikai tantárgyaink voltak. És persze 

mindehhez meglehetős informatikai (főleg szoftveres) képzés is járult, mert bizonyos matematikai 

dolgokat csak ezen keresztül lehetett megérteni. (Egy évvel később ebből a részlegből vált ki az 

informatika intézet.) 

 

Nos, ez nem zavarta az iskolát, hogy beszervezzen a csoportunknak egy parádi gyárlátogatást. 

 

Jókedvű társaságunkat egy nagybajszos atyafi fogadta az ajtóban. Figyelmeztetőleg intett, megvárta, 

míg csend lett, megpödörte a bajszát, majd büszkén közölte, hogy: 

-Úgy nézzenek rá erre a gyárra fiatalemberek, hogy itt egyetlen számítógép sincs!‘ 

 

Aztán nem értette a hirtelen kitörő derültséget. 
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Egyik kedvenc topikomon került elő mostanában a ‘biztosítás - etika’ toposz.  

 

Szerencsés embernek mondhatom magam: fiatalon és olcsón megkaptam a szükséges leckét. 

 

Alsós általános iskolás voltam, hétvégén unokatesómnál játszottunk a homokozóban. Nekem a bal 

kezem mutatóujja beszorult egy műanyag tankon  lévő résbe, és csak hosszas kinlódások után tudtam 

kirángatni. A körmöm rendesen beszakadt és másnapra el is fertőződött. Hétfőn elvittek orvoshoz, aki 

szerint le kellett műteni a körmöt. Szüleim végig azzal vigasztaltak, hogy visszanő simán és egyébként 

is, van tanuló balesetbiztosításom. Kikeresték, erre a balesetre 200 forint kártérítés járt; megigérték, hogy 

ez teljesen az enyém lesz. Mondanom sem kell, egyből abbahagytam a szipogást.  

200 forint hatalmas összeg volt akkoriban. Apám olyan 1500 forintot hozott haza havonta. A fagyi 50 

fillér volt. Egy matchbox - minden gyerek vágyálma - 26 forint. 

 

Még el sem múlt az érzéstelenítés hatása, de már ott álltunk sorban a biztosító ablakánál. Az ügyintéző 

átvette a papírokat, átolvasta, majd megkért, hogy valami papírt írjak alá. Megtettem, erre diadalittasan 

felkiáltott, hogy ez a gyerek tud írni! 

- Naná, hogy tud írni - mondták indignáltan a szüleim - nem fogyatékos.  

 

Erre ingerült szóváltás alakult ki és az lett a vége, hogy kártérítés helyett a biztosító bizonyos 

lóalkatrészt ajánlott fel a szüleimnek - természetesen a megfelelő tárolórekeszbe illesztve - ugyanis 

értelmezésük szerint nekem csak akkor járt volna a kártérítés, ha a jobb kezemen sérültem volna meg 

és a baleset miatt ideiglenesen elvesztem az íráskészségem. Természetesen szüleim felajánlották a 



lóalkatrész visszaszolgáltatását. De ez volt a maximum, amit ki tudtak harcolni. Nyilván nem pereltek. 

Én kaptam egy fagyit és megfogadtam, hogy ha nagy leszek, akkor biztosítókat fogok robbantgatni.  

(Nem kicsit pikáns, hogy ma ugyanez a biztosító az egyik ügyfelünk. Az élet tele van furcsa 

kanyarokkal, az ember pedig egy opportunista disznó.) 

 

Aztán volt egy másik kalandom. 1994-ben öcsémékkel négyesben Olaszországba mentünk nyaralni. 

Sikerült elkunyerálnom a cégtől a videókamerát.  

 

Hogyan lehetett egy vidéki csóró önkormányzati távfűtő vállalatnak 94-ben videókamerája? Úgy, hogy 

a kéményseprők kisírták, hogy ne kelljen minden hülye kéménybe bemászniuk, legyen elég, ha 

belógatnak egy kamerát. Megkapták. Nekem meg annyiszor dugjanak répát a seggembe, ahány szem 

korom pergett arra a kamerára a dzsuvás kéményekben. 

 

No mindegy, a kamera olyan 150e forintba került, ez nekem öthavi fizetésem volt akkoriban. Nyilván 

kötni akartam rá biztosítást. Az összes biztosító röhögve zavart el, mondván, hogy nekik ez nem biznisz. 

Arra meg senki nem kötelezheti őket, hogy rossz üzletet kössenek. 

 

Na, én ekkor világosodtam meg. 

Itt vannak a biztosítókkal kapcsolatos ökölszabályok: 

- Ha megkeresel egy biztosítót egy ajánlattal és az vonakodik elfogadni, végül hosszas gondolkodás 

után mégis elfogadja - ez valószínűleg korrekt üzlet lesz. 

- Ha megkeresel egy biztosítót egy ajánlattal és azok szemmel láthatóan nem akarják elfogadni, akkor 

érdemes erőszakoskodni - esetleg más biztosítókkal is - mert ez valószínűleg számodra lesz kedvezőbb 

üzlet. 

- Ha téged keres meg egy biztosító egy akármilyen ajánlattal, udvarias mosollyal ajánlj föl nekik egy 

bizonyos lóalkatrészt. A biztosítóknál komoly matematikusok dolgoznak komoly apparátusokkal. Ha 

kiszámolták, hogy téged meg kell keresni, az egész pontosan azt jelenti, hogy te abba a körbe tartozol, 

amelyiknél statisztikailag nagyobb eséllyel nem következik be a káresemény. Ennek akár örülhetsz is. 

De biztosítást ne köss, mert jó eséllyel te jössz ki rosszul belőle. 
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Csurkának van egy remek novellája. (Nemfújol: Csurka az átkosban igen jó író volt). Arról szól, hogy a 

főhős hosszú távollét után érkezik meg Magyarországra és már a repülőgépen eltervezi, milyen 

nagyszerű napja lesz Budapesten. Milyen régen látott helyeket fog felkeresni, milyen kajákat fog enni 

régi kedvenc éttermeiben, merre fog csavarogni és végül melyik régi barátnőjével fogja tölteni az estét. 

De már a repülőtéren történik egy apró gikszer és azzal, hogy kizökkent a ritmusból, de mindenképpen 

tartani akarta magát az elképzeléséhez, sikerült minden eltervezett programot félrevinnie, méghozzá 

egyre halmozottabban - végül este már a kövér és büdös takarítónőt dugta meg. 

 

Na, így vagyok én is ezzel a héttel. Először az időjárás bizonytalanított el. Sebaj, EFOTT helyett majd 

kerékpározok nagyokat. Ez ment is két napig, aztán a gyomrom intézte el, hogy ne nagyon akarjak 

sportolni. Egy nap pihenés után ma gondoltam úgy, hogy mégis lebiciklizek a Velencei-tóhoz, de mire 

összekészülődtem, beborult és olyan viharos szél fogadott az utcán, hogy dühösen visszatoltam a 

bringát a tárolóba. 

Nem sokat dobott a kedvemen, hogy két napja nem tudok normális kaját rendelni. Tegnap egy "Levintől 

lopott sajtkrém, pirítóssal, friss zöldségekkel" fantázianevű csodát rendeltem. Kóstolás után derült ki, 

hogy rokfortalapú volt, amelytől én helyből hányok. Ha a fantázianév helyett esetleg megemlítették 

volna ezt az apróságot... Ettem helyette egy májkrémet, de megszívtam, mert megint beindult éjszaka a 

gyomrom. Ma tzatziki salátát rendeltem: joghurt, uborka, pirítóskenyér -kifejezetten ajánlott kaják. Az 



a kevés fokhagyma meg belefér. Megkóstoltam - és tettem is félre Nejnek. Az a vadbarom szakács 

agyonborsozta. Attól az egy kanálnyi kóstolótól még mindig ég a gyomrom. 

 

Szóval eljutottam oda, hogy egészségi okokból nem merek kimozdulni itthonról, az elszalasztott hét 

miatt meg annyira vacak a kedvem, hogy nem akaródzik még rajzolgatni sem. Az lesz a vége, hogy 

nekiállok tanulni - így legalább előre tudom hozni a vizsgámat és nyerek augusztusban egy hétvégét, 

melyet együtt tölthetünk tóparti sátorban a családdal. 

 

Otthon, szabadság alatt szakmai vizsgára tanulni - na, ez lett az én kövér és büdös takarítónőm. 
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Van egy kifejezés, hogy "fájó gondolatok". Tudjuk, persze, hogy ez költői kép. Egy gondolat maximum 

kellemetlen lehet, elszomorodhat tőle azember, de fizikailag nem tud fájni. 

 

Nekem sikerült ezt is összehoznom. 

 

Tudni kell, hogy nagyon ellenséges agyam van. Ahol tud, ellenem tevékenykedik. Nem, nem vagyok 

skizofrén; ez csak a normális test és lélek ellentét... nekem meg igen gonosz lelkem van. 

 

Ma például egész nap kedvenc ételeim képeit vetítette elém: hagymás sült hús, akármilyen rántott étel, 

hagymás rostélyos, lecsós resztelt máj... soroljam? Két éve nem ettem egyiket sem, a krumplipapi meg 

nemigen tudta ellensúlyozni a hiányt. Pavlov óta tudjuk, hogy bizonyos dolgok látványa - akár 

tényleges, akár virtuális - beindít élettani folyamatokat. A kaják képe például a nyáladzást és a 

gyomorsavtermelést. Miközben az egész diétámnak az a célja, hogy minimumon tartsam a savszintet, 

hagy hegedjen már be az a fekély. Na, ezek a gondolatok tényleg fájtak. Kénytelen voltam a gondolat 

ellen gyógyszert használni, miközben agyam hihetetlen intenzitással pörgette az újabb és újabb képeket. 

 

Ez valahol olyan játék, mint amikor az ember elhatározza, hogy nem gondol a rózsaszín elefántra. De 

ugye, amikor elhatározta, akkor már rágondolt... 

 

Hasonló szemétség volt magamtól, amikor tavaly gyomortükrözésen voltam. Mielőtt ledugták volna a 

csövet a torkomon, figyelmeztettek, hogy vagy egyáltalán ne nyálazzak, de ha már kell, akkor 

semmiképpen se nyeljem le. Karikatúrákon szocializálódott agyam egyből elképzelte, hogy mekkora 

szenyó lenne az asszisztens, ha a háttérben elkezdene citromot nyalogatni. Csakhogy a 

nyálképződéshez tulajdonképpen elég volt csak elképzelni is a citromot... kis híján megfulladtam. 
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Van ilyen. Teljesen hasonló a látens ellenőrhöz. 

 

Egyetemistaként a következő stratégiát alkalmaztam a tömegközlekedésben: jegyet,bérletet nem 

váltottam; de ellenőr elől sem futottam. Egyszerűen kiszámoltam, hogy évi 3-4 büntetés mellett még 

megéri nem venni jegyet - és ennél nem is volt soha több. (Hja, kérem, mire jó a "Valószínűségszámítás 

és Statisztika" tantárgy.) 

Itt figyeltem fel a látens ellenőrre. Üldögél a pasi/libus a széken, meredten bámulja a panorámát. A 

velem utazó személynek feltűnik, hogy nem lyukasztok jegyet és mivel nem vagyok egy hosszútávú 

beruházós típus (bérlet), elkezd poénkodni, hogy "nocsak, nocsak, potyázunk?". Ekkor már nincs jó 



válasz: akár azt mondom, hogy "igen, na és?", akár elkezdem elmagyarázni a szisztémát, tuti, hogy az 

addig békésen üldögélő pasi/libus kaján vigyorral elő fogja szedni a karszalagot. Na, ő a látens ellenőr. 

 

A látens defekttel meg ma kötöttem szorosabb ismeretséget. Tekertem hazafelé, amikor feltűnt, hogy 

mintha puhább lenne a hátsó kerék. Nem nagyon, de azért bakkanókban már zavart. Becsűrtem az első 

benzinkúthoz. Ez egy rossz emlékű kút, itt tanultam meg korábban, hogy kompresszorral nem szabad 

külső nélküli belsőt felfújni, mert hatalmasat képes durranni. Akkor ment is a telefon Nejnek: "gyere 

babám, vigyél haza!". 

Most nem aggódtam, mert csak pumpálni kellett egy kicsit a gumiba, rutinfeladat. Elsőre nem ment 

bele semmi. Velem nem szórakozol, rányomtam jól a levegőcsövet. Erre csak annyit tudott válaszolni a 

kerék, hogy "pukk" - de ezzel a rövid válasszal is ő nyert. A szeleptű teljesen beesett, én meg 

pumpálhattam, ahogy akartam. Első tippem az volt, hogy beszakadhatott a szeleptű valahogy - ezt 

alátámasztotta, hogy kibontottam a szelep környékét és a belső épp volt. 

 

Megint ment a telefon Nejnek, csakhogy most kiderült, hogy még mindig vidéken tárgyal, a kocsi persze 

nála. Mindketten sorba telefonáltuk a barátokat, rokonokat és üzletfeleket, de mindenkinek mozijegye 

volt. Nem volt más hátra, leszúrtam a ‘Save the whales’ táblát a fűbe a benzinkút mellett és 

vadkempingezni kezdtem - vártam, ki ér ide hamarabb: Nej, vagy a tévéhíradó. 

Nej nyert, de azért az nem lehetett akármilyen szituáció, amikor bejelentette a tárgyalópartnereknek, 

hogy ‘my husband has got a bike puncture, I have to go’. Becsületére legyen mondva, nem váratott meg, 

jó egy óra múlva már ott volt. 

 

Fél nyolc körül értünk ki a kerékpárjavító szakemberhez (Ah, Bycicle Repair Man!) Sokadik csengetésre 

mászott ki a bácsika. Elmondtam a bajomat, majd felvetettem, hogy esetleg meg-e lehetne-e most rögtön 

csinálni: nem nagy ügy, új belső kell bele és kész. És az öreg nekiállt. Szétkapta a kereket és alaposan 

szemügyre vette a külsőt, majd elégedetten kiszedett belőle egy fémszilánkot. Ennyit a meghibásodott 

szelepről. Mint kiderült, a szelepnek eleve olyan a technikai kialakítása, hogy gyk. képtelenség, hogy 

egy szeleptű beszakadjon. Itt az történt, hogy beleállt egy nagyon pici fémszilánk a külsőbe. Amíg nem 

irritáltam nagyon, addig úgy elvoltak. Aztán amikor nekiálltam jó keményre felfújni a belsőt, a 

fémszilánk egy ideig tűrte, aztán megadóan kilyukasztotta a gumit - a látens defekt aktivizálódott. Ha 

teljesen kikaptam volna a belsőt, akkor magam is megtalálhattam volna a lyukat. 

 

Hát, így. De alapvetően nincs rossz kedvem: szeretem az ilyen lelkes bácsikákat. Beesik hozzá valaki 

este nyolc körül, hogy most, sürgősen kellene valamit megjavítani. És nem csak megjavítja, hanem "szar 

munkát nem adunk ki" felkiáltással húsz percig centírozza a kereket, mert valahol mintha ütne egy 

kicsit. Végül sokadszori szétszedés után kicserélte a felni belsejét védő műanyagot egy olyanra, amelyik 

nem mászik fel a felni oldalára - és rögtön sima lett a futás. Az már csak ráadás volt, hogy összerakás 

után befújta teflonnal a mozgó részeket, hogy könnyebben járjanak. 

Öröm volt újra kézbevenni a bringát. Megkérdeztem, mennyivel tartozom. Azt mondta, egy ezressel. 

Na most csak az új belső, és az új felnivédő műanyag együttes ára nagyjából ide szórhatott - és akkor 

ott volt még a munka. 

Végül adtam háromezret és még én éreztem magam zavarban.  

 

(Remélem, nem szivárog ki, hogy én rontom el az Öreget - nem szeretném, ha holnaptól a külvárosi 

bringások halálra keresnének, hogy felnyomtam az árfolyamot.) 
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Ma reggel egy kedves kerékpárostársam leszorított a fűbe - nemes egyszerűséggel nem nézett fel, csak 

tekert, tekert velem szemben. 

- Ez rossz cső volt - morogtam magamban. De aztán eszembe jutott a kifejezés megszületése és ismét 

vigyor ült az arcomra. 

 

Negyedéves egyetemistaként, év vége felé a fiúszobánk testületileg összejött a szomszédos 

lányszobával. (Páronként - mielőtt bárkinek túlságosan beindulna a fantáziája.) 

 

Beköszöntött a nyár és újra jött az ősz. A lányok valamilyen beköltözés-segítő intézők (KIB, Kollégiumi 

Intéző Bizottság) voltak, már egy héttel korábban megérkeztek. Ők tudták meg először, hogy az a 

szerencsés helyzet állt elő, hogy csak hárman kerültek egy szobába - tehát ha az egyik lány átköltözik a 

fiúszobába a barátjához, akkor két fiú át tud költözni a lányszobába a barátnőihez. És még a negyedik 

fiú barátnőjének is lesz helye a fiúszobában. 

 

Előállt két nászutas lakosztály. 

 

Az elképzelést tettek követték. Nem kérdeztek meg senkit, hogy mivel szándékozunk tölteni az 

éjszakáinkat - eldöntötték előre. Amikor a cimborámmal megérkeztünk, az eredeti szobánkban már 

vigyorgó párok integettek, hogy hessinnen. 

- Barátom, minket itt csőbe húztak - állapította meg a cimborám. 

- Várjál, lehet, hogy ez nem is olyan rossz cső - jegyeztem meg elgondolkodva. 

 

Mindketten erősen vizuális típusok lévén, egyszerre tört ki belőlünk a röhögés. 

 

Innen származik a szólásferdítés: ha megszivattak, még nem biztos, hogy rosszul jártál - lehet jó cső is, 

amelybe belehúztak. 
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- Minél összetettebb az agyunk, annál bonyolultabb misztériumokban látjuk a világot. 

- Azért jó megmászni a hatalmas csúcsokat, mert utána a kisebb dombok kiegyenesednek. 

- A hülyék hülyék ahhoz, hogy belássák, hogy hülyék - ezért irányítják ők a világot. 
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- Kész az ebéded! - kiáltott ki a konyhából Gabriella. 

- Jövök már - csoszogott ki József. 

- Remekül néznek ki - vette szemügyre a híg krumplipürét és a beletottyantott három darab főtt tojást. 

- Bizony - vigyorgott Gabriella, mintha valami nagy dicséretet kapott volna. 

- Különösen a színek kavalkádja kelt mély benyomást - folytatta az elemzést József - mely felerősíti az 

étel állaga által keltett hangulatot. 

- Ha gondolod, legközelebb megszínezhetem a pürét pirosra, a tojást meg kékre - próbálkozott 

Gabriella. 



- Ne essünk túlzásokba - javasolta József, miközben Delikát ételízesítővel próbálta meg felvidítani a 

látványt. Nem sok sikerrel. 

- Tudod, melyik a leghangulatosabb része? - kérdezte meg Gabriellát. 

- Az a plutty hang, amikor a mosogatónál állva a frissen pucolt főtt tojásokat beledobod a 

krumplipürébe - válaszolta meg magának. 

- Ezt most megcsináltam helyetted - vigasztalta Gabriella. 

- Aha. Na, tegyük még gusztusosabbá a látványt - mormogta József és ráborított egy nagy adag 

savanyúkáposztát. 

... 

- Köszönöm szépen az ebédet - tette le kicsivel később az evőeszközöket József - te igazán kihoztad a 

lehetőségekben rejlő maximumot. Nem rajtad múlott. 

 

Kifelé menet még vetett egy bánatos pillantást a hatalmas sült csirkés tálra. 

- Egyszer még találkozunk - gondolta dacosan - és akkor valamelyikünknek vége lesz. 
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Délután pihenésképp körbe kapcsolgattam a tévén és megragadtam az Eurosporton. A Benelux 

Nagydíjat mutatták és a riporter teljes extázisban közvetített. Mindez azért volt némileg meglepő, mert 

a képen vagy 300 kerékpáros ácsorgott tanácstalanul egy kukoricaföld szélén. Időnként bevágtak 3 

versenyzőt, akik tekertek, mint állat, de a többiek csak szolidan piknikeztek; iszogattak, meg-

megkínálgatták egymást, beszélgettek. Néhány sunyi az árokparton furakodott előre, lökdösődve. 

A riporter nagyon nem értette a dolgot - ebből következően én sem. Egészen addig, amíg az RSS 

olvasómba be nem esett a magyarázat. 

 

Tehát. Az történt, hogy a vezető hármas jó 7 perccel meglépett. Az összes többi versenyző egy bolyba 

tömörülve nyomult utánuk - egészen addig, amíg a komplett boly el nem tévedt. Így kötöttek ki a 

kukoricásban. A versenyrendezőség helikopterrel találta meg a versenyzőket és egy motoros vezette ki 

őket a helyes útra. 

Igenám, de közben az élboly jó tizenöt percre húzott el és visszautasítottak minden megállásra 

vonatkozó indítványt. Jogosan, hiszen nem ők tévedtek el. Végül intenzív mutogatással közölték velük, 

hogy amennyiben nem állnak meg, akkor ki lesznek zárva.  

 

Így hát dühösen pihentek nyolc percet. 
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A történelem az élet tanítómestere - szokták mondogatni. 

De nem ezen a vidéken; Közép-Európa történelemkönyvei leginkább harsány röhögésre kényszerítik 

az olvasót - különösen, ha a szerencsétlen összehasonlítja a szomszédos népek könyveit. 

 

Rögtön itt egy érdekesség, horvát forrásból: 

 

1848. - JOSIP JELAČIĆ BÁN MEGVÉDTE HORVÁTORSZÁGOT A MAGYAR MEGSZÁLLÁS KÍSÉRLETÉBŐL ÉS 

EGYESÍTETTE AZ ÖSSZES HORVÁT TARTOMÁNYT 

 

Hát ez az. Olyan buzgón védte, hogy egészen Pákozdig elvitte a lendület. Utána meg Bécsig. 
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Olivér. 

 

Húsz éve ismertem.Bár nem álltunk nagyon közel egymáshoz, de voltak közös barátaink és közös 

őrültjeink is. (Mondjuk őrültség terén mi sem panaszkodhattunk.) Sok mindent tudtunk egymásról és 

nagyokat vigyorogva köszöngettünk, ha összefutottunk valahol. Interneten, emailben hülyéskedtünk 

egymással leginkább. 

 

Most júliusban Érsekújváron volt meg az esély, hogy sör mellett végre átbeszélgessük az éjszakát. De 

túl hangos volt a zene, túl nagy volt a mozgás - elmaradt.  

 

Sebaj, gondoltam, majd jövőre. 

 

Aztán... nincs jövőre.  

 

Újsághír: 

 

HALÁLOS BALESETET SZENVEDETT AZ A 43 ÉVES FÉRFI, AKI HÉTFŐN HAJNALBAN, MÉG A SÖTÉTBEN 

VESZPRÉM HATÁRÁBAN A 8-AS FŐÚTON GYALOGOLT. A SÖTÉT RUHÁBAN, ÉS A FORGALMI SÁV KÖZEPÉN 

KÖZLEKEDŐ GYALOGOST MÁR FÉKTÁVOLSÁGON BELÜL ÉSZLELTE A MEGYESZÉKHELY IRÁNYÁBA HALADÓ 

AUTÓS, ÉS SUZUKI ALTO-JÁVAL ELGÁZOLTA. A GYALOGOS A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.  

 

Tudom, ilyenkor az ember hajlamos a nagy szavak kimondására, de én nem érzek semmi túlzót a 

megállapításban: a világ legjóindulatúbb embere volt. 
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Azért történtek vidám dolgok is. Hétvégén elkerekeztünk fiammal az Omszki-tóhoz. Először azt hittük, 

hogy gyalogos kerülgetésben a csúcs a budai rakpart lesz, de a Sziget túlszárnyalt minden várakozást - 

még úgy is, hogy a rakpartot egy hosszú részen lezárták. 

 

De azért jó volt. Mozogtunk egyet, csalingáztunk a Római-parton, ettünk, ittunk... és még a szokásos 

defektet is begyűjtöttem. 

 

A legszebb az, hogy ez volt az első út, amelyikre elvittem friss szerzeményemet, egy méregdrága 

teleszkópos zsebpumpát. És milyen jól tettem. A civilizációtól távol kaptam a defektet, így pumpa 

nélkül hívhattam volna megint Nejt, hogy "Irén, köllesz!". Most viszont népicsűrdöngölős tánclépések 

közepette (annyi volt a szúnyog a parton, mintha fizettek volna nekik) rutinosan megszereltem a bringát 

és már hasítottunk is. 

 

Ma gondolkodtam el ezen a pumpán. Esők miatt a hétvége óta ma tudtam először két keréken menni. 

Indulás előtt filóztam, hogy vigyem-e magammal Lakinger Bélát? Aztán "elfér ez" felkiáltással 

bedobtam. És mit ád az ég, ismét defektet kaptam, csak most az első keréknél. 

 

Gyanús. Most vagy én vagyok piszok mázlista, mert pont mindig volt nálam pumpa, amikor defektet 

kaptam, vagy sikerült megvennem a Defektisten Pumpát, akit hívei rendszeresen körülrajonganak. 
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- Nem fogom megcsinálni - közölte a kövér - pereljetek be. 

- Szomorú vagyok - sajnálkozott a fehér inges. 

- Jozsa, mit szólsz ehhez? - kiáltott ki a folyosóra. 

- Szema nem örülni fog - morogta a folyosóról beballagó kétajtós szekrény. 

- Kicsoda? - pislogott a kövér. 

- A főnök. Tudja mi vagyunk vállalkozás. Vannak barátaink és mi segíteni nekik, ha baj van. Barátkozás 

lenni szép dolog. 

- Most fenyegettek? - fordult a kövér ingerülten a fehér ingeshez. 

- Szó sincs róla. Csak jelezzük, hogy törvényes eszközök segítségével meg fogunk próbálni rávenni arra, 

hogy megtedd, amit szerződésben is vállaltál. 

- Törvényes? - vidult fel a kövér. 

-Természetesen. Szema maximálisan kényes a törvényességre. Még soha nem találtak ellene 

bizonyítékot - ereszt el egy negyvenkét fogas vigyort a fehér inges. 
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Már régóta próbálom elképzelni, milyen lehetett az a pillanat, amikor befagyasztották a családneveket. 

Amikor azt mondták a szabónak, hogy mostantól Szabó leszel. Amikor azt mondták a Debrecenből 

érkezett jöttmentnek, hogy mostantól Debreceni leszel. 

Tudom, ez nem egy pillanat alatt történt - de ettől még érdekesebb a dolog. Azt el tudom képzelni, hogy 

valaki áttelepült Egerből Debrecenbe, és onnantól ő lett ez egri Józsi - még akkor is, ha Egerben ő volt a 

kovács Józsi. Valószínűleg a fia már hallgathatott az 'egri Józsi fia, Jani' névre - mely nevet rövidíthették 

egri Janinak. De ha ő is kovács lett, meg az ő fia is, akkor esetleg az 'egri kovács Jani' névből le is 

lekophatott az egri előtag, és az unokája már lehetett kovács Peti. Bár kérdés, hogy mi történhetett, ha 

mondjuk a kovács-fiú-kovács fiának István fia váratlanul vadászattal kezdett foglalkozni? 

Megszokásból maradt kovács Pista, vagy innentől vadász Pista lett belőle? 

Ez egy szép, dinamikus folyamat - de egyszer, valamikor megmerevedett. Aki bújt, aki nem - az lett a 

családneve, mely nevet éppen birtokolt. 

Hogyan történhetett? Ki vigyázott rá, hogy onnantól Egri József fia kötelezően Egri Jani legyen, nem 

pedig Kovács Jani? 

És elnézve a sokszor bizarr angol neveket ('lándzsát ráz'), ott még érdekesebb lehetett a folyamat. 
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A Wekerle telep két egyirányú úttal csatlakozik a Határ úti csomópontba torkoló Ady Endre úthoz. Az 

egyik szűk úton be lehet menni a telepre, a durván száz méterre lévő másikon meg ki. 

Ma reggel egy BMW szeretett volna befordulni a kifelé egyirányú útra, de szembetalálta magát a 

helyijáratú busszal. Gondolom, csak ez akadályozta meg a behajtásban az öntörvényű sofőrt, aki ezután 

bátran visszafarolt az Ady Endre útra és nekiállt visszatolatni a behajtóútig. Mindezt egy négysávos, 

villamossínekkel súlyosbított úton. Persze a következő lámpaeresztés elkapta, de nem jött zavarba: leállt 

a külsősávban és kivágta az elakadásjelzőjét. Amikor kikerülte a lámpa gerjesztette hullám, folytatta a 

tolatást, majd bekanyarodott a behajtóágon és rögtön le is parkolt a szűk utcában. Öt méterre a megállni 

tilos tábla mögött. 

Nna, az ilyentől venném el egy életre a jogosítványt. Még kecskét se... 
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Ma megtudtam, hogy a két legkedvesebb Sex Pistols nótámat tulajdonképpen a Boomtown Rats játssza. 

Utoljára kb. tíz évvel ezelőtt ért hasonló sokk, amikor megtudtam, hogy nem Rick Wakeman írta a 

Rhapsody in Blue-t. 
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Kerekeztem hazafelé és beleszaladtam az Újpest-Angyalföld határán lévő sorompóba. Ez trükkös dolog, 

mert ilyenkor általában két vonat is szokott jönni. Óvatosan bekukucskáltam, balra néztem... és az egyik 

vonat visszakukucskált rám. Ő ugyanis a sínen várakozott. Mindannyian a jobboldali vonatot vártuk, 



de az meg még csak most érkezett be az állomásra- meg kellett várnunk, amíg az utasok le- és 

fölszállnak. 

- Hülye vasutasok - morogtam magamban. De aztán nem győztem visszaszívni a gondolatot... még a 

végén a gyerek fülébe jut és oda a tekintélyem. 

 

Eszméletlen, mennyire komolyan veszi. Amikor egy kis szabadideje van, egyből jelentkezik kisegítő 

szolgálatra. 

 

Nemrég sétáltunk és mindenféléről beszélgettünk. Lelkendezve mondta, hogy a napokban tudta meg, 

hogy az iskolája olyan jó, hogy onnan sok gyereket vesznek fel külföldi egyetemekre. 

- Igen, igen - bátorítgattam - a magam részéről én sem bánnám, ha külföldön folytatnád. 

- De abban mi a jó? 

- A világ legjobb egyetemei közül válogathatsz. Csak éppen addig el kell döntened, hogy mi érdekel 

igazán. 

- Engem csak a vasút - horgasztotta le a fejét. 

A szomorúságnak megvolt az előzménye. Egy korábbi beszélgetésen már éreztettem vele, hogy ha 

Magyarországon akar vasutas lenni, az ellen kézzel-lábbal berzenkedni fogok. Hiába magyarázta 

lelkesen, hogy mekkora élmény állítgatni a váltókat és érezni, hogy az a böszme szerelvény arra megy, 

amerre szeretnék. (Vagy nem.) 

 

Pedig ez nem kis dolog, én is belátom, ha belehelyezkedek a koordinátarendszerébe. Emlékszem, 

nagyjából ebben az időszakban nekem az töltötte ki a világképemet, hogy szelepeket tekergettem 

vegyiüzemekben és élveztem azt, hogy a csövek bonyolult dzsungelében, a vegyipari készülékek 

rengetegében minden anyag a megfelelő állapotban jut a megfelelő helyre. (Vagy nem.) Akkor úgy 

képzeltem el a jövőmet,hogy felnőtt koromban egyre bonyolultabb rendszerek szelepeit fogom 

tekergetni - hasonlóan, ahogy fiam is egyre nagyobb pályaudvarokat képzel maga elé. 

Aztán megjelent az életemben az informatika és elgázolta a vegyészetet. Sok-sok évnek kellett eltelnie, 

hogy egy szabályozástechnika előadáson ráébredjek, tulajdonképpen nem sok minden változott. Az 

informatikában, a vegyészetben és egyáltalán minden területen ugyanaz a lényeg - mindig meg kell 

találni a megfelelő szelepeket és mindig a megfelelő erővel kell tekerni rajtuk. Ha főnökként azt 

szeretném, hogy Jenő csináljon meg valamit, akkor tekerek egy finomat motivációja tolózárján és már 

teszi is. Ha programozóként ki akarok gyújtani egy képpontot a monitoron, a megfelelő regiszterekbe 

berakom a megfelelő értékeket (megtekerem a szelepeket, meghúzom a kallantyúkat)  és máris 

megfelelő színben virít a pötty. 

Nekem ez beépült a világnézetembe - így tudtam összehangolni gyerekkori naív elképzelésemet a 

később megnyíló bonyolult világgal és annak kezelésével. 

 

Azért kíváncsi vagyok, a gyerek mit szintetizál majd össze magának a váltó alapú gondolkodásával. 
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Van egy hosszú szakasz a kerékpárutamon (Vezér út, Rákospatak út), ahol egy alacsony forgalmú 

szervízútszerűségen kell nyomulni. A helyzet csalóka, ugyanis ezt az utat elég sok nagyforgalmú út 

metszi és a kereszteződések nagy része jobbkezes. Én már tudom ezt és bár nyomhatnám ész nélkül, de 

ehelyett óvatosan megyek. 

 

Ma egy mamóka tepert előttem ezen a szakaszon. Szemmel láthatóan nem érdekelte, hogy jobbkezes 

sarkokon száguldott keresztül. Szerintem még fütyürészett is. Megelőzni nem bírtam, én ugyanis 

mindegyik sarkon kifogtam egy autót, amelyiknek meg kellett adnom az elsőbbséget -miközben a 

mamóka tudatlanul hasított el az autók előtt. 



 

Egyből kiújult a régi mamóka komplexusom.  

 

Még nem meséltem róla, de valamikor professzionális bridzsversenyző voltam. A professzionális jelző 

jelen esetben azt jelenti, hogy egy vidéki bridzsklub szineiben rendszeresen eljártam pénzdíjas 

versenyekre. Én képviseltem azt a réteget, amelyiknek nevezési díjából fizették ki a végén a 

helyezéseket elérőket. Néhány kivételtől eltekintve rendszerint a középmezőnyben végeztünk; mely 

eredménnyel én meglehetősen elégedett voltam, hiszen tkp a magyar élmezőny is ott nyomult a 

placcon. 

 

Nos ebben a körben én csak két ellenféltől féltem: a mamókáktól és Szélescsabától. Mindkettő megér 

egy misét. 

 

Csaba - aki még mindig aktív - nem a legjobb játékos. Ott van az első tízben, de azért vannak nála jobbak. 

Viszont félelmetesek kevésbé. Képzeljetek el egy Bud Spencer méretű fazont, bőszen burjánzó szakállal, 

mélyen ülő gonosz szemekkel. Legalábbis parti közben. Lehet, hogy civilben a legrendesebb muksó a 

világon, de az asztalnál soha nem tudtam túljárni az eszén. Vagy belelátott a fejembe vagy teljesen egy 

srófra járt az agyunk; de mindig azt éreztem, hogy látja a lapomat, látja az agyamat és az utolsó 

pillanatig engedi, hogy azt higgyem, én irányítom a játékot - aztán norvég félistenhez méltóan a végén 

mindig előszedte a harci bárdot és széttrancsírozott. A nagyok rendszerint elkövették azt a hibát, hogy 

‘pihentek’ egyet az ismeretlenekkel szemben - emlékszem, hányszor sikerült harapós fiatalként 

megszívatnunk Dumbovichékat - Csaba sohasem vétett ilyen hibát. Nagy mumusom volt. 

 

Másik rossz szellemem, aki ellen képtelen voltam normálisan játszani, a mamókaklub volt. 

 

Leültek az asztalhoz. 

- Jól ülsz, drágám? 

- Jól, aranyom. 

- Most mit szólsz, mit mondott a Hetti? 

- Ne is mondd. 

 

Rendszerint valami egzotikus licitrendszert játszottak. Általában csak egy jó találkozási alkalomnak 

tartották a versenyeket, ahol jó társaságban elkártyázgatnak. És teljesen kiszámíthatatlanok voltak. 

Hatvan éves rutinjuk sok nehéz helyzeten segítette át őket, de a legtöbbször úgy navigáltak át ezeken a 

helyzeteken, hogy észre sem vették a komplikációkat. Ha biztonsági játékkal teljesítettem a felvételt, 

tuti, hogy valamelyik másik asztalnál egy mamóka szórakozottan megadott minden impasszt és plusz 

kettővel tokolt. De a legrosszabb az volt, hogy akárhányszor megpróbáltam lebecsülni őket, mindig 

megszívattak. Egyszerűen nem tudtam ellenük jól dönteni. A statisztika röhögve fordult ki magából, 

ha mamókákkal ültünk egy asztalhoz. 

 

Csak e két típustól féltem. Pedig ezer dologtól retteghettem volna. Különösen kezdőként kaptuk 

nagykanállal a frusztrációkat - mégis csak vigyorogtunk rajtuk.  

 

Az első versenyem egy teljesen házias összejövetel volt a két szomszédvár (Veszprém, Fehérvár) klubjai 

között. Kávé, teasütemény, bridzs - semmi különös. Másodikra rögtön beleugrottunk a sűrűbe: 

Keszthely, Helikon Kupa. Nemzetközi verseny, ahol a teljes magyar élmezőny mellett ott nyaralt a fél 

osztrák élmezőny is. És akkoriban az osztrákok pár nagyságrenddel jobbak voltak, mint a magyarok. 

Ráadásul az első fordulóban kifogtunk egy nálunk is gyengébb csapatot, akiket nagyon elpicsáztunk. 

(25:0). Csapatversenyen minden forduló után értékelnek és a pillanatnyi helyezés szerint ültetik le a 

csapatokat a következő fordulóban. Mi ezzel a nagy győzelemmel hirtelen felugrottunk a főasztalra, 



ahol az egyik sztár osztrák csapat várta, hogy kicsontozzon minket. A várható nyelvi komplikációk 

mellett a balhé rögtön ott kezdődött, hogy az asztalokon licitgépek figyeltek. 

 

Eddig húztam, de most már kénytelen vagyok pár szót szólni magáról a játékról. 

 

Tehát. Az 52 lapos paklit egyenletesen osztják ki négy játékosnak. A szembenülők alkotnak egy párt. A 

cél a 13 ütésből minél többet betakarítani. Persze, nem ilyen slendriánul. Ugyanis a játék első felében a 

párok licitálással döntik el, hogy milyen aduszín mellett mennyi ütés betakarítására vállalkoznak. Aki 

a legtöbb ütést vállalja, az lesz a felvevő - nekik a játék másik felében teljesíteni kell a vállalást. A másik 

pár meg természetesen megpróbálja elbuktatni a felvételt. 

 

A licitálás úgy megy, hogy az éppen soron lévő mond egy színt és egy számot. Pl. 2 treff - ez azt jelenti, 

hogy treff adu mellett 8-at szeretnének ütni. (6 az alap, az alatt kuss van.) Ámde. Nagyon régen volt az 

az aranykor, amikor mindez ilyen egyszerű volt. Manapság a licit már információelméleti fogalom. 

Komoly licitrendszerek alakultak ki, melyek - mint egy metanyelv - a számok és színek kombinációival, 

illetve ezen kombinációk egymás utáni sorrendjének variálásával képesek elérni, hogy a párok, anélkül, 

hogy látnák egymás lapját, mégis tudják milyen lap van a vonalon (ez a pár neve) és ebből mit lehet 

kihozni. A licitrendszerek szabályai rögzítettek. Versenyen 4-5 ilyen licitrendszert lehet használni és 

egy komoly versenyzőnek illik is ezeket ismerni. (Ez kb. olyan, mintha egy ötnyelvű bolhapiacon 

kellene alkudoznod - úgy, hogy az életed múlik rajta.) 

Bármennyire is jók ezek a licitrendszerek, sokszor előfordulnak olyan helyzetek, amikor nem nyújtanak 

megoldást. Az idők folyamán őrült zsenik kidolgoztak mesterséges kombinációkat - konvenciókat - 

ezekre az esetekre. Pl. egy Stayman nevű pofa kitalálta a róla elnevezett konvenciót: bizonyos 

helyzetben a két treff megszólalás az után érdeklődik, hogy a partnernek van-e ún. nemes (kőr, pikk) 

laptöbblete. 

Maga a lejátszás is megérne egy misét - ebbe is belenyúltak rendesen a teoritikusok. De azért ez a rész 

nem torzult akkorát, mint a licitálás. 

 

És akkor vissza a fő folyamhoz. Ott jártunk, hogy leültünk az asztalhoz az osztrákokkal. A hapik 

szemmel láthatóan jókedvűek voltak. Jött az első licit: a nekem baloldali osztrák kivett egy papírt a 

gépből, a vele szemben ülő meg előrántott egy zöld kártyát. Majd mindketten nekiálltak ötven foggal 

vigyorogni. A szituáció pontos értéséhez tudni kell, hogy a licitgép tkp egy doboz, benne az összes 

lehetséges licitet kifejező kártyákkal. Az első játékos tevékenysége érthető is volt, ő licitált egy 

normálisat. De ekkor a partneremnek kellett volna jönnie, és csak utána a másik osztráknak. Ez meg 

egyből kitett egy kártyát, ráadásul egy olyan szöveggel, amelyről fogalmunk sem volt, mit jelent. A 

partnerem egy ideig bambán nézett ki a fejéből (még azzal sem volt tisztában, hogy egyáltalán ő jön-e), 

aztán bátortalanul kirakott egy passz kártyát. Erre a másik osztrák kivágott egy újabb licitkártyát, 

amelyre szembenülő partnere dobta ki az ominózus zöld kártyát. Mielőtt megszólalhattam volna. 

Ráadásul óvatosan megnéztem a tőlem jobbra ülő hapi licitjét és az állt rajta, hogy 6 treff. Azaz treff 

aduszín mellett tizenkét ütést vállaltak be a tizenháromból. Ez piszok erős felvétel és én még csak meg 

sem szólalhattam. Mindezt úgy, hogy két ász is volt nálam. A kultúrsokktól kis híján elsírtam magam. 

Fogalmam sem volt, hogy én jövök-e. Fogalmam sem volt, hogy mit jelentenek ezek az illegálisan 

kirakott zöld kártyák. Fogalmam sem volt, hogy a licitgépben melyik a kontra kártya. Fogalmam sem 

volt, hogyan lehet ennyi foggal vigyorogni. Már nem emlékszem, hogyan találtam meg egyáltalán a 

passz kártyát. (A másik teremben a csapattársunk radikális megoldást választott: véletlenül leverte a 

licitgépét. Negyedóráig szedegették a tömérdek kártyát.) 

Persze, iszonyúan elpicsáztak. És azóta megtanultuk, hogy az a bizonyos zöld kártya figyelmeztetést 

jelent - ekkor hívja fel a figyelmet az egyik játékos, hogy partnere a licitrendszerből kilógó konvenciót 

használt. Ilyenkor lehet kérdezni. 

 



Meg egyáltalán, nagyon sok mindent megtanultunk. Egy évvel később ugyanezen a versenyen már a 

tizedikek lettünk, úgy, hogy a verseny második felében végig a tíz között harcoltunk. 

 

No, még egy sztori. Ez valami alföldi versenyen történt. A házigazdák úgy döntöttek, hogy nem vizeket 

tesznek ki az asztalokra, hanem könnyű fehér borokat. Mást nem is lehetett inni. A verseny nem a precíz 

licitmeneteivel vonult be a bridzstörténelembe. 

Az egyik forduló után mentünk a csapattársainkhoz egyeztetni, de csak röhögtek, mint a szódásló. 

Hosszú percek teltek el, mire megtudtuk, hogyan fordult groteszkbe a parti. 

Élt valamikor egy bridzsőrült, bizonyos Edwin Kantar. Természetesen ő is kitalált egy konvenciót. 

Ennek elég bonyolult koreográfiája van, kezdők nem is nagyon használják. Meg nem is nagyon hallanak 

róla. 

 

Szóval folyt a licit az asztalnál, amikor csapattársaim egész véletlenül eltáncolták ezt a bizonyos 

konvenciót. Az ellenfél egy ideig hallgatott, majd tisztázásként megkérdezte a licitálóval szemben ülő 

csapattársamtól: 

- Kántár van? 

A srác csak ült lebénultan. Nem akart hinni a fülének. Mi ez a hülyeség? Mit szórakozik vele ez a hapi? 

Lehet, hogy túl sok bort ivott? 

Végül úgy döntött, a szent őrültekkel illik udvariasnak lenni: 

- Persze, de kint hagytuk a ruhatárban. 

 

Függöny. 

 

Rengeteg sztori jött elő, most, ahogy gépelgetek, de lassan illik elzárni a csapot. Nem túl szerencsés 

olyan témakörben sztorizni, amelyben több a magyarázat, mint a történet. 

 

Csak egy dolog még a végére: mi mindent köszönhetek én tkp a bridzsnek. A triviális logikafejlesztésen, 

gyors elemzőképességen, stratégiaalkotási gyakorlatokon, döntési képesség fejlesztésen kívül rengeteg 

kellemesen eltöltött perccel ajándékozott meg - mely percek időnként igen kellemetlenek is lehettek 

volna. 

Katonaként tanultam meg egy szobatársamtól és mivel a szobaparancsnok is a kezdő tanulók között 

volt, így szinte végigkártyáztam az egész évet. Aztán egyetemi kolesz, rengeteg partival, majd a 

versenyek. Amikor jövendőbelimmel másztuk végig a fél országot (gyalog/stop), akkor is azzal 

múlattuk az időt, hogy lepusztult kocsmákban hosszúlépés mellett licitálni tanítottam. Később, 

visszavonulva a versenyből, néhány haverral dobtunk össze egy bridzskört. Egyszerre tanítottam 

mindhármójukat - és persze rengeteget gyakoroltunk. Jó kéthetente jöttünk össze egymásnál és 

bridzseztünk. Pontosabban bridzsezésnek álcáztuk a sörözéseket, melyek így olyannyira legálisak 

lettek, hogy a nejek még háziasszonykodtak is. Ugye, a társasági élet... 

Szóval, jó dolog ez. Természetesen megtanítottam már a családot is, de elég ritkán tudtunk leülni 

játszani, így kiment a fejükből. Meg félnek is tőlem, úgy vettem észre. Márpedig ez csak akkor jó játék, 

ha mindenki élvezi. 

 

Nem úgy, mint mi az osztrákokkal. 
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Mostanában kijut nekem a lyukakból. Defektisten Lakinger Béla Zsebpumpáról egyszer már írtam - és 

most megint fogok. 

 



Pénteken annyira belemerültem a munkahelyen egy problémába, hogy jócskán ráhúztam. Szürkületben 

caplattam le a kerékpárhoz, felszerszámoztam és amikor rá akartam ülni, akkor láttam meg, hogy tök 

lapos a hátsó kerék. Csapott égrenézés, szolíd káromkodás után kikaptam a belsőt és kerestem rajta a 

lukat. Nem találtam. Mivel amikor falnak támaszottam a gépet, még betonkemény volt a kerék, így két 

lehetőség jöhetett csak szóba: vagy sunyi defektem vagy sunyi kollégám van. Visszaszereltem a belsőt, 

hazatekertem. A kérdés eldöntése vasárnapra maradt, mivel közte anyóspajtáséknál voltunk. 

 

Nos, vasárnap délután kiderült, hogy a defektisten pumpa megkapta első sunyi imádóját is. Szerencsére 

volt tartalék belsőm, kicseréltem. (Egyszer már lemérem, mennyi idő alatt megy bekötött szemmel.) 

 

Hétfő reggel optimistán jövőbe tekintve pattantam a sárkányra és tekertem, tekertem a pedált. Persze 

tervbe volt véve a kerék üzemi nyomásának beállítása benzinkútnál, illetve nagyobb kontingens tartalék 

belső vásárlása. Nos, a pumpálás még összejött, de jó egy kilométeren belül kilyukadt a másik kerék. 

Külön öröm, hogy otthon felejtettem a defektszerelő kézi készüléket - viszont szerencsére volt nálam 

erős csavarhúzó. Kerék ki (áldassék neve a gyorszár kitalálójának), belső ki, bazinagy tüske ki. 

Megragasztottam, visszaraktam, felpumpáltam, indulnék... erre megint lapos a kerék. Mifasz? Belső ki, 

átvizsga, újabb két lyuk rajta. Rezignáltan végigtapogattam a külső gumi belső felét és kiszedtem az 

eddig észrevétlen lapuló újabb tüskét. Megragasztottam mindkét lyukat, összeraktam a kereket, 

felpumpáltam a gumit, indulnék - na, ki találja ki? Igen, pár méter után megint lapos lett a gumi. 

Leszerszámoztam magam, belső kikap, felpumpál és csodálkozik: millió apró lyukon szökött a levegő; 

mintha ~-tel durrantottak volna bele. 

Itt adtam fel. Összeszereltem a törmeléket és betelefonáltam a főnökömnek, hogy én igazán 

megpróbáltam mindent, de valami makacs isten nem szeretné, hogy én ma dolgozzak. Szabi. 

 

Jó hat kilométerre voltam a lakásomtól, hazaballagtam.  

 

Utána elmentem a környéken tevékenykedő bycicle repair man sufnijába, vettem egy originál belsőt, 

megint - aznap negyedszer -szétkaptam a bringát és kicseréltem azt a nyomorult gumit. Hihetetlenül 

nézett ki az az ötszázforintos gumi, rajta a négy folttal - legalább úgy, mint a skót vadászezred többször 

foltozott közös kotonja. 

 

No, mindegy. József ezekután lemosdott, ledobta magát a fotelbe, benyomta a tévét és a jól végzett 

munka örömével magához vette a ~. 
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Ránézett végre az Isten és megszabadította szenvedéseitől.  

Egy tüdőgyulladás beelőzte az Alzheimert. 

 

Élt 90 évet. 

 

Nyugodjék békében. 
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Nem, ne gondold, hogy jegyzeteltem volna a temetésen. Egyszerűen csak észrevettem dolgokat és 

valahogy megmaradtak. 

 



Nehéz is lett volna elfelejteni azt a groteszk játékot, ami akkor folyt, amikor a pap mondta a misét. Egy 

ilyen szertartáson ugyanis időnként fel kell állni, időnként le kell ülni. Nagyanyám misére járó ember 

volt és a jelenlévő barátnői szintén. Ők ketten ismerték a szertartást, így sunyiban mindenki őket leste. 

Az első sorból próbáltunk hátrapislogni, meg időnként a hátsó sorokból előrepisszegtek nekünk. A 

legcifrább a mise vége volt, a két barátnő közül az egyik elbökte a dolgot: akik hozzáigazodtak, azok 

felálltak; akik a másikhoz, azok ülve maradtak. Jól néztünk ki. 

 

A koporsónál a pap sorolta az elhunyt erényeit, momentumait. Az egyiknél nagyon elkezdtem 

bólogatni: "nem tétova életet élt" - mondta a tisztelendő és igencsak fejen találta a szöget. Nagyanyám 

rengeteg szétborzolt idegrendszert hagyott maga után. 

 

Aztán persze voltak furcsa dolgok, mint pl. az oldalfalon Szűz Mária szobra mellett az üres 

telefonkonnektor; de a legjobb a halottszállító autó felirata volt: 

 

VAN OF THE YEAR 

BRINDZA ÉS FIA 

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ. 

 

Ez így, egymás alatt, közel azonos betűkkel. 

 

Furcsa világ ez a temetkezési vállakozóké. Egerben kettő van és erősen utálják egymást. (’Brindza és 

Társa’, illetve ‘Brindza és Fia’ - igen, a családi vállalkozás vált ketté.) Apámék az öreget bízták meg, de 

az érintett temető az ifjabbik felségterülete. Emiatt szépen gusztusosan nekiálltak egymás alá tenni, 

árban és szolgáltatásban. Az egy dolog, hogy az ifjabbik el akarta happolni a tetemet az öreg elől (amikor 

már elvitték nagyanyámat, beállítottak, hogy ők a Brindza temetkezési vállalat és jöttek a holttestért). 

De a legdurvább a vége volt. Értelemszerűen a sír betemetése után maradt ki föld. Logikusan annyi, 

mint amennyi a besüllyesztett koporsó térfogata. (Itt kellett nagyon figyelnem magamra, mert ekkor 

kezdett kaparni a torkom. Egész eddig jól tartottam magam, de az a kupac a sír mellett annyira szomorú, 

annyira végleges volt...) Nna, túl sok időt nem hagytak az elérzékenyülésre, ugyanis odajöttek apámhoz 

a sírásók, hogy ha el akarjuk vitetni azt a kupacot, akkor az plusz négyezer forint lesz. Amin persze 

apám húzta fel magát, hiszen csak a sírásásért fizetett 51e pénzet.  

 

NEKEM EGYBŐL A ‘TAJTÉKOS NAPOK’ JUTOTT ESZEMBE - AHOL KÜLÖN KELLETT FIZETNI A PLÉBÁNOSNAK 

(BÁDOGBÁNOS), HOGY NE MESÉLJEN DISZNÓ VICCEKET TEMETÉS KÖZBEN. 

 

Ja, és még apámnak lesz egy menete a tiszteletes úrral - megküzdenek, hogy hány év egyházi adót kell 

visszamenőleg befizetnie. Ez ugyanis kell az egyházi temetéshez. 

 

Valahogy... emberként nem tudunk megszabadulni emberi mivoltunk attribútumaitól - még akkor sem, 

ha arról emlékezünk meg, hogy egy társunk emberi mivoltától szabadult meg éppen. 
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A téren szállt fel. Fiatal, középiskolásforma lány, hosszú szőke haj, farmer, fekete ballonkabát, térdig 

leengedett, meglehetősen rongyosra kopott gázálarctáska. 

A szemem akkor ugrott ki a helyéből, amikor megláttam a táska szíját: vastag fekete öv, sűrűn 

telenyomva szegecsekkel, láncokkal és klipszekkel. Annyira sűrűn, hogy alig látszott maga a szíj; az 

egész ezüstösen fénylett és inkább ékszernek tűnt, mint heavy metal objektumnak. 

Ezt is megértük. Szimatszatyor de luxe. 

 



~(ooOoo)~ 

 

A busz meg szokott állni az újpesti piacnál. Ez egy zűrös megálló, mert ilyenkor már elég sokan vannak 

a járaton, viszont a piacról rengeteg nyugdíjas akar még fölszállni, szatyrokkal, kerekes harci táskákkal. 

Most is ez történt. Kinyílt az ajtó, elkezdődött a birkózás, könyöklés, táskák gyömöszölése - amikor 

megszólalt az élen csörtető vénasszony nyakában lógó mobiltelefon. Hangosan. Suppé 

könnyűlovassági indulója. Miközben a mamókák rohamozták a buszt. 

 

Nagy mókamester az élet. 
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Nem először történik meg. Felszállok a tömött metróra, előveszem a PDÁ-t, olvasgatni kezdek. A 

környékemen lévők először diszkréten, majd kissé nyíltabban megpróbálják beazonosítani, hogy mi van 

a kezemben, végül szemmel láthatóan arra a következtetésre jutnak, hogy valószínűleg a 

mobiltelefonomat bámulom. Ezt abból gondolom, mert ilyenkor többen elő szokták venni a sajátjukat 

és nekiállnak ők is bámulni. 

 

Nyilván arra gondolnak, hogy "nem is olyan hülye ez az ember, az unatkozásnál még az is jobb, ha a 

kontaktlistát böngészem". 
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A világ legszebb pontja az inflexiós pont. A felső. 

 

Erre a mai bringatúrán jöttem rá. 

 

Meglehetősen céltalanul indultam el, csak annyit tudtam, hogy a XVII-XVI kerületekben akarok tekerni. 

Aztán Cinkota előtt tettem egy bátor jobbkanyart, megnézni mi van arrafelé. Aki eddig nem tudta volna, 

Nagytarcsa. Meg Isaszeg. Meg Kistarcsa. Meg Kerepesnetegyele. 

 

Meg piszok sok emelkedő. 

 

Aztán Kerepesen azt mondtam, egy életem, egy halálom, megpróbálom Gödöllőt. Azt tudtam, hogy a 

két település között piszok hosszú, piszok kemény emelkedő van. Nos, jól tudtam. Csak éppen azt nem 

tudtam, hogy utána is van még néhány nemkicsi. 

 

Mindegy, valahogy elhörögtem magam Gödöllőig.  

 

Pihenésképp feldobtam az esküvői hangulatot a Grassalkovich kastély előtt (a menet mellett koszos 

büdös rosszarcú kerékpáros keresi a fejreállított bringán, hogy mi nyikorog) - aztán eszembe jutott, hogy 

egy régi barát Gödöllőn lakik. Kimentem, jól elvoltunk. Mi söröztünk a teraszon, a gyerekek meg 

ismerkedtek a modern technikával. Értelmes kölykök, a bicikliszelepek működését pl. egész hamar 

elsajátították. Amikor indulni akartam haza, teljesen belesápadtam, hogy dupla defektem van. De aztán 

minden kiderült, vigyorogtunk egy jót - meg pumpáltunk  - aztán téptem haza. 

 

Visszafelé sem volt könnyebb. Nagy igazság, hogy minden lejtőt emelkedő előz meg. 

 



Ja, a cím. A franc sem gondolta volna, hogy hegyes-dombos terepen ennyire kevés a fél liter ásványvíz. 

Sík terepen éppenhogy csak kortyolgatni szoktam. Itt viszont minden faluba úgy mentem be, hogy azt 

dúdoltam - folyamatosan szkennelve az út szélét -, hogy "kis kút, kerekeskút vanazudvarába...".  
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Reggel félálomban előjött a szokásos töprengésem: most akkor belülről jönnek az álmok vagy kívülről? 

 

Egyfelől agyunk végtelenül bonyolult (postásrendőrvasutas not included), jó részét nem ismerjük. 

Állítólag csak maximum a 10%-át használjuk (postásrendőrvasutas included) és fogalmunk sincs, miért 

kell aludnunk. Ezek számomra azt mondják, hogy az álmok az agyon belül, az ismeretlen részekben 

generálódnak. 

 

Másfelől viszont tudjuk, hogy létezik telepátia - azaz gondolatátvitel. Mi van, ha az agy ismeretlen 

funkciói között van vevő funkció is? A telepátiához is alvásközeli állapot kell, hogy működjön; 

márpedig álmodni is alvás közben szoktunk. 

 

Én egy időben szorgalmasan lejegyeztem az álmaimat. Az összes álom múltbéli eseményekkel 

foglalkozott, rendesen összekeverve a jelenbéli dolgokkal - egy kivételével. Ez egy nagyon erős álom 

volt és végigpörgette az életemet - beleértve a jövőt is. Sajnos mindenre nem emlékszem, de a jövőt 

illetően két konkrétumra igen. (Majd ötven fölött lecsekkolom.) 

 

Apám mesélt róla, hogy neki is volt már egy ilyen erős álma - bár az nem a jövőt mutatta be neki, de 

meglehetősen fontos volt számára. 

 

Ami szintén elgondolkodtató, hogy életem meghatározó döntéseit mindig ellazult állapotban 

(félálomban és/vagy spiccesen), erős belső sugallat hatására hoztam. Nyilván lehetséges, hogy csak 

akkor érett meg a helyzet; de lehet, hogy csak akkor fogtam az adást. 

 

Nos, mindez lehet - de ki ül akkor a mikrofonnál? 

 

És ez egy újabb feneketlen ingovány. Magánvélemény, de úgy gondolom, hogy az emberiség 

szempontjából az egyik legkárosabb gondolati kör, a hit a halál utáni életben - függetlenül attól, hogy 

az létezik-e vagy sem. Emiatt tudja könnyen túltenni magát az ember akárkinek a halálán; emiatt 

lehetett - szent vallásos meggyőződéssel - milliókat máglyára küldeni; és emiatt kötözik magukra a 

szerencsétlenek a dinamitrudakat. Még a reinkarnációsok oldották meg legcinikusabban a problémát: 

azt mondták, hogy ez egy szar világ, ahonnét menekülni kell; és te, köcsög, ha felrobbantod magad és 

a 7-es buszt, akkor kezdheted előlröl a béka segge alatt. 

 

Na, elkalandoztam. Egyszerűsítsünk. 

A kintről jövő álom feltételezi a halál utáni életet. És már pusztán a feltételezés is vétkes 

könnyelműségekhez vezethet a földi életben - tehát praktikusabb azt mondani, hogy az álmok belülről 

jönnek. 

 

Aztán majd meglátjuk. 
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Mostanában elég sok gyümölcsöt eszem. (Nej időnként csak harsány ‘Ook! Ook!’ köszönéseket vet oda 

nekem.) 

 

Erről jutott eszembe, hogy valamilyen világcsavargó könyvben olvastam (Faludy?), hogy a főhős együtt 

héderezett Spanyolországban egy csajjal, aki csak gyümölcsöt evett. Ezt olyan pozitív jellemzésnek 

szánta az író - és könnyen annak veheti az olvasó is. De nem az olyan kukacos fajta,mint én.  

 

Sokan hajlamosak lehetnek átvinni a gyümölcsök pozitív tulajdonságait a hölgyre: az alma 

pirospozsgásságát, a barack hamvasságát, a szőlő üdeségét, a narancs élénkségét... és már el is lehet 

ábrándozni, milyen lehet egy ilyen istennővel összebújni. Én viszont ehelyett elképzeltem, hogyan 

mehetett annak a szerencsétlennek a hasa. Hogy mennyire fel lehetett időnként fújódva. Hogy milyen 

hangok jöhettek a gyomra felől, ha az ember odahajtotta a fejét. 

 

Shrek tipusú-e vagy? 
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A múlt hétvégén megejtett gödöllői kerékpártúra annyira jól esett, hogy ma is bevettem magam a 

hegyekbe. Bármennyire furcsa, de okoz egyfajta élvezetet az is, amikor az ember legyőz egy 

végeláthatatlan emelkedőt - és akkor a lejtőn való száguldásról még nem is beszéltem. 

 

A körút első állomása Hűvösvölgy volt, ahol Barna szolgálta éppen a vasutat. Utána Pesthidegkút, 

Solymár, Óbuda következtek, végül hazacsorogtam Kispestre. Teljesen jó lett volna, eltekintve néhány 

apróságtól. Az elsőt le is dokumentáltam, ez egy bio lófasz társaság autója, mely lazán keresztbeparkolt 

a kerékpárúton. 

 

De a legnagyobbat Hűvösvölgy felé szívtam. Tekertem nyugodtan a Versec utcában - és nem volt 

kitáblázva, hogy a kerékpárút a Széphalom utcában megy tovább. Jó egy kilométert mentem, amikor 

egyszer csak elfogyott az út. Választhattam, hogy visszamegyek vagy bevállalok egy elég vékony erdei 

ösvényt, mely nagyjából jó irányba indult. Egyszer élünk - rikkantottam - és bezúgtam az erdőbe. Remek 

volt. Rögtön egy olyan sáros meredeken kellett seggen lecsúsznom - ölemben a bringával -, amely lejtő 

egyből kizárta, hogy akár csak el is gondolkozzak azon, hogy itt fogok visszajönni. Aztán jött egy patak, 

annak a medrében kellett elsétálni egy olyan részhez, ahol a túlsó part csak 60 centi magas volt. Jó CMD-

s módra fejem fölé emeltem a bringát, felhajítottam a partra, majd a sárban négykézláb felmásztam én 

is. Ezután jött még egy baromi nagy kopár emelkedő - ebben az volt a buli, hogy dagonyázva kellett 

felmászni rá, kapaszkodás nélkül. Így értem ki a kerékpárösvényre. Nyakig sárosan, izzadtan, 

mocskosan és átkozódva. Pont megfelelő állapotban, hogy meglátogassam a gyereket az állomáson. Aki 

sötétkék szövetnadrágban, fehér ingben és nyakkendőben nyomta a szolit. Úgy néztünk ki egymás 

mellett mint Yuppie és a Vaddisznó. Remélem, sikerült elmagyaráznia az állomásfőnöknek, hogy az az 

alak, akivel olyan sokáig beszélgetett, csak a körülmények szerencsétlen összejátszásai miatt nézett ki 

hajléktalannak. 

 

Utána jött a száguldozás. Előtte fel kellett lihegnem egy marha hosszú emelkedőn, de aztán jöttek a 

tábla alázások. 40-es táblát ötvenöttel, 30-as táblát negyvennyolccal. Solymáron belül olyan lejtő volt, 

hogy a végére a levegő nedvességtartalma jégkristályként fagyott a bajszomra. 

 

Innentől túl sok érdekesről nem tudok beszámolni. Hacsak arról nem, hogy a kerékpár megéhezett. A 

melegítőm szárára. De nem akárhogyan: rászokott arra, hogy a bal nadrágszáramat kapja be - pedig a 

fogaskerék és a lánc a jobb oldalon van. 

 

Két hipotézist állítottam fel: 

 

- A kulacs, a zár és a zsebpumpa szélcsatornát alkotnak, melynek végén a fogaskerék ventillátorként 

szippantja be a nadrágszáramat.  

- Létezik telepátia köztem és a kerékpár között. Mivel nekem belső szavamjárása balfaszok esetén 

mentálisan azt ordítani, hogy ‘kabbe!’ - hát a kerékpár bekapta. Amit tudott.  

 

Egészében jó volt. Tartok tőle, hogy ez volt az utolsó nagy kerekezés idén. Már így is furcsa volt, hogy 

amint hazaérkeztem, nem hideg sörért téptem félmeztelenül a konyhába, hanem egyből a forró zuhany 

alá vetettem magam. 

 

És végre elkezdtem újra érezni a lábam. 
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A kölyköknek vannak deguik és a ketrecükön vannak ajtók. Ezekre az ajtókra kis lakatokat szereltünk, 

mivel a dögök deguk egyébként képesek kinyitni. A legutóbbi takarításnál viszont a kölykök az 

alommal együtt kidobták a kulcsokat is. 

Először Nejhez mentek, de ő továbbirányította hozzám őket. Meg is érkezett a különítmény, hogy 

tudok-e valamit csinálni. Hogyne - mondtam, majd elővettem a szerszámostáskából a vasfűrészt és a 

lány kezébe nyomtam - itt van az eszköz, csak elég sokáig kell rángatni és nem mindegy, hogy hol. 

 

Magunk között szólva én is kíváncsi voltam, mi fog kisülni belőle. 

 

Másnap a vasfűrész már a mi szobánkban volt. Visszahozták. Kérdeztem a lányt, hogy mi történt? 

- Semmi különös. Megnéztem a lakatok számát, elmentem a boltba és vettem egy új lakatot. Annak a 

kulcsa nyitja a régieket is. 

 

Valami hihetetlenül megnyugodtam. Egy kicsit aggódtam ugyanis, hogy a lányom nem lesz olyan 

életrevaló, mint a fiam. Dehogynem. 
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 - Ugye, akkor is szeretni fogsz, amikor majd kövér és kopasz leszek? - kérdeztem 15 évvel ezelőtt Nejtől. 

- Természetesen - mondta - hiszen az igaz szerelmet ilyesmik nem befolyásolják. 

- Helyes - nyugtáztam. 

 

Azóta van egy kövér és enyhén kopaszodó feleségem. 

Én pedig továbbra is ugyanúgy szeretem. 
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A Magyar Rádió archívumából előbányászott 1976-os Gemini koncertet hallgatom. 

- Áíjé Ávájá! - énekli tisztán, érthetően a vokál az ismert számban. Melynek eredeti címe tudtommal 

‘A.I.E. Havana’. 

De nehogy hülyét csináljak magamból, megguglizom. Nem is könnyű, sőt. Szerencse, hogy megvan a 

szerzőpáros neve - így akadok rá egy Bananarama lemezre, amelyen rendesen szerepel a cím: ‘Aie a 

Mwana’. 

Most értékelhetem át az utóbbi harminc évet. 
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Legfontosabb mantrámat osztom most meg veletek. 

Az idő halad, dolgok történnek, rosszak-jók vegyesen, az ember pedig igyekszik mindig előre 

rákészülni a következő eseményekre - és nem veszi észre azokat a pillanatokat, amikor harmónia van 

és pillanatnyilag minden rendben, nagyon rendben. Pedig ezek az igazán fontosak, ezekre kellene 

emlékezni, nem a küszködésekre.  

 



A megoldás egyszerű: könyvjelzőt kell tenni az agyba, hogy tegye be a memóriába, jegyezze meg ezeket 

a pillanatokat. Ez a könyvjelző egy erős mentális ‘MOST JÓ’ gondolat, a megfelelő pillanatban. 

 

Ez régi dolog és nem is érne meg egy naplóbejegyzést, ha nem vettem volna észre a folyamat 

mutálódását. Az utóbbi időben rászoktam, hogy amint rögzítem a pillanatot (most jó), egyből felállok 

és nekiállok elvégezni valami kellemetlen munkát (tehát lépjünk tovább). 

Öregszem? 
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Vizsgasztorival kezdem. 

 

Szilikátkémiai technológiából mentem vizsgázni. Borzalmas neve ellenére a félév legkönnyebb 

vizsgájának számított. Szilárdnak valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy diákot egyáltalán ki is lehet 

rúgni - az egyetemi annalesek szerint erre nem is volt még precedens. 

Mivel nekem ez egy kanyargós félév volt, úgy döntöttem, hogy takarékoskodok a kognitív energiákkal 

- magyarul megpróbálok tanulás nélkül átmenni a vizsgán. Volt két könyv, meg egy füzet, ebből éjszaka 

átfutottam az egyik könyvet. Mert alapvetően becsületes típus vagyok. 

 

Vizsga előtt nem idegeskedtem különösebben, közvetlenül mielőtt behívták volna, megtárgyaltuk a 

szobatársammal, hogy vizsga után a Kismocskos nevű szórakoztatóipari egységben fogunk relaxálni. 

Nem sokkal később lógó orral jött ki a srác és olyat mondott, amitől egy pillanatra megszűnt a világ 

forogni: Szilárd a betonból kérdezte és kinyomta.  

 

Egyikre sem volt még addig példa. 

Szerencsére nem én következtem közvetlenül, így megkíséreltem rekordot felállítani az időegység alatt 

agybagyömöszölt tananyagból. Egy vizsgázónyi idő alatt gyorsolvasással átfutottam a maradék 

könyvet. Ebből következően abban a pillanatban, amikor beléptem a barlangba, kevés nálam 

szétszórtabb ember létezhetett a Földön - éppen ezt a hatalmas tömegű információt próbáltam 

feldolgozni. 

 

Szilárd nyájasan leültetett és ártatlanul megkért, hogy definiáljam neki a kristály fogalmát. A következő 

öt percről csak annyi rémlik, hogy abszolút fókuszálatlanul hajigáltam össze félmondatokat, hogy izé, 

egyforma, meg különböző, meg szorosan, meg kölcsönhatás, meg erők egyensúlya... és persze heves 

gesztikulálással próbáltam ellensúlyoznia rövidzárlatot.  Szilárd türelmesen kivárta, míg elhallgatok, 

majd megjegyezte, hogy nem hallotta az állítmányt a mondatomban. A vizsga további részére abszolút 

nem emlékszem, én ennél a döfésnél már feladtam. Végül az oktató bevégezte a mészárlást: közölte, 

hogy ha az első kaotikus válaszomban elhangzott volna a "rendezett" szó, akkor átengedett volna. 

Így viszont elmondhatom, hogy egész közelről vettem részt az egyetem történetének messze 

legvéresebb szilikát vizsgájában. És örökre megjegyeztem, hogy ha kristály, akkor rendezett a kulcsszó. 

 

Ez a történet csalt mosolyt az arcomra, amikor ma este Barnával ismételtük át az első negyedéves kémia 

anyagot a holnapi nagydolgozatra. Kötelezően elhangzott tőlem is a kérdés: mi az a rácsszerkezet? 

Barna a szokásosnál erősebb vizilabda edzés következtében körülbelül annyira volt összeszedett, mint 

én anno. És a válasz is teljesen hasonló volt: pár perc sefüle-sefarka habogás. És ugyanúgy nem szerepelt 

benne a "rendezett" szó. 

 

Korábban már írtam,hogy egymás vállán állunk; a szülők mindig többet adnak át, mint amit kaptak a 

szüleiktől. Imhol egy tökéletes illusztráció: a gyerek már tizenkét éves korában megkapta azt a 



sokkszerű élményt, melyet én huszonegy éves koromban gyűjtöttem be. És persze mind a választ, mind 

a tanulságot is. 
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A héten még bringázgattam és két említésre méltó életképpel is találkoztam. 

 

Az egyik helyen négyéves forma gyerek hisztizett, de kegyetlenül. Ordított a gyerek és ordított az anyja 

is: 

- Minek képzeled magad, fiam!? 

- Természetesen a világ közepének - válaszoltam rá gondolatban. 

És bár viccesen hangzik, de nem az. Minden ember életének első nagy megrázkódtatása következik be 

3-4 éves kora környékén - ekkor alakul ki az a tudat, hogy mások is emberek... hogy nem csak mi élünk, 

hogy nem miértünk van minden. Persze ez nem nagy öröm és minden gyerek megpróbálja 

‘visszacsinálni’ a korábbi állapotot. Ez a hisztizés. 

 

Nálunk Dóra viszonylag simán vészelte át ezt az időt, Barna viszont durva volt. Kapott mindent: 

ráhagyást, elfenekelést, hideg víz alá állítást és néha maflásokat is. Ez utóbbiakat akkor kapta, amikor 

rászokott, hogy vasalt bakanccsal sípcsonton rugdosta nővérét, amint nézeteltérésbe keveredtek. Ha 

bent akartam tartani a csajszit a kétlábúak halmazában, kénytelen voltam ajánlatot tenni a srácnak: 

minden rúgás egy pofon. Vagy ötöt gyűjtött be, mire rádöbbent, hogy ez nem jó üzlet neki. 

Azóta szeretik egymást. 

 

A másik életkép is gyerekhez kötődik. 

 

Anyuka sétált egy 5-6 éves forma kislánnyal. A következő mondatot kaptam el, amint elsétáltak 

mellettem: 

- Azt utálom, hogy kérdezel, de csak azt a választ fogadod el, amit hallani akarsz - mondta szeliden a 

gyerek az anyjának. 

 

Rögtön megnéztem a gyereket. Egy mondat, de mennyi mindent elárul a családról. Van egy szülő, aki 

ravaszul kérdések formájában nevel , van egy okos gyerek, aki ezen átlát és van egy olyan légkör, ahol 

ilyen problémát spontán fel lehet vetni. 

 



 

2005 NOV 04 17:50 

 

Itt van az elkettyenés gyökere. 

 

To care - gondol, törődik, foglalkozik 

 

Ez az, ami miatt nem tudok élvezni semmit. Ez az, ami miatt akkor is rossz, amikor jó. És amikor rossz, 

akkor meg nagyon rossz. 

Azon agyalok, hogy volt itt ez a hosszú hétvégi kirándulás. Nagy ajándék volt, nagyon jól sikerült. Fel 

kellene dobódva lennem, mégis össze vagyok szottyanva. 

 

Mert az egész kirándulást végigaggódtam. Tényleg jó idő lesz-e? Időben érünk oda, megtaláljuk-e még 

nappal a várat? Látunk-e még Lőcséből valamit? Találunk-e jó éttermet, este egy idegen városban? Lesz-

e valami kímélőbb étel nekem? Nem rak-e bele valami olyat a szakács, amitől mégis kilyukad este a 

gyomrom? Esti kártyázás közben órákig figyelni a gyomromat, keresni a jeleket, hogy milyen lesz az 

éjszakám. Tudok-e rendesen aludni? Össze tudom-e szedni reggel a családot, hogy még időben 

elinduljunk? Leesik-e Nej a szikláról? Kitart-e egész napra a bátorsága? És a kedve? Tudom-e úgy ápolni 

a lelkét, hogy jövőre is el akarjon jönni? A lányok lábfájása tartós lesz-e vajon? Mennyire kettyennek el 

a kölykök, ha elmarad a szabadtéri sütés? Nem túl fűszeres ez a kolbász? Nem túl zsíros? Nem ettem-e 

túl sokat belőle? Kártya közben megint figyelni a jeleket. Szokás szerinti rettegés elalvás előtt. Reggel 

az a rohadt kocsi miért nem indul be? Rám esik, ha rángatom? Hogyan szerzek bakot, támaszt? 

Odaérünk-e még időben a lanovkához? Három órán keresztül figyelni az eget: beborul? Az ismeretlen 

hegyi szerpentineken, sötétben, erős forgalom mellett, hogyan megyek át, amikor előlről-hátulról 

folyamatosan vakítanak? Ez a rohadt GPS miért nem működik? Miért nem bírják kiírni ezek a faszok 

Rozsnyónál, hogy merre van a határ? Kitart-e a benzin a legközelebbi benzinkútig? Egyáltalán a világ 

ezen eldugott sarkában ismerik-e az éjjel-nappal nyitvatartó benzinkutat? És az ECMC kártyát? 

 

Amióta pedig visszajöttünk, rámszakadt az ég a munkahelyen, az itthoni teendőimről meg tényleg 

kilométeres listát írtam. És a gyomrom is megbosszulta, hogy túl sok pogácsát ettem vacsorára - szerda 

éjszaka szépen, óvatos-alattomosan jöttek sorra a jelek, végül egy óra taktikai alvás után felébresztett az 

a pokoli fájdalom. 

Most retteghetek, mert ilyenkor a legapróbb étkezési hiba is durván bosszul. 

 

To care - gondoskodni, aggódni, idegeskedni.  

Rohadjon meg. 
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Nem is tudom, tegnap mi szállt meg. Lehet, hogy egyszerűen csak kíváncsi voltam. Mindenesetre 

beírtam a régi bakonyi szomszédom nevét a gugliba, hogy vajon mihez kezd vele a kereső. 

Az eredmény engem is meglepett. Nemcsak hogy megtaláltam az Úrkúti Faluvédő Egyesület weblapját, 

de azon belül egy egész oldalt szenteltek Bélának és műveinek. 

 

Ez mindenképpen döbbenetes. 

Valahogy nekem ez a falu soha sem fonódott össze az öles léptekkel haladó technika fogalmával.  

 



1996-ban költöztünk fel Pestre és 1997-ben sikerült  eladni a házunkat. A gázt akkor kezdték bevezetni, 

a szenes kazán kiebrudalása már az új tulaj kellemes kötelessége maradt. A telefonvezeték szintén 97-

ben érkezett meg a faluba - én már csak annyit tudtam használni, hogy közvetlen az adásvételi 

szerződés előtt kipróbáltam, él-e a vonal. 

 

Hogy addig mi volt? Őrület. A faluban kizárólag a westel450 mobilhálózat jött be néhány helyen (pl. 

templomtorony), de a legtöbb helyen az sem - arról nem is beszélve, mekkora ormótlan mobilok voltak 

ezek. Maradt a köztéri tekerős segélytelefon, mint egyedüli kommunikációs eszköz. Hihetetlen, 

mekkora élmény volt ezen keresztül kapcsolódni a nagyvilág kommunikációs csatornáihoz. Egyáltalán 

nem volt mindegy, mennyit tekertem az áramfejlesztőjén és milyen lendülettel: ha keveset, akkor nem 

ért el az áram Ajkáig. Ha sokat, akkor az áram nemcsak hogy elért Ajkáig, de a telefonoskisasszonyt is 

úgy fültövön baszta, mint Szabó Rozáliát a villám. Ezek után elképzelhető, mennyit kellett udvarolni 

neki, hogy hajlandó legyen azt a nyomorult banándugót bedugni a megfelelő lukba. A számlát meg 

másnap kellett befizetnem a postán.  

 

Internet? Ne kacagtass. Keményebb teleken, amikor a kenyér is csak katonai segédlettel ért el a faluba, 

imádtam otthon maradni. A munkahelynek esélye sem volt, hogy utolérjen. Úriasan beüzentem a 

tekerősön (R beszélgetés, ugye), hogy most egy ideig itthon dolgozom.(Akkor még főleg fejlesztő 

voltam, azt tudtam otthon is nyomni.) 

 

Rövid zsákutcában laktunk, ennek ellenére nem csak Béla volt ott érdekes fazon. Kettővel feljebb lakott 

egy szolíd öregúr. Mint később megtudtam, valamikor mérnök volt a bányában. Egyik délután átjött, 

hogy négyszemközt szeretne velem beszélgetni.  

Lesétáltunk a dolgozószobába.  

 

TE JÓ ÉG, DOLGOZÓSZOBA... A FÖLDSZINTEN VOLT EGY 24M2-ES DOLGOZÓSZOBÁM, MELLETTE EGY 12 M2-

ES HÁLÓSZOBA, KLOTYI... LEGTÖBBSZÖR FEL SEM KELLETT MENNEM AZ EMELETRE, AHOL A GYEREKSZOBA, 

NAPPALI ÉS EGY BÖSZME AMERIKAI KONYHA VOLT. 

 

No, szóval leültünk és a hapi azt mondta, hogy mivel iskolázott ember hírem van, elővezetné a 

tudományos elméletét. 

- Képzeljük el, hogy a tér tele van általunk nem érzékelhető apró testekkel, melyek mindenhol egyforma 

valószínűséggel és egyenletes sebességgel vannak jelen - kezdte el. 

- Jó. Nevezzük ezt az egyszerűség kedvéért éternek - mosolyodtam el. 

- Hiába gúnyolódik, fiatalember. Az éterelmélet igenis működőképes - kapta fel az orrát. 

- Hosszú napunk lesz - gondoltam - de legalább betekinthetünk a falusi elvadult zsenik 

gondolkodásába. 

 

És lőn. Megtudtam, hogy az a kísérlet, amellyel bebizonyították az éterelmélet használhatatlanságát, 

elhibázott volt. Nagyon gyorsan megkaptam azt is, hogy Einstein egy kókler volt és a gravitáció sem 

úgy működik, ahogyan elképzeljük. Pont ennek a bizonyításában kért az öreg segítséget tőlem. 

- Fiatalember, képzelje el, hogy van két gömb. Ezeket minden irányból egyforma valószínűséggel 

találják el az egyforma erősségű impulzusok - feltéve, hogy elég messze vannak egymástól. De ha közel 

kerülnek egymáshoz, akkor beárnyékolják egymást - és mindkettőnél egy olyan impulzuseredő alakul 

ki, mely egymás felé taszítja a gömböket. Önnek van számítógépe; semmibe sem kerülne lemodelleznie 

a folyamatot. És akkor akár publikálhatnánk is közösen. 

- Meg a harapós ló - gondoltam, de hangosan csak annyit mondtam, hogy baromi kevés időm van... 

amennyiben találok valamennyit, akkor igérem, nekiesek a problémának. Nem szoktam segget csinálni 

a számból, pár hét múlva el is kezdtem foglalkozni a modellel, de igen hamar kiderült, hogy nincs 

semmi értelme. Az egész egy mechanikai képtelenség. 

 



Egyik éjszaka megint átjött a bácsika, hogyan haladok a modelljével. Nem akartam se megbántani, se 

veszekedni vele, végül azt mondtam, hogy ez a számítógép (386-os AT) sajnos kevés ehhez a 

szimulációhoz. De ismerek az egyetemen egy embert, akit érdekelnek az ilyesmi problémák 

(mondhatni, aki hasonlóan elborult, mint te), keresse meg. És megadtam Árva docens nevét. 

Véleményem szerint, ez még így is csak enyhe bosszú volt. 

 

A másik érdekes beszélgetés-sorozatom a falusi esperessel volt. Anyám ragaszkodott hozzá, hogy Dórát 

kereszteltessük meg. (Én sunyiban keresztelődtem meg anno; anyámék a templom mellett laktak és 

egyik délelőtt rohantak át velem.) 

 

Oké, elsétáltam a paphoz, hogy vezesse elő a verzióját, mit kell csinálnom. Jött a falmelléki szöveggel, 

hogy el kell mennem tanfolyamra meg szentségek meg gyónás meg egy csomó minden. Mondtam neki, 

hogy nem vagyok teljesen műveletlen vallási területen, biztos, hogy be kell üljek hozzá vasárnapi 

iskolába? Na, ekkor leültünk, átbeszélni a világ nagy dolgait. Ő betámadott a tízparancsolattal meg a 

dogmákkal - én meg a szabad akarattal, annak korlátozásával, Karl Rahnerrel és persze akkori 

kedvencemmel, Teilhard de Chardinnel.  

 

Rögtön az elején sikerült megzakkantanom: 

- Maga szerint mi a paráználkodás? - kérdezte. 

- Ha olyat teszek, ami a másiknak kellemetlen. 

- Akkor ha megcsalja a feleségét, az paráználkodás? 

- Csak ha zavarja őt. 

- Ööö... ezt majd legyen kedves, gyónja meg. 

 

Végül úgy váltunk el, hogy botorság lenne ezt a beszélgetést nem folytatni, így két hét múlva én fogom 

vendégül látni. El is jött és gyűrtük tovább egymást. Előljáróban közölte, hogy filozófiából nem olyan 

jó, mert az iskolában mindig elaludt rajta. Mondtam neki, hogy én meg a miséken szoktam.  

Végül az történt, amire számítani lehetett: ő ragaszkodott ahhoz, hogy tiszta szívemből tegyek 

erőszakot a meglehetősen szabadelvű gondolkodásomon; én meg azt mondtam neki erre,hogy akkor a 

gyerek majd felnőtt korában eldönti, hogy meg akar-e keresztelkedni. 

 

Végül eszembe jutott egy kérdés, melyet már rég felakartam tenni egy illetékesnek. (És tényleg nekem 

jutott eszembe, akkor még nem volt Internet, ahol emberek összegyűjtik az ilyen ökörségeket.) 

 

Szóval betámadtam: 

- Esperes úr, elárulná, miért van villámhárító a templomján? El se merem képzelni, hogy Önnek 

védekeznie kellene a Mindenhatóval szemben - mondtam és irgalmatlan kajánul kezdtem vigyorogni. 

- Szó sincs ilyesmiről - válaszolt komolyan - Magyarországon törvény írja elő, hogy bizonyos magasságú 

épületeken _kötelező_ a villámhárító. Márpedig a világi törvényeket mi is betartjuk. 

Ezzel be is fejeztük az összejöveteleinket. De utána akárhányszor futottunk össze, majd kiesett a 

kocsiból, úgy integetett. 

 

Nehogy azt higyje bárki, hogy csak ilyen emelkedett légkörű szellemi kalandokban volt részem a 

faluban. Mivel pont egy derékszögű kanyarban laktunk, így két szembeszomszédunk is volt. Az egyik 

volt a bányaigazgató, ők nem sok vizet zavartak. A másik családot viszont elég hamar sikerült, 

legalábbis, összezavarni. Valószínűleg a mai napig meg lehetnek győződve, hogy pedofil vagyok. 

 

Imhol a sztori: 

 



Nyaranta sokszor megcsináltuk, hogy Nej a két gyerekkel lement pár hétre a szülőkhöz, én pedig ezalatt 

olyan munkákat pörgettem meg, melyeket gyerek mellett nem lehetett elvégezni. Nej ilyenkor 

rendszerint főzött 30 liter kelkáposztafőzeléket; ezenkívül nekem már csak sörre volt szükségem. 

 

Egyik ilyen nap az udvaron kapirgáltam, amikor bejött egy tökmag kis srác meg egy kislány. Utcabeliek 

voltak mindketten, Dóra szokott is velük játszani az utcán. Kérdezték, hogy itthon van-e, meg hogy be 

szeretnének jönni. Ugyan mondtam nekik, hogy nincs itthon senki, de akkor is be akartak jönni. Mivel 

odakint épp akkoriban tetőzött a hőség, bementem én is megpihenni. A két gyereket bevezettem a 

gyerekszobába, én meg átmentem a nappaliba sör mellett tévét nézni. Nem sokkal később átjöttek, hogy 

vegyem már le nekik a ‘Gazdálkodj okosan’-t. Levettem. 

Mindenki elvolt rendben a szobájában. Egyszercsak hallom, hogy egy csomó ember óbégat az utcában, 

elég kétségbeesetten. Kimentem a teraszra, megvártam, amíg az egyik óbégató a közelbe ért, majd 

megkérdeztem, miért ordítoznak. Hát, hogy eltűnt két gyerek és a szülők kétségbe vannak esve. Ja, 

mondtam, ne essenek kétségbe, nálam vannak. Be is szóltam, hogy kölykök, húzás haza. Kicsit gyanús 

volt, hogy egyiknek ki volt tömve a pólója, a másik meg egy szatyrot próbált rejtegetni. Nyilván 

megnéztem, miről is van szó: a kis buták a játékpénzre azt hitték, hogy igazi és szorgalmasan 

belapátolták az egész készletet. Rájuk vigyorogtam, visszakértem a ‘pénzt’ és kivezettem őket az utcára, 

ahol akkor már szép számban álltak az emberek. 

Aztán visszafelé végiggondoltam, hogy ezek miket mondhatnak most otthon: egyedül voltam a házban; 

bent voltak nálam, ahol halomban állt a pénz és meg is engedtem nekik, hogy azzal játszanak. Vajon 

mire gondolhatnak a szülők? A csattanós választ hamarosan meg is kaptam: mindkét ház felől hangos 

ordibálást, néhány csattanást majd erős gyereksírást sodort felém a szél. 

A szülőkkel meg megfagyott a viszonyom. 

 

A felső szomszédról, egy volt tanítónőről még nem beszéltem. Túl sokat nem is tudok, nem voltunk 

igazán jó viszonyban. Neki volt igaza, azt kell, hogy mondjam, én voltam a bunkó. 

 

Volt egy hatalmas nagy hársfa az előkertünkben. Gyönyörű volt, illatos. A gond az volt, hogy a bogarak 

is annyira szerették, hogy ihaj. Egyébként sem volt túl nagy az előudvar, de azt szőnyegként lepték el a 

bodobácsok - olyan mennyiségben, hogy a házfalat is betakarták, sőt a falrepedésekben is nyüzsögtek. 

Viszont erre nézett a terasz, ide tudtuk volna egyedül kicsapni a gyerekeket - de ennyi bogár közé? 

Ettől persze még maradhatott volna a fa, de Béláék is nagyon erősködtek ellene -ugyanis az udvaruk 

jelentős részét betakarta a lombkoronája. Végül addig agitáltak, hogy kivágattam. Jórészt eltüzeltük - 

mondtam már, hogy akkoriban iszonyú csórók voltunk? -, néhány rönköt meg odaadtam farigcsálni a 

népművészet mesterének. 

 

Később tudtam meg, hogy ez mekkora törést okozott a felső szomszédomnak. A telket az előző 

tulajdonos tőle vette meg. A hársfát valamikor a férje ültette - és miután a férj meghalt, a fa jelentette 

neki a férj emlékét. 

 

Nos, ezt elgombáztam. És az ilyen történetekben az a borzasztó, hogy esély sincs rá, hogy az ember 

egyenesbe tegye később a dolgot. Maximum megírni lehet, de az emlék attól még nyomasztó marad. 
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Álltam a sorban a postán. Előttem egy ősöreg nénike, bottal... többet remegett, mint lélegzett. Beadta a 

csekkeit és a pénzt az ablakon. Amíg a postáslány dolgozott, a nénike felvett egy prospektust az ablak 

mellől, reszkető kézzel a szeme elé emelte, egy ideig nézte, bólintott, majd eltette. 

 



A prospektus arról szólt, hogy valamilyen szervezet milyen jutányosan indít ECDL képesítést adó 

tanfolyamot. 

Van spiritusz a mamában - vigyorodtam el. 

 

Aztán eszembe jutott egy sztori Kathy Sierrától. Miszerint megkérdeztek egy száz éves nénikét, hogyan 

érzi, mit bökött el az életében. A mamus azt mondta, sajnálja, hogy nem tanult meg hatvan évesen 

hegedülni - akkor már negyven éve tudna játszani a hangszeren. 
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Utaztam a metrón. Délutáni csúcs, tömeg. Én általában úgy utazom, mint a TCP csomag a GRE 

protokollban - felszállok a végállomáson, belebújok a PDÁ-ba és csak a másik végállomáson, 

közvetlenül leszállás előtt mászok ki a könyvből. 

 

Most annyiból változott a helyzet, hogy le kellett szállnom a Nyugatinál, így már korábban 

kikukucskáltam az olvasnivalómból. Észre is vettem egy öreg bácsikát nem messze tőlem. A Lehel-

térnél felálltam, hadd üljön le. Csakhogy bénáztam, nem tudtam egyből elrakni a PDÁ-t és közben 

megindult a szerelvény - ha nincs az a nagy tömeg, szégyenszemre seggreestem volna. Gyorsan elnézést 

kértem a masszától - de nem tudtam nem észrevenni egy folyamatos elégedetlen morgást. Az volt 

benne, hogy ezek a mai fiatalok, botrányos, van bőr a képükön kapaszkodás nélkül utazni, fuj. 

 

Úgy van... az nyert, aki arra a tippelt, hogy az az öregúr morgott, akinek átadtam a helyem. 

Nem egy megvesztegethető fajta. 

 

2005 NOV 10 21:19 

 

Ránézésre százhúsz kilós, százhetven centis leányzó ül velem szemben angolórán. 

Körkérdés a tanártól: - Mi volt az a sporttevékenység, melyet valamikor űztetek, de ma már nem? 

Csajszi: - I used to go ballett... 

Hirtelen nem tudtam hová nézni. És hogyan. 
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JOBBRA LASSAN, BALRA LASSAN, 

RITMUS HALKAN RING A HAJBAN, 

ÚJRA KAVAROG A - 

VÉGRE CSIKOROG A - 

MÉGIS MOSOLYOG A - 

NAPRA HUNYOROG A - 

 

TÁNC A HÓBAN 

 

Nem tudom, ki hogy van vele; nálam, amikor folyamatosan monoton, megállás nélküli terhelésnek 

vagyok kitéve, teljesen váratlanul bukkannak elő rég elfeledettnek hitt képek. Például az a januári 

groteszk tánc. 

 



Először a liget és a téli hideg szaga ugrott be, majd a köd, a szmog, végül apránként a többi.  

Dunaújváros a helyszín.  

 

Nej - akkor még csak jövendőbeli - és én is Veszprémben koptattuk az iskolapadot ún. kétlépcsős 

egyetemen. Ez röviden azt jelentette, hogy a harmadik év után államvizsgázni kellett, illetve megvédeni 

egy szakdolgozatot; mindezért kaphattunk egy üzemmérnöki oklevelet. Akik jól feküdtek, meg maradt 

még kedvük hozzá, dekkolhattak plusz két évig, majd egy újabb államvizsga és diplomavédés után 

nyerhették el az okleveles mérnöki diplomát. 

Nej a harmadéves szakdolgozatát valami vasgyötrésből írta, emiatt január közepe felé leutazott három 

hétre Dunaújvárosba. Én elég korán befejeztem a vizsgákat és váratlanul nagyobb mennyiségű szürke 

pénzhez jutottam - úgy döntöttem, lemegyek pár napra boldogítani a csajszit. 

Szokás szerint nem problémáztam sokat a szállással. Majd csak lesz valahogy. Bementem a kohász 

főiskola kollégiumába, hogy ‘csókolom, hasonszőrű vagyok, adjanak szállást’. Először csak egy 

nevelőtanárt uszítottak rám, később kirángatták az igazgatót is - de én váltig ragaszkodtam hozzá, hogy 

felsőoktatási intézmény tagjának kötelesek szállást adni.  

Végül kaptam is egy vendégszobát. 

 

Nej a munkásszálláson lakott és ebből a szituációból mulatságos dolgok sültek ki. Ott kezdődött, hogy 

első délután beinvitáltam magamhoz a leányzót. A kollégium portása irtózatos visítással csapott le rám: 

‘A vendégnek tilos nőt behoznia magával!’ Mondtam neki vigasztalólag, hogy ne hülyéskedjen már, a 

hölgy egy éve a barátnőm, szintén egyetemista és egyébként sem szándékozunk dugni - de ettől sem 

javult meg a kedve. Ki lettünk ebrudalva. (Másnap pedig behivatott az igazgató, hogy ‘mit képzelek, 

vendégként bordélyházat akarok csinálni a kollégiumából?’ Úgy csináltam, mint aki elgondolkozik. A 

hapi megsejtette, mit akarok mondani, mert azelőtt kizavart az irodájából, mielőtt azt mondtam volna, 

hogy ‘nem is rossz ötlet’.) 

 

Azért még megkérdeztem Nejt, hogy mennyi esély van arra, hogy beengedjenek a munkásszállóra, de 

nem sokkal vígasztalt. (’Mint a hintalónak Epsomban.’)  

Így maradt az, hogy a délutánokat mindenféle barátságos melóskocsmákban töltöttük a kies 

Dunaújvárosban. Az egyik lebujban volt egy romantikus lelkű pincérbanya, szerintem meg volt róla 

győződve, hogy a háttérben valami súlyos dráma zajlik, melynek következtében kénytelenek vagyunk 

ilyen helyeken rejtőzködni. Mérhetetlen empátiával szolgált ki minket, összeesküvőként suttogva vette 

fel a rendeléseket és valósággal sugárzott az együttérzéstől. 

 

Egyik éjjel sikerült bejutnunk egy züllött éjjeli diszkószerűségbe is. Ugyan mindenfélét próbáltak 

kérdezni a bejáratnál, de udvariasan intettem nekik és bementünk. (Ez az egyik kedvenc trükköm; kellő 

határozottsággal egy csomó helyre be lehet menni.)  

Nem érte meg. 

 

Szemben a következő napi Komár Laci koncerttel. Zenei ízlésem elég széles skálán mozog, emiatt 

szobatársaim többször is megpróbáltak már eltenni láb alól. Pusztán szeretnivaló személyiségemnek 

köszönhetem, hogy még élek. Az egyik ilyen vörös posztó volt az idétlen Komár Laci rákkendrollok 

szeretete. (A másik Nikisz Teodorakisz Axion Esti-je.) Természetesen marhára megörültem, amikor 

megtudtam, hogy a nagy ember azokban a napokban ad koncertet a művházban. Már nem emlékszem, 

miért, de jegyünk, az nem volt. Még az se kizárt, hogy elvből. 

Becserkésztük az épületet: a szokásos szocialista stílusú művház volt, böszme nagy réttel, apró ligettel 

a háta mögött. Itt vertünk tanyát és bevált a számításom: a zene tisztán kihallatszott a hátsó bejáraton.  

 

Enyhe köd volt, a levegőben szmog keveredett a kémények füstjével, az egész városban mindenki 

hazulra menekült a farkasok elől. A csillagok időnként átragyogtak a ködön. Nemrég havazhatott, 



mindenfelé még érintetlen hó nyújtózkodott. Itt hajoltam meg Nej előtt, majd nekiálltunk a ritkás 

ligetben, bokáig érő hóban rokizni. Csak úgy szállt a friss porhó körülöttünk. 

 

Kösz, Laci. 

 

2005 NOV 18 18:54 

 

Melyik állatfajta a legveszélyesebb az ember számára? 

 

Gyerekkorban azt gondoltam, hogy a nagyragadozók: a tigris, az oroszlán, a cápa. Aztán ahogy 

okosodtam, rájöttem, hogy a nagy, látható ellenségnél sokkal veszélyesebbek a láthatatlan kicsik: a 

vírusok, a bacik, a járványok. 

 

De mégsem ezek a legdurvábbak. Tudnak ártani, de legyőzhetők. Kaszálhatott a pestis, a kolera, a 

spanyolnátha, egyszer valaki csak megtalálta az ellenszerét. Lehet, hogy most még gyógyíthatatlan az 

ebola, az AIDS és a madárinfluenza, de az emberek össze tudnak fogni és le fogjuk gyűrni mindet. 

 

Az emberre legveszélyesebb állat maga az ember. Az ellen nem tudunk összefogni. 

 

Ma estefelé utaztam haza a metrón, amikor a Népliget környékén felszállt három ember formájú barom, 

olyan 16-17 körüliek. Piaszagot nem éreztem, de mámort igen - lehet, hogy csak belőve voltak. Először 

nekiálltak hangosan ordibálni. Utána az egyik elkezdte apró darabokra tördelni a mobilját; miközben 

hangosan ordibált a néhány üldögélő utassal, miszerint ez az ő telefonja, azt csinál vele, amit akar. Ez a 

‘Van valakinek valami problémája?’ szöveg megtetszett a másik kettőnek is, mert elkezdtek ők is 

ordibálni az utasokkal, hogy van-e valaki, akinek ez nem tetszik. A néma csendtől felbátorodtak és 

nekiálltak konkrétan odamenni egyes emberekhez ugyanezzel a kérdéssel. Bennem csendesen kezdett 

fortyogni a düh, de leginkább a tehetetlenség miatt. Simán padlóra lehetett volna pofozni mind a 

hármat, de az agresszív ostobaság ellen nem lehet küzdeni - ezek akkor is ilyen hülyék maradnak, ha 

időnként megverik őket. Arról nem is beszélve, hogy akar a fene belekeveredni, egyáltalán, bármilyen 

formában érintkezni az ilyen taplókkal. 

Szóval tettem azt, amit a többiek: átnéztem rajtuk. Ezek meg öntelten páváskodtak, élvezték a 

hatalmukat. 

Aztán a Határ útnál mindenki leszállt. 

 

2005 NOV 19 21:00 

 

A héten elmentem egy game club mellett. Fakkok sorakoztak körben a falnál, mindegyikben asztal, 

monitor, gép.  

 

Basszus, mint peepshowban a recskázófülkék. 

 

2005 NOV 21 21:15 

 

Megjött a tél, szemmel is láthatóan. Mint mindig az első hónál, angyali nyugalom önt el. A táj fehér, a 

hó nyugtatja a szemem, mint a tej az idegeimet. Imádok lelassulni. 



Reggel kényelmesen öltöztem fel, előkerült a cipőszekrény mélyéről a bakkancs. Kell is, mert ilyenkor 

hanyagolom a tömegközlekedést, sétálok. Nagyon ráérek, nem sürget semmi. Illetve sürgetne, de nem 

hallom meg. A hó még a fülemet is belepi. 

Szeretem a telet. 

 

2005 NOV 23 23:22 

 

A szülő felelőssége magának valami hobbit találni. Már csak azért is, hogy gyerekei meg tudják 

valamivel lepni karácsonyra. 

Emlékszem, nagyanyámból kénytelenek voltunk köcsögrajongót nevelni. Annyira nem volt semmi 

érdeklődése, semmi igénye, hogy öcsémmel - jobb híján - minden évben egy 50-70 forintos 

népművészeti köcsögot vettünk neki. Eleinte furcsállotta, de amikor ezekkel lett tele a konyhaszekrény, 

egész megszerette őket. Legalabbis remélem. 

 

2005 NOV 25 23:36 

 

Mi olyan nagyon egyedi, nagyon fontos a szerelemben? 

 

Az, hogy viszontszeressenek. Az, hogy az az ember, aki a legfontosabb számunkra, kijelentse, hogy 

számára mi vagyunk a legfontosabbak. 

Kimondva-kimondatlanul mindenki, aki él, arra vágyik, hogy elfogadja őt a világ. De a világ marha 

nagy és különben sem ér rá velünk foglalkozni -> ezért a világot reprezentaló személy kell, hogy 

szeressen minket. 

És ezért elviselhetetlenül frusztráló, ha elutasítanak.  

 

2005 NOV 27 09:35 

 

Belefeledkezett pörgés a szakmában vagy együttlötyögés a gyerekkel? Pörögni nem lehet úgy, hogy 

megszakítjuk egy-két percre, hiszen a gyerekhez lazítás, végtelen türelem kell, a pörgéshez meg pont 

nem. A gyerek imádja ugyanazt a koreográfiát eljátszani hónapokon keresztül, minden este, hiszen 

ismeri, megszokta, biztos benne, hogy jól csinálja. A felnőtt idegrendszerét viszont pont ez teszi tönkre, 

a legjobb játék is marhára unalmas lesz az első száz alkalom után. 

 

Mi már túl vagyunk ezeken, összességében nem is rosszul. Voltak bizarr dolgok, ez tény. 

 

Amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor az egyik kedvenc játék a ‘döglöttmedvés’ volt. Hazajöttem 

munkából, átöltöztem melegítőbe, majd lefeküdtem a puha padlószőnyegre, közölve a családdal, hogy 

apamedve megdöglött. A két gyerek persze minden erővel megpróbált feléleszteni. Jó játék volt, a 

legtöbbször sikerült rángatás közben egy-egy félórácskát szundikálnom. Nem, alig voltam ekkoriban 

lehajtva a munkahelyemen... 

 

A másik kedvenc játék a tigrisezés volt. Becsuktam a nappali ajtaját és beültem a fotelbe. A kölykök 

nekiálltak kapirgálni az ajtón. Kikiabáltam, hogy ki az. A játék szerint egyedül a tigristől féltem. 

Mindkettő kitalált magának valami állatot. Természetesen jól elhúztam ezt a részt, hiszen ekkor 

pihentem. (’Biztos, hogy nem tigris? Egész biztos? Olyan csíkos hangod van...’) Végül bejöttek és 

nekiálltak keringeni a fotel körül, gondosan hátuk mögé rejtve a kispárnákat. Én persze folyamatosan 

faggattam őket az álcájukról. (’Te kecske, miért morogsz ennyire?’) Aztán amikor már nem tudtak mit 



válaszolni, elkiáltották magukat, hogy ‘azért, mert tigrisek vagyunk!’ - és a játék vad párnacsatává 

alakult át. 

 

Ezt a koreográfiát naponta többször is eljátszottuk. Én élveztem, mert tudtam őket irányítgatni - rá lettek 

kényszerítve, hogy használják az eszüket. Kétszer egymás után nem használhatták ugyanazt az álcát és 

csak akkor jöhettek be a szobába, ha tényleg meggyőzően alakították a kiválasztott állatot. 

 

Miután Pestre költöztünk, Nej olyan munkahelyet talált magának, ahová korán kellett mennie, így rám 

maradtak a reggelek. A két kicsit felöltöztetni, később rávenni, hogy maguktól öltözzenek - reggelente 

akár többször is :-), reggeliztetni és elkísérni őket oviba, később iskolába... ez elég sok lehetőséget adott 

az együttlétre. Gyalog, illetve tömegközlekedéssel mászkáltunk, még akkor is, amikor az ovi, az iskola 

és a munkahelyem különböző kerületekben voltak. Ezek a reggeli séták beszélgetésekkel, később 

társasjátékokkal (szókígyó, országváros, barkochba) teltek, illetve a villamoson autószámolós játékkal. 

(Tudtátok, hogy Pesten Opelből van a legtöbb? Mindig az nyert.) Ebben az együttlétben az volt a jó, 

hogy reggel volt, még nem kellett pörögnöm, tudtam a gyerekek tempójában élni, rájuk figyelve 

cselekedni. 

 

Később bejött a társasjáték korszak. Ha naponta nem is, de azért elég sűrűn próbáltunk időt szakítani 

egy-egy menetre. Jellemzően a Gazdálkodj Okosan, a Cattan, gyerek Monopoly, Activity és a Hotel 

voltak a sztárok, illetve kártyák közül a römi, és a bridzs. (Naná.) Később, ahogy ritkultak ezek az 

alkalmak, a bridzset elhagytuk; ez tipikusan olyan játék, melyet nem lehet szórványosan játszani. 

 

Ma már egyedül járnak reggelente dolgukra. (Barna szerintem jobban ismeri a várost, mint az anyja.) 

Az együtt töltött idők lecsökkentek és kevésbé játékosak lettek. Akármennyire is zsúfolt a napom, 

igyekszem egy-egy órát rászánni, hogy átvegyem a sráccal az aznapi dolgait: mi volt az iskolában, hozd 

át a füzeteket, beszéljünk át minden órát, mi volt az edzésen, egyéb óhaj/panasz/zokogás? Nej ugyanezt 

zongorázza le a lányommal. Társasjátékok ugyan még vannak, de ritkán. Igyekszem családi 

programokat szervezni, ezek főleg kirándulások, esténként kártyapartival. (Mára a Pikk Dáma lett a 

sztár - windows-függők számára Fekete Macska.) Legnagyobb társasjátékos akció a szilveszter. Elvből 

nincs ilyenkor bekapcsolva a tévé. Kinyitjuk a gyerekszobában a nagyasztalt és végigjátsszuk a teljes 

társasjáték spektrumot, hajnalig. 

Még van pár évünk, hogy így múlassuk az időt, aztán menni fognak ezerfelé. Barna már most is 

rengeteg időt tölt a vasútnál, előbb-utóbb a lány is ki-ki fog maradozni. 

Valószínűleg hamarosan vissza fogunk térni Nejjel a páros snapszerhez. 

 

Másrészt, felkapva az eredeti fonalat, most érzem úgy, hogy megalkuvásmentesen jött el a lehetőség 

felfuttatni szakmai karrierünket - immár végtelen a lehetőség a pörgésre. Igaz, már nem vagyunk 

annyira harapósak, de ezt ellensúlyozza a tapasztalat. 

 

Szerintem jól csináltuk. 

 



 

2005 DEC 04 18:00 

 

Nem írni, ha van tehetséged, az nagyjából olyan, mint jó génállománnyal nem szaporodni. 

Mindkét esetben lehetőséged van valami jelentőset alkotni a cerkáddal, mégsem teszed meg. 

 

2005 DEC 11 16:51 

 

Mint a Monty Pythonban. 

 

Most értünk haza a Kakasból, egy élménnyel gazdagabban. 

Vasárnap kora délután volt, sok vendéggel, kicsit lassú kiszolgálással. Volt időnk beszélgetni. 

Éppen Amerikáról, a Grand Canyonról folyt a szó, amikor Barna bedobta a kérdést: 

- Én csak azt nem értem, hogy ha a geotermikus gradiens 5 fok száz méterenként, akkor a Grand Canyon 

alján miért nincs száz fok? 

 

A döbbent csendben tisztán lehetett hallani, ahogy Nej szeme nyikorogva kigúvadt. A ‘geotermikus 

gradiens’ nem az a kifejezés, melyet napi gyakorisággal használnánk a lakásban. Különösen gyerek előtt 

nem. 

 

- Izé, elég meleg volt - próbálkozott magához térni párom. 

- Más a zárt földréteg és más a nyitott kanyon - magyaráztam - a szél elviszi a meleg levegőt. 

Ezzel le is tudtuk a témát, bár Nej időnként hihetetlenkedve csóválta a fejét. Elvégre csak 12 éves még a 

kölyök... 

 

Ebbe a csapdába sétált bele a bohóc. Fogalmam sincs, milyen megfontolásból, de az étterem alkalmaz 

egy bohócot. A figura félóránként-óránként körbejárja az éttermet és ahol kisgyereket lát, odamegy 

hozzájuk, feldobni a hangulatot. A mi asztalunk előtt elég sokat vacillált - mindkét gyerek igen 

felnőttméret már - de végül úgy döntött, gyerekek ezek még, biztos élvezni fogják a műsort. Nyilván a 

kisebbikre szállt rá. 

- Na mit szólsz. édes pajtikám, itt van ez a zöld zacskó, de ha akarom piros lesz - mórikálta magát. 

 

Barna udvarias érdeklődéssel figyelte. Arcán a szent elmebetegeknek kijáró türelemmel. 

 

- Hohó, Apának milyen jól áll ez a szembefény? Neked vajon hogy áll a fény? - próbálkozott ismét a 

pirosorrú. 

 

Udvarias vállrándítás. 

Értelmesebb ember ezután arrébbállt volna, de ez ugye bolond volt. Akarom mondani, bohóc. 

 

- Tudok ám mindenféle trükköt! Ha előrejöttök velem, elmutatom, hogyan kell gyurmázni és 

megtanítalak bűvészmutatványokra! 

 

Hallva a gyomorkorgásokat, a gyereket egy trükk érdekelte volna csak: hogyan lehetne felgyorsítani a 

pincért. 

A bohóc bedobta a non plus ultrát, elővett egy szappanbuborékfúvó műanyag flakkont. 



- Idefigyelj, hapsikám! - rikoltotta és befújt egy nagy adagot az asztal fölé - Na ez az igazi! Elkapom, 

elkapom! Ez a kolbászízű, ez a krumpliízű, hamm bekapom ezt is, ezt is! 

 

Négy szempár nézett rá, hidegen, udvariasan. Látszott rajtuk, hogy láttak már szappanbuborékot. 

A bohóc motyogott még valamit, majd arrébment. 

 

- Ezt most miért csinálta? - érdeklődött Barna. 

- Mert valószínűleg nem tudta, hogy te már ismered azt a kifejezést, hogy ‘geotermikus gradiens’ - vonta 

meg a vállát Nej. 

 

2005 DEC 12 20:28 

 

Barna múlt héten orvoshoz járt. Valami toroknyavalyával kezdődött, de a dokker ráharapott egy-két 

tünetre és mindenféle extra vizsgálatokat csináltatott. 

Kedden például vérvételen kellett megjelennie. Csütörtökön ment vissza kontrollra és a doki aggódva 

jegyezte meg, hogy kicsit magas a cukra: 6.2. 

- Nem evett a gyerek mostanában sok csokit? - kérdezte. 

Basszus. Hogyan lehet ilyet kérdezni? December hatodikán? 

- Á, dehogy... 

 

2005 DEC 13 19:19 

 

"A szex ráér, nem kell elkapkodni" - szokták mondogatni a szülők a tinédzser gyerekeknek. 

 

Pedig ez hülyeség. Igenis megvan az a kor, amikor meg kell tanulni a szexet. Az a kor, amikor a fiúk is, 

a lányok is még ügyetlenkedhetnek - amikor még csak próbálgatják, mi mire jó. 

Megvan a veszélye, hogy egy bizonyos kor után pszichés gátlásokat fog okozni a szerencsétlenkedéstől 

való félelem. 

Mindemellett nem csak erről van szó. Olvastam valahol, hogy a szerelmi tapasztalatokkal rendelkező 

hímeknek máshogy szaglik a feromonja - ezáltal jobban vonzzák a nőket. Lerí róluk, hogy tapasztaltak. 

Márpedig akikre jobban buknak a nők, azoknak valószínűleg kiegyensúlyozottabb lesz a szerelmi 

életük, akkor is, amikor már megállapodtak egy partner mellett. Jobb, mint a monitor előtt gubbasztó 

szerencsétleneknek, akikről messze lerí, hogy pucér nőt csak weblapon láttak életükben. 

 

Szóval igenis, ne pazaroljátok el az időtöket. Gyakoroljatok. 

Csak használjatok óvszert. 

 

2005 DEC 19 22:15 

 

Téveszmékben hinni teljesen normális dolog. Ugyanis hinni az ember kizárólag olyan dolgokban hisz, 

melyeket nem ismer mélyrehatóan: csak tippeli, hogyan működhetnek - illetve egyszerűen szeretné, 

hogy úgy működjenek, ahogyan képzeli. 

Bizonyos dolgokról csak utólag tudjuk meg az igazat - ha egyáltalán... és addig csak hiszünk. 

A folyamat logikájából következően jórészt tévesen. 

 



2005 DEC 22 20:15 

 

A napokban ejtettük meg a nagy év végi kaja bevásárlást. Hazafelé a Wekerle kis utcáin keresztül 

jöttünk. Ebből az egyik különösen ki volt világítva. 

Az itt lakók között valami bizarr verseny lehet, hogy ki tud több világító csodát applikálni a kertjébe. 

Egyszerre vettünk levegőt Nejjel: 

- De jó lenne már, ha mi is családi házban laknánk és tele lenne a kertünk ilyen világító fákkal! - mondta 

ő. 

 

Nyeltem egyet: 

 

- Tudod, én meg pont azt akartam mondani, hogy minden világító fa emlékmű egy papucsférjnek. 

 

2005 DEC 23 10:50 

 

Egy ügyfélnél külső fejlesztők mindenáron sémát akarnak bővíttetni velünk. Felhívtam a figyelmüket, 

hogy létezik olyan, hogy Active Directory Application Mode (ADAM), használják inkább azt. Mivel a 

külső cégnek halvány fogalma sincs arról, hogy mi ez, így nekem kell írni egy döntést elősegítő 

tanulmányt. 

 

Első körben szétnéztem a neten. Hogyan kell egyáltalán ilyet létrehozni? Beírtam a gugliba, hogy "create 

ADAM"... és nem győztem pislogni, hogy mi ez a csomó vallásos találat. 

 

Aztán a fejemre csaptam... 

 

2005 DEC 24 10:13 

 

Kicsi gyerekkorom óta nem igazán tudok meglepődni ilyentájban semmin. 

Négyéves koromig nagyanyám házában laktunk. Régimódi ház volt, pottyantós klotyival a kert 

végében. Nagyapám kiment vécére, nem sokkal később meg betoppant a télapó. Piros kabát, fehér 

szakáll, szigorú, de mégis ismerős tekintet. Kérdezgetett, én meg megszeppenten válaszolgattam. 

Szüleim azt hitték, hogy meg vagyok illetődve, pedig nem - egyszerűen azon járt az agyam, hogy 

honnan ismerős ez az alak. Aztán amikor elment és rá egy percre visszaért nagyapám, egyből 

összeraktam a mozaikot. Engem néznek madárnak? - gondoltam sértődötten. Aztán elöntött a 

büszkeség: végülis nem kis dolog az, ha az ember nagyapja az igazi  télapó. 

 

Viszont ezen a karácsonyon mégis sikerült meglepődnöm. Mindenféle ünneptől függetlenül 

megrendeltem a Gary Larson összest, gondolván, hogy majd csak ideér valamikor. Nyilván jó lett volna, 

ha az ünnepek között olvasgathatom, de tegnap estére beletörődtem, hogy nem. Erre ma reggel 

csengettek, az ajtó előtt egy szimpatikus postás nyögdécselt hangosan, bőröndnyi csomaggal a kezében. 

 

Köszönöm, Amazon, köszönöm Posta. 

 



2005 DEC 26 14:00 

 

Mivel a porszívó pont az alatt az asztal alatt lakik, mint amelyiken a deguk tanyáznak, így a takarítást 

mindig azzal kell kezdenem, hogy kiporszívózom a porszívót. 

Ez érdekes kérdést vet fel: mi történik akkor, amikor a szívócsövet bedugom abba a lukba, ahol a motor 

kinyomja a beszívott levegőt? Fel lehet így gyorsítani a porszemcséket... legalább annyira, hogy 

egyszercsak elérjék a szökési sebességet és becsapódjanak a szekrényajtóba, komoly magreakciókat 

váltva ki a száradni kirakott zoknikból? 

 

2005 DEC 28 15:31 

 

A busz elég sokat késett. Messziről látszott, hogy a párhuzamos buszból már elment kettő. A tömeg is 

szépen felgyűlt. 

Aztán végre megjelent. Mit megjelent, besöpört a megállóba, fékezett egy nagyot, kivágta az ajtót - és 

már akkor elkezdte nyomni a csengőt a sofőr, amikor még bőven a leszállók kecmeregtek lefelé. Utána 

pedig őrült módon taposta a gázpedált. 

 

Ebben a szituációban ki a hülye? 

 

Elsőre azt mondanám, hogy a sofőr. De valószínű, hogy nem szórakozásból teszi. Nyilván van 

valamennyi esélye annak, hogy fogadtak a haverjával és most azért siet - de sokkal nagyobb esélyét 

látom annak, hogy a késés miatt büntetést kap és ezt akarja elkerülni. Ez viszont érthető az ő 

szempontjából. 

Akkor lehet, hogy én vagyok a hülye, mert túl sokat várok el? Ezt a kérdést pusztán csak a teljeskörú 

elemzés miatt tettem fel - nyilván normális elvárás, hogy a busz pontos legyen és a sofőr kíméletesen 

vezessen. 

 

De akkor tényleg, ki a hülye? 

A szituáció. A rendszer. Hogy büntetik a sofőrt a késésért, pedig ebben a városban képtelenség 

pontosan közlekedni. Hogy fontosabb, hogy a busz pontos legyen, mint az, hogy az utas összetöri-e 

magát a buszon vagy sem. Hogy mennyire elégedetten száll le. Hiszen lehet ezt mérni valahol? Nem. A 

késést viszont igen. 

És hülye ez a város, ezzel a nyomorult közlekedéssel. 

 

2005 DEC 29 13:03 

 

Már írtam, hogy pont karácsonykor érkezett meg a Gary Larson összes. Kiterítettem a 

dohányzóasztalra, időnként melléülök, átnézek pár oldalt - és szénné röhögöm magam. Nemcsak a 

rajzokon: extra bónuszként némelyikhez olvasói levelet is csatoltak. 

 

Itt van például ez. Indiánok lovagolnak körbe egy szekérvár körül. Mind egy irányban - csak egy jön 

velük szembe. A törzsfőnök csúnyán lecseszi: " Az óramutató járásával ellenkezőleg, Vörös Sas! Mindig 

az óramutató járásával ellenkezőleg!" 

 

Emellé tettek be egy levelet. Valami tanerő írta, akit megkeresett a rajzzal egy diákja, hogy miért 

lovagolnak az indiánok mindig az óramutató járásával szemben? A tanár ahelyett, hogy fojtott 

röhögéssel a helyére küldte volna a humorérzék nélküli nebulót, ráharapott a témára. Megkérdezett 



másokat. Átolvasott egy köteg lexikont. És nem talált sehol semmilyen magyarázatot. Végül összeszedte 

a bátorságát és írt egy levelet a szerzőnek: magyarázza el neki tudományosan, miért lovagolnak az 

indiánok mindig az óramutató járásával ellenkező irányban? 

 

Ez... ez... nagyon ütött. 

 

2005 DEC 31 17:44 

 

Na, már itt is betörtek a fegyverraktárba. Találkozunk a boldog új évben, ha túléljük ezt a lövöldözős 

háborút. 

 



 

JANUARY 1, 2006 AT 02:06    

 

Amire számítottam: 

- A társasjáték mellé nem lehet zenét berakni - mert nincs olyan zene, amely valakit ne zavarna. 

 

Amire kevésbé: 

- Hogy a fergeteges buli során tejet fogok inni. Este meg alkoholmentes pezsgőt. Nem, nem 

kölyökpezsgőt. Létezik olyan pezsi, hogy rendesen legyártják, aztán utólag kivonják belőle az alkoholt. 

Mint a vízbül a zokszigént. 

 

Társasjáték, Gazdálkodj Okosan. 

Kihúztam, hogy leléptem a mozgó vonatról, egyszer kimaradok. 

- Leléptél a mozgó vonatról? - kérdezte Barna - Meg is érdemled. A közveszélyes őrülteket el kell tiltani 

a vasúttól. 

- Akkor nem marad üzemeltető személyzet - vágtam rá. 

 

Elment egy kör. 

 

- Apa, te jössz - szólt rám Dóra. 

- Én? Dehogy. Engem most sitteltek le a vasutasok. 

 

Eleinte tartottam attól, hogy a szomszéd társasház legyőz minket az égiháborúban, de a házunkban lakó 

Zsolti gyerek nem hagyta magát. Tíz óra körül kezdődött a tüzérségi előkészítés, a fő roham éjfél körül 

indult be. Ugyan fogalmam sincs, hogyan férhetett el a II. Ukrán Front összes lőszere a 60 m2-es 

lakásukban, de nem is ez a fontos; a lényeg az, hogy a házunk nem maradt el a fegyverkezési 

versenyben. És a kerület sem. 

A tévéműsorért meg nem kár: igaz, hogy nem hallottunk belőle egy szót sem éjfélkor, de szvsz mi 

jártunk jobban. 

 

Amilyenek az első percek, állítólag olyan lesz az év. Ha ez igaz, akkor én egész évben csókra álló szájjal 

fogok csücsöríteni. A remek alkoholmentes pezsgő olyan savanyú volt, hogy Nejnek kellett behozni egy 

marék ecetes uborkát, hígítandó az anyagot. 
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Drága Barátaim, Kedves Cimborák! 

 

Mindazon emailekre, melyeket úgy kaptam az utóbbi 24 órában, hogy a To: mezőben fel volt sorolva a 

fél telefonkönyv, javaslom, boruljon a feledés homálya. Magunk között szólva, én az ilyen leveleket 

inkább sértésszámba veszem, mint kedvességnek. Valahogy azt érzem, hogy ez a levélküldés egy 

kellemetlen dolog a számotokra és igyekeztek egyszerre letudni az egészet. 

Mert ilyenkor, ugye, illik levelet küldeni. Pedig nem. Ilyenkor jó, ha eszetekbe jutok és jó, ha küldtök 

egy személyre szóló apró marhaságot. De ha küldtök a komplett címlistátoknak egy BUÉK tartalmú 

levelet, annak maximum annyi az üzenettartalma, hogy ‘nesztek, marhák, osszátok be’. Ennél, higyjétek 

el, az is udvariasabb, ha nem küldtök semmit. 

Maradok tisztelettel, 



 

JANUARY 1, 2006 AT 13:34    

 

Szilveszter, szinte kötelező 'ereszd-el-a-hajamat' érzés. 

Gondoltam, összeszedek néhány ezzel kapcsolatos sztorit. 

 

1.  

Első alkalommal másfél évesen rúgtam be. Nem hülyéskedek, direkt megkérdeztem tegnap este a 

szüleimet. 

Úgy történt, hogy a nagyszülőknél volt nagy családi összejövetel. Tényleg nagy, szüleimnek kijutott a 

testvérekből. 

A férfiak kártyáztak, bagóztak, a nők a konyhában sertepertéltek a sparherdt körül. Járni már tudtam 

és élveztem is - hol ide, hol oda csapódtam. A férfiak társasága jobb volt, mert ott voltak mindenféle 

érdekes poharak. Aztán amit otthagytak a pohár alján, azt én felszippantgattam. Nem volt kispálya, 

vegyesen jött vörösbor, pálinka. Ízlett. 

Végül kitántorogtam a szoba közepére és összeestem. Persze kitört a pánik, minden nő nekiállt sikítozni, 

hogy mi van a gyerekkel. Sokatlátott nagyapám rámnézett a kártyalapjai mögül, a közelembe szagolt, 

majd közölte a hallgatósággal, hogy ez a gyerek padlórészeg. 

Ígéretes start volt. 

 

2.  

A folytatás sem volt rosszabb. Már általános iskolában kiderült, hogy kifejezetten szerettem az alkohol 

ízét. Mit sem tudtam a hatásáról - egyszerűen csak ízlett. 

Tessék elképzelni a jelenetet: 

Vendégség a családnál. Estefelé véget ért a látogatás, szüleim kikisérték a vendégeket, majd a 

lépcsőházban még beszélgettek pár szót. Aztán az egyik vendégnek eszébe jutott, hogy bentfelejtett 

valamit. Apámmal visszajöttek és pont elkapták, ahogy a tízéves Jocika önfeledt mosollyal az arcán 

szívószállal cumizza ki az asztalon hagyott üvegből a háromcsillagos kommersz konyakot. 

 

Emlékszem, az első önálló próbálkozásomra. Apám valamikor aktív focista volt, szeretett meccsre járni 

is. Elég sokszor elmentem vele. Az egyik alkalommal megbeszéltük, hogy a stadionnál találkozunk. 

Nekem útbaesett a Fekete Ló és arra gondoltam, mi lenne, ha megkóstolnám a rumot - annyi jót 

hallottam már róla. Fogalmam sem volt róla, hogy mi mennyi, így egy decit kértem. Olyan tizenkét éves 

lehettem, de szó nélkül kiszolgáltak. (Már akkoriban sem voltam apró gyerek - 80 kiló körül mozogtam. 

Elképzelni sem tudom, hogyan lehet valaki ötven kilónál könnyebb. Én szerintem már többel 

születtem.) 

Nos, elkortyoltam, de emlékszem, nem hatott meg különösebben. Meg is jegyeztem, hogy hülyék a 

felnőttek, ennél még a puncs fagyi is jobb. Aztán kimentem a focimeccsre, végigszurkoltam az egészet 

az öreggel, aki semmit nem vett észre. Én sem. 

 

Még egy falusi lagzi rémlik ebből a korból. Apám szülőfalujában voltunk, ahol nem volt mese, az öreg 

nem húzhatta ki magát semmi alól. Az udvarra a belépő egy kupica pálinka volt. A kupica alatt egy 6-

7 centes poharat kell elképzelni. Apám lehúzta. Aztán jöttem én. Felvilágosult falu volt, úgy gondolták, 

hogy nem érdekes, hány éves vagyok, termetem alapján már bírnom kell a szeszt - így megkínáltak 

engem is egy adaggal. Nem berzenkedtem. Aztán jött volna anyám, de valami miatt nem ihatott. Apám 

komoly dilemma elé került. Hogy néz már az ki, hogy az asszony nem issza meg a belépőt? Ő maga 

nem ihatott, akkoriban komoly gyógyszereket szedett, már az első pohár is istenkísértés volt. Végül 

odahajolt hozzám és megkért, hogy mentsem meg a család becsületét, igyam meg anyám adagját is.  

Mindig szófogadó gyerek voltam. 

 



Aztán arra emlékszem még erről az esküvőről, hogy félrevonultunk, gyerekek, sátort eszkábálni 

lécekből, lapátnyelekből meg pokrócokból. Volt ott egy kölyökmacska, rendszeresen a lábunk alatt 

téblábolt. Amikor másodjára lökte ki azt a lécet, amelyik a sátrat tartotta és dőlt össze az egész, dühösen 

megfogtam a farkánál és hátradobtam. Mondtam már, hogy nemcsak nagydarab voltam, hanem erős 

is? A macsek szép nagy ívben átrepült a kerítésen, át a lakodalmas sátor felett, végül a násznép orra 

előtt landolt. Azok ültek ott békésen, a sátor előtt, mert hát meleg volt, beszélgettek, aztán az égből jött 

egy surranás, egy vijjogó nyávogás végül platty. Harminc fej hajolt ki egyszerre a sátor mögül. 

 

3.  

Ugorjunk egy nagyot. Kazincbarcika, középiskola, szalagavató. Egyike volt a nagy napjaimnak. A 

suliban az volt a divat, hogy minden osztály előadott egy 10-15 perces műsort. A december rendesen 

közeledett, műsor sehol. Aztán egyik éjjel nekiálltam hülyeségeket álmodni, felriadtam, kimentem a 

tanulóba, leírtam és ebből lett egy humoros műsor. Mivel én írtam, így a rendezést is fenntartottam 

magamnak - emellett mindkét jelenetben játszottam is. A bál előtt orromon-fülemen csorgott az 

adrenalin. 

 

Ráadásul haverokkal szerveztünk egy alternatív bulit, kint a város határában. Csak néhány beavatott, 

összedobtuk a pénzt, megvettük a szeszt, kiszállítottuk. Nem kis fegyvertény volt ez, szigorúan őrzött 

kollégistaként. 

Aztán lement a műsor, sikerünk volt. Szülők, diákok kavarogtak - és jött a hír, hogy azt a lányt, akit 

kifejezetten szerettem volna, hogy eljöjjön a buliba, nem engedték el a szülei. A kis buta. Én meg sem 

mondtam a sajátjaimnak. Rám várt a feladat, hogy mint az est egyik hőse, eljárjak. Bevágtam a ’szülő 

meggyőző’-pózt és hosszas rábeszélés után elengedték a csajszit - de úgy, hogy én vállaltam 

személyesen felelősséget érte. Csakhogy ezzel elment az idő és közben hírnök érkezett, rossz hírrel: a 

buliba beszabadult egy csomó nem meghívott ember és ha inni is akarunk valamit, igen ki kell lépnünk. 

Igen kiléptünk. Annyira, hogy amint megérkeztünk, énbennem egyszerre szabadult fel a feszültség, 

mely találkozott azzal, hogy felmértem a tömeget majd a maradék szeszeket - és igen gyorsan igen sokat 

megittam belőle. A többire nem emlékszem. Másnap viszont sokan mosolyogtak rám. Az egyik leányzó 

foglalta össze: nem is nézték volna ki belőlem, hogy tudok aranyos is lenni. (Volt benne valami, én 

akkoriban még tanulós típus voltam. Az utolsó félévben változtam meg.) Mikor megkérdeztem, 

elmesélte, hogy megálltam a szoba közepén, majd fatörzsként dőltem bele az ágyba. Ott felvettem a 

klasszikus római pózt: oldalra feküdtem, könyökömre támasztva tartottam a fejemet. Bármennyit is 

kinlódtak, nem bírtak rávenni, hogy kinyújtsam a kezemet és normálisan aludjak - pedig a végére az 

egész társaság ezen sportolt. 

 

Ez volt a második totális eszméletvesztésem. Másnap a biztonság kedvéért megkérdeztem a 

felügyeletemre bízott lányt, hogy ha már így alakult, vigyázott-e magára. Sokat sejtetően vigyorgott, 

miközben bólogatott. 

 

De ezzel nem volt vége a szenvedésnek. Be voltam osztva iskolatakarítónak, így reggel nyolcra vissza 

kellett mennem a suliba. Szerintem a mai napig nem tudják, hová lett arról a rengeteg megmaradt 

szendvicsről a csemege uborka. 

4.  

Rá félévre jött a ballagási buli. Miskolcon tartottuk, az Avas északi részén, egy borospincében. 

Néhányan már korábban összegyűltünk egy parkban, osztályon kívüli haverokkal szittyóztunk. 

Meglehetősen jó hangulatban értünk a pincéhez, ahol egyből ki is tört a balhé - hogy széthúzunk, meg 

hogyan is gondoltuk ezt. Némileg feszült volt a hangulat. Az egyik lány, akivel állandóan húztuk 

egymást, gondolta, megtréfál. Jött ugye a tószt, amihez kitöltöttek mindenkinek egy jó másfél deci bort. 

Nekem a leány az eperfahordóban érlelt pálinkából töltött. Én meg akkor már voltam annyira 

figyelmetlen, hogy nem vettem észre a különbséget. És nálam egy korty, az kb. két deci. Lement a 



szónoklat, mindenki lehúzta a bort, én meg a páleszt. Aztán néztem csodálkozva a mellettem 

halottfehéren álló lányra. Hogy ő nem gondolta komolyan. Meg biztos volt benne, hogy észreveszem. 

A továbbiakban jó műsor volt. A többiek szerint roppant udvariasan elkértem több helyről is a 

dekorációnak kirakott rózsacsokrokat, majd jóízűen elrágcsáltam a rózsafejeket. Nem tudom. Nekem 

összefolyt az egész - viszont az is igaz, hogy még másnap is rózsaízűket böfiztem. 

 

5.  

Ez már egyetem, Veszprémben. Első évben két német szobatársam is volt. Jött az első vizsgaidőszak - 

az első komoly stressz. Lenyomtuk és megbeszéltük, hogy amikor visszatérünk, mindenki hoz a 

szűkebb szülőföldjére jellemző light illetve tömény italt - és körbekóstolgatjuk a tájegységeket. Nna, ez 

durva est volt. Én bort vittem Egerből és Egri Vizet. Volt, aki sört hozott és snapszot. Volt, akinél a light 

az valami likőr volt. 

Hatan vettünk részt a buliban, négyen magyarok. Leemeltünk egy szekrényajtót, rápakoltuk a 

szeszeket, körbeálltuk az ágyat, átöleltük egymást és elénekeltük az Internacionálét. Aztán elindult az 

őrület. Ennél jobban, ha akartuk volna sem tudtuk volna összekeverni az italokat. Egy tömény. Egy 

pohár sör. Egy másik tömény. Egy pohár bor. Megint tömény. Likőr. Tömény. 

Abszolút nem lepődött meg senki, amikor magyar szobatársam azzal jött vissza a szobába, hogy ‘voltam 

ulfen’, majd rövid gondolkodás után "és megint megyek’ felkiáltással ismét kirohant. Senki nem 

lepődött meg, mert ilyen állapotban már megengedhető, hogy az ember elfelejti az ‘ab’ szócskát az 

‘ulfen’ előtt. Vagy után. 

 

Végül ketten maradtunk talpon és még elmentünk egy ismerkedési estre, ahol összehoztak egy tehenoid 

német csajjal. Baromi kínos volt másnap, mert a leány egyébként marha jó fej volt, de ronda is, szegény. 

Amikor vittem vissza hozzájuk a poharakat és nézett rám azokkal a boci szemeivel, én meg 

visszakérdeztem, hogy ‘ismerjük mi egymást?’ De utáltam akkor magam, sokáig. 

 

6.  

Kemény vizsgám jött és valahogy a fogam sem fűlt hozzá. Nem bírta az agyam bevenni azt a 

tudományt. Úgy mentem el vizsgázni, hogy ha ebből aznap átmegyek, az kész csoda lesz. Fogadtam is. 

Az egyik szobatársammal abban, hogy egy húzásra megiszok két deci pálinkát. A másikkal meg abban, 

hogy négykézláb körbecsókolom a folyosót. Mit ád az ég, átmentem. Ötössel. 

Pusztán annyit kértem, hogy én választhassam meg a sorrendet. Először a pálinka - utána meg már 

úgysem érdekelt, mit csinálok. (Mondjuk a mennyiség nem volt komoly, akkoriban én ezt az egy 

gyógyszert ismertem nátha ellen: 2 szem kalmopyrin, két deci pálinka egy húzásra, pokróc, takaró, 

melegítő és aludni 15-16 órát.) 

 

No, bedobtam az ampullát, jöhetett a folyosó. Természetesen az ünnepi alkalomra kicsődítettek 

mindenkit. De a legszebb az volt, hogy a takarítónők is megneszelték a balhét és felrohantak. 

- Háde, micsinál itt, fiatalember? - jött az egyik. 

- Csókolgatom a folyosót. 

- Mariis! Gyere gyorsan, nézd mit csinálnak a folyosóddal!! 

 

Nagy siker volt. 

 

7.  

Ez nem én voltam, de ennyire letisztult berúgást azóta sem láttam. 

Megérkezett az orosz katonatiszt a Sport kocsmához. Ő maga besétált, a sofőrje kint maradt a kocsiban. 

A hapi leült az asztalhoz, kért egy korsó vodkát. Lehúzta. Kért még egy fél litert. Ezt is lehúzta egyből. 

Elszívott egy cigit. Kért még egy korsó vodkát, lehúzta majd liszteszsákként dőlt be az asztal alá. Ebben 

a pillanatban jött be a sofőr, kifizette a cehet, felnyalábolta a tisztet és már mentek is. 

 



8.  

Már öreg egyetemistaként Esztergomban voltunk évfolyamkiránduláson. Téli idő volt, borozgattunk a 

haverokkal. Aztán egyszer úgy éreztem, nekem már elég, felálltam, elindultam a szállásra. Útközben 

viszont összefutottam egy helyi sráccal. Hülye helyzet volt, mindketten ismerősök voltunk egymásnak, 

de nem tudtuk, honnan. Hogy megbeszéljük, beültünk valahová. Igenám, csakhogy én ekkor már közel 

jelig voltam töltve, a srác meg csak akkor kezdte. Mentünk egyik kocsmából a másikba, próbáltam 

megjegyezni az utat, de egy idő után elszakadt a film, a srác meg jól otthagyott egy ligetes területen. 

Arra emlékszem, hogy járkáltam összevissza és zaklattam az embereket, hogy merrefelé lehet a Margit-

híd. Végül nekiindultam egy meredek ösvénynek, valameddig jutottam, aztán megcsúsztam és 

gurultam egy nagyot. Egy bokor fogott meg - és elég kényelmesnek találtam, hogy alukáljak benne egy 

kicsit. Amikor megébredtem, már világosodott, így különösebb probléma nélkül megtaláltam a szállást. 

Ébredéskor nézegettem a jobb kezemet. Nagyon nem tetszett, igen fájt és képtelen voltam 

megmozdítani a hüvelykujjamat. A francba, ez kificamodott - gondoltam. Eltelt két nap és az ujjam csak 

nem akart javulni. Szobatársaim addig noszogattak, amíg elsétáltam a baleseti sebészetre. Elküldtek 

röntgenre, onnan meg felküldtek a negyedikre. Ott egy nő elkapott, bevezetett egy szobába, közölte, 

hogy itt fogok feküdni. 

 

- Én? Szó se lehet róla! - hőbörögtem - rengeteg dolgom van, meg egyébként is, adjanak valami 

fájdalomcsillapítót és már itt sem vagyok! 

 

Régen röhögtek már ki így. Vetkőzzek le, mindjárt hozzák a pizsamát. Aztán pizsama helyett egy 

műtőskocsi kacsázott be. Rámdobtak egy zöld köpenyt, fel kellett feküdnöm és már vittek is a műtőbe. 

Útközben egy ápolócsajszi futott mellettünk, hogy megkérdezze, kit értesítsen? Az ügyvédemet! - 

hörögtem. Végül megadtam egy szobatársam nevét. Őt sem kellett irigyelni. Egyszercsak keresték a 

kórházból, hogy azonnal hozzon nekem mindenfélét. Aztán amikor beért és keresett, azt mondták neki, 

hogy éppen most műtenek, tegyen csak le mindent. Senki nem tudta - én sem - hogy mi van velem. 

Végül kiderült, hogy ún. Benett-féle törésem volt, abból is egy ronda fajta. Valami hatcentis 

platinaszegecset nyomtak bele a kezembe. A doki szerint legalább két hétig bent fognak tartani. 

 

Mit mondjak, amikor megtudtam, hogy mi van, kicsit megcondolodtam. De nem lehetett bent 

maradnom, egy héttel az egyetemi napok előtt voltunk, irgalmatlan hihetetlen mennyiségű rajzolnivaló 

várt rám a kollégiumban. Pihentem egy napot, majd bal kézzel addig gyömöszöltem a gipszemet, hogy 

bele tudjak szorítani egy ceruzát. Ezután telerajzoltam egy papírlapot mindenféle marhasággal. 

Szerencsém volt, következő napon egy jó humorú orvos jött vizitelni. Megmutattam neki a lapot, 

rajzoltam is előtte a beteg kezemmel és próbáltam a szívére apellálni, hogy engedjen ki. Nyertem. Saját 

felelősségre kiengedtek. És milyen jól jártam - ezen a rendezvényen jöttem össze igazán a későbbi Nejjel. 

 

9.  

Olyan periódusba kerültem, amikor nagyon magam alatt voltam. Belekeveredtem egy hülye spirálba, 

egyre nagyobb marhaságokat csináltam, emiatt egyre rosszabb kedvem lett, ami generálta az újabb 

abnormális viselkedést. 

Délelőtt éppen kikosaraztak. (Nem csodálom, utólag azt kell mondjam, én voltam a sötét paraszt.) 

Meghívtak aznap estére egy házibuliba - valami nem túl érdekes, kissé molett csajszi ünnepelte éppen 

a születésnapját. Elmentem, mert ott volt a meghívottak között egy másik lány, akire szintén szemet 

vetettem. A dolgok mentek a maguk útján - és megint kikosaraztak. Egy napra ennyi már éppen elég 

volt, visszavonultam a szobámba. Azaz visszavonultam volna, de a szobában éppen népek párosodtak, 

mondván úgyis mindenki buliban van. Dühösen visszamentem, behúzódtam egy sarokba és nyomtam 

a fejembe a borokat. Mint kiderült, az ünnepelt dettó. Hajnalban már egymás ölében ültünk egy 

elhagyatott lépcsőfordulóban, egy átbeszélgetett éjszaka után. Ő lett később Nej. 

 



10.  

Szüret, egyetemi ismerősöknél Keszthelyen. Habár csupa haver, barát gyűlt össze, de nem hasvakarás 

folyt, hanem kemény munka. Meg szesz. Mindkettő bőségesen. A rendesen végigdolgozott nap után 

lezuhanyoztunk, kiültünk a teraszra. Furcsa varázslat kapott el bennünket, úgy éreztük magunkat, 

mintha a Riviérán lébecoló milliomosok lennénk. Ültünk a teraszon, tiszta, hófehér ruhában, 

gyönyörködtünk a tájban, beszélgettünk és azt ittunk, amit akartunk. Annyit, amennyit akartunk. A 

varázslat arra is kiterjedt, hogy hiába ittunk rengeteget, látszólag senkire nem volt hatással. Pedig én és 

a cimborám megittunk fejenként olyan 1 liter 70 fokos házi sárgabarack pálinkát - a másik cimbi meg 

közel két liter konyakot. (Hajnaltól hajnalig.) A végén már gyanakodva néztünk egymásra, hogy vajon 

melyikünkön fog kitörni váratlanul a légiós betegség és kattan be egyik percről a másikra - de semmi 

ilyesmi nem történt. Ültünk a teraszon, szolídan beszélgettünk, aztán valamivel éjfél után elmentünk 

aludni. 

De a hangulattól nem tudtam szabadulni. Bebújtam a barátnőm mellé (aki már jóval korábban elment 

aludni), betakaróztam és csak ültem az ágyban, néztem a holdat. Egy idő után felriadt, beszélgetni 

kezdtünk. Végül a hangulat hatása alatt megkérdeztem, akar-e a feleségem lenni. 

Azt mondta, várjuk meg a reggelt. Ha akkor is megismétlem a kérdést, akkor majd válaszol. 

A kis bizalmatlan. Őnála aztán próbálkozhatott akármilyen varázslatos hangulat. 

 

11.  

A legénybúcsút a Bakonyban tartottuk. Az egyetemnek volt egy teljesen elhagyatott kulcsosháza 

Csehbányától nem messze, az erdő szélén. Ezt kértük el. Furcsa véletlenként ekkor volt a Föld Napja. 

Ezt később átneveztük a Sárga Föld Napjának. 

Elég legyen annyi, hogy amikor vége volt és igyekeztünk lefelé a faluba a sáros földúton, a hátizsákom 

több intelligenciát tudott felmutatni, mint én: ő valahogy mindig kimaradt a dagonyábacsúszásból, én 

meg szinte mindegyiket levadásztam. A faluban már csak betámasztottak a buszmegállóba és amíg 

száradt rajtam az agyag, elmentek kocsmázni. A helybéliek hirtelen nem tudták, hogy új szobrot kaptak 

vagy csak egy, a szokásosnál részegebb egyetemista tisztelte meg a falujukat. 

Valahogy bekecmeregtem Veszprémig, otthon felraktam melegedni a gyógyhúslevest. Aztán bedőltem 

az ágyba és aludtam vagy nyolc órát. Ébredéskor szénné égett zöldségek meredtek rám vádlóan a 

lepattogzott zománcú edényből. 

 

12.  

Az esküvőt Nej lakóhelyéhez közel rendeztük. Már ott el volt rontva, hogy a legénybúcsú után még 

nem voltam teljesen rendben, de az igazi KO az volt, hogy a Veszprém-Hajdúszoboszló vonalon 

összefutottam egy régi cimborával, aki amikor megtudta, hogy a saját esküvőmre utazom, ‘nehogy már 

ne ünnepeljük meg’ felkiáltással bevonszolt a büfékocsiba. Megünnepeltük. Mire Szoboszlóra érkeztem, 

minden gátlásom elmúlt. Biztos fasza csávó lesz az após - hergeltem magam. Anyósom pedig az 

anyósok gyöngye - folytattam - akivel öröm lesz eszméket cserélni. 

 

Odáig lelkesítettem magamat, hogy eltökéltem, ahogy megérkezem, leülök velük és meghallgatjuk a 

nálam lévő Waszlavik Gazi kazettát. (Akkoriban anélkül sehová.) This is the beginning of a very 

beautiful friendship. 

 

Na most, a valóságban apósom szigorú, szikár parasztember, akinél a meleg szív és a jóakarat igen 

pokróc külső burokban rejtőzik. Anyósom gömbölyű házimindenes a családban, kicsit olyan távolról 

figyelgetős típus. 

 

Nej egyből észlelte a veszélyt, ahogy meglátott. Annyit hagyott, hogy bevakkantsak valamit a családnak 

majd kivonszolt a nyárikonyhába, megvárta, míg kihunyt bennem a tűz és ledugott aludni. 

 



Az elkövetkező pár napot nem kívánom senkinek sem. Valami olyan iszonyatos másnapos voltam, mint 

még soha. Ráadásul egy teljesen idegen környezetben, ahol sorra érkeztek Nej rokonai és nekem 

viselkednem kellett. De eltelt ez az időszak is és csodálatos módon az esküvőre teljesen rendbejöttem. 

Bármilyen furcsa, de élveztem. Harsányan vigyorogtam, amikor Nej tanújától megkérdezték, hogy 

ugye maga a versmondó fiú. Meg ilyenek. 

 

A balhé akkor kezdődött, amikor egyik kedves unokatesóm odajött, hogy ezen a környéken az a divat, 

hogy a vőlegény mindenkivel megiszik egy pohár bort. Ehe - ütöttem el egy bárgyú vigyorral - persze, 

persze... majd. De nem volt menekülés, mindenki felkarolta az ötletet. Volt vagy nyolcvan vendég. 

Ebből jó ötvennel ittam is egy pohár bort. Kb. fél deciket mértem magamnak, de így is durva volt. 

Viszont őrangyalom figyelt, mert megint olyan állapotban voltam, hogy ihattam amennyit akartam, 

nem ártott meg. Élveztem az estét, táncoltam, duhajkodtam - éreztem, hogy ez az este nekem van... 

mindenki miattam és a boldogulásom miatt van itt. Nej szegény nem érezte ugyanezt, rajta aznap jött 

ki az ideg. 

 

A végén a felnőttek elmentek, a fiatalság még mulatozott. Megvártam, amíg mindenki elpilledt, 

hajnalban rendeztem a számlát, kiléptem a Vigadó ajtaján - és őrangyalom eddig tudta fenntartani a 

csodát. Minden, amit addig aznap ittam, akkor ütött meg. A villamoson már kilógtam a nyitott ajtón, 

úgy húztam nagyokat a borosüvegemből. A vasútállomáson már ott vártak a rendőrök, de látták, hogy 

csak egy szolíd részeg ‘új ember’-ről van szó, nem bántottak. Az állomáson elbúcsúztam mindenkitől 

majd befeküdtem a vizeskút kávájába. Nej megvette a jegyeket és hazaterelgetett. A házukban még 

utolsó nagyívű gesztussal letéptem magamról az ingemet, de Nej csak annyit reagált rá, hogy leshetem, 

mikor varrja ő erre vissza a gombokat. 

Az az ing még mindig gombtalan. 

 

13.  

Aztán azóta már nem nagyon, legalábbis nem ilyen emlékezetesen. Egy-két legénybúcsú még bejött, de 

már nem találtam örömet az efféle 'ereszd-el-a-hajam' bulikban. Jobb volt a gyerekekkel foglalkozni. 

 

Pár éve meg beköszöntött ez a gyomornyomor. 

Megkérdezte az orvos: 

- Aztán ivott-e? 

- Hát... talán. 

- Na, azt ossza be a maradék életére. 

 

Csak a bort sajnálom, de azt nagyon. Az íze, az illata, a színe, a zamata... és minél jobban elmélyül benne 

az ember, annál szédítőbb mélységek nyílhatnak meg a gourmand előtt - de pont ettől vagyok a 

legmarkánsabban eltiltva. 

Things happen. 

 

JANUARY 2, 2006 AT 23:28    

 

Emiatt utálom az új évet. Nemcsak lélekben kell lezárni az előző évet, hanem adminisztratíve is. 

Hihetetlen, mi minden tud felhalmozódni egy év alatt. Jótállási jegyek, blokkok, csekkek, számlák és a 

jó ég tudja, milyen fecnik, lapok és fűzött oldalak. Ha sokszor megtaposom őket, akkor pont egy évnyi 

anyag fér el az irattartómban - legkésőbb a két ünnep között rendet kell vágnom közöttük. Tapasztalat, 

hogy az kevés a bürökrácia istenének, ha ömlesztve tárolom ezt a sokmindent - területenként, 

témánként szortírozni kell, borítékolni, lefűzni, pecsét, anyjaneve, iktatás. Ekkor nyugszik meg az 

istenség, ekkor lehetek biztos benne, hogy soha nem lesz semmire sem szükség a szépen rendberakott 

anyagok közül.  



 

Például karácsony környékén, amikor a legnagyobb rumli volt az irattartóban, pont akkor kellett volna 

előszednem a gyerek mobiljához vett adatkábel összes papírját. Naná, hogy csak a mai rendezgetés 

során került elő. Ez már csak így megy. 

 

Ez most olyan jópofáskodásnak tűnik, de nem az. Tévhit, hogy minden rendben van, hogy nem lehet 

baj, mert az összes papírt megőriztük - tessék, itt vannak egy nagy ládában. Nem igaz. Többször 

tapasztaltam, hogy amikor hatalmas mennyiségű papírt kellett áttúrnom, sohasem lett meg az, amit 

kerestem. Nevezd babonának, nevezd bolond politeizmusnak - engem az se érdekel, ha tojásos lecsónak 

nevezed -, a lényeg, hogy a keresett papírlap megtalálásához mindig azonos mennyiségű munkára van 

szükség. Baromi sokra. Te döntöd el, hogy ezt mikor ölöd bele: akkor, amikor évente egyszer 

rendszerezed a kupacot, vagy akkor, amikor sürgősen kellene valami és az önkívület határán sokadjára 

nézed át egyenként a többmillió fecnit. 

 

Viszonylag fiatal koromban szembesültem ezzel az elmélettel. Szüleim főállás mellett különmunkát is 

vállaltak, hogy meglegyen a pénz az egyetemi éveimre. 

 

Megjegyzem, nem voltam túlságosan elkényeztetett gyerek. Szüleim melóztak a tandíjamért én meg 

melóztam a zsebpénzemért. A kőműveseket szerettem, a fizikai erővel nem álltam hadilábon - és jól 

fizettek. Vagont rakni kétszer mentem el, de ott maffia volt. A régi rutinok lenyúlták a jó melókat, 

nekünk meg mindig a szar jutott. Rakodhattunk vattát. Elment vele a fél nap és kilóra fizették. A legjobb 

munkát a Bakony múzeumnál csíptem meg: kaptak egy központi raktárt Felsőörsön és minden kis 

lyukból oda kellett szállítaniuk minden cuccukat. Öt hétig nyomtuk, valami hihetetlen magas órabérrel. 

A munka is jó volt, jó változatos. Hol ládákat cipeltünk, hol öreg bútorokat. Miközben Veress D. Csaba 

folyamatosan magyarázta, mi micsoda. 

 

Eger egy nem túl kellemes körzetében szedték a villanyszámlát. (Vájtfülűeknek: a Vécsey-völgy, 

Almagyar-domb és Cifrakapu utca által bezárt családi házas terület.) Amikor éppen otthon 

tartózkodtam, én is beszálltam a buliba. Akkor még az volt a módi, hogy nemcsak a pénzt kellett 

bezsákolni, hanem az órákat is le kellett olvasni. Minden egyes alkalommal. Egyszer egy öreg 

mamókához mentem be. Köszöntem, leolvastam az órát, átadtam a számlát. Erre a mamóka elkezdett 

hőbörögni (szoktak), hogy neki ez nem jó és egyébként is, vele folyamatosan kibabrálnak (nem ezt a 

szót használta) - és berángatott a konyhájába. Kiborított egy bazi nagy fiókot - több év összes számlája 

borult ki a földre. Áram, gáz, tűz, víz, levegő - minden egyben. A mamóka meg állt felette, mint a 

bosszúállás istene, hogy nézzem meg, nála megvan az utóbbi évek összes számlája, keressem meg 

köztük az áramszámlákat és győződjek meg róla, hogy őt szivatják. Végigmértem... és úgy döntöttem, 

hogy nem magyarázom el neki, hogy nála ugyan implicite megvannak a számlák, explicite viszont 

szórakozzon a morva nénikéjével. "Nem érteni magyar" - mormogtam, és udvariasan kihátráltam az 

utcára. Mielőtt elengedte volna a kutyákat. 

 

Most megint olyan sztorizós kedvem van, elmesélek egy másik történetet, amikor pont az előző 

fordítottja történt. Ekkor már dolgoztam és pályakezdő mérnökként mindenféle szar különmunkákat is 

elvállaltam. Különösen, ha jól megfizették. Az egyik ilyen volt a fűtési költségelosztókkal való 

foglalkozás. Ez magában foglalta a bevezetést, tervezést, felszerelést, évenkénti leolvasást és 

kiértékelést. 

Nos, éppen volt melóm, fel kellett szerelni egy lépcsőházat. Természetesen munkás kezeslábasban, 

fúróval, ponthegesztővel és minden egyéb szerszámokkal - összesen három szerszámostáskával - 

felszerelve tettem a dolgomat. Az utolsó lakásban kifogtam egy okostojást. Amíg dolgoztam, be nem 

állt a szája. Hogy ez tuti szar. Hogy rengeteg csalási lehetőség van benne. Hogy eleve már a mérési elv 

sem stimmel - és ezt elhihetem neki, mert ő végzett műszaki mérnök, ő az ilyeneket kapásból vágja. 



Utolsó lakás volt, ráértem. Az utolsó hegesztés után összepakoltam a szerszámokat és megkérdeztem, 

van-e öt perce? Persze, van. Akkor üljünk le a konyhában és kérnék egy papírt meg egy ceruzát. Majd 

nekiálltam elmagyarázni neki a működési elvet, összeraktam a matematikai modellt, abból pedig 

levezettem azokat a képleteket, melyekből a konkrét fogyasztások számolhatóak. Mindezt melós 

kezeslábasban. A mérnök úr meglepően keveset vitatkozott. 

 

Ott követte el a hibát, hogy nem ismerte az előzményeket. Hogy a dán know-how partnerek 20 millióért 

adták volna át a kiértékelő szoftvert. Azt állították, hogy egy nagy szoftvercég fejlesztette ki nekik a 

programot és ennyiért kell adniuk, ha nullszaldósok akarnak lenni. Én meg lemodelleztem a cuccot és 

fél hónap alatt megírtam clipperben az egészet. (15e bruttó.) A dánok átolvasták, megnéztek egy röpke 

demonstrációt, hümmögtek, majd azt mondták, hogy tulajdonképpen jó, mi használhatjuk is a 

programot, de tilos terjesztenünk. 

 

Jópofa dolgok sültek ki ebből a kettősségből akkoriban. Az ampullacserés leolvasáshoz általában 

melóscuccban és szakállasan mentem. A leolvasás és az elszámolás között mindig volt egy hónap - és a 

munkahelyemen már általában valami normálisabb ruhában voltam, borotváltan. (Végülis egy IT 

vezetőnek adnia kellett magára.) Aztán jöttek be az ügyeskedők és mószerolták a leolvasót. Hogy 

milyen trehány volt. Meg hogy célozgatott arra, hogy meg lehet vesztegetni.  

Egyik helótának sem tűnt föl, hogy ugyanahhoz az emberhez beszélnek. 

 

JANUARY 3, 2006 AT 17:37    

 

Gyerekkorom óta civilizációnk arroganciájának tartom (na jó, eleinte nem ezekkel a szavakkal), ahogy 

lenézzük az indiánokat azért, mert úgy ráborultak az üveggyöngyre. Ez egy teljesen korrekt csere volt: 

ami az egyiknek értéktelen áru volt, az a másiknak értékes; és vica-versa. Azért az indiánokon 

röhögünk, mert mi éltük túl az üzletet. 

 

Pedig iskolában is tanítják, hogy vannak áruk, melyek értékét ritkaságuk határozza meg; a XV. 

században Ameriában valószínűleg piszok kevés üveggyöngy lehetett - ergo nagy volt az értéke. Az a 

harcos, aki ilyeneket vitt lánykérőbe, egészen biztos lehetett a sikerben. 

És ezen röhög az a civilizáció, mely megismertette Amerikával az aranymániákus Pizarro-t..., mely 

civilizáció hatalmas értékűnek tart ritkasága folytán vacak bélyegeket, és egyáltalán, ismeri azt a 

fogalmat, hogy Giffen-jószág. 

 

JANUARY 4, 2006 AT 21:20    

 

- The world is full with technical gadgets. I think they will rule the world. 

- Do you mind, presently the screwdriver rules the world? 

 

JANUARY 4, 2006 AT 21:32    

 

Reggeli zuhanyfilozófia. 

 

Melyik a legképlékenyebb idősík? Szerintem a múlt idő. A jelent még nem ismerjük igazán. A jövőt meg 

abszolút nem. Ezzel szemben a múltat tökéletesen. Mind az ezeret. 

 



Most gondold el. Történt valami a múltban veled és a haveroddal. Ha idővel különbözőképpen 

emlékeztek rá, akkor az már két különböző történet. Két múlt. (Nem mellesleg ez különbözteti meg a 

sikeres embert a kevésbé sikerestől: a sikeres ember emlékezetében a történetek úgy maradnak meg, 

hogy erősítik az egóját; a sikertelen ember meg csak a kellemetlen aspektusokra emlékszik.) 

 

Na most van két emberünk és rögtön van legalább két múltunk. Pedig ez sem igaz, mert ahogy telik az 

idő, lehet, hogy tovább formálódik bennem a történet. Öregkoromra lehet, hogy már belőttem azt a gólt, 

mely valójában csak kapufa lett. Lehet, hogy otthon máshogyan mesélem és a kocsmában megint 

máshogy. Melyiket is fogom elhinni? Még akkor is, ha tudom, hogy hazudok, olyan jól esik elhinni a 

szebb befejezést. 

 

Akkor végül is hány múlt is van? Hány ember? Hány ország? Hány _történelem_? 

 

JANUARY 5, 2006 AT 21:35    

 

- A legendák ne járjanak vissza egykori hőstetteik színhelyére - mert fennáll a veszély, hogy már senki 

sem emlékszik rájuk. 

- Ha kicsi a farkad, fejlessz köré megnyerő egyéniséget. 

- A szószátyárságra csak egy mentség létezik - az élvezetes stílus. 

 

JANUARY 9, 2006 AT 17:25    

 

Csak így, ráérősen, hétfő délután. 

 

Persze a kérdésnek van előzménye. 

 

Meglehetősen korán találkoztam a problematikával, meglehetősen kellemetlen körülmények között. 

 

Iparvárosi szakközépiskola, munkavédelem óra. A tanár valami Bóta nevű volt - mi csak Hantás 

Bótának hívtuk, mert amikor elkezdett mesélni, igencsak elszaladt fantáziájával a ló. Tipikus meg nem 

értett fazon volt... műveltnek akart látszani és szemmel láthatóan többre vágyott, mint azt oktatni 

unottképű csemetéknek, hogy " ‘B’ tűzveszélyességi kategória". 

 

Csak éppen a pedagógiai módszereivel volt némi gond. Egyik kedvenc trükkje az volt, hogy minden év 

elején az új osztályban bedobta, hogy aki az egy héttel későbbi órára megmondja, hogyan hívták Árpád 

elsőszülött fiát, az kap egy tábla csokit. Internet még nem volt, így néhányan bevettük magunkat a 

könyvtárba. Jöttek is az eredmények, ki azzal állt elő, hogy Levente, ki azzal hogy Solt (Zsolt). A tanár 

csak szomorúan ingatta a fejét, hogy nem. Nem volt hajlandó megmondani, hogy szerinte hogyan 

hívták.  

 

JELZEM, EZ MA SEM EGYÉRTELMŰ. BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTIN KÉT HELYEN EMLÍTI ÁRPÁD FIAIT, 

AZ EGYIK HELYEN MÉG SZEREPEL LEVENTE, A MÁSIKBAN MÁR NEM. ÁRPÁD UTÓDA ZSOLT VOLT, DE 

BIZTOSAN NEM Ő VOLT A LEGIDŐSEBB. MI TÖRTÉNT AKKOR A TÖBBIEKKEL? 

 

Hasonlóan kétes módszert vezetett elő az egyik óráján. Tudni kell, hogy ez szombaton volt, az ötödik 

órában. Akkoriban elég rövidek voltak a hétvégék, nagyon nem volt mindegy, hogy a hazautazók a déli 

vagy az egy órai busszal tudtak elindulni. 

 



Bejött a köcsög és ajánlott egy üzletet: ha valaki elmondja neki röviden és frappánsan, mi az élet értelme, 

elmarad az óra. Tizenötéves hátulgombolós sutyerákok voltunk, nem jelentkezett senki. "Jó, akkor 

felcsapom a naplót" - közölte. Én már tudtam, hogy baj van, mert mindig nálam szokott kinyílni. Úgy 

is lett. Felálltam... és nagyon szarul éreztem magam. A tököm sem gondolkodott el még ilyesmiről. 

Ezzel szemben körbenéztem és láttam a reményt a szemekben. Azt üzenték, hogy "Józsi, mondjál valami 

marhaságot... csak mondjál valamit oszt menjünk, mert már berregnek a buszok". Vettem egy nagy 

levegőt és lenyomtam egy, a kor szelleméhez(1979) illő vonalas dumát, hogy szocializmus, meg jólét, 

meg országépítés meg arccal a kommunizmus felé és a virágzó országért, elégedett vezetőinkkel 

összefogva... 

 

Túlzás lenne sikeresnek minősíteni az akciót. A tanár csak legyintett rá és megtartotta az órát. Az 

osztálytársaim megharagudtak rám, hogy nem tudtam jól válaszolni. És még az ötéves 

osztálytalálkozón is magyarázkodnom kellett, hogy nem vagyok ‘vonalas’ fajta. (Tényleg nem. 

Zsigerből utálom a tömegmozgalmakat, a politikát. KISz tag is csak arra a fél évre voltam, amíg a 

felvételihez kellett.) 

 

Persze az esetnek lett következménye is: belémplántált két vágyat. Az egyik az, hogy találjak egy 

megfelelő választ. A másik, hogy találkozzak a farok tanárral egy sötét sikátorban, egy néptelen 

éjszakán. 

 

Most beszéljünk csak az elsőről. 

 

A kutatólaboratórium alapvetően két irányvonalat határozott meg. 

 

Az egyik szerint a kérdés értelmetlen, az életnek nincs semmi értelme. Éljél úgy, hogy jól érezd magad. 

Egyél, igyál és dugjál meg mindenkit, aki ebben partner. Igyekezz jól ellátni amit elvállaltál; de ne csak 

a magad boldogsága érdekeljen, hanem a többi emberé is - legalábbis ne az ő kárukra próbáld 

megvalósítani magadat. 

 

Azaz élj úgy, hogy amikor eljön a vége, azt mondhasd, hogy jól telt ez az idő. 

 

A másik irányvonal komoly problémába ütközött. Ha van az életnek értelme, akkor az nyilván valami 

változásban jelenik meg: vagy valami kellemetlent csökkenteni kell vagy valami kellemest növelni. És 

ennek a valaminek olyannak kell lennie, amiben minden élő (állatok, növények, kövek) érdekelt - hiszen 

botorság lenne az értelmes életet csak magunknak kisajátítani. 

Mi az, amit mindenki termel? Nos, akad pár ilyen dolog. Gondolat. Rendezettség. Strukturáltság. Az 

élővilág egyre összetettebb struktúrákat produkál, melyek egyre komplikáltabb gondolatokat hoznak 

létre. Az anyagi struktúra bonyolódása exponenciálisan bonyolítja a gondolati - szellemi - struktúrát. 

Az anyagról tudjuk, mivé lesz: törvény szerint megmarad. Visszaforog, hogy újból részt vegyen a 

gondolatteremtő folyamatban. De mi lesz a megtermelt gondolattal...? Nem lehet, hogy az a cél, hogy 

minél több rendezett, magasabban strukturált gondolatot hozzunk létre? Ebben az esetben 

gondolkoznunk kell és gondolkodtatni: beszélni, írni, hardvert optimalizálni, tanítani, filmezni, 

fazekaskorongozni... illetve lehetővé tenni, hogy akik képesek gondolkodtatni, meg is tehessék. 

 

Azaz élj úgy, hogy amikor eljön a vége, azt mondhasd, megtettél mindent, amit meg kellett tenned. 

 



JANUARY 10, 2006 AT 19:03    

 

2002 áprilisát írjuk... 

 

Úgy kezdődött, hogy kaptam egy levelet, miszerint a Magyar Hírlap egy hónapig ingyen próbaszámot 

fog küldeni. Ha nem akarom, hívjak fel egy számot. Jó. Én ugyan telefonálni nem fogok... saját pénzből... 

legfeljebb a gyerek jobban fog majd szerepelni a hulladékgyűjtő versenyen. 

 

Csakhogy. Aznap délután felhívtak a hírlapterjesztőtől, hogy látják, előfizettem a Magyar Hírlapra... és 

ezzel problémát okoztam a kézbesítőjüknek... hogy most mit csináljon. Esetleg nem szerelnék-e fel egy 

postaládát a földszinten is? Egy kicsit felkaptam a vizet, rászóltam, hogy ezt ugye nem gondolja 

komolyan? De, mondta, ugyanis az a baj, hogy a kézbesítőnek, ha fel akar jönni hozzánk, vagy le kell 

zárnia kint a biciklijét vagy be kell tolnia az udvarra. És? - kérdeztem rá nagy ravaszul. Semmi, mondta, 

végülis csak arra lett volna kíváncsi, hogy hajlandó vagyok-e együttműködni velük. 

 

Beszarás. Most persze mégiscsak le kell majd mondanom a Hírlapot, mert a kézbesítővel jóban kell 

lennem, ha meg akarom kapni az egyébként évek óta járó HVG-ket. 

 

Ahogy azt naívan elképzeltem. 

Felhívtam a Magyar Hírlapot, üzenetrögzítő. Később újból hívtam a számot, megint. Hogy ne költsek 

rá annyit, eleget tettem a géphang invitálásának, megadtam a számomat, hogy hívjanak vissza. Nem 

tették. Pár óra múlva megint hívtam őket, végre sikerült beszélnem egy nővel, lemondtam. Erre este 

keresnek, hogy miért hagytam üzenetet. Mondom, nem fontos, már lerendeztük. Másnap reggel újabb 

telefon: megtalálták az üzenetemet, miért is kerestem őket? Jaj. Felejtsenek már el, csókolom. 

 

Eltelt két hét, persze folyamatosan, masszívan kaptam az újságot. Illetve kaptam volna, mert ehelyett a 

kézbesítő mindig bedobta a cetlit, hogy újságom érkezett. 

Éreztem én, hogy ennek nem lesz jó vége. A kézbesítő szemmel láthatóan megorrolt rám, mert elő 

mertem fizetni egy napilapra - így most minden nap fel kellene sétálnia egy félemeletet. (Félemeletes 

társasházban lakunk: alul szuterén, felül körfolyosós szint, külső lépcsővel.) Amíg heti/havi lapokat 

járattunk, a kézbesítő még feljött - de ezt a támadást már nem nyelte le. 

 

Én persze szerettem volna rendezni a dolgokat, így bementem a postára. Mondtam a kisasszonynak, 

hogy felejtsük el ezt az ügyletet, álljunk vissza arra, ami korábban volt. Nem én akartam ezt a napilapot, 

nincs is rá szükségem. 

- De akkor mit csináljak vele? - kérdezte. 

- Dörzsöl? - kérdeztem vissza. - Mert ha nem, akkor van egy ötletem. 

- Rendben. De adja írásba. 

- Oké. Van valami puha papírjuk? 

 

És ott a postán leírtam egy cetlire, hogy tőlem feldughatják maguknak a Magyar Hírlapomat. Aláírtam, 

letanúztattuk. 

 

Balga módon azt hittem, hogy ezzel rendben vagyok. De a következő héten megint csak az értesítést 

kaptam meg a HVG-ről. 

 

Újból posta. 

 

- Mi a probléma? 

- A kézbesítő szerint kutya van az udvarban. 



- Igen, van egy kerítéssel elzárt terület, ott van kutya. De az a kutya soha nincs a kerítésen kívül... és ezt 

tudja a kézbesítő is. 

- De az eb hangosan ugat. 

- Énekeljen esetleg? 

 

Végül megegyeztünk, hogy kutyaugatás nem hallatszik az égig. 

 

A következő héten megint csak értesítést kaptam. Újból posta. 

- Tessék mondani, most mi a baj? 

- Egyik nap be volt zárva a külső ajtó. 

 

Hoppá. Tényleg. A társasház bevezette, hogy éjszakára zárjuk az ajtót. A hajnalban elmenő legelső 

ember nyitja ki - Nej, 5.00 körül -, de ez késő volt, mert a kézbesítő korábban próbálkozott. Oké, 

elszaladtam, másoltattam egy kulcsot a kézbesítőnek. 

 

Ennek ellenére a következő héten ismét csak értesítést kaptam. Posta. 

- Csókolom. Megint én vagyok. Mondjam, vagy már tudja? 

- Tudom. A kézbesítő szerint nem szabványos a postaláda. 

 

Izé. Baumaxban vettem, német gyártmány. Egyébként semmi különös, egyszerű zárható A4es 

alumíniumdoboz. 

 

- És akkor most mi van? 

- Semmi. Rendelet szerint nem vagyunk kötelesek a szabványostól eltérő postaládába kézbesíteni. 

Mondja, miért nem szerel fel már végre egy másik postaládát a külső ajtónál? 

- Mert akkor az összes szemetet, melyet a háznak szántak, mind abba fogják gyömöszölni. Messziről 

fog ordítani, mikor mentünk el nyaralni. Arról nem is beszélve, hogy a rengeteg szórólap miatt nem 

lesz helye a saját küldeményeimnek. Mert nyilván a leveles postás sem fog ezek után feljönni. 

- Hát, akkor beszéljen a kézbesítővel. 

 

Oké. Szvsz ezzel kellett volna kezdeni. 

 

Kellemesen antipatikus fiatalember. Közli, hogy kiemelték, a napi négy óra mellé kapott négy órai belső 

munkát, ezért már nincs ideje feljárni hozzám, meg egyébként is, ha kint hagyja, ellopják a biciklijét. 

 

Hajnal ötkor. 

 

- 14 lépcsőfok. Hetente egyszer - próbálkoztam. 

- Nem vagyok köteles felmenni a lépcsőn. 

- De ember, annyi erővel, hogy feljön és bedobja az értesítőt, bedobhatná az újságot is! 

- Nem, mert azt a leveles postás kézbesíti. 

- És neki nem lopják el a biciklijét? 

- Nem vagyok köteles felmenni a lépcsőn. 

 

Innentől kezdve jól elvoltunk. Ők mindig bedobálták az értesítőket, én soha nem mentem be az újságért 

- hülye lettem volna, a Posta jóval messzebb volt, mint az újságos bódé. Igaz, így bebuktam egy évnyi 

előfizetést. Viszont odafigyeltem, nehogy ellazsáljon egy értesítőt is a kézbesítő - ha nem kaptam meg 

időben a cetlit, felhívtam az ügyintézőt és követeltem az értesítésemet. 

 

Kis magyar abszurd. És hülyeposta. 

 



JANUARY 11, 2006 AT 20:21    

 

Écát kaptam. Igaz, már próbáltam a szexről és társult dolgairól beszélgetni a gyerekekkel, de elég béna 

volt az akció. Nehéz megfelelő időpontot, megfelelő érzelmi állapotot találni és lehetetlen mindenre 

kitérni egy rövid beszélgetés alatt. 

De a könyv jó ötlet. Inkább abból, mint a haverok/haverinák ködös elképzeléseiből tanuljanak. 

 

Az elgondolást tett követte, irány egy bazi nagy könyvesbolt. Nézegettem, nézegettem, de nem találtam 

sehol a kinézett könyveket. Nem volt más választásom, elkaptam egy eladó hölgyet. 

 

- Csókolom, olyan könyvet keresek, hogy ‘Kis Fütyikönyv’. Van belőle? 

 

Végigmérés. 

 

- Nem tudom, megnézem. 

- Maris, van olyan könyvünk, hogy ‘Kis Fütyikönyv’? - kiabált oda egy kolléganőjének. 

 

Az üzletben egy pillanatra megállt az élet. Kíváncsi tekintetek bizsergették a tarkómat. 

 

- Nincs. Csak ‘Kis Puncikönyv’ van. Az jó lesz? - kiabált amaz vissza. 

- Aha. Tökéletes. - motyogtam a mellettem álló eladónak. 

 

De legalább az egyik megvolt. Eldönthettem, hogy milyen stratégiát választok: vagy eljátszom minden 

könyvesboltban ezt a börleszket vagy csak egyszer, de telefonon. 

4813600, Libri könyvkereső. 

 

- Csókolom, egy könyvet keresnék. 

- Igen? 

 

Idősebb nőhang. De most már mindegy. 

 

- Az a címe, hogy ‘Kis Fütyikönyv’. 

 

A telefonkagyló érezhetően hidegebb lett. Billentyűkattogás. 

 

- Rákóczi Könyvpalota. 

- Köszönöm. 

 

Katt. Nem is volt olyan vészes. A Libri üzletben már kedélyesen csevegtünk a könyvről a pénztáros 

hölggyel. 

 

Végül odaadtuk a kölyköknek. Volt szemelkerekedés rendesen. 

- Kötelező irodalom - közöltem velük. 

- Most szivattok? - kérdezte kedvesen lányom. 

- Most nem. A szivatás az lenne, ha olvasónaplót is kellene írnotok - vigyorgott Nej. 

 

Jelenleg itt tartunk. Kíváncsi vagyok, hogyan fogják lereagálni, amikor azt mondom, hogy tessék 

cserélni és mindenki olvassa el a másikat is. 

 



JANUARY 13, 2006 AT 19:25    

 

- Ne mindig magadból indulj ki! - szokták mondani. 

- Hát mi másból? - szoktam erre meg én mondani. 

 

De most komolyan. Világképünk, akárhogyan is nézzük, hagyma szerkezetű. Látjuk magunkban - 

rétegről rétegre - a mikrokozmoszt, ott van az a gusztustalan szörcsögő héj, amit fizikai valónknak 

becézünk és látjuk rétegről rétegre magunk fölött a makrokozmoszt. Mindent látunk - egyedül 

embertársainkat nem. Belső világukat semmiképpen sem és azt is csak sejtjük, hogy ugyanúgy érzékelik 

a külvilágot. 

 

Nem tehetünk semmi mást - csak azt feltételezhetjük, hogy hasonlóan gondolkodnak, mint mi. 

 

JANUARY 15, 2006 AT 11:28    

 

Mindenképpen megérdemel egy megemlékezést - a legszimpatikusabb oktató volt az egyetemen. És 

nála volt a legbizarabb vizsgaélményem is. 

 

Először filozófiát tanított, két évvel később pedig politológiát - nem egy nagy kaland egy vidéki 

reálegyetemen. Igaz, fel lehet fogni úgy is, hogy ez az igazi kihívás egy tanárember számára - nem 

vadakat téríteni Kelet-Afrikában. 

 

Feri úgy is állt neki a filozófia szemináriumhoz. Elkövetett mindent, hogy ellazítsa az embereket. Nem 

ragaszkodott hozzá, hogy az egyetem falai között tartsuk az órákat - volt óránk a kollégiumban, az 

egyetem melletti ligetben és a Bakonyban lévő kulcsosházban is. Elmondható - különösen az utóbbi 

esetben - hogy az ellazítás remekül sikerült, csak éppen 3-4 embertől eltekintve a kutyát sem érdekelte 

a filozófia. Beleértve engem is. Istenem, későn érő típus vagyok. 

 

Ennek ellenére Feri rögtön az első órák egyikén megvilágosította az elmémet. Arról beszéltünk, hogy 

mi is az a kommunizmus (1984!) és hogyan illeszthető ez a meglévő rendszerekbe. Kint ültünk a 

ligetben, egy pillanatra abbahagytam padtársnőm nyakának fűszállal való csiklandozását és 

közbekérdeztem: 

 

- Feri, tételezzük fel, hogy bekövetkezik, amiért harcolunk, eljön a kommunizmus. Ekkor én azt 

mondom, hogy kérek egy helikoptert. Sőt, kettőt kérek, egy pirosat hétköznapra és egy aranyszínűt 

hétvégére - mert mindenki az igényei szerint, ugye, és én igényes vagyok. Szerinted lesz ilyen valamikor 

is? 

- Pepe, őszinte leszek. A kommunizmusban neked _nem lesznek_ ilyen igényeid. 

 

Ennyit mondott csak, jelentősen rámnézett - és én megvilágosodtam. Basszus. A ‘mindenkinek 

kielégítjük az igényeit’-elv nem csak úgy érhető el, hogy gyártunk, mint állat - ugyanoda jutunk akkor 

is, ha minimálisra redukáljuk az emberek igényeit. 

Több kérdésem nem volt a félévben. Köszöntem, de elegem lett a kommunizmus további 

boncolgatásából. 

 

A másik nagy dobás az volt, amikor összevontunk egy csomó órát, és helyettük kibéreltük az egyetem 

csehbányai romhalmazát kulcsosházát egy hétvégére. A romantika garantált volt: se villany, se fűtés, se 

áram, se víz és a vége felé már tető se nagyon. Csak szesz. Meg zsíroskenyér. Meg tábortűz az udvaron. 

Meg szesz. Meg gitár. Meg kirándulások. Meg szesz. 



Már a kezdés durva volt. Rómeó cimborám lemaradt a buszról és mivel nem tudta az utat, én 

visszamaradtam, megvárni. A következő busz jóval később indult - de örömmel fedeztük fel, hogy pont 

az én hátizsákomban figyelt a töményital készlet. Rómeónál meg volt egy pakli kártya. A busz nem vitt 

be a faluba, így várt ránk egy jó nyolc kilométeres séta. De ez nem zavart senkit, végigkártyáztuk séta 

közben az utat, egymásnak passzolgatva a vodkásüveget. Jellemző módon a tankörtársak nem azzal 

fogadtak, hogy "Jaj, szegények, mekkorát kellett gyalogolnotok, mennyire elfáradhattatok"... annyit 

kérdeztek csak, hogy "hagytatok még vodkát, mocskok?". 

 

Nos, a filozófiát a tankörtársak nem igazán bírták, estefelé már csak négyen maradtunk talpon. Én az 

emeleteságyon próbáltam dűlőre vinni a viszonyomat a csinos padtársnőmmel, Rómeó az asztalt 

csapkodta, hogy ultizzunk - szegény Feri akart csak állandóan filozófiáról beszélgetni, de a lehetséges 

partnerei rég kiütötték magukat. Végül az ulti győzött. (Fejszámoló zsonglőrök ebből kiszámíthatják, 

hogy mi is történt az emeleteságyban.) 

És ezt akár nevezhetjük szimbolikusnak is. 

 

De minden jó véget ért egyszer, eljöttek Feri napjai is - vizsgaidőszak. 

Istenbizony becsületesek voltunk, Gáborral és Rómeóval a vizsga előtti este összeültünk, hogy legalább 

szóban átbeszéljük a tételeket. Az első probléma ott adódott, hogy valakinél volt egy pakli kártya. A 

másik ott, hogy akkortájt zárt a bolt és nagyon gyorsan kellett eldöntenünk, hány üveg bort vegyünk. 

El is számoltuk, idő előtt elfogyott. Hajnal hat óra körül már igen morcos volt mindenki, de attól még 

ultiztunk tovább. Később átöltözünk, elmentünk vizsgázni. De a kártyát azért vittük magunkkal. Feri 

szobája a nagy aulából nyílt. Összetoltunk előtte pár széket és folytattuk a kártyapartit. Persze a 

partnereim nyugodtan lehettek lazák, ők évközben vállaltak kiselőadást - "Rockzene a politikában", meg 

hasonlók. Én viszont nem. Tudtam, hogy én kérdéseket is fogok kapni a vizsgán. Nem voltam nyugodt. 

 

Úgy is lett. Rámkerült a sor, bementem. Húztam egy tételt, az állt a papíron, hogy ‘demokrácia’. Aki 

nem akarja, hogy összeomoljon benne a rólam alkotott pozitív kép, az ne olvasson tovább. 

Nos, halványlila fogalmam sem volt róla, mi az, hogy demokrácia. (Akkoriban ez nem volt egy 

hétköznapi fogalom errefelé.) Rémlett, hogy az ókori görögök, meg hogy mindenki szabadon 

pofázhatott - de ezen kívül semmi. Államforma, választások, szavazások - egy világ választott el tőlük. 

Szószerint. 

Küzdöttünk egy ideig, majd segíteni akart. Megkérdezte, hogy az ókortól eltekintve melyik korszakban 

volt még demokrácia. Ijedten néztem rá: ne hülyéskedjen már... volt máskor is? 

- Hát, tulajdonképpen eddig nem mondtál semmit - vakarta meg a szakállát Feri. 

- Dehogyisnem - húztam ki magam önérzetesen. 

- De az mind rossz volt - mutatott rá. 

- ... 

- Ne haragudj, de a legnagyobb jóindulattal sem tudok négyesnél jobb jegyet adni rá - közölte végül - 

küldd be a következőt! 

Ami végül is a megbukást jelentette nála. A jegy maga nem zavart annyira... az égés sokkal jobban. 

 

De legalább túl voltam rajta. 

 

Aznap nagyon sokan voltunk berendelve, legalább 25 ember őgyelgett az ajtó környékén. Ferinél a 

protekciósok tudták, hogy a végén kerülnek csak be, így folytattuk tovább a kártyapartit, de most már 

nem kötött minket semmi az aulához, tehát néha átmentünk a Kismocskosba. A többiek csak söröztek, 

de én már megengedhettem magamnak a tüskéket is. (Akkoriban nagyon finom medvefüves vodka volt 

a Mocsiban.) Az eredmény várható volt: délutánra elálmosodtam. De mivel megígértem a többieknek, 

hogy megvárom őket, nem mentem haza. Összetoltam két széket, a télikabáttal megágyaztam 

magamnak az aulában és ledőltem szunyókálni. 

 



Súlyos hiba volt. Életem legdurvább ébredését köszönhetem ennek az ötletnek. 

 

Tessék előkészíteni az empátiákat és tessék belehelyezkedni egy 21 éves suttyó fejébe, aki 

végigkártyázta az éjszakát bor mellett, utána vizsgázott egy megalázót filozófiából, majd alkoholba 

fojtotta a frusztrációját és szunyókált két órát összetolt székeken. Ébredéskor természetesen fogalmam 

sem volt róla, hogy hol vagyok. És mit keresek ott. 

 

És pár méterre tőlem egy középkori jelmezbe öltözött kövér hapi énekelt torkaszakadtából.  

 

Majd amikor abbahagyta, kihajolt a galérián egy szintén középkori jelmezbe öltözött tehén és kivágott 

egy áriát. Aztán kinyílt a Politológia tanszék ajtaja, kilépett három hasonlóan öltözött fazon és nekiálltak 

harsányan nótázni. Sehol egy XX. századi ruhát viselő ember. 

 

Én meg ültem ott a széken, ijedten szorítottam ölemben a télikabátomat, kapkodtam a fejem és vacogott 

a fogam. Delírium tremens. Tuti. 

 

Ekkor kinyílt Feri szobájának ajtaja, kijött Rómeó. És amíg nyitva volt az ajtó, kihallatszott, ahogy Feri 

utánakiabált: 

- És szólj Pepének, hogy ha már be van rúgva, legalább ne énekeljen olyan ordenáré hangosan! 

Nem tudom, ki rémült meg jobban: én, amikor megláttam a havert vagy ő, amikor a szemembe nézett. 

- Öööööö - próbáltam magam kifejezni, és körbemutattam. 

Ekkor vette észre ő is a középkori énekeseket, akik hirtelen egyszerre zendítettek rá. 

- Bazmeg - csúszott ki a száján - mi a fene ez? 

Összekaptuk magunkat, elmentünk a portáshoz. 

- Mi folyik itt? - kérdeztük. 

- Este operakoncert lesz az aulában. Most melegítenek az énekesek - közölte. 

Jaj. Kezdtem visszanyerni a színemet. 

A vizsgának egyébként úgy lett vége, hogy este nyolc körül beviharzott Feri felesége, kihajított 

mindenkit a szobából és hazarángatta a férjét. 

 

Nem voltunk időben szinkronban. Pár évvel később már habzsoltam a filozófiai könyveket. A 

diplomafélévem durván mutatta meg, hogy nem szabad belesatnyulni a műszaki értelmiségi szerepbe. 

És még ekkor is sikerült utánam lőnie, igaz, nem szándékosan. Jövendőbeli Nej ekkortájt még 

rendelkezett némi vallásos beütéssel, időnként mindenféle atyákhoz járt konzultációra. Feri, hogy 

tágítsa a látókörét, kölcsönadta neki Teilhard de Chardin könyvét, az Emberi Jelenség címűt. Nej ugyan 

nem olvasta el, én viszont beleborultam és a könyv élménye a mai napig erősen jelen van a 

gondolkodásomban. 

Jóval később még összefutottam vele egyszer, akkor már nem tanított az egyetemen. Megkérdeztem, 

visszaadjam-e a könyvet. 

- Ugyan, legyen ez a nászajándékom - mosolygott vissza. 

 

JANUARY 17, 2006 AT 20:05    

 

Az egyik legutáltabb kifejezés a szememben. Nyílt hazugság. Aki mondja, úgy csinál, mintha tényleg 

érdekelné, mi van velem - pedig nem. De megnyugtatja magát, hogy ő tulajdonképpen érdeklődött. 

Akibe meg beledöfik a kérdést, nem tud mit csinálni. Nagy udvariatlanság lenne ilyenkor elkezdeni 

sorolni, hogy igen, mostanában hasogat a derekam, a fejem is egyre többet fáj, a gyerek bukásra áll 

énekből és a szexuális életem sem az igazi. 

 

De akkor mit mondjak? Jobb híján rávágom, hogy ’semmi különös’. 



 

És úgy kell tennem, mintha örülnék, hogy a másik volt olyan figyelmes, hogy hazugságra kényszerített. 

 

JANUARY 19, 2006 AT 22:09    

 

Hónapok óta szervezzük Fisher99 kollégával, hogy leülünk és sör mellett rendberakjuk a világ dolgait. 

Ma lett volna ez a nap. A kocsma ott volt, a sör ott volt, sőt, ott voltunk mi is, mindketten. Erre fél üveg 

sör után rámtört egy erős gyomortáji roham. Az a csempetépkedős fajta. Kimentettem magam, 

hazarohantam, azóta 50 perc zuhany, 10 perc szünet tempóban haladok. 

 

Most éppen szárazon tartózkodom, de már érzem, hogy mindjárt mennem kell vissza. 

Megette a fene az egészet. 

 

Bocs fiúk, de ez most nem jött össze - a rendrakás elmaradt. A világ maradt, mint volt. 

 

JANUARY 20, 2006 AT 20:02    

 

Estefelé sétáltam hazafelé és lelkes bloggerként éppen egy beírást csiszolgattam a fejemben. Aztán 

elgondoltam, milyen jó lenne, ha lenne egy termék, amelyik képes lenne azzal a sebességgel feljegyezni 

a gondolataimat, ahogyan azok megformálódnak. Egy ilyen séta, esetleg egy kiadós kerékpározás után 

mekkora adaggal tudnám csillapítani a világ szolíd vágyakozását a jóra? (Vagy szennyezni a 

környezetemet - hozzáállás kérdése.) 

De aztán jobban belegondoltam, és elvetettem az ötletet. Hogy nézne már ki egy ilyen szöveg? 

 

MEGLÁTTAM A BUSZT. SZOKÁS SZERINT TELE VOLT, DE AMIKOR MELLÉM ÉRT PINA, PONT ÚGY SÜTÖTT RÁ 

A NAP, HOGY AZ ÜVEGEN MEGCSILLANÓ FÉNY DE JÓ SEGGE VAN ELVAKÍTOTT ÉS NEM VETTEM ÉSZRE, 

MEKKORA TÖMEGBE SZÁNDÉKOZOK MOST BAZDMEG, NEM BELELÉPTEM? FELTOSZULNI... 

 

JANUARY 20, 2006 AT 20:02    

 

A héten fog jönni két érdeklődő a lakásra. Kíváncsian várlak benneteket, jertek, csak, jertek. 

 

A múlt héten volt már egy. Bejött, udvariasan vigyorgott, végighallgatta a showműsort, bólogatott - és 

nem kérdezett semmit. Esküszöm, az ingatlanügynökség embere aktívabb volt. Elmondtam a 

kiselőadásomat, de olyan üresen csengett. 

 

Na most, ha az ember lakást vesz, akkor megkérdez mindent. Mivel ragasztották a csempéket? Mikor? 

Megkopogtatja. Egyenként. Beleköt mindenbe. Benéz a mosogató alá. Körbevizslat a fürdőszobában, 

van-e penészedés a falon. Megkérdezi, milyen a szomszéd. Megkérdezi a szomszédot, milyen vagyok 

én. 

 

A végén mondtam neki, hogy a lakáshoz tartozik egy 6m2-es pince. 

- Megnézzük? - kérdeztem. 

- Nem, nem fontos - tiltakozott. 

 

Barátom, lebuktál. 



Fel is állítottam JoeP első lakásvásárlási posztulátumát: aki nem akar lejönni velem a pincébe, az tuti 

nem komoly vevő. 

 

JANUARY 22, 2006 AT 14:21    

 

Nej nagyon nehezen tanult meg autót vezetni. Valamikor tizennyolc éves korában letette a jogsit, aztán 

tíz éven keresztül még csak autó közelében sem volt. 

 

Az egyetemen terveztünk olyat, hogy az egyik haver Zaporozsecével kiugrunk Pozsonyba, a Mamut 

sörözőbe néhányan. (Nagy dolog volt az - hogy egyáltalán egyetemistának saját autója volt 1988-ban.) 

Ugye, a helyzetből következően valakinek nem volt szabad innia. Spec az én barátnőmnek volt jogsija 

és őt zavarta volna legkevésbé az absztinencia - viszont vezetési rutinja, az nem volt. A próbaúton, a 

Veszprém-Balatonfüred négysávos úton elvitte a szembejövő autó visszapillantó tükrét. A tulaj 

morogva visszavette a volánt, Pozsonyban pedig savanyú képpel nézte, ahogy - beleértve a barátnőt is 

- tömjük magunkba Jan Becher híres likőrjét és a csapolt söröket. Végül rátolatott egy ABC-re és 

telepakolta Fácánnal a csomagtartót. 

 

Később, már saját autóval is voltak érdekes kalandok. Úrkút előtt van egy derékszögű kanyar - azt 

például képtelen volt bevenni. A ‘jajistenem, jajistenem’ még ment, de a kanyarodás már nem. Utána 

elmentünk még tisztásra vezetni, de ott is taroltuk rendesen a cserjéket. Ha nagyon szenya lennék, akkor 

mesélnék még a földúton történő gödörvadászatról, de ennyire azért nem vagyok mocsok. 

 

Szóval úgy nézett ki, hogy a mi családunk az ‘1 feleség két gyerek 1 sofőr’ modellt fogja alkalmazni - 

amikor váratlanul feljavult a leányzó. Pedig ekkorra már kinőttünk a zsebcirkáló (Lada, Trabant) 

korszakból, éppen Ford Scorpio-t gyűrtünk. Lépésről lépésre eljutott odáig, hogy most már idegeskedés 

nélkül veszem tudomásul, ha el akar menni egyedül a kocsival Hajdúszoboszlóra. 

 

Viszont a parkolás, az még ma is húzós. Ahhoz ez a dög még nagy. Persze, le tud parkolni a csajszi, de 

elég óvatosan és elég sok iterációval. A két kölyök nagy élvezetére. Természetesen kihozzák a helyzetből 

a benne rejlő lehetőségeket. 

 

Bevallom, egyszer-kétszer rá is játszottam erre a szituációra: úgy parkoltam le, hogy mindenkiben 

megállt az ütő. Nagy lendülettel bedöngettem a két kocsi közé, majd vészfékezés. Meg is jött a várt 

eredmény, hátulról jött a kórus, hogy "Ez igen! Látod, Anya, így kell parkolni.".  

 

Jó játék volt - de túlnőtt rajtunk. 

 

Tegnap este is, a Tesconál szokás szerint bevágódtam a két kocsi közé, hátulról szokás szerint jött is a 

csúfoló kórus, Nej arca pedig szokás szerint váltott kiismerhetetlenbe. 

- Ezt most már mindig rámolvassátok? - kérdezte a kölyköktől, amint toltuk a bevásárlókocsit a 

parkolóban. 

- Nyugi. Nem biztos, hogy te jártál rosszabbul - súgtam a fülébe séta közben - neked legfeljebb 

beszólnak... de nekem mostantól mindig, minden szituációban így kell bevágódnom a két kocsi közé, 

ha meg akarom őrizni a tekintélyemet. 

- Magas a léc, mi? - vigyorgott vissza. 

 



JANUARY 23, 2006 AT 21:03    

 

Kétféle nő van. A királyvíz a következő kifejezés lehet: "megvillantotta bájait". 

 

Az első típusnál azt mondjuk, hosszan, elnyújtva, hogy "yeees"... és vékony csík kezd formálódni a 

szánk szélén. 

A másik csoport esetén az összes reakció egy élénk vigyor. Ennél a csoportnál a báj szó csak humoros 

kontextusban értelmezhető. Nem feltétlenül csak ronda és/vagy öreg nők tartozhatnak ebbe a csoportba 

- vannak csinos, jópofa csajok is, akik minden pozitív tulajdonságaik ellenére mégsem nőiesek. 

 

Akiken szemmel láthatóan hülyén áll a mell. 

 

JANUARY 23, 2006 AT 21:06    

 

A múlt héten volt a szezon utolsó angolórája. Mindenki kapott egy cetlit, rajta egy újsághír - azokról 

kellett beszélnünk valamit. Nekem egy öregember jutott, aki abból élt, hogy az óceánparton guberált. 

Csavartam egyet a helyzeten, és előadtam egyes szám első személyben a sztorit. Hogy valamikor rendőr 

voltam, de vonzott a szabad élet és most boldogan élek, mert az óceán minden igényemet kielégíti. A 

tanerő vette a provokációt és rögtön körbekérdezett mindenkit, hogy kinek mi lenne álmai munkája... 

az a munka, amellyel garantáltan boldog lenne. Velem kezdte és magam számára is meglepő gyorsan 

vágtam rá, hogy be akarom utazni a világot és megírni, lerajzolni az élményeimet. 

 

Halló... most, hogy már tudom, mit szeretnék... nem ismer valaki véletlenül egy szponzort...? 

 

Habár... mindegy. A kutya sem tudja, ki vagyok. A könyveim ott rohadnának el a könyvespolcon. 

Ahhoz, hogy vegyék is, az kellene, hogy egyfajta szellemi ribanc celebritássá váljak - akkor tuti minden 

érdekelné velem kapcsolatban az országot. 

 

Szóval, módosítom a kérdést: halló, nincs itt a vonalban valami szellemi kihívásokkal küzdő celeb, aki 

dagadtra szeretné keresni magát egy világ körüli út leírásával, de sajnálatos módon nem ismeri az 

összes betűt? 

 

Tudnék segíteni... 

 

JANUARY 26, 2006 AT 23:15    

 

- Óh, Uram, miért kellett így történnie! - emelte kezét Péter az ég felé, nem messze a kereszttől. 

- Óh, bárcsak kaphatnánk még egy esélyt! - horgasztotta le a fejét. 

- Na, jó - gondolta az Úr; de csak azért, mert már elege volt az állandó siránkozásból - lássuk, mire 

mentek vele. 

 

Péter halásztársaival sétált hazafelé a piacról. A nemrég vásárolt hálót vizsgálgatta. 

- Most nézzétek meg, mekkora selejt - dühöngött - egy kicsit megrántom és egyből szakad! 

- Mert te mindig olyan balek vagy! - vágta rá András - a francnak kell minden idiótának elhinned 

mindent. 

- Tényleg, miért? - gondolta Péter. 



És felsőbbrendű mosollyal haladt el a csoportosulás mellett, ahol valami jöttment magyarázott 

átszellemült arccal. 

 

JANUARY 26, 2006 AT 23:37    

 

Igen, mert a pocakom miatt úgy járok el sörözni, hogy mindig akkor kell hazaindulnom, amikor igazán 

kezd beindulni a buli. Azaz iszom is, meg nem is. 

 

Nem úgy, mint az a fiatalember, akivel hazafelé találkoztam. Egy mellékutcából támadt ki, és egyből 

nekirontott egy utcai kukának. Néhány jól irányzott rúgással földre vitte. (Azért ez ciki - egy utcai 

kukának ennyit ki kellene bírnia.) 

No, mindegy, nem sokkal később előkeveredtek a haverok is. Utcai harcosunk próbált hozzájuk 

csatlakozni, de volt némi koordinációs zavar a mozgásában, legalábbis a bokánrúgott haver visítása erre 

utalt. Hősünk pont akkor kenődött fel a kerítésre, amikor elhaladtam mellettük. A srác hangosan 

bocsánatot kért - melyen jót derültek a többiek. 

- Némá, ez a hülye bocsánatot kért a kerítéstől! - nyihogtak. 

- Nema kerítéstől, faszok, hanem attól a nénitől! - vágta rá az illuminált ifjonc. 

 

Kérges külsőm felengedett egy piilanatra, arcomon mosoly küzdötte le a minuszhúsz által 

odafagyasztott bajszot: sok minden történt már velem életem során, de azt hiszem, most néniztek le 

először. 

 



 

FEBRUARY 1, 2006 AT 19:57    

 

9-9-10-10-11-10. Nem, nem telefonszám. Ezek a tegnapi úszás részidőim. 

Tessék jobban megnézni a számsort. Tessék észrevenni, hogy ha összeadjuk az időket, akkor 59 perc jön 

ki. 

Azaz beállítottam a négy évvel ezelőtti rekordomat 2000 méter mellen. 

 

Dagadó keblekkel érkeztem haza. 

- Na, mi van öcsi - támadtam be lezserül Barnához - ti mennyi idő alatt ússzátok le a két kilométert? 

- Olyan félóra alatt - válaszolta - miért? 

- Izé, semmi. Mi is volt ma az isiben? 

 

FEBRUARY 1, 2006 AT 19:59    

 

Egy érdekes figura szokott evickélni a középső sávban. Egy úszó nagyapa. A mellette lévő sávban tanul 

úszni az unokája. Az öreg - habár időnként úszik, mint Stollár Miki - de általában tartja a tempót a 

gyerekkel és folyamatosan figyeli, magyaráz neki. 

 

A szerencsétlen kölyöknek nem elég, hogy időnként meg kell felelnie az úszóedzőnek - de folyamatosan 

meg kell felelnie a nagypapinak is. 

 

Elkaptam egy pillanatot. 

- Nem mondom még egyszer! - kiabált a nagyfater. 

- Jaj. Bárcsak! - lehetett leolvasni a kölyök arcáról. 

 

FEBRUARY 2, 2006 AT 23:10    

 

- Te, le kellene futni két hét múlva száz métert. 

- Semmi gond. Abban jó vagyok. 

- De nagykabátban. 

- Aha. Nem gond. 

... 

- Te, változott egy kicsit a helyzet. A kezedet is hátra kellene kötni. 

- No problemo. 

... 

- Most szóltak, hogy egy vödröt kell tennünk a fejedre. Baj? 

- Á, dehogy. 

- És hátrafelé kell futni. 

- Na, ne. Elég. No way. 

- B+, meg kell csinálni. Te mondtad, hogy nagyon jó vagy futásban! 

 



FEBRUARY 3, 2006 AT 16:29    

 

Az előző hétvége végképp betette a kaput. Különösen, ha a korábbit is figyelembe veszem. 

A továbbiakban nem fogok vacakolni: összeszedtem minden korábbi leletet, összeírtam egy kétoldalas 

szösszenetbe az utóbbi négy év eseményeit és bejelentkeztem a Telkibe egy kivizsgálásra. 

Sokan mondták, hogy profi a kórház. Lehet benne valami. Mindenesetre egy pillanatra elakadt a 

szavam, amikor a telefonban megkérdezték, hogy férfi vagy női orvoshoz szeretnék kerülni. Gyorsan 

átpörgettem az összes szempontot és határozottan közöltem, hogy a nő mellett döntöttem. 

Egy olyan nyavalyánál, ahol az embernek a gyomra utáni résszel vannak problémái, létezik egy érv, 

amelyik látatlanban a női orvos mellett szól. 

 

Valószínűleg kisebb a keze. 

 

FEBRUARY 3, 2006 AT 20:29    

 

Szeretem 

Hallgatni 

Ahogy séta közben 

Halkan nyikorog a táskám. 

 

FEBRUARY 7, 2006 AT 12:16    

 

Mint már írtam, a gyomrom miatt aktuális volt egy kivizsgálás. Elmentem... és nem vagyok elégedett. 

Sőt. 

 

Pedig eddig csupa jókat hallottam a Telki kórházról. 

A külsőségekkel nem is volt baj. Semennyit nem kellett várakoznom, pedig negyven perccel korábban 

érkeztem. Az orvos kedves volt. Az egész vizsgálat hosszú meghallgatással, nagylaborral együtt 

lepergett három óra alatt - és ebben benne volt a laboreredmények kiértékelése is. A környezet is 

kellemes volt. Mindezek a szép és jó dolgok természetesen az árakban is tükröződtek (51khuf). 

 

Amivel nem vagyok elégedett, az a tanácstalanság. A mérési eredmények alapján én vagyok a világ 

legegészségesebb embere. Nem találtak semmit - pedig két gépelt oldalon írtam le a tüneteimet. Jött 

néhány feltételezés és néhány javaslat, hogy milyen vizsgálatokat kellene elvégezni. De ezek csak 

lövések voltak a sötétbe, néhány visszakérdezés után kiderült, hogy igazából nem várható tőlük 

eredmény. Próba-szerencse alapon felírt a doktornő két gyógyszert. 

 

Imhol. 

 

Coaxil: dilibogyó. Ugyanis szóba került, hogy ha ennyire nincs semmi bajom, lehet, hogy pszichés 

eredetű panaszaim vannak. Annyiból hajlok is a dologra, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján már 

félek az étkezésektől - ugyanis nincs szabály, milyen ételektől jön meg az éjszakai roham. No, erre 

kaptam egy elvarázsoló gyógyszert. Egy antidepresszánst, melyet kifejezetten táplálkozási 

problémákban szenvedőknek adnak. Érted: bullémiásoknak, anorexiásoknak. Csakhogy rám egyik sem 

áll: én asztallapostól - tányérostól képes lennék megenni egy tányér töltöttkáposztát és utána simán 

bevágnék egy üveg Weninger kékfrankost... ha nem tartanék attól, hogy utána éjszaka 

beazonosíthatatlan görcseim lesznek. Azaz étvággyal nincs gond. Jókedvvel sem. 



 

A gyógyszerrel viszont annál több. 

 

Egy fórumban találtam, hogy szedése után elfelejthetem a libidót. Egy másik illető írta, hogy izületi 

gyulladásai lettek tőle. 

 

Maga a gyógyszer adatlapja sem túl biztató: 

 

A KEZELÉST NEM SZABAD HIRTELEN MEGSZAKÍTANI: AZ ADAGOKAT 7-14 NAPON ÁT LÉPCSŐZETESEN 

CSÖKKENTVE KELL MEGSZÜNTETNI. 

ALKALMAZÁSÁNAK, ILL. HATÁSÁNAK TARTAMA ALATT SZESZESITALT FOGYASZTANI TILOS! 

ALKALMAZÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZÁBAN - EGYÉNENKÉNT MEGHATÁROZANDÓ IDEIG - JÁRMŰVET 

VEZETNI VAGY BALESETI VESZÉLLYEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZNI TILOS. A TOVÁBBIAKBAN EGYEDILEG 

HATÁROZANDÓ MEG A TILALOM MÉRTÉKE. 

 

MELLÉKHATÁSOK 

RITKÁN HASI FÁJDALOM, ÉMELYGÉS, HÁNYÁS, SZÉKREKEDÉS, SZÁJSZÁRAZSÁG, ÉTVÁGYTALANSÁG, 

ÁLMATLANSÁG, ALUSZÉKONYSÁG, FÁRADTSÁG, SZÍVDOBOGÁS, FEJFÁJÁS, SZÉDÜLÉS, REMEGÉS, 

NEHÉZLÉGZÉS, IZOM- VAGY ÍZÜLETI FÁJDALMAK. 

 

TÚLADAGOLÁS ESETÉN A KEZELÉST MEG KELL SZAKÍTANI, ÉS A BETEGET GONDOS MEGFIGYELÉS ALATT 

KELL TARTANI. KEZELÉSE:GYOMORMOSÁS;A SZÍVMŰKÖDÉS, A LÉGZÉS, AZ ANYAGCSERE ÉS A 

VESEMŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE. FONTOS AZ EGYES KLINIKAI MEGJELENÉSI FORMÁK TÜNETI KEZELÉSE, 

KÜLÖNÖSEN A LÉGZÉS TÁMOGATÁSA, VALAMINT AZ ANYAGCSERE- ÉS VESEMŰKÖDÉSI 

RENDELLENESSÉGEK KORRIGÁLÁSA. 

 

HATÁSMECHANIZMUSA LÉNYEGÉBEN SEROTONINERG, AZ AGYKÉRGI NEURONOK, A HIPPOCAMPUS ÉS A 

LIMBIKUS RENDSZER SZEROTONIN-FELVÉTELÉNEK NÖVEKEDÉSÉVEL. 

 

A TIANEPTINT JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI: HANGULATZAVAROK ESETÉBEN MUTATOTT AKTIVITÁSA A 

TIANEPTINT A NYUGTATÓ ÉS SERKENTŐ JELLEGŰ ANTIDEPRESSIV SZEREK KÉTPÓLUSÚ OSZTÁLYOZÁSI 

RENDSZERÉNEK KÖZÉPVONALÁBA HELYEZI. 

 

Egyből a Kontroll Csoport halhatatlan szövege ugrott be: 

 

AZ ESZEMET NEM, 

AZT NEM ADOM, 

ELISZOM INKÁBB, 

ELISZOM. 

 

No, szóval ez a gyógyszer megy a spájzba. Majd ha egyszer a gyémántokat akarom hajkurászni az égben 

Lucy-vel, akkor előveszem. 

 

A másik gyógyszerrel sokkal csúnyábban jártam. Azt ugyanis bevettem. Azt mondta az orvos, hogy 

hasonló tüneteket tud okozni, ha a hasnyálmirigy által termelt váladék - mely az emésztést szabályozza 

- nem jelenik meg megfelelő mennyiségben a gyomorban. Habár a laborvizsgálatok szerint ezzel semmi 

problémám nem volt, azt mondta, próbáljunk ki egy gyógyszert, amely serkenti ennek a váladéknak a 

kiválasztását. 

Hülye voltam, gondolkozhattam volna. De elintéztem annyival, hogy ő az orvos, ő tudja. Napi 2*1 volt 

az adag, ez nálam azt jelenti, hogy reggel-este egy szem. Tegnap este be is vettem a tablettát. 20 perc 

múlva elkezdett égni a gyomrom. Egy óra múlva összegörnyedve kapartam a billentyűzetet. Egyébként 



is sok a savam - ez a gyógyszer meg maximálisra kapcsolta a savtermelést. Ráadásul pont este nyolckor 

vettem be - vacsora után - amikor a savas átcsapás időszaka van. Nem győztem a kekszeket, tejeket és 

savlekötőket belapátolni. Éjfélre lecsillapodott annyira a fájás, hogy elbóbiskoltam - de tűnékeny 

enyhülés volt, mert háromkor ébresztett az újabb fájás. Egészen reggel hatig kínlódtam, mire végre 

vissza tudtam aludni. 

 

Jó kis gyógyszer. 

 

És ennyit a Telki kórházról. 

 

FEBRUARY 12, 2006 AT 19:59    

 

Egy korábbi munkahelyemen történt. Hárman voltunk rendszergazdák. A felhasználók felvétele Béla 

dolga volt, mivel ő tudta a legkedvesebben elmagyarázni, hogyan is működnek itt a dolgok. 

 

Üldögéltem a helyemen, amikor bejött egy félszegen mosolygó leányzó. 

- Most állok munkába. Kellene egy felhasználói név - közölte. 

Lassan ránéztem. 

- Béla. 

Elgondolkodott. 

- Jó lesz - vigyorodott el. 

 

FEBRUARY 12, 2006 AT 19:59    

 

Nem rossz. 

- Találjuk ki, hogy egy bizonyos napon meg kell ajándékozzunk valakiket. 

- Aztán ébresszünk lelkiismeretfurdalást az emberekben, miszerint akit ennek ellenére mégsem 

ajándékoztak meg, az meg fog haragudni rájuk. 

- Utána már csak a kasszagépet kell villámgyorsan kezelnünk. 

 

FEBRUARY 16, 2006 AT 22:32    

 

Itt is szerencsém volt, idejekorán megkaptam azt a nagy pofont, amely után az ember örökre egyfajta 

visszafogottsággal viselkedik ismeretlen környezetben. 

 

A középiskolai koliban meglehetősen nagymenőnek számítottam pingpongban. Különösen idősebb 

koromban, már egészen jól ütögettem. Negyedévesként meghatározó tagja voltam annak az iskolai B 

csapatnak, amelyik abban az évben harcolta ki a városi A osztályba való feljutást. (Az A csapat a 

tanároké volt, ők már régen ott játszottak.) 

 

Csendes, év eleji vasárnap délután éppen zsebpénzkiegészítő tevékenységet folytattam. Ez abból állt, 

hogy volt egy makacs szobatársam, aki állandóan meg akart verni. A szokásos feltételekkel játszottunk: 

10 parti, mindegyikben kap 11 pont előnyt. Ha a tízből egyet is nyer, én bukok egy huszast. Ellenkező 

esetben ő jön nekem húsz forinttal. (A tét nagyságát illusztrálandó: a havi zsebpénzem százötven forint 

volt - annyiért már egy külföldi hanglemezt is lehetett venni.) 

 



Nem volt semmi komolyabb fakszni, simán győztem. Az utolsó partikat már népes közönség nézte, 

köztük egy tejfölösszájú elsős. Amint vége lett, biccentettem feléjük és nekiálltam összecsomagolni az 

ütőmet. (Igen, volt ütővédőm is.) Erre odajött az elsős, hogy játszana velem egy meccset. Ahhoz is 

ágaskodnia kellett, hogy felérje az asztalt. 

- Na, ne hülyéskedj már - szóltam rá. 

- De, játsszunk egy meccset - erősködött. 

 

Addig-addig kapacitált, míg végül ráálltam. A nézőközönség persze maradt, ők is imádták a 

lealázásokat. Nos, megkapták - de nem úgy, ahogy gondolták. A srác - Csabi - úgy lemosott a pályáról, 

hogy egyik játszmában sem tudtam kijönni az ötből. 

 

Mint kiderült, a kölyök már általános iskolás korában a felnőtt megyei B osztályban játszott. 

Nem mondom, hogy ezután a szőnyeg alatt közlekedtem. De azt mindenesetre egy életre megtanultam, 

hogy _mindig_van_jobb_. És soha nem tudhatod, mikor futsz össze vele. 

 

Tényleg szerencsém volt. Még alig volt tétje az egésznek. 

 

FEBRUARY 18, 2006 AT 19:55    

 

- Ha nem tudod, hogy szivatnak-e vagy sem, akkor szivatnak. Csak jól csinálják. 

- Utálod a férgeket? Pedig jó lesz megbarátkozni velük - ők lesznek az utolsó élőlények, akikkel 

kapcsolatban leszel ezen a Földön. 

 

FEBRUARY 21, 2006 AT 20:48    

 

Vannak olyanok. Annyira hülye nevek, hogy józan ésszel nem is lehet kitalálni, mi van mögöttük. 

 

A mostani példám ahhoz a bizonyos régi szilikáttechnológiai vizsgához kötődik. 

 

Ugyanis megpróbáltam legalább elolvasni az anyagot - de már viszonylag az elején belefutottam egy 

olyan kifejezésbe, hogy ‘doghouse adagolás’. A porok készülékbe adagolásáról a kézzel - máséval - írott 

jegyzet több információt nem tartalmazott. Megkerestem pár évfolyamtársamat, de csak annyit tudtam 

meg, hogy az előadó nem részletezte a dolgot, egyszerűen csak lediktálta. 

 

Én viszont belekapaszkodtam, mint Floki a lábtörlőbe. Próbáltam név alapján kilogikázni. 

Megkérdeztem idősebbeket, ők sem tudták. Internet, google... ugyan, hol voltak még ezek. Nyomtatott 

jegyzet? Maximum a holdban. Aztán valószínűleg Buzz Aldrin hozhatott egyet, mert sikerült 

felkajtatnom egy példányt. Ebből tudtam meg, hogy a roppant tudományosan hangzó szilárdanyag 

adagolási módszer gyakorlatilag Jenőt takarja a lapátjával.  

Komoly. 

 

FEBRUARY 22, 2006 AT 23:12    

 

COMPLEX SURROUNDINGS CREATE A COMPLEX BRAIN. 

 

Megint bikaszeme. Telitalálat Kathy Sierra-tól. 

 



Azért is jó ilyesmit olvasni, mert megnyugtat: nem, nem én komplikálom túl a dolgokat, tényleg 

számítanak az apróságok. 

 

Amikor lakást kerestünk, a mostani mellett tettem le a voksot. Nej szerintem még ma sem hiszi, hogy 

amit akkor legdöntőbb érvként mondtam, azt tényleg komolyan is gondoltam. 

Azért választottam ezt a mostani lakást, mert körbejárható. A gyerek olyan környezetben nő fel, ahol 

állandóan lehetőségek közül választhat. Ha ki akar menni a konyhába, mérlegelnie kell, hogy merre. 

Szunyókál valamelyik szülő? Akkor menjünk a folyosó felé. Tél van és hideg a folyosó és éppen nem 

zavar senkit, ha a szobán keresztül megy? Akkor arra. A lényeg, hogy felmér, gondolkodik és dönt - 

teljesen tudatlanul is, naponta többször. Megszokja. 

 

Ezért imádtam Egert is. Egyrészt az esztétikai érzéknek sem mindegy, milyen az a környezet - de a város 

komplexitása is állandóan bámulatba ejtett. Gyerekkorban rengetegszer csavarogtam látszólag 

céltalanul - pusztán élvezve azt, hogy hirtelen egyik helyről a másikra megtervezzem a 

legszebb/leggyorsabb utat. (Mondjuk, lehetőségem is volt rá, általános iskolában egy évig járattak a 

szüleim tánciskolába... gondolhatjátok, mennyit koptattam a parkettet.) 

 

Ezt az élményt akartam megadni a gyerekeknek is. Igaz, a Wekerle-telep nem annyira hangulatos, mint 

Eger belvárosa, de nem sokkal marad el tőle. És a komplexitás is rendben van. 

 

FEBRUARY 24, 2006 AT 00:19    

 

Ahogy egy idegen helyből egyszer csak otthonos lesz. 

 

Amikor kimozdultunk gyerekkorban a szabadba. Mentünk autóval a Bükk-hegység kanyargós útjain 

és árgus szemekkel vizsgáltuk a környezetet - vajon melyik lesz a megfelelő tisztás. Aztán egyszer csak 

apám fékezett, begurultunk a rétre. Kiszálltunk és alaposan végignéztünk a terepen. Általában ilyenkor 

még nem éreztünk semmit: csak egy rét volt a sok közül. Tulajdonképpen akárhol is leülhettünk volna, 

mindenhol ugyanolyan idegenül és kényelmetlenül éreztük volna magunkat. 

Elkezdtünk berendezkedni. Felállítottuk a sátrat. Elmentünk fát gyűjteni. Megcsináltuk a tűzhelyet. 

Anyám nekiállt krumplit, zöldséget pucolni a kempingasztalon. Tüzet raktunk, bográcsállványt 

szereltünk fölé. Amíg rotyogott a bogrács, előkerült a focilabda és a férfiak egyből hajkurászni is 

kezdték. (Általában egy baráti családdal együtt mentünk.) 

 

Ebéd után a gyerekek elindultak csavarogni. Játszottunk a bokrokban, a magas fűben. Bemerészkedtünk 

a közeli erdőbe. Birtokba vettük a környéket. Lelkendeztünk, ha patakot, tavat találtunk. 

Amikor délután összepakoltunk, eltakarítottuk a nyomainkat, már nehéz volt elválni a tisztástól. Már 

hozzánk tartozott, belaktuk. Legszívesebben még maradtunk volna, hogy jobban megismerjük a 

környéket. 

 

A mai napig hülyén érzem magam, amikor átmegyek autóval a Bükkön. Tele van olyan tisztásokkal, 

melyek másoknak nem mondanak semmit. Nem is értik, miért lassítok, miért vizslantom az út helyett 

a réteket. Ezek az egyszerű, időnként sivár rétek - nekem barátaim. Látom magunkat rajta, ahogy 

belaktuk, otthonossá tettük. 

Pedig pár óránál többet nem töltöttünk egy helyen. 

 



FEBRUARY 26, 2006 AT 09:28    

 

Avagy mivel múlatja idejét a fiam. 

 

Március közepén lesz meg az 50. szolgálatja a gyerekvasútnál. Eszméletlen sok variálással összehoztuk, 

hogy ez pont a 19-ei napra essen, akkor lesz ugyanis hétvégi csoportszolgálatjuk, ahol az ötvenedikre 

tekintettel tetszőleges beosztást választhat - és hétvégi rendelkező még nem volt. 

 

Most már csak az maradt a kérdés, melyik állomást válassza. Tegnap este ezzel foglalkozott. 

 

Először is letöltötte a 19-ére vonatkozó menetrendet. Ebből kiszámolta, melyik állomáson mennyi lesz 

aznap az átlagos járatsűrűség. Ebből egy perc érték lett. Figyelembe vette, kik lehetnek az 

állomásfőnökök és leosztályozta őket egytől ötig. Végül kiszámolta, hogy az egyes állomásokon 

hányszor fordul elő ún. kereszt - azaz hányszor találkoznak szembejövő járatok. 

Állomásonként elkészítette a következő mérőszámot: a szóbajöhető állomásfőnökök jegyeit leátlagolta, 

majd hozzáadta a járatsűrűséghez, végül ebből levonta a keresztek számát.  

A legnagyobb szám nyert. 

 

Az egész számítást teljesen magától találta ki, hozzám már csak a végeredménnyel jött át. 

 

Félelmetes. 

12 és fél éves. 

 

Ha addig agyon nem ütjük, felnőttként nagy dolgokra lesz képes. 

 

FEBRUARY 28, 2006 AT 21:02    

 

Miután a Telki kórházban úgy félrecsúsztunk a múltkor, kaptam egy nevet és egy telefonszámot: 

állítólag a doktornő igen otthon van ezen a területen. Egy próbát megér. 

Hétköznap késő este hívott be a kórházba, mert akkor volt ügyeletes. Kicsit furcsa volt a Telki után, 

hogy a tévénéző társalgóban ültünk le beszélgetni. Körülöttünk öreg brazilsorozatfüggők szívták 

magukba a napi fejadagot. A fülük botját sem mozgatták, amikor mondjuk a székletem konzisztenciáját 

elemeztem plasztikus kifejezésekkel. 

 

Persze elkövettem egy akklimatizációs hibát. Az utóbbi egy évben szinte csak magánorvoshoz jártam, 

így a beszélgetés végén megkérdeztem, hogyan rendezzük el az anyagiakat. Hirtelen megfagyott a 

levegő. Még a sorozatfüggőknek is megrebbent a szemöldökük.  

- Ilyesmire nincs szükség - mondta hidegen az orvosnő. 

 

Remek. Ez után a közjáték után még én érezhettem magam zavarban. Hiszen már el voltam rontva a 

magánorvosokkal. Hiszen áthágtam egy nagyon kényes közellátási szabályt. Rákérdeztem a pénzre, 

ahelyett, hogy tudomásul véve, hogy az ellátás ingyenes, megpróbáltam volna besaccolni a tarifát és 

beleerőltetni a pénzt a hölgy zsebébe.  

És egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg így is van. Lehet, hogy ez a doktornő pont az a kivétel, aki 

tényleg nem fogad el pénzt - és ebből következően minden alkalommal át fogunk esni ezen a kínos 

közjátékon: megpróbálok majd hálás lenni, ő pedig megsértődik. 

 

Ne mondja nekem senki, hogy ez így normális. 

 



Na, mindegy. Elküldött vérvételre, illetve bekért egy székletmintát. 

 

Erős heteim jöttek, nem tudtam elmenni. Legalább azt megpróbáltam kinyomozni, hogy mikor van 

rendelés a laborban. Az intézetnek gyönyörű weblapja van. Akad rajta minden: az intézet története, 

szervezeti felépítése, remek képek az egyes helyiségekről, szóval le a kalappal. Csak éppen az nincs 

rajta, hogy az egyes részlegeken mikor van rendelés. 

Kiindulva abból, hogy éhgyomorra kell menni, valószínűsítettem, hogy inkább reggel lehetnek nyitva. 

Úgy gondoltam, hogy odamegyek fél nyolcra, az olyan szimpatikus időpont. 

 

Csakhogy előtte még elő kellett állítani a székletmintát. Utoljára gyerekkorban csináltam ilyet, akkor ez 

még nem volt probléma. De belegondoltam este, hogy milyen munka lesz reggel a vízzel feltöltött 

vécécsészéből kihalászni a bálnát... nem aludtam nyugodtan. 

Ha nem haragszotok, a részletezéstől eltekintenék. 

 

Végül fogtam reggel az értékes kis csomagot és elballagtam az intézetbe. 

 

Az ‘A’ épület aulájában személyesen Jenő fogadott, egy hevenyészett íróasztal mögött. Gondoltam, jó 

fiú leszek. 

- Jó napot kívánok. Merre van a vérvétel? 

- Jeges poharat kér? - kérdezett vissza. 

 

Hoppá. Én utoljára akkor láttam jeges poharat, amikor egy étteremben abban szolgálták fel a 

vilmoskörtét. 

- Jó lesz az nekem? - óvatoskodtam. 

- Sima vérvétel lesz? 

- A legsimább. 

- Akkor nem kell. Itt egy sorszám, a folyosó végén balra. 

Nyolcas sorszám. Szép. Kellemesen egyszámjegyű. 

A váróhelyiség viszont tele. Megálltam az ajtóban. Szinte abban a pillanatban kijött egy fehérköpenyes 

nő. 

- Hatos sorszám? Sehol? Esetleg a hetes? Papír? - broadcastolt körbe. 

 

Papírom volt, odaszóltam neki, de mire átértem a várószobán, már bement. Nem gond, igaz, a 

törzsbetegek egy cseppet röhögtek rajtam, de nálam volt a nyolcas sorszám, tudtam, a következő úgyis 

én leszek. 

Időközben megérkezett egy banya, a férjével. Ő nem úgy gondolta. Leadta a kabátját a férjnél, 

átverekedte magát a várószobán, egészen a rendelő ajtajáig. Majd ott megállt - elzárva az utat. Ugyan 

próbáltak kijönni korábbi betegek, de a nő keményen tartotta a pozícióját. 

 

És még én szoktam dühöngeni, hogy milyen a városban a közlekedési kultúra. Hogy mindenki 

furakodik az autójával. Hogy pár másodperc előnyért ölni tudnának az emberek. Hogy képtelenség 

sávot váltani, mert mindenki összeszorított foggal őrzi a pozícióját. Hát, nem. Nem a közlekedési 

kultúra vacak. Itt az emberek mentalitása katasztrofális. Ez a banya, amikor odacövekelte magát az 

ajtóba, hogy nyerjen a többiek rovására öt percet, ugyanazt testesítette meg, mint az az autós, aki a 

kanyarodósávban hajt előre majd próbál elől bepofátlankodni. 

 

Újból kijött a fehérköpenyes - pontosabban megpróbált kijönni, aztán inkább átkiabált a nő válla fölött: 

- Tízes sorszám? Tíz feletti? 

 

Gyorsan keresztülvágtam a termen. 

- Nálam van a nyolcas! - sikoltottam. 



- Maga merre járt eddig? Elcsászkálnak, aztán nincsenek itt, amikor hívják őket - zsörtölődött. 

 

A banya végre beadta a papírjait, elvonult az ajtóból. Nem sokkal később behívtak. Ledobtam a 

kabátomat, nyújtottam a jobb kezemet, amelyiknél tisztábban látszik az ér. A nő nem is vacakolt sokat, 

dörzsölt, döfött. Közben beszélgettünk: 

- Etikettpapírja van? - kérdezte társalgási stílusban. 

- Hogyan lenne? 

- Pedig kell. Anélkül nem vehetném le a vért sem. Ha végeztünk, menjen el a ‘C’ épület adminisztrációs 

részlegéhez, kérjen egyet és hozza ide. 

- Rendben. Nem tudja, hol lehet székletmintát leadni? 

- Az is lesz? Tenyésztős vagy bevizsgálós? 

- Izé... 

- Dobozba kellett bejuttatnia a mintát vagy üveglapra? 

 

Úristen, mekkora perverzek ezek. 

 

- Dobozba. 

- Ahhoz külön papír kell. 

- Dehogy. Ott van az előző papír hátoldalán. 

- De az csak nekünk szól. Kell a Köjálnak is. 

- Jaj. 

- És ne felejtsen el ahhoz sem etikettet szerezni. 

 

Irány a ‘C’ épület. Némileg megnehezítette a helyzetet, hogy a bejáratnál csak két tábla volt: ‘A’ épület 

balra, ‘B’ épület jobbra. Úgyis rámfért egy kis friss levegő, körbesétáltam az udvart. ‘C’ épület nem volt. 

Végül bementem a ‘B’ jelűbe. Porta, recepció. 

- Jó napot kívánok. Valami bizarr okból kifolyólag a ‘C’ épületet keresem. Nem látták errefelé? 

- Dehogynem. Pont ott vagyunk. 

- Nem ‘B’? 

- Nem. Ez a ‘C’. Ezen keresztül lehet bejutni a ‘B’-be. 

- Aha. Etikett? 

- Ott, szemben. 

 

Ekkor még nem tudtam, mekkora szerencsém volt. A pultnál ketten álltak előttem. Csak. A nap során 

többször is elhaladtam e mellett a pult mellett, rendszeresen 20-30 ember állt akkor már sorban. 

- Vérvételen voltam. Etikettre lenne szükségem. 

- Orvos neve? 

- XY. 

- Mennyi papírt kér? 

- Mennyi a maximum adható? 

- Három. 

- Akkor annyit. 

- Meg kellene székletmintához is. 

- Ahhoz nem adunk. 

- De a laborban azt mondták, hogy kell. 

- Nem kell. Elég a papír hátoldala. 

 

Hát, jó. Visszablattyogtam a laborba, leadtam egy etikettet. 

- Azt mondták, hogy a székletmintához nem kell - vetettem oda. 

- Dehogyisnem! - vadult be a nő - Ki mondta ezt a marhaságot? 

- Az a nő, aki az etiketteket állítja ki. 



- Az csak egy adminisztrátor. Kinek hisz maga, egy adminisztrátornak vagy egy szakembernek? 

 

Komolyan zavarba jöttem. Jelen szituációban ez nem tűnt egyszerű kérdésnek. 

- Akkor most hol adjam le a mintát? - vontam meg a vállam. 

- Papír van már? 

- Lesz. 

- Akkor a ‘B’ épületben. 

 

Oké. Felhívtam a doktornőt. Hiányzik még egy papír. Szerencsére dolgozott. Keressem meg. Ekkor már 

teljesen otthonosan mozogtam az épületkomplexumokban, kisétáltam a jegespoharakat kínáló hapi 

mellett, elsuhantam az etikettre várók között, biccentettem a portásnak, felmentem a 

sorozatmániákusok társalgójába. Nemsokára megjött a doktornő.  

 

Amíg töltötte a papírt, megpróbáltam társalogni. 

- Nincs Önöknél túlbonyolítva az adminisztráció? 

- Mire gondol? 

- Nem is tudom. 

 

Lesétáltam a ‘C’ portára. Van nálam egy doboz szar. Hová tegyem? A központi labor pont a ‘C’ és a ‘B’ 

épület közötti határmezsgyében van - mondták. Csöngessek bátran. 

 

Csöngettem. Aztán később bátrabban még egy hosszabbat is. Lelkiekben felkészültem, hogy ha 

etikettért hőbörögnek, akkor ‘neszebazmeg’ felkiáltással a markukba nyomom az egészet. 

De nem kérték.  

 

Adminisztráció kontra szakértelem 1:0. 

 

Végeztem. 

 

De mi lesz itt, ha valami bonyolultabb dologra kerül sor; bonyolultabbra, mint egy vérvétel vagy egy 

minta leadása? 

 



 

MARCH 1, 2006 AT 17:51    

 

Van ugye az objektív valóság. Egész biztosan van... legalábbis azt mondják. Látni ugyanis még nem 

látta senki. 

Minden, amit látunk, érzünk... minden, ami gondolkodásra késztet... átszűrődik rajtunk, az agyunkon. 

Innentől persze egyből szubjektív lesz. 

 

Ez a fürdőköpeny piros? Ha felnevelek egy gyereket, akinek következetesen a pirosra azt mondom, 

hogy ez a fehér, akkor ő fehérnek fogja látni. Lehet, hogy érzelmi konfliktust fog nála okozni, hogy a 

világ pirosnak mondja, az apja meg fehérnek, de nem kizárt, hogy az apjának fog hinni. Akkor most 

piros? Fehér? Egyik sem? 

 

Lawrence Durellnek van erről egy nagyon jó könyve, ‘Alexandriai négyes’ címmel. Négy szereplő 

meséli el ugyanazt a történetet, de úgy, ahogy megélték. Mondanom sem kell, négy teljesen különböző 

történetet fogunk olvasni. 

 

Mókás dolog, ahogy rajtakaphatjuk az agyunkat ilyesmi trükközéseken. 

Én például kora gyerekkoromtól képtelen vagyok meginni a tejet. Ahogy meglátom a pohárban azt a 

fehér folyadékot, rögtön beugrik, hogy ez tulajdonképpen zsíros víz. És ez a képzet elég ahhoz, hogy 

ízétől függetlenül felforduljon a gyomrom a látványtól. 

Ezzel szemben imádom a kakaót. Mert arról az ugrik be, hogy hígított csokoládé. És nem érdekel, hogy 

van-e benne zsír, mert a szilárd ételekben általában úgyis van, a kakaó meg ugye szilárd anyagból lett 

levezetve.  

Na ja, mondhatná valaki, és mi van a levesekkel? Finomak. Nem emlékeztetnek a zsírra - pedig 

valójában sokkal látványosabb bennük a zsír, mint a tejben. Csak éppen a levesek színesek. Ezzel 

szemben a tejről egyből beugrik a negyedkilós táblás disznózsír színe/szaga és már húzza is magára a 

könnyűbúvár felszerelést a félig emésztett uborka. 

 

MARCH 3, 2006 AT 10:02    

 

Egy sztori. Húsvét előtti napon volt, mentünk volna Köszegre, három napra elbújni a világ elől. 

Megpakoltuk a kocsit, elindultunk és kb. kétszáz méter után elfüstölt az ékszíj. Mint kiderült, az egyik 

feszítőgörgő megszűnt görögni. Eljuttattuk a kocsit a szervízbe, ahol a szerelő megvonta a vállát: csak 

az ünnepek után lesz hozzá alkatrész... cserébe viszont jó drága lesz. 

Üldögéltünk otthon, amikor az egyik gyerek kitalálta, hogy menjünk vonattal. Szétpakoltuk a 

többnapos cuccot csővázas hátizsákba, sporttáskákba, gurulós bőröndbe és nekivágtunk. (Annak 

ellenére, hogy ünnep előtt, sok csomaggal, vonattal utazni... már-már perverzitás.)  

A gond az volt, hogy 1 óránk volt a vonatindulásig, a következő már túl késő lett volna. Felkaptam a 

csővázast, lányom a gurulós bőröndöt, a többiek meg a sporttáskákat, aztán futás. Minden jól is ment, 

amíg a Keletinél a metró kijáratánál bele nem futottunk az ellenőrkordonba. Én és a fiam átvágtunk 

közöttük, hozzánk nem szóltak. (Pár méterrel korábban mentünk, mert nekünk jobban kellett sietnünk 

- mi vettük meg a jegyeket.) Nejt viszont lekapcsolták a bátor ellenőrök. Szerintem azóta is bánják. 

Higgadt teremtés a lelkem, de ha már nem bírja a túl nagy terhelést, akkor robban. Itt ugye összejött a 

reggeli kocsielromlás, a várható nemkicsi javítási számlával, az elkeseredés, mert mindketten agyon 

voltunk hajtva és nagyon szükségünk lett volna arra a pár nap pihenésre, ugye a túlhajszoltság, a 

tömérdek sporttáska, melyek a kezeiről lógtak, a futás a vonathoz, az idegesség - és akkor jön egy ilyen 



köcsög, hogy mutassa meg a bérletét, amelyik valamelyik sporttáskában volt. Magunk között szólva, 

meg is érdemelte az a farok ellenőr, amit kapott. A Keleti előtt megállítani ellenőrzésre egy anyát a 

lányával, akik tele vannak csomagokkal és szemmel láthatóan szaladnak az állomás felé - az ilyen 

vizilovat lapátnyéllel kellene gondolkodásra tanítani. 

 

Remek hangulatban érkeztünk el a vonathoz, mondhatom. Mindenesetre elértük, igaz, ülőhelyet már 

csak dohányzófülkében találtunk. A másik négy ember nem is zavartatta magát, bagóztak, ahogy kell. 

Külön érdekesség volt, hogy a fűtést nem lehet nemhogy elzárni, de lejjebb venni sem - márpedig éppen 

szép napsütéses áprilisi nap volt. Az ablakot meg az egyik vénasszony miatt nem lehetett még egy 

centire sem lejjebb húzni, mert sipákolt a huzatra meg a hideg levegőre. Persze a bagó nála is ment. 

Kellemes négy óránk volt Szombathelyig. Ahol nem várt be minket a kőszegi vicinális, mert késtünk 

vagy hét percet. Így vártunk másfél órát. A következő járat viszont minden különösebb indok nélkül 

később indult egy negyedórával. Gondolom ez a kiszámíthatatlanság a gondosan megtervezett vasutas 

mentalitás része. 

 

Na mindegy, késő délutánra Kőszegen voltunk. Mivel a panzió kint volt az erdőben, csak taxi jöhetett 

szóba. Áttúrtam az állomáson kiragasztott cetliket, de sehol nem találtam taxis matricát. Furcsa. Kis 

család lepakolt, én pedig elindultam vadászni. A második kocsmánál szerencsém volt, a csapos ismert 

egy taxist, megadta a számát. Én, a hülye, beszóltam a telefonba, hogy nagy kocsit küldjenek, mert sok 

cuccunk van. Nem is igen értettem a röhögést. Aztán megjött a hapi, szerencsére befértünk, és közölte, 

hogy tudomása szerint ő az egyedüli taxis Kőszegen. Valószínűleg így is lehetett, mert a panzió 

tulajdonosa, amikor végre lecuccoltunk nála, őszintén hitetlenkedett, mondván, hogy szerinte nincs is 

taxi a városban. Márpedig ő a helyi idegenforgalmi szakember, neki aztán tényleg ismernie kell a helyi 

viszonyokat. 

 

Szóval kalandos volt. De estére már tűz mellett ültünk a kicsit hűvös, de harapnivalóan jó levegőn, 

sütöttük a kolbászokat, kortyolgattam a boros teámat és röhögtünk az egészen. A kőszegi hosszú 

hétvégék közül ez sikerült a legjobban. 

Hülyeség lett volna kihagyni. 

 

MARCH 5, 2006 AT 20:46    

 

A gyerek most jött meg vasutas szolgálatból és igencsak fel volt dúlva. Értelmes elfoglaltság helyett csak 

szopott. 

Ott kezdődött, hogy valami mocskos disznó ellopta a Hűvösvölgyi állomáson a jelzőállító vezetéket. 

Így most minden vonatnál a tizenkét éves gyereknek kellett kijárkálnia többszáz méterre, szakadó 

hóban, tárcsával jelezni a vonatoknak. Egész nap. 

Ez kell. Hagy tudja meg a gyerek már fiatalon, hogy hol él. 

 

MARCH 6, 2006 AT 21:23    

 

Van egy furcsa fazon az uszodában. Minden nap ott látom. Géza - nevezzük csak így - minden jó szótól 

felragyog, boldogan meséli, hogy milyen sárkány is a neje. ‘És akkor azt mondta, képzeld...’ mondja és 

vigyorog. 

Úszni még nem láttam, pedig nem öreg és meglehetősen atlétikus alkat. Leül a medencéhez 

legközelebbi padra, nézi a fel-alá tempózó embereket. Időnként melléül egy-egy haver, beszélgetnek 

egy jót. 

Így tölti a délutánját. Miközben neje otthon sárkánykodik egyedül. 

 



~(ooOoo)~ 

 

Ahogy hazaérek az úszásból, mindig bekenem a hónom alját Fenistillel. (Nem bírja a klóros vízet.) Azzal 

a Fenistillel, mely a könyvespolcomon van, közvetlenül a Pritt univerzális ragasztó mellett. Mely 

ragasztó a megszólalásig azonos csomagolásban van, mint a Fenistil. 

Egyszer nagyon rá fogok baszni. 

 

MARCH 7, 2006 AT 21:30    

 

Rengeteget írnak mindenféle nevelési elvekről. Beszélni még többet beszélnek róluk. Pedig csak egy elv 

van: a gyereket szóval nem fogod tudni nevelni. A gyerek olyan akar lenni, mint amilyen te vagy. Ha 

toronyőr vagy a Notre-Dame-ban, akkor a gyerek legalább annyira púpos akar majd lenni, mint 

amennyire te az vagy. 

Beszélhetsz neki órákig - udvariasan meghallgat, aztán kifigyeli hogyan viselkedsz és ő is úgy fog. 

Bármilyen kegyetlen is, de ha valamilyenné akarod formálni, akkor neked is olyanná kell válnod. 

Ez az egy módja van. 

 

MARCH 9, 2006 AT 20:47    

 

Elég szomorú, milyen politikusok jutottak nekünk. 

Olvastam Tomcat legújabb ‘balhéját’ és nem is tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Arról van szó, hogy 

a múltkori krémeshajigálás után elmentek egy sátorba, ahol Demszky Gábor szervezett egy kötetlen 

beszélgetést. Elmentek... és nem csináltak semmit. Ezzel idegileg teljesen kikészítették a stábot. 

 

Na most elmesélem, mit csinált volna egy nagyobb formátumú politikus. Ahogy megtudta volna, hogy 

ott van Tomcat és egy haverja, elszalajtotta volna valamelyik sameszát, hogy szerezzen öt percen belül 

egy tálca krémest. Majd bement volna, külön mosollyal üdvözölte volna a bajkeverőket és elkezdte 

volna higgadtan az előadását. Aztán amikor bevitték volna a tálca krémest, lassan kicsomagolta volna, 

elnézést kért volna a hallgatóságtól, odasétált volna az ominózus asztalhoz és rejtélyes mosollyal kivárt 

volna egy kicsit. (Természetesen gondoskodott volna róla, hogy erről a pillanatról készüljön egy csomó 

fotó.) Majd amikor már elég nagy lett volna a feszültség, letette volna az asztalra a krémeseket, 

hozzáfűzve, hogy fogyasszák egészséggel, a múltkori úgyis pocsékba ment. 

 

Másnap az összes sajtótermék azzal lett volna tele, hogy milyen frappánsan vágtak vissza a 

provokátornak. 

 

De nem, nálunk csak görcsösen remegő arcok vannak. 

 

Az egy dolog, hogy Demszkynek ez nem jutott eszébe. Az már húzósabb, hogy a körülötte sertepertélő 

tanácsadóknak sem ugrott be, hogy mekkora ziccer van előttük. De a szégyen az, hogy az SzDSz teljes 

gagman csapata - akiket állítólag felhívtak - ugyanilyen impotens volt. 

Ilyen közéleti garnitúra mellett persze bátran akciózhat bárki. 

 



MARCH 13, 2006 AT 20:03    

 

Most egy kicsit mélyebbre nyúlok az emlékezés pocsolyájába. Van apropó is, de azt majd a végén. 

 

Szóval Röjtökmuzsaj, 1974. Szüleim nagyon jók akartak lenni hozzám, kiharcoltak nekem két heti 

nyaralást a muzsaji kastélyban - ahol akkoriban úttörőtábor üzemelt. Szegényeket a jószándék vezette, 

de mint tudjuk, a pokolba vezető úton is azt használják bitumen helyett. 

 

Aki esetleg nem tudná, a falu az ország nyugati felén, Sopron és Csorna között található. 

Én pedig Egerben laktam. Mint ahogy a turnus nagy többsége is. Jó korán volt a gyülekező, aztán egész 

nap utaztunk. Gőzössel, fapadon. Imádtam. Aztán valahol Győr körül átrakodtak minket buszra (a jó 

öreg faros) és az utolsó szakaszt ezzel abszolváltuk. Rohadt nehezen. Ekkor már késő estére járt, az 

összes gyerek hullafáradt volt, emiatt kezelhetetlen és hisztis. Ráadásul valahol két busz koccant is, és 

a sofőrök anyázása csak eleinte volt érdekes. Aztán megtanultuk az összes kifejezést és onnantól már 

untuk.  

Végül este tízkor érkeztünk meg - és naívan azt hittük, hogy lesz egy ágy, ahová lecsattanhattunk. 

Ádehogy. Bőröndöstől, zsákostól betereltek minket egy hatalmas hodályba, ahol elkezdték beosztani a 

gyerekeket szobákba. Persze, hogy mindenki tolongott, minél hamarabb legyen helye. Nekem 

szerencsém volt, velünk jött a család esze, az unokatesóm. Neki volt annyi esze, hogy félrehúzott engem, 

meg azt a két srácot, akikkel a vonaton haverkodtunk össze. Ne tolongjunk, és akkor van esélyünk, 

hogy a végén egy szobába kerülünk - javasolta. Eszméletlen este volt, ugyanis a szobabeosztás úgy 

ment, hogy minden gyerek vonult az összes cuccával sorban a pavilonokba és akit belöktek az ajtón, az 

már ott maradt. (A pavilonok marha nagy hodályok voltak, 40-50 ággyal.) A többiek mentek tovább. 

Alig maradtunk a végére. Mintahogy erőnk is. Ekkor már elmúlt éjfél. De bejött a srác számítása: mi a 

kastélyba kerültünk, az egyik tízfős szobába. 

 

Mit mondjak, nem kellett altatót dúdolni: elalvás előtt még annyi átfutott az agyamon, hogy innentől 

minden rendben lesz, nyaralunk... és már aludtam is. 

 

Nos, ekkorát régen tévedtem. Reggel 6.30-kor ébresztettek mindenkit. Reggeli torna. A hűvös, friss 

levegőben, pizsamaalsóban. Ha akkor ismertem volna a ‘kapjátokbekapjátokbe’ kifejezést, biztos azt 

mantráztam volna abban a húsz percben. 

Pedig a java ezután következett. A kápók - ötvenes, melegítős rosszindulatú banyák - sorra járták a 

szobákat és mindenkitől elszedték az összes kaját, az összes pénzt és tollat, papírt. Az utóbbiakat először 

nem értettem, később esett csak le a tantusz. Majd összehívtak mindenkit és megtartották az eligazítást. 

A lényeg nagyjából az volt, hogy nehogy már azt higyjük, hogy mi itt céltalanul lébecolni, neadjisten 

szórakozni fogunk; hajnalban reggeli torna, reggeli előtt még udvartakarítás, szemétszedés, napközben 

pedig kiképzés. Ebéd után csendespihenő, közös program, fegyelmezett, irányított séta a park területén, 

este korán alvás. 

A pénzéből mindenki napi tíz forintot kapott vissza, méghozzá reggelenként porciózva. Ezt a hatalmas 

összeget a büfében lehetett elkölteni. Életemben nem ettem még annyi Korfu szeletet, mint akkor. Az 

elv mögött gondolom az állt, hogy eltüntessék a különbségeket a szegények és gazdagok között. 

Akármennyi pénzt hoztál, csak napi 10 forintot kaptál vissza. Istenem, az egy ilyen korszak volt. 

 

A táborvezető bátran elmondhatta, hogy ez nem csak ígéret, hanem maga a valóság. Tényleg kegyetlen 

napok következtek. 

 

Habár füllesztő nyári kánikula volt, enyhülésre nem sok hely akadt. Ugyan ott folyt el a park végében 

az Ikva patak, de elterjesztették, hogy mérgezett a vize, tilos még csak a közelébe is menni. A francnak 

sem volt kedve tesztelni. 



 

Így boldogan gyűjtögettük a szemetet abban a bazi nagy parkban. Én annyival megcifráztam a dolgot, 

hogy az érdekesebb cukor- illetve csokipapírokat nem a szemeteszsákba gyűjtöttem, hanem beléjük 

csavartam egy-egy kavicsot vagy egy fadarabot és ezeket a hamis édességeket zsebrevágtam. 

 

Amikor azt hittem, hogy már nem tudnak meglepni, eljött az esti zuhanyzás ideje. Bejött egy kápó a 

szobába és mindenkinek le kellett vetkőznie pucérra. Egy szem törölközőbe csavarva vonultunk végig 

a kastély nagy részén, nem kis derültséget okozva. 

Aztán a kápó bejött velünk a csoportos zuhanyzóba... és ott maradt. Karbatett kézzel figyelte, hogy 

mindenki alaposan lemossa-e minden porcikáját. A mindent tessék szó szerint érteni. 

Másnap szintén reggeli torna, a friss, harmatos fűben. Elbújni nem nagyon lehetett, volt egy bazi nagy 

tisztás a kastély előtt, a hóhér pedig az emeleti teraszról vezényelte a gyakorlatokat. Utána megint 

kötelező tisztálkodás volt a pagodáknál (japán utánzatú nyitott mosdóhelyiségek), reggeli - és megint 

szedtünk egy kis szemetet. Tanították nekünk rendesen a magyarok istenét, mondhatom. Majd ebéd, 

csendes pihenő... és kötelező levélírás. Igen. Nem elírás.  

A kastélyban lakókat beterelték egy nagy (mellesleg gyönyörű) helyiségbe, mindenki kapott tollat, 

papírt és levelet kellett írnia haza. Az első verzióban gyakorlatilag mindenki megírta, hogy "Kedves 

Anya, Apa, gyertek, vigyetek haza, ígérem soha nem leszek rossz." A borítékok a kápóknál voltak, akik 

szó nélkül elolvasták, amit írtunk. Természetesen összetépték és új papírt kaptunk. Ez egészen addig 

ment, amíg meg nem feleltek a levelek az elképzeléseiknek. A második héten sikerült valamelyik 

cellatársnak hazacsempésznie egy levelet és amikor értejöttek a szülők, egy csomó sóvárgó szemű 

gyereket láthattak, ahogy orrukat a kerítésnek nyomva nézték, hogyan száll be a szerencsés a szülei 

kocsijába. 

 

A levélíráson kívül voltak még kollektív programok. Például közös inghajtogatás. (A seregben ezt 

stokizásnak hívtuk.) Mindenkinek kiborították a szekrényét és szépen összehajtogatva vissza kellett 

pakolnia. Aztán goto10. 

 

Így éltünk. Egyszer, az egyik normálisabb banyussal elmentünk sétálni a faluba. Ettünk egy fagyit 

valahol, utána leültünk az árokpartra, beszélgettünk, kifeküdtünk... az jó volt. A felügyelő is lazább volt 

így, a többiektől távol. 

 

Utolsó nap volt tábortűz is, de akkor fordult elő velem először és utoljára, hogy a tűznél is jobban 

örültem annak, hogy vége a tábornak. 

 

Otthon először mindenki mosolygott. Nyilván egy szót sem hittek el abból, amit mondtam. Öcsém fogta 

fel legelőször, hogy nem vicceltem. Ugyanis odadtam neki vagy húsz kiló válogatott édességet: 

csokikat, cukrokat. Boldogan rohant be a szobába, bontotta a sok finomságot... és később csak az 

ordítással kevert bőgés hallatszott ki a szobából, miközben én sátánian vigyorogtam a konyhában, 

szüleim körében.  

A jellemem határozottan fejlődött a mindennapi szemétszedés során. 

 

És hogy mi az apropó? Nemrég egy manager oldalról érdekes lapra tévedtem. Nos, nemcsak mi 

változtunk azóta, megváltozott az ország is. A prolinyaraltatás ideje elmúlt, a lepusztult kastély pedig 

kivirágzott. Ma egy főnek egy éjszakára 150 euró a taksa abban a lakosztályban, ahová mi voltunk 

bezsúfolva. Ahol egykor pucérseggű koszos kölyköket terelgettek, most cégvezetők, managerek, CEO-

k élvezik rendszeresen egymás társaságát. (Valószínűleg tőlük nem szedik el első nap az összes pénzt. 

Inkább az utolsón.)  

Ez alatt a 32 év alatt a gyerekekből immár komoly felnőttek, doktorurak, mérnökurak, neadjisten CEO-

k vagy kopaszvállalkozók lettek. A kápók, ha élnek egyáltalán, maximum lélegeztetőgépre kötve. Én is 



megbékéltem már az emlékkel, végülis túléltem. Akkoriban fura világ volt. Haragudni meg nem 

haragszom senkire... de stilszerűen egy Alvin idézettel zárom az írást: 

 

HOGY BÜNTETLENÜL EGY SZURONY HÁTBA SZÚRHAT, 

HOGY EGY EGYENRUHÁS BÁRKIT MEGKÚRHAT, 

HÁT BASZÓDJON MEG, AKI VISSZAHOZNÁ A MÚLTAT! 

 

MARCH 14, 2006 AT 21:10    

 

Remélem, azon nem fogunk vitatkozni, hogy olyan fogalmak, mint jó vagy rossz, önmagukban nem 

léteznek. Nincs olyan, hogy valami egyértelműen jó. Nekem lehet, hogy jó, neked lehet, hogy rossz. 

Ami valakinek rossz, az egész biztosan másvalakinek jó. 

Az a baj, hogy ennek ellenére olyan természetesen használjuk az ehhez hasonló abszolút fogalmakat, 

pedig egész biztosan nem ugyanazt értjük mögéjük. 

 

Létezik olyan, hogy abszolút igazság? Ugyan, hogyan létezne. Hiszen valaki kell, aki értelmezi a 

tényeket és onnan már lőttek az objektivitásnak. Persze, lehet vitatkozni arról, hogy létezik-e valami, 

amit senkinek sincs lehetősége megtapasztalni - de ezt meghagyom másoknak. Én beérem azzal, hogy 

kinyírom az abszolút igazság fogalmát és helyére ültetem az abszolút őszinteségét. Ez ugyanis az, 

amikor azt mondom el, amit abszolút igaznak hiszek. 

 

És ha már ilyen kinyírós hangulatomban vagyok, adok az abszolút értelemben vett jó/rossz 

fogalompárosnak is. Közlöm velük, hogy nem léteznek: mindenki, aki használja őket, igazából a 

jobb/rosszabb fogalmakat gondolja mögéjük. 

Melyek viszont kegyetlenül szubjektívek. 

 

MARCH 15, 2006 AT 15:33    

 

Soha nem voltam igazán Piramis rajongó. Általános iskolás korban én inkább az Omegát favorizáltam 

a magyarok közül. Ennek ellenére 1978-ban, amikor 14 éves lettem, szüleim azzal jelezték, hogy érettnek 

tartanak, hogy kaptam egy jegyet az egri Piramis koncertre. (Bár nem mondták, de ez olyan búcsúzásféle 

is volt - elkerültem Barcikára és utána mindenféle városok, kollégiumok jöttek és már csak vendégként 

keveredtem haza.) 

 

Mindez onnan jutott eszembe, hogy most véletlenszerűen választottam zenét és a Piramis első, 1977-es 

lemeze került a lejátszóba. Legalább húsz éve nem hallottam ezt az anyagot. 

 

A nosztalgia olyan elemi erővel terített le, hogy félretettem a Larson albumot és döbbenten néztem a 

plafont. Egy pillanat alatt újból a gyerekkori szobámban voltam. Épp most érkeztem haza az iskolából. 

A függöny által megszűrt fény élesen emelte ki a levegőben kavargó porszemcséket. A táskát belöktem 

a sarokba és rohantam az Europa Star kazettás magnómhoz, mert már előre be volt karikázva a 

tévéújságban, hogy a délutáni Tánczenei koktél vagy Popzene Sztereóban műsorokból mely számokat 

akarom felvenni. (Volt még a Melódiakoktél és a Slágermúzeum.) Ültem az íróasztal mellett, figyeltem 

a tévéújságot és hallgattam a zenéket. Akkoriban ugyanis ennyi volt a zene: minden nap 13 óra körül 

egy óra. (Illegális adókat nem hallgattam. Nem is tudtam róluk.) Annyira közel ültem a magnóhoz, 

hogy a melegedő bakelit egyedi szaga még mindig itt van az orromban. Az összes akkori előadó 

szorgalmasan nyomott zenéjét ismertem - és még ma is ismerem. Ahhoz, hogy az ember elkapja a 



Bűvész-t, meg kellett hallgatnia ötször a Savanyú a csokoládé-t vagy a Postakocsi-t. Ez volt a biznisz. 

És bár nem szerettem, de ezen a módon rögzült bennem a 77-es Piramis lemez is. 

 

De ha egy hullám elindul, nem áll le könnyen. Ahogy meghallottam a "Mondj egy mesét" című számot, 

beugrott a hozzá tartozó klip is. Ez volt akkoriban a nagy szó, néhány zenéhez filmművészek 

mindenféle lila művészkedést párosítottak és már össze is állt az Egymillió Fontos Hangjegy. 

Emlékszem, mekkora hányingerem volt az előbb említett Piramis szám klipjétől: mindenféle eltorzított 

arcok vartyogtak eltorzított hangon... és akkor - emlékezés közben - megcsapta orromat a tévénk szaga. 

 

Azt mondják, képre a legkönyebb visszaemlékezni, utána jön a hang, a sor legvégén pedig a szag van. 

Hát, én most elmerültem a szagokban is. A mi családunk tévéket illetően teljesen az élbolyban volt: már 

akkor volt színes tévénk, amikor sok családban még semmilyen sem. (Nagybátyám gátlástalanul 

csencselt az oroszokkal.) Ahogy a téli szünetekben bekapcsoltuk a Szünidei Matinékhoz, és ahogy 

melegedett, annak is jellegzetes illata volt, sőt, hozzá lehetett simulni és akkor teljesen bársonyosan sült 

ki a képcsőről az elektrosztatikus feszültség.  

De mi, gyerekek, külön tévét kaptunk: egy szintén orosz minivizort. Akkora volt az egész, hogy éppen 

ráfért a 10*8 centis képernyő az elejére - de nekünk maga volt a csoda. Ha megágyaztunk estére, akkor 

a duplaágy beterítette a szobát és pont az íróasztalig ért. Hasravágtuk magunkat öcsémmel, 

bekapcsoltuk a tévét és 50 centiről néztük a hangyamozit. Na, ezért nem véletlen, hogy annak a 

készüléknek is rögzült a szaga. 

 

Azután az íróasztalomnak is megvolt a maga aromája. A grafit, a radírok, a faragott ceruza semmire 

sem hasonlító illata, mindez megjött most hirtelen. Eszembe jutott a szürke Philips zsebrádióm - hogy 

én azt mennyire szerettem. Tanulás közben általában az szólt, halkan. (Mekkora nagy királyság volt a 

Kívánságműsor kettőtől-ötig; Orchideák, lila orchideák...) Időnként félrelöktem a tananyagot és 

elővettem kedvenc ásványaimat. Nézegettem, forgattam őket a - szintén orosz - kocka asztali lámpa 

fényében. Ezekről a kövekről mindig morzsolódott le egy kevés törmelék, így az asztalomnak nemcsak 

a szaga volt jellegzetes, hanem a tapintása is. Száraz, meszes szagok és a fényezett asztallapon 

szétszóródott karcos por. Melyhez hozzájött a Pajtás magazinok édeskés nyomdaszaga is. Mindig volt 

néhány az asztalomon - nagy rajongója voltam a lapnak. (Még verset is küldtem be - de az alkotásokat 

borítsa a feledés jótékony homálya.) 

 

Végül vegyük hozzá a koktélhoz az égett mezei poloskák émelyítő mentolos-édes szagát. A fűtés 

ugyanis konvektoros volt és ezek a kis hülyék a parapetkéményen keresztül egészen a fűtőtestig 

bemásztak. Aztán amikor jött a fűtési időszak, bent égett az egész család. Minden évben. Idővel ez a 

szag teljesen belevette magát a szoba atmoszférájába. 

 

Hosszú időbe telt, mire tisztázni tudtam magamban azt a hirtelen rohamot, mely arra a pár akkordra 

indult be bennem. Legalább egy órája próbálom kibontani ezeket az érzéseket, melyek akkor, pár 

másodperc alatt robbantak fel bennem. 

Ne csodálkozz, hogy percekig tényleg csak a plafont voltam képes bámulni. 

 

MARCH 16, 2006 AT 17:32    

 

Most egy nagy titkot fogok elárulni: semmi közöm sincs az időjáráshoz. Nem én alakítom. 

Azért tartom fontosnak ezt az év ezen időszakában leszögezni, mert pár nap múlva itt lesz a 

nemszeretett névnapom. Az egy dolog, hogy nem túlságosan tetszik a név. Sokkal durvább, hogy 19-én 

már reggeli közben meg kell erősítenem a lelkemet, hogy a nap során se az egyes családtagokat, se a 

kollégákat, se a barátaimat ne töröljem egyből képen, amikor már messziről somolyogva közelítenek és 



elsütnek valami ócska poént a zsákban melegről - mely szakállas poénhoz természetesen olyan jó képet 

kell vágni, mintha most hallottam volna először. 

 

Ráadásul az időjárás miatt is izgulhatok. Ha tényleg megjön addig a tavasz, akkor nincs olyan nagy baj. 

Az emberek mosolyognak és azt mondják, tényleg. Ellenben ha kitart a tél a névnapomig, akkor botrány 

van. Akkor lapáttal kapom a beszólásokat. Hogy miért nem hoztam meleget. És lehet, hogy tényleg csak 

tréfálkozni akarnak, de nem lehet nem észrevenni az ingerültséget az emberek hanghordozásában. 

 

Szóval leszögezem még egyszer: nem, nem én alakítom az időjárást. 

Zsákom sincs és különben is, lyukas. 

 

MARCH 18, 2006 AT 15:41    

 

A címet egy haveromtól kölcsönöztem. 

Arról van szó, ahogy házat vásároltunk 1990-ben. Nej még egyetemista volt és hiába leledzett áldott 

állapotban, az államigazgatás szempontjából nem számított embernek. Az én bruttóm pályakezdőként 

7500 HUF volt. Nem is gondolkodtam komolyan még csak lakásvásárláson sem. De Nej erősködött: 

számoljuk már össze, milyen lehetőségeink vannak. 

 

Nos, ezek voltak: 

- Nej ifjúsági takarékbetétkönyve, 60e körül 

- Esküvői bevétel (szevasz nászút) 80e 

- 150e első lakáshoz jutási támogatás 

- 200e vissza nem térítendő támogatás + 400e kiemelt törlesztési támogatású kölcsön, ha bevállalunk két 

gyereket (szocpol) 

- Olyan 300e kiemelt törlesztési támogatású kölcsön az ifjúsági betétre. 

 

A kiemelt törlesztési támogatású hitel ezt jelentette, hogy az akkoriban normálisnak számító 32%-os 

kamat egy részét az állam vállalta át: az első 3 évben a kamat 66%-át, a második két évben az 50%-át, az 

utolsó öt évben a 33%-át ők fizették. Vagy valami ilyesmi. 

 

Panellakást a város legócskább lakótelepén is 1,4m körül lehetett kapni. Nem hangzott túl jól, de olyan 

rosszul sem. Én sokkal durvábbra számítottam. Elkezdtük bújni az apróhirdetéseket. 

 

Végül egy októberi napon szántuk el magunkat, hogy nyakunkba vesszük a várost, felkeressük az 

összes kinézett lakást és ingatlanközvetítőt. Jó móka volt, mert pont azon a napon döntöttek úgy a 

taxisok, hogy megbénítják a város forgalmát. Mondjuk Veszprém nem egy olyan nagy város, de mire 

mindezt gyalog bejártuk, estére ugattak rendesen a kutyák. Szerettük akkor a taxisokat. (Meg gondolom 

a bolti eladók is: a sokat látott nép hosszú sorban állt kenyérért az összes boltban.) 

Aztán az egyik közvetítőnél megtudtuk, hogy már csak ebben az évben érvényes az, hogy vidéken, 

üresen álló lakásra is adják az első lakáshoz jutási támogatást meg a szocpolt. Ez nagyon jó hír volt, 

mert innentől kezdve lehetett nézegetni vidéki lepusztult házakat is. Igaz, baromi gyorsan. 

 

Volt egy ház Szentkirályszabadján, 1.4m-ért. Jól hangzott. Kimentünk. Nos, van, amire mi is azt 

mondtuk, hogy azért ez már a mi ízlésünknek is túlontúl lepusztult ház. 

 

Volt egy Veszprémben is. A vár alatt, gyönyörű helyen, de az állapota... Én akkoriban a felbomlóban 

lévő IKV-ban dolgoztam, elhívtam egy építész ismerőst, hogy nézze már meg. 

 

Megnézte. 



 

- Na, mit szólsz? Mennyibe fájna a felújítás? - kérdeztem rá ravaszul. 

- Sokba. 

- Mi lenne a legdrágább tétel? 

- A dinamit. 

 

Végül találtunk egy nagyon jót. Két szint, szintenként 80 m2. Plusz beépíthető tetőtér. A telek nem volt 

valami nagy, de nem állt szándékunkban futball rangadókat rendezni rajta. Egyedül az volt húzós, hogy 

messze volt Veszprémtől: az eladó szerint 25 km volt a táv. (Persze. Jó volt az harmincnak is.) De minden 

nem jöhetett össze. Az ár még éppen belefért: 1.5m. Igaz, később kiderült, hogy könnyűszerkezetes volt 

a drága, de ki törődött akkoriban ilyen részletekkel. (Vásárlás után még segítettem is elszállítatni az 

eladónak a szemetet a tetőtérből. Aztán később derült ki, hogy amit felrakodtunk, az volt a tetőtér 

falazata.) 

 

Na, mindegy, ez kellett. De az eladót nem lehetett elérni. Kibuszoztunk, körbejártuk, visszajöttünk. 

Aztán ugyanezt megtettük később egy haver kocsijával is, de semmi. Végül sikerült a közvetítőnek 

lebeszélnie egy tuti időpontot, valami péntek délutánra. 

 

Megnéztük. Továbbra is tetszett. De azért nem tudtuk nem észrevenni, hogy az eladóék benne laktak. 

- Nem lesz gond, hogy ez nem egy üresen álló ház? 

- Már miért ne állna üresen? Ha nem vagyunk itthon, teljesen kong. 

Ja. Tényleg. Az önkormányzatnál is így gondolták később, mert egyből kiadták az igazolást. 

 

- Oké. Tetszik. Hogyan tovább? - csaptam a lovak közé. 

- Le kellene foglalózni. Mondjuk 100e forinttal. 

- Jó. Mikor? 

- Most. 

- Izé, mintha nem értettem volna jól. Mikor is? 

- Most. Nézze, egy csomó rossz tapasztalatunk van, nem akarunk megint ráfaragni. Ha kell a ház, akkor 

most kérjük a foglalót. 

 

Péntek délután. Nejjel ugye busszal mentünk ki. 

- Mégis hogyan gondolják? 

- Nekünk van kocsink. Ha fizetik a benzint, oda megyünk, ahová mondják. 

 

Kocsival betéptünk Ajkára, az utcai fülkéből felhívtam a szüleimet. 

- Össze tudtok szedni 4 óra alatt 100e forintot? Foglalónak. 

- Már hogyan tudnánk? Hülyéskedsz? 

- Köszi, ti vagytok a világ legrendesebb szülei. Estére Egerben leszünk. Kell a vendégszoba is. 

 

Megcsinálták. Mondtam, hogy a világ legrendesebb szülei. Igaz, hogy eladósodtak a teljes rokonságnál, 

de megcsinálták. 

Miután lefoglalóztuk, akkor szólt a közvetítő embere, hogy ja, elfelejtette, ha szocpolt intézünk, akkor 

jön még a szocpol rablási illeték, 8%. Basszus. Így rögtön 1.62m lett a vége. 

 

Kínunkban nekiálltunk keverni az ifjúsági betéttel. Ráraktuk Szoboszlón az esküvői pénzt, Ajkán már 

az egészet nézték és úgy, mintha ez a sok pénz már öt éve rajta lett volna - így megkaptuk a maximális 

400e hitelt. Szép akció volt. 

 



Végül ezt számoltuk ki: 

 - Nej ifjúsági takarékbetétkönyve, 60e körül 

 - Esküvői bevétel 80e 

 - 150e első lakáshoz jutási támogatás 

 - 200e gyerekvállalási prémium 

 - 400e kiemelt tt kölcsön gyerekre 

 - 400e kiemelt tt kölcsön az ifjúságira 

 - 200e általános kamatozású kölcsön 

 - 100-100 a szülőktől 

 

A törlesztőrészlet alig lett több, mint a havi bruttó fizetésem. Nej, mint egyetemista, ugye nem 

rendelkezett fizetéssel.  

 

Mint mondtam, vidéki lakás esetén a szocpol, illetve az első lakáshoz jutás 1990 végén megszűnt. 

November végén találtuk meg ezt a házat. Volt durván három hetünk mindent lezavarni. Az 

ingatlanközvetítős hapi nem is igen bízott benne, de belevágtunk. (Ugye önmagában a kölcsönigénylés 

sem volt kispálya, ráadásul a pénzek különböző OTP-kben voltak, márpedig az a bank nem a belső 

utalási sebességeiről volt híres. Már akkor sem.) 

 

- Hogyan fogom ezt ennyi idő alatt elintézni? - kérdeztem a közvetítőt. 

- Mittudomén. Vigyen virágot - vont vállat. 

 

Hmm. Nem vagyok egy virágvásárlós fajta, de egy próbát megért az ötlet. 

Ajka, buszpályaudvar, egy csokor virág. OTP, jó egy kilométer. 

 

Csinos fiatal hölgy. Köszöntem, félszeg kisfiús mosollyal a kezébe nyomtam a virágot. Egyből 

mosolyogni kezdett. 

- Miben segíthetek? 

- Kölcsönt szeretnénk felvenni. 

 

Odaadtam neki a cetlit, amelyiken kirészleteztem az elképzelésemet. 

Átnézte, csóválta a fejét. 

- Hány kezes kell ehhez? - kérdeztem meg óvatosan. 

- Kezes? Inkább tettestárs. 

- Ööö, de mennyi? 

- Hányan laknak a faluban? 

- Nem kicsi. 

- Szükség is lesz rá. 

 

Végül öt adóstársban egyeztünk ki. Plusz mi ketten - tehát a kölcsönt végül 7 embernek adták ki. 

 

Igenám, de baj van - jött vissza az ügyintéző. A szoboszlói OTP-ből nem érkezett még meg az ifjúsági 

betét. Anélkül meg nem lehet beadni az igényt, mert nem látják biztosítottnak, hogy bent van a pénz. 

Érthető nem: az ajkai OTP nem bízott meg abban, hogy a hajdúszoboszlói OTP-ben bent van az a pénz, 

amelyről a szoboszlói OTP egyébként nyilatkozott. 

- Akkor most mit tudok csinálni? 

- Keresse meg az ifjúságis kolléganőt. 

 

Basszus. Csak egy virágcsokrot hoztam. Futás vissza a buszpályaudvarhoz, aztán az OTP-be. 

Távgyaloglási rekord két kilométeren, de még visszaértem úgy, hogy pont én kerültem sorra. 



Itt is fiatal csajszi volt, a virágtól ő is mosolyogni kezdett. Vagy a darthvaderes artikulálásomtól. Nem 

tudom. 

Elsírtam neki a bánatomat, elkomorodott. Aztán elvonult valahová varázsolni és nem tudom, hogyan 

csinálta, de jó egy óra alatt elintézte, hogy úgy tekintsék, mintha az átutalás alatt lévő pénz tényleg 

megérkezett volna. Be lehetett adni hivatalosan is a kölcsönigénylést. December 18-án. Két nappal az 

utolsó munkanap előtt. 

 

Az már csak hab volt a tortán, amikor az egész pereputtyot elutaztattuk Ajkára, aláírni a januárban 

megadott hitel összes papírját. Csak néztek a városban, mi ez a felvonulás. 

 

Nos, nem sokkal később elmeséltem haveri körben is, hogyan történt ez a nagy vásárlás. 

- Azt mondod, hogy bementél egyedül az OTP-be, 7500 forintos bruttó fizetést igazoló papírral, és 

egymillió forint kölcsönt igényeltél tíz évre? - kérdezte nyomatékosan a haverom. 

- Azt. 

- Basszus, Pepe, ennyi erővel revolverrel is mehettél volna - hitetlenkedett. 

 

Jobban belegondolva, tényleg. 

 

MARCH 21, 2006 AT 20:03    

 

Barna a közelmúltban környékezett meg, hogy a továbbiakban nem szeretne matek szakkörre járni. A 

gyerek bizonyítottan nem hülye, de valamiért nem fűlik a foga a komolyabb matekhoz. Lehet, hogy 

nem érdekli, de valószínűbb, hogy nem tudja tartani velük a tempót. 

Szomorúan kicsit, de beletörődtem, hogy nem lesz egy matekversenyes típus. 

 

Viszont ezzel kapcsolatban elgondolkodtam egy dilemmán. Mi a jobb: óvni ameddig lehet a gyereket a 

kudarctól vagy hagyni, hagy szaladjon bele a pofonokba, minél korábban? Hiszen fontos dolog a 

kudarcélmény megszerzése is - mégpedig nem baj, ha ezt minél hamarabb kapja meg az emberfia, mert 

akkor hamarabb megtanulja lekezelni is... hamarabb lesz képes beépíteni egyéniségébe a 

frusztrációtűrést. Másfelől meg önbizalma jelenleg dagadó vitorlaként röpíti előre... ki merhetem-e 

fogni egy időre belőle a szelet? 

 

Nehéz kérdés... és nem is hiszem, hogy lehetne rá egyértelmű választ adni. A szülői féltés az első mellett 

teszi le voksát, de az életre nevelési szándék a másodikat favorizálja. Az optimum meg úgyis a kettő 

között lesz. Ami más szavakkal azt jelenti, bízni kell a sorsban, hogy kegyes lesz a gyerekhez. Na meg 

bízni a gyerekben. 

 

Emlékszem, bennem pl. nem nagyon bíztak a középiskola végén. Erős négyes kategóriájú versenyző 

voltam az osztályban - ami nem volt rossz, ezzel az első négyben mindig benne voltam. Viszont a vitt 

pontjaim nem voltak túl fényesek: olyan 8.66 pont között voltam valahol. (Az én időmben még 20 pontos 

rendszer volt, a felét lehetett vinni, a másik felét meg felvételin lehetett megszerezni.) Akkoriban engem 

a műanyagok érdekeltek mindenek felett. Polimervegyészet szak egyedül a Műszakin volt. Ide a 

minimum ponthatár 18.5 pont köré volt belőve, azaz gyakorlatilag hibátlan felvételit kellett volna 

csinálnom a bejutáshoz. 

Én azért belevágtam volna. A jegyeim tényleg nem voltak valami fényesek, de az iskolai 

matekversenyekről rendre továbbjutottam a megyei döntőkbe, a fizika versenyeken is elég jól 

szerepeltem, kémiai technológiából meg volt egy országos ötödik helyezésem (az első hármat vették fel 

felvételi nélkül) - szóval egyáltalán nem voltam beszarva. Az osztályfőnököm viszont féltett a kudarctól. 

Behívatta a szüleimet egy hosszú elbeszélgetésre és meg is győzte őket arról, hogy túl nagy kockázatot 

vállalnánk. (Pontosan már nem emlékszem a részletekre, de úgy rémlik, mintha valamiért a BME nem 



számított volna szakiránynak, így a sikertelen felvételi után már nem próbálkozhattam volna 

Veszprémben.) 

Végül a többség győzött. Jelentkeztem Veszprémbe... és csináltam egy hibátlan felvételit. Verhettem 

falba a fejemet a 18.66-os pontszámommal. 

 

Terry Pratchett az idő nadrágjának nevezi az ilyen szituációkat. Bemész egy lyukon és valamelyiken 

kijössz. Rajtad áll, melyiken jössz ki - de onnantól az lesz az életed, nem mehetsz vissza. 

 

Ebben a valóságban az történt, hogy harmadévesen lediplomáztam (vegyész üzemmérnök), 

negyedévesen elegem lett a vegyészetből, megpróbáltam átslisszanni a JATE-ra programozónak, de a 

szülők már nem tudtak támogatni, én pedig fél év alatt nem találtam olyan munkahelyet, mely 

bevállalta volna a képzésemet. (Erről rengeteg tudnék írni, eszméletlen durva félév volt. Szerintem 

fogok is.) 

Így maradt megint Veszprém, de sikerült pont elkapnom azt a rendszermérnöki képzést, ahol 

kibernetika címszó alatt már egész korrekt számítógépes képzést is kaptunk, a rendszerelmélet és 

gondolkodástudomány mellett. (Végzésünk utáni évben alakult meg oktatóink egy csoportjából az 

Informatika Intézet.) 

És persze Veszprémben ismertem meg egy csomó embert, tettem szert majdnem örök életre szóló 

barátságokra és ott jöttünk össze Nejjel is. Alapvetően elégedett vagyok az akkori évekkel - hihetetlen 

laza, jó hangulatú, kis egyetem volt még akkoriban, össz-vissz 600 diákkal - és tulajdonképpen elégedett 

vagyok a sorsommal is. 

 

Miközben a másik nadrágszárban simán benne volt az a lehetőség, hogy egy nagy, személytelen 

egyetemen eltöltött öt év után ma a TVK-ban dugdoshatnám egymásba az izomereket. 

 

MARCH 24, 2006 AT 12:45    

 

A korábbi ‘időgatyája’ beírás után gondolkodtam el, hogy ha lehetőségem lenne rá, mit is csinálnék 

máshogyan. 

 

Megnyugtató, hogy csak egy helyen változtattam volna. 

 

Hivatalosan tanulással töltött éveimben végig németes voltam - angolul sosem tanultam. (A 

diplomamunkámhoz kaptam ugyan angol anyagot is, de szakszöveget szótárral akar urduból is simán 

lehet forditani.) 

 

Első munkahelyemen nem éreztem hiányát képzésbeli hiányosságomnak. Internet még nem volt - 

legalábbis elérhető közelségben -, szakirodalmat meg a cég nem vásárolt. (Az ügyvezető ki is jelentette, 

hogy "lófaszt, Józsikám, jól kiképezed magad, aztán meg elmész máshová dolgozni". Így kénytelen 

voltam idővel kevésbé képzetten elmenni máshová dolgozni.) 

 

De ez sem változtatott azon, hogy amikor 32 évesen felkeveredtem Pestre és megnyílt előttem a szakmai 

fejlődés lehetősége, még egy kukkot sem tudtam angolul. 

 

Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol utólagosan változtatnék. 

 

A valóságban ugyanis az történt, hogy hiába indított a cég angol képzési kurzust, nem mertem 

jelentkezni rá. Azt a nulla szintet, amelyen én álltam, a legvadabb műszerekkel sem nagyon lehetett 

volna kimutatni. Nyilván féltem a beégéstől, hiszen nekem hivatalból tudnom kellett volna angolul.  



Ehelyett szabadidőmben karikatúrákkal foglalkoztam, szerkesztgettem a Világökörséget és azzal 

vigasztaltam magam, hogy a rajzszövegek fordítása tulajdonképpen angoltanulás. 

Hogy mennyire nem volt az, azt akkor tapasztaltam meg, amikor 2002-ben utcára kerültem és a 

végkielégítés egy részét arra fordítottam, hogy elmentem az IH-ba egy nyári intenzív kurzusra. Később 

megcsináltam ugyanezt a Dovernél is - és így húztam fel magam olyan szintre, hogy mostani 

munkahelyemen már el mertem menni hivatalos cégen belüli képzésre és elmondhatom végre, hogy 

ma már sínen vagyok. 

 

A helyes döntés természetesen az lett volna, hogy már a korábbi munkahelyemen elmegyek saját 

zsebből külső, intenzív angol tanfolyamokra. Három-négy évvel korábban férhettem volna hozzá a 

bőségszaruhoz, az internet nyújtotta szakmai anyagokhoz. A vizsgázgatást is elkezdhettem volna 

ennyivel korábban - mégha az akkori cégem nem is lelkesedett érte. (És ezzel kihagyhattam volna az 

életemből azt a megalázó, jórészt munkanélküli tíz hónapot.) 

 

Akárhogy is nézem, ebben a szakmában az angol a kulcs. Anélkül egy bizonyos határon nem juthatsz 

túl. 

És ez a határ szomorúan alacsonyan van. 

 

MARCH 24, 2006 AT 22:59    

 

Este leültem a fotelbe, az ideiglenesen mozgássérült fiam mellé - és végignéztünk vagy öt rész South 

Parkot. 

Meghitt este volt. 

 

MARCH 25, 2006 AT 22:37    

 

És igen, tavasz. Kalapáccsal levertem a rozsdát a bringáról, fellihegtem a gumikat és irány az orrom 

után. Végül a városligetbe szaladtam ki, fától-fáig sprintelgettem és élveztem a tavaszt a sok kiszabadult 

szeleburdi városlakóval egyetemben. 

A tó partján csak toltam a bringát, fényképezgettem, sétálgattam. Itt hallottam, hogy irgalmatlanul 

hisztizik egy gyerek mögöttem és egy nagypapa hang nyugtatgatta, kissé idegesen: 

- Nincs, Jencike, eddig mindent megkaptál. Nincs. 

 

Aztán csend lett. Hátranéztem: Jencike megtalálta a tavat. 

 

- Papa, ebbe bele lehet fulladni? - érdeklődött. 

- Igen. 

- És hogyan szoktak ebbe beleesni? 

- Például úgy, hogy sok csokit esznek és megszédülnek a szélén - csapott rá a grószfater. 

 

Jót vigyorogtam. Most már legalább tudtam, mi volt az a hiszti. 

 

MARCH 28, 2006 AT 21:36    

 

Mindenkitől lehet tanulni valamit - morfondíroztam, míg a busz éppen beszorult a kereszteződésbe egy 

autós miatt, aki bátran nekiállt jobbról előzni. Scott Adamstól például az az alapelv épült be a 

gondolkodásomba, hogy mindenki idióta. Pontosabban mindenki belekeveredik olykor olyan 



szituációkba, melyekben idiótán viselkedik. Éppen akkor. Még a legintelligensebb ember is. Mert abban 

a pillanatban nem jól döntött. 

Pont ezért sem szabad egy mozzanatból ítéletet mondani senki felett sem - hiszen valamikor 

mindannyian idióták vagyunk és könnyen lehet, hogy embertársunknál pont ezt a pillanatot kaptuk el. 

 

MARCH 31, 2006 AT 15:44    

 

Most egy Friderikusz interjúra álmodtam magam. 

 

- Ön tulajdonképpen mitől is különleges? 

- Sok mindentől. Példaul nyolcféleképpen tudok megenni egy pizzát. Sőt, ha a szájon át történőt is 

beszámítom, akkor kilenc. 

 

Kacsintás a kamerába. 

 



 

APRIL 3, 2006 AT 21:38 

 

Örömmel közlöm a kicsiny, de annál lelkesebb "Free Willy!" "Joep for MVP!" mozgalom tagjaival, hogy 

a hosszú menetelés véget ért, és még ha félhivatalosan is, de megkaptam az értesítést, hogy mostantól 

engem is kebelére ölelt az MVP közösség. 

 

Pedig aztán milyen véletlenek kellettek ehhez. 

 

Éppen most kérdezte Nej, hogy gondoltam volna-e ezt anno Úrkúton, amikor félparasztként hol bitet, 

hol gazt gyomláltam. Azt mondtam neki, hogy konkrétan erre nem gondoltam, de azt tudtam, hogy ha 

valamit komolyan veszek, abból bármi lehet. Csakhogy ott falun nem volt kedvem semmit sem 

komolyan venni. Pont ezért mentünk oda. 

 

Aztán elkerültem a nagyvárosba, a lentihez képest hi-tech munkahelyre, ahol jelentős szerepet vállaltam 

a cég Novell-Windows platformváltásában, és kitanultam a Windows NT3.51-et. (1996) 

 

Kezdett komolyodni a helyzet. 

 

Egyszer csak lejött egy hibabejelentés az informatikára: a vezérnek van valami Schedule+ problémája. 

Rögtön elkezdtem falvédő mellett kiosonni a helyiségből. (Tudom, nem ez a megfelelő időpont a 

bejelentéshez, de akkoriban iszonyúan utáltam minden Office alkalmazást. Azóta az Excel és az Outlook 

már behízelegte magát.) A surranó manőver nem sikerült, tapasztalt kollégám, Béla még gyorsabban 

pattant le, így a nyakamon maradt a hiba. Arról volt szó, hogy a vezér látni akarta a többiek 

határidőnaplóját. (Office95!) Előástam valami angol Office dokumentációt és reszketeg ujjakkal 

kisilabizáltam, hogy ehhez valami Exchange4.0 nevű alkalmazás kell. A magam részéről ezzel le is 

zártam a dolgot, gondoltam, úgysem vesszük meg. Nos, tévedtem, nem először. És csak amikor 

megvettük és beleolvastam a doksijába, akkor döbbentem rá, mibe vágtam a fejszémet. Ezzel a fejszével 

aztán addig csapkodtam a főnököm asztalát, amíg el nem küldtek tanfolyamra a Controllhoz. (1997) Ez 

egy újabb szerencsés véletlen volt, mert itt ismerkedtem meg Fóti Marcival. Mindketten nyomot 

hagytunk a másikban. Én megjegyeztem, hogy itt van egy kerekfejű krapek, aki meg tudja csinálni azt 

a kunsztot, hogy még egy óra dumálás után is annyira vonzza a figyelmemet, hogy nem kezdek el 

firkálgatni a lap szélére. Ő pedig megjegyezte, hogy itt van egy kockafejű krapek, aki időnként egész 

mulatságos dolgokat firkálgat a lap szélére. Ez a kapcsolat onnantól lett szorosabb, amikor egy évvel 

később, mint már dedikált Exchange admin, megint találkoztunk egy újabb Exchange tanfolyamon. 

(1998) Nagyon jó tanfolyam volt: mindössze négyen ültünk ott diákok, köztük mICK is. Aztán Marci 

dobbantott, létrejött a Netacademia és annyira sikeres lett, hogy szükség volt valakire, aki időnként 

blamálja őket. Ez lettem én, az AdAstra karikatúra sorozattal. Később odáig fajult a munkakapcsolat, 

hogy már rajzoltam mindent, amire szükség volt: egéralátétet, plakátot, illusztrációkat, toronyórát 

lánccal, öncélú monitorral. 

 

Amikor a Netacademia beköltözött az Andrássy útra, Marci ötlete volt, hogy az első InetPub bulin 

házasítsuk össze a Világörökséget (Andrássy út, ugye) a Világökörséggel, mely akkoriban az általam 

szerkesztett, rajzolt, utált és szeretett karikatúra magazin volt. Az egyik teremben nem kis munkával 

össze is hoztunk egy kiállítást a rajzaimból, melyért nem győzök, így utólag is elégszer köszönetet 

mondani. Nagyon jól esett ez nekem akkor, csak mutatni nem nagyon mutattam, ugyanis akkortájt egy 

kicsit meg voltam zuhanva, munkahelyről kirúgás, autó tönkremenés és anyagi csőd következtében. 



A kiállítóterem melletti helyiségben volt a kocsma, benne a Jani által organizált sörcsapoló apparáttal. 

Az egész teremben szolíd beszélgetés folyt, eltekintve a csapolóhoz legközelebbi asztaltól, ahol durva 

nagy százkilós pattanások csapkodták jókedvűen az asztalt. Éreztem én, hogy ott lenne a helyem, de 

akárhogy köröztem is, nem tudtam odaülni. Úgy őrizték a széküket, mintha az életük múlt volna rajta. 

Hogy a pisilést hogyan oldották meg, arról fogalmam sincs. 

Ezután eltávolodtam egy kicsit az informatikától és ezzel együtt az Inetpub rendezvényektől is. Majd 

csak jó félévvel később, amikor már megint informatikusként dolgoztam, akkor fértem hozzá végre 

ahhoz a bizonyos asztalhoz. 

 

Ja, hoztak pótszéket. 

 

Az élet ment tovább, a sörözések rendszeresek lettek. Az egyiken Varánusz, aki akkor már három és fél 

hete blogolt, megkérdezte, hogy én mi a francért nem űzöm ezt az ipart. Rengeteg válaszolási 

lehetőségem volt: 

 - Egyfelől több, mint négy éven keresztül nyomtam a Világökörséget, mely egyfajta heti megjelenésű 

blog volt; csak akkor még nem tudtam, hogy ezt a műfajt így is lehet nevezni. (Hetente rajzoltam, 

válogattam és irkáltam benne. Kihagyás nélkül, minden héten.) 

 - Másfelől akkor már több, mint egy éve blogoltam a Blogspoton egy nemzetközi idióta karikaturista 

csapat tagjaként. 

 

De ehelyett mindössze annyit válaszoltam, hogy "csak". Nem nagyképűségből - egyszerűen nem volt 

értelmes válaszom arra, hogy tényleg, miért nem próbálok meg egy erősen szöveges magyar blogot, 

mindazon dolgokról, melyek napközben eszembe jutnak. 

Így, egy kellemesen napos januári délelőtt felmentem a blogspotra - a JoeP név már adott volt, nem én 

találtam ki - és az éppen hallgatott Kern lemez hatása alatt bepötyögtem, hogy ‘MiVanVelem’.  

A többi már látható. Szakmailag sorra kaptam a kihívásokat, kedvem is volt megoldani azokat - és ha 

már annyit szívtam velük, akkor meg is írtam a sztorikat. A szívások és a tudásvágy kettős spirálja 

húzott felfelé - én lettem a Dühös Adminisztrátor, aki miután véresre verte az Exchange szerver 

ocsmány pofáját, letörölte a vércsatakos habot a homlokáról és izzadtan, koszosan, nehéz kézzel 

begépelte a történeteket. 

 

Szeretem. 

Mindezek ellenére. 

 

Az Exchange ugyanis nem csak egy alkalmazás. Nézzük csak meg, hogyan is alakultak a dolgok 

körülötte. 

 - Volt valamikor az Exchange 4.0. Már ebben a kőkorszaki lényben is voltak érdekes kezdeményezések. 

Vegyük például a KMS-t, a Key Management Service szolgáltatást. Ez volt a Microsoft első 

asszimetrikus kulcsokat kezelő megoldása. Az idő során a termék kivált az Exchange-ből és ő lett a 

Certificate Authority, másnéven CA szerver. 

 - Ugyanez az Exchange már multimaster replikációt kezelt. Akkor, amikor a Windows NT még 3.51-es 

bábállapotban csak álmodozott igazi címtárról. Itt tanulta ki a Microsoft a címtárkezelés csínját-bínját. 

Innen származik az a technológia, melyet manapság Active Directorynak hívunk. (Tulajdonképpen erre 

is mondhatjuk, hogy önálló termékként vált ki az Exchange vonalból.) 

 - Haladjunk tovább. Az Exchange2000-ben jelent meg először a Web Storage System nevezetű csoda. 

Adott egy adatbázist, melyet webes felületről el lehetett érni, lehetett rá fejleszteni. Ismerős? Az 

Exchange2003-ból ez már kimaradt, önálló termék lett belőle, Sharepoint néven. 

 

De még nincs vége. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen szoftver matuzsálemnek lassan már le 

kellene pihennie. Pedig. 

 



A levelek egyre kacifántosabbak lesznek. A levelezés, köszönhetően az SMTP protokoll hibáinak, 

szintén. Mindemellett a világ erőteljesen a kütyük irányába menetel, egyre okosabb rendszerekkel 

szeretnének az emberek minél hamarabb, minél több információhoz jutni egymásról, a világról. A 

telefonrendszerek és az IT rendszerek oda-vissza egymásba integrálódnak. 

A Microsoft szerver oldalról mindösszesen egy versenyzőt küld a ringbe. Lehet találgatni. 

 

APRIL 4, 2006 AT 18:57 

 

Az uszoda felé lépkedtünk a kihalt utcában, két komor, idegen felnőtt ember, sporttáskával a vállukon. 

Bár a szituáció dickensien szikár volt, mégis elvigyorodtam magamban: "Barátocskám, mi tíz perc 

múlva speciel látni fogjuk egymás farkát...". 

 

APRIL 4, 2006 AT 18:58 

 

Újpest, metró végállomás, egymás mellett két darab húszméteres mozgólépcső. Az egyiken én utaztam, 

a másikon egy hatvan körüli nő. Hirtelen megállt a másik mozgólépcső. A nő nézett körbe-körbe, majd 

nekiállt morogni, később átkozódni. Hogy ki merte megállítani a mozgólépcsőt? Hogy indítsák el, de 

azonnal! 

Amikor kimentem az üvegajtón, még mindig ott hőbörgött, öt méterre a mozgólépcső végétől és várta, 

hogy valaki majd visszakapcsolja. 

 

APRIL 4, 2006 AT 20:04 

 

Szokták mondani marketinges körökben, hogy a kampányok fele rendszerint kidobott pénz. 

 

Most hívott anyám, hogy apámmal sokkal nagyobb volt a baj, nem csak epekő kínozta, hanem 

gyakorlatilag szét volt rohadva az epehólyagja. Ki is dobták. Most kínlódik szegény, két böszme 

vágással a hasán. 

Ma csörgött a mobilja. Azt képzelte, hogy én vagyok, ezért sziszegve, fogcsikorgatva összekapta magát, 

előkaparta a mobilt a kórházi szekrényből. Felvette - és beleszólt Gyurcsány, hogy 'ugye ránk fog 

szavazni, Petrényi úr?' 

 

Kedves fiúk. Segítek. Ez a hívás nem érte el azt az eufóriát, melyet terveztetek. 

 

APRIL 5, 2006 AT 19:25 

 

Régi vita kisgyerekes szülőknél, hogy lehet-e cenzúrázatlanul engedni a gyereknek a rajzfilmeket? 

Mindegyiket? Korlátlanul? Klasszikus IGCs. 

 

IGCS:  

IRGALMATLAN GUMICSONT. 

VITA, AHOL MINDENKINEK IGAZA VAN, TEHÁT VÉGELÁTHATATLANUL LEHET RÁGÓDNI RAJTA. 

 

Volt a Tom & Jerry sorozat: a szülők egy része veszélyesnek tartotta, egy másik része ártalmatlannak, 

sőt, rajongott is érte. Aki tartott tőle, az a gátlástalan erőszaktól tartott. Hogy a gyerek, a rajzfilm 

hatására megtanulja az agresszív viselkedést. Míg ha nem nézi, akkor nyilván nem. 



 

Nos, van egy régi emlékem. Amikor alsós voltam, a szüleim reggelente egyszerre adták le mindkét 

gyereküket. Öcsémet óvodába, engem pedig... szintén oda. Ugyanis az iskola csak fél nyolckor nyitott. 

Addig kénytelen voltam - az egyébként szomszédos - oviban ücsörögni a sok hátulgombolóssal. Persze 

nem csak a hasamat vakartam a sarokban, hanem sokat látott világfiként próbáltam bevezetni a 

taknyosokat a nagyvilág dolgaiba. Rendszeres programpont volt, hogy odahozták valamelyik 

meséskönyvüket, körbeültek és megkértek, hogy meséljek belőle. Az óvónők mosolyogva engedték, sőt, 

egy idő után egyedül is hagytak a porontyokkal. 

 

Teljesen véletlenül fedeztem fel, hogy sokkal nagyobb sikerem van, ha nem a hivatalos leírt verziót 

mondom. A törpék szeme szabályszerűen felcsillant, ha a megszokott szereplőkkel másik történetet 

hallgathattak. Persze ne gondoljunk semmi cizellálásra, a lélektani mélységek maximálisan untatták 

őket. De ha azt mondtam, hogy "akkor pedig Hamupipőke teljesen begurult és úgy seggberúgta a 

gonosz mostohát, hogy az a fülénél fogva akadt fenn a csilláron"... nos, az ilyesmiken percekig röhögtek 

visítozva. Nem győzték hordani a meséskönyveket, hogy ezt a mesét is mondjam el másként, meg azt 

is... Az óvónők örültek, hogy van valaki, aki frankón tud bánni az apróságokkal, én pedig szorgalmasan 

kezeltettem a konfliktusokat a hősökkel, egyáltalán nem asszertív módon. 

Mit is akarok ebből kihozni. 

Ezek nagyon csöpp emberek voltak. 1970 körül nem volt se televízió, se mozi, se semmilyen ún. nyugati 

szemét. Még a ‘Nu pagagyí‘ is nagyon messze volt. Mondhatni tiszta, ártatlan gyermeki lelkekkel 

dolgozhattam - mégis akkor volt a legnagyobb sikerem, ha primitív erőszakot kevertem a történetekbe. 

Én ebből vontam le magamnak viszonylag korán, hogy az erőszakos gondolkodás nem külső hatásra 

alakul ki a gyerekben, hanem velük születik. 

 

Az már egy teljesen más történet, hogy mihez kezdünk vele. Véleményem szerint itt is igaz az az 

általános elv, hogy kerüljük a szélsőségeket: sem az abszolút tiltás, sem a teljes ráhagyás nem 

elfogadható hozzáállás. Ha azt akarja nézni, nézze. Ha sokat akarja nézni, akkor nézze sokat, aztán 

egyszer úgyis elege lesz belőle. Ekkor kell ráerősíteni és valami elfogadható alternatív szórakozást 

kínálni neki. (Mondjuk valami közös foglalkozást a szülővel - azt ebben a korban még imádják.) És 

persze még a rajzfilmnézés közben elbeszélgetni róla, hogy mi a különbség mese és valóság, 

rajzfilmfigurák és hús-vér lények között. 

 

Ahogy Weöres Sándor is mondja, nem elfojtani kell megtanulni érzéseinket, hanem kezelni. 

És nem angyalt nevelünk, hanem embert. 

 

APRIL 9, 2006 AT 17:54 

 

Éreztem én, egész héten, hogy nem az én napjaimat éljük. (Hogy csak a kerékpárral kapcsolatos 

kínlódásra hagy utaljak.) De ekkora szívásra azért nem voltam lelkileg felkészülve, mint amekkora ezen 

a hétvégén volt. 

Régóta halogatott akciónk volt meglátogatni Nej szüleit Szoboszlón. Szombat reggel mosolygott a nap, 

mosolygott az autó, mosolyogtunk mi is. Valamivel később ketten abbahagytuk a mosolygást. 

Én speciel már akkor, amikor lépésben araszoltunk a körúton és megint elment az alapjárat. De 

elvergődtünk az M3-asig, onnan meg már sima minden. Gondoltam én, egészen Poroszlóig. Először az 

tűnt fel, hogy milyen régóta jön felettünk az a repülőgép. Aztán amikor jött egy korlát és a zaj 

felerősödve dopplerezett vissza, akkor kapcsoltam és húzódtam félre. Olyan szép defekt volt, amilyenre 

minden gumis megnyalja az összes ujját. A gumi füstölt és amikor leszedtem, akkor látszott, hogy 

dróthálóig kopott a külső réteg, majd körbe ledurrant. Persze a leszedés sem volt egyszerű, ugyanis a 

gumis - a franc tudja, milyen megfontolásból - két kerékcsavart 18-as, két másikat meg 19-es anyával 

rakott fel, nálam meg csak 18-as crowa volt. Szerencsére nagy a kocsi, sok szerszám fér el benne és egy 



rég elfelejtett rekeszben megtaláltam a jó tíz évvel ezelőtt szétrozsdált kerékkulcsot - mely a kilazításhoz 

még elég volt. A változatosság kedvéért most a kerékőr is nálam volt, így röpke negyven perc alatt 

kicseréltem a kereket. Kicsit aggódtam, amikor az első emelési ponton beszakadt a kocsi alja, de végül 

találtam egy másik pontot. 

 

Család persze némán aggódott. 

 

- Na, most meg fogod tanulni a kerékcserét. Mi is az első lépés? - fordultam Nejhez. 

- Belevisítok a telefonba, hogy gyere, de azonnal!! - válaszolta a kedves. 

 

Aztán megérkeztünk. Aztán visszaindultunk. Nem mentem gyorsan, mert azért aggódtam egy kicsit. 

Volt is miért, mert Gyöngyös környékén újból defektet kaptunk. A változatosság kedvéért most a bal 

oldalon. A jelenség ugyanaz, füstölgő gumi, kilógó drótváz. 

 

Az első gondolatom az volt, hogy azért mégiscsak tud ez a Michelin, milyen frankón be tudták lőni, 

hogy mind a két Premier Exalto gumi egyszerre fáradjon el - de aztán végiggondoltam, hogy négy év 

és ötvenezer kilométer talán még nem kellene, hogy halálos legyen. 

 

Persze bármennyire nagy dög is ez az autó, két darab 205/55*R16 pótkereket nem cipelek magammal. 

A ragasztás szóba sem jöhetett. Ment a telefon Egerbe. Öcsém - vasárnap -nem kis utánjárással szerzett 

egy tökugyanilyen gumit acélfelnin, melyen ráadásul szintén öt lyuk volt. Jó két óra után le is ért. Addig 

én próbáltam előre dolgozni, de miután megint beszakítottam az autó alját, úgy döntöttem megvárom 

a szakembert. Aki - gondolom - jót derült, amikor meglátta, hogy állandóan a küszöbnél próbáltam 

megemelni a gépet. (Én speciel nem mosolyogtam ugyanolyan őszintén. Eszembe jutott, hogy akkor is 

a küszöbnél volt megemelve az autó, amikor Szlovákiában többször is bemásztam teljes testtel a kocsi, 

pontosabban a motor alá. Ha akkor is beszakadt volna, ma már nem itt gépelnék.) 

 

Na, mindegy, új kerék felment, nyolcvannal hazacsorogtunk. Tesó egy ideig jött mögöttünk, tőle tudom, 

hogy menetközben mindkét kerék kihomorított alul, mint a lúdtalpas kacsa - valószínűleg ez okozta a 

katasztrófát. A ferdén forgó kerekeknél túl nagy terhelés hatott a gumik belső felére és azok nullára 

amortizálódtak. 

Utólag tudtam meg, hogy ez a terpesztés Ford Scorpio sajátosság, rendszeresen rotálni kellett volna a 

kerekeket, hogy egyenletesen kopjanak. 

 

Most van egy hetem a szlovák kirándulásig, hogy rendezzem a gumikat és rendberakassam a 

kerékfelfüggesztést. A bónusz, az alapjárat javíttatása lesz. Mindezt úgy, hogy öcsém hétfőn reggel 

tízkor jön a kölcsönadott gumiért. 

Nehogymár sima hetem legyen. 

 

APRIL 10, 2006 AT 22:59 

 

Ez itt milyen már: 

 

EZ A WEBLAP 1024*768 PIXEL KÉPERNYOFELBONTÁSRA VAN OPTIMALIZÁLVA. AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉNEK A 

FELBONTÁSA 1280*960 PIXEL. HA LEHET, MÓDOSÍTSA A BEÁLLÍTÁSAIT! 

 

Parancs, értettem. Kérek engedélyt lefűrészelni a monitorból... 

 



APRIL 14, 2006 AT 16:31 

 

Tudni kell, hogy az MVP címhez mindenféle apróságok is járnak. És persze adminisztratív munkák. 

Az egyik ilyen gesztus, hogy kaptam valamennyi ticketet, melyet az MS webáruházában lehetett 

elköltenem. Ezt gyorsan le is zavartam. Értesítettek, hogy a csomagot az UPS fogja kiszállítani, minden 

költséget a Microsoft vállal magára. 

Ezek után kaptam egy emailt az ups.hu-tól, hogy töltsek ki egy vámkezelési nyilatkozatot. Mivel nekem 

kínaiul volt, felhívtam az ügyintézőt, segítsen már. Mentünk sorról sorra és amikor a kiszállítás 

módjához értünk, azt mondta, hogy a ‘futár’ opció azt jelenti, hogy kijön a futár, kifizetem neki a vámot 

és átadja a csomagot. 

- Kedves, ez egy olyan csomag, ahol a feladó átvállalta a költségeket - búgtam a telefonba. 

- Hát, a feladásnál tényleg ott van a DDP, de a feladó nem kötött velünk kezelési megbízást. 

- Oké - kezdtem elveszíteni a fonalat - mennyi lesz a vám? 

- Azt mondja... tizenháromezer forint. 

- Micsoda? - sikoltottam - Akkor ki ne hozzák a csomagot! 

 

Aztán megkérdeztem tapasztaltabb MVP-ket, azt mondták, ezt mindegyik szállító eljátssza, nem kell 

velük foglalkozni. Kitöltöttem a megbízást, elküldtem emailben, beleírtam ló betűkkel, hogy nem fogok 

fizetni. Végül felhívtam az ügyintézőt, hogy mégis kérem a csomagot. Egyelőre itt tartunk. 

 

Közben kaptam egy másik értesítést, hogy megjött a Welcome Kit is. Ezt a változatosság kedvéért a 

DHL szállította. Ők is küldték a vámkezelési megbízást, hasonló ‘futárnak fizetek’ opcióval. Velük már 

nem szórakoztam, ráírtam a papírra is, meg az emailbe is bazi nagy betűkkel, hogy DDP. Az akció 

meghatotta őket, simán ki is hozták. 

 

Ebben volt a titoktartási nyilatkozat is, melyet aláírás - és elolvasás :) - után vissza kell küldeni. Adtak 

hozzá válaszborítékot. Rajta kétcentis betűkkel, hogy ‘International Payment Free’. A bélyeg helyén 

ugyanez, egy kicsit részletesebben: ‘Nem, ide ne ragasszál semmilyen bélyeget, nem kell!’ 

 

Aláírtam a nyilatkozatot, becsomagoltam, irány a Posta. 

 

- Tudja, hogy ezért fizetni kell? - kérdezett vissza a postás hölgy. 

- Ne hülyéskedjen már. Oda van írva, hogy nemzetközileg ingyenes - szinkrontolmácsoltam gyorsan. 

- Az engem nem érdekel. Nálunk fizetni kell. 

- Miért? 

 

Felállt, elment hátra és hozott egy cetlit. Egy cégnév volt rajta. 

 

- Nekünk egyedül ezzel a német céggel van szerződésünk. Mindenki másnak - mutatott rá a Microsoft 

nevére - fizetni kell. 

- Oké, fizetek! - ordítottam fel - sőt, ha hoz egy papírt, hogy tartásdíjat kell fizetnem Önnek, azt is 

vállalom! 

- Ne ordítson! Nem kötelező feladnia a levelet! 

- De én akarom! Kifizetem, ha addig élek is! 

- Légiposta lesz vagy sima? 

 

A borítékon másfélcentis betűkkel állt, hogy ‘Par Avion’. 

 

- Jó lesz simán. 

 



Csak kivárják valahogy. Van még rá ötven napom. Remélhetőleg ennyi idő elég lesz a magyar 

postásnak, hogy átússza az óceánt. 

 

UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS: NEM KAPTÁK MEG. 

 

APRIL 15, 2006 AT 06:26 

 

1986-ot írtunk, az egyik nagyon jó cimboránknak - Lászlónak - éppen bekötötték a fejét. A veszprémi 

esküvőre hárman voltunk meghíva a baráti körből, Zsolt, Imre és én. 

 

Leültünk és nemsokára oda is sietett hozzánk Jani bácsi, a lányos örömapa. 

- Sziasztok, fiúk! Érezzétek jól magatokat, lesz itt minden finomság. A bort külön ajánlom a 

figyelmetekbe! 

- Milyen bor lesz, Jani bácsi? - kérdeztem az öreget. 

- Találd ki! Úgy hallottam, értesz valamit a borokhoz - kacsintott vissza. 

Ezzel elsompolygott. 

 

Levadásztunk egy boroskancsót és nekiálltam tesztelni - bár nem túl nagy sikerrel. Csak fehérbor volt. 

Azt sejtettem, hogy maximum a Balaton-felvidék illetve Somló jöhet szóba. A bor száraz volt, de se nem 

rizling, se nem chardonnay. 

 

Szerencsére nemsokára odajött a fiús örömapa is. 

- Minden rendben, fiúk? - érdeklődött. 

- Persze, remek. Különösen ez a bor. Nem tetszik tudni, milyen fajta? 

- Dehogynem. Csopaki Savignon Blanc, 1982-ből. 

- Köszönjük. Nagyon finom! 

 

A válasz már megvolt, most már csak azt kellett kitalálnunk, hogyan tálaljuk. 

Az köztudott volt, hogy én boros vagyok, a kérdés alapján ezt Jani bácsi is tudta. Az legalább ennyire 

közismert volt, hogy Zsolt pedig markánsan a sörrajongók klubjába tartozott, borral maximum fröccs 

formájában találkozott. 

Erre építettük a tervünket. 

 

Nem kellett sokáig várni, Jani bácsi jött is nemsokára, faltól-falig érő kaján vigyorral. 

- Na, mire jutottál? - érdeklődött. 

- Huh, Jani bácsi, ez nagyon kemény feladat - csóváltam a fejem - csak tippelni tudnék. Ábrahámhegyi 

Királyleányka? 

- Ugyan már! - vált még szélesebbé a mosolya. 

- Akkor esetleg Somlói Juhfark? - komorodtam el. 

- Háháhá! Mellé! - ujjongott. 

 

Ekkor Zsolt, aki unottan kortyolgatta a sörét velem szemben, átnyúlt az asztalon, elvette a poharamat, 

beleszagolt, megkóstolta, majd ugyanolyan blazírtan visszaadta. 

- Mekkora farok vagy te, Pepe! Ez egy egyszerű Csopaki Sauvignon Blanc - jegyezte meg. 

 

A döbbent csendet kihasználva újból elvette a poharat, megint belekóstolt. 

- Mégpedig a 82-es évjáratból. 

 

Szemtanúk szerint Jani bácsi egész este az állkapcsát kereste az asztal alatt. 

 



APRIL 17, 2006 AT 21:00 

 

Tavasszal költöztünk ki első saját családi házunkba, Úrkútra. Nem sokkal később jött is a Húsvét. Ketten 

voltunk egy teljesen idegen faluban, Nej és én - két tősgyökeres városlakó. 

 

Nej természetesen beparázott, lelki szemei előtt valószínűleg vödör vízzel kurjongató legények sejlettek 

fel, mert azt a taktikát választotta, hogy bevackolta magát egy belső szobába és rámhagyta az 

ajtónyitogatást. 

 

Meg is jöttek, kopogtattak. Kinyitottam az ajtót, két tökmag legényke toporgott a küszöbön, roppant 

optimistán. Az egyik már kezdte is mondani a verset, de a másik hamar felfogta a helyzetet és 

közbevágott: 

- Bácsi kérem, van itthon valami lány vagy néni? 

- Az a helyzet, pockok, hogy nincs. Egyedül vagyok - hazudtam. 

- Az baj - szontyolodott el. 

 

A másik - lassabb felfogású - kölyöknek hirtelen felderült az arca: 

- És a bácsit nem locsolhatjuk meg? 

 

APRIL 19, 2006 AT 09:54 

 

Habár most az Üzemeltetési Konferencián terveztem ücsörögni, de ebből semmi sem lett. Nej tegnap 

kapta el lányomtól a virnyákot, én meg ma reggelre. Hányás, fosás, fejfájás, hőemelkedés - ahogy kell. 

Eleinte variáltam, hogy azért csak elmegyek, de aztán belegondoltam a kockázatba, hogy esetleg a 

Lurdy ház lerókázását valaki kritikának veszi - így inkább itthon maradtam. 

Pontosabban elugrottam az orvoshoz. 

- Doktornő mi lehet ez? 

- Vírusos gyomorhurut. 

- Biztos nem a választási kampány? - váltott reszelősre a hangom. 

 

APRIL 19, 2006 AT 13:30 

 

Megírom a blogban, mert itthon úgysem hallgat rám senki. Emberek, a betegség nem arra való, hogy 

bepótoljuk elmaradásainkat. 

A betegség vis maior. A betegség a ház, ahol nem ér a nevünk. A beteg embernek legalabb 1-2 napig 

nem szabadna mást csinálnia, mint gyönyörű viking balladákat hallgatni az ágyban, szolíd teázás 

közben. 

A szervezet erőforrásai nem végtelenek - és már maga a betegség is azért következik be, mert ezek az 

erőforrások kimerülőfélben vannak. 

 

APRIL 23, 2006 AT 21:39 

 

Ma volt időm azért elgondolkodni ezen az üvegbetörős szerencsétlenen, miközben a defektet szereltem. 

Mi motiválhat egy ilyen alakot? (A nagy távolság miatt szvsz nyugodtan kizárhatom az alkoholos 

befolyásoltságot.) 

 



Aztán rájöttem. Sokan szeretnének hatni a világra. Rajta hagyni létezésük nyomát. Minél látványosabb 

a nyom, annál nagyobb a kielégülés. Egyaránt igaz ez azokra, akik megtervezték az asszuáni gátat és 

azokra a segglukakra is, akiknek csak arra futja, hogy berugdossák a telefonfülke oldalát vagy graffitit 

mázoljanak műemlékekre, idegen házakra. Mindegyikük lelke nagy, érzik, hogy valami nagy-nagy 

dolgot szeretnének tenni. Mondhatni, mélyen beépített parancsnak engedelmeskednek. 

Csak az utóbbiaknál a nagy akarat mellett hiányzik még a hangyafasznyi, akármihez való tehetség is. 

 

APRIL 23, 2006 AT 22:59 

 

Azért egy ilyen választási műsornak is megvannak az előnyei. Fiacskámat váratlanul érdekelni kezdte 

a politika, így leültünk a tévé elé és miközben ment a cirkuszi közvetítés, másfél óra alatt elmeséltem 

neki az utóbbi 16 évet, beleszőve azt is, milyen volt előtte. Hogy milyen mákjuk van a 91-es, 93-as 

születéssel. 

Gyönyörű ívet húztam; úgy vélem, sikerült felsorolnom az összes címzetes görény, arrogáns vaddisznó, 

alattomos vakondok, beképzelt majom, alávaló gazember és mocskos geci legfontosabb cselekedeteit. 

Ja, a faszfejeket majdnem kifelejtettem. 

 

APRIL 25, 2006 AT 23:25 

 

Jó az ilyen meleg napokon ilyesmi agytornákkal múlatni az időt. 

Szóval, mikor és hol? Nehéz kérdés, sok a jelentkező. De talán mégis az egyik kvázi nászútunk lesz az. 

 

Nejjel még házasságkötés előtt nyomtunk két csavargótúrát az országban. Pici sátor, közös hálózsák, 

külön fogkefe. Aztán csak később derült ki, hogy nászút... az nem lesz. Így ezeket a csavargásokat 

neveztük ki utólag annak. 

 

Egerből indultunk vonattal, Kőszegen nyomtuk fel a sátrat. Következő napon gyalog mentünk át 

Szombathelyre. Ahol lehetett, betértünk a kocsmákba és hosszúlépés mellett bridzsezni tanítottam a 

kedvest. (Nehogymár elpazaroljuk az időt.) Szombathelyen megpihentünk egy kicsit, utána elsétáltunk 

még Jákig, aztán Nej lábát feltörte a cipő, vicinálisra váltottunk. Pécsen kötöttünk ki, ahonnan Orfű volt 

a következő célpont. Felvonultunk a kempingbe... és elkezdtük húzni a szánkat. Drága volt. Sarkosra 

volt nyírva a fű. Dollár útnak hívták a kempingbe vezető utat. Ez bizony nem a mi stílusunk volt. Habár 

pont a büfé mellé nyomtuk fel a sátrat, de olyan árak voltak, hogy csak üres kiflit rágcsáltunk csapvíz 

kiséretében. 

 

Másnap nekiindultunk csavarogni - és Abaligeten megtaláltuk az ideális kempinget. Koszos, elvadult 

kemping volt, koszos és elvadult gondnokkal. De volt a közelben tó, gyakorlatilag bent voltunk az 

erdőben és feleannyiba került, mint az orfűi kemping. Gyorsan vissza is tepertünk, lebontottuk a sátrat, 

visszakértük az előre befizetett szállásdíjat és este már az abaligeti barlang melletti büfében élveztük, 

hogy újra van költőpénzünk.  

 

Persze, hosszúlépés. Miért kérded? 

 

Nagyon kellemes napokat töltöttünk itt. Bemutattuk, hogyan képes két laza ember beach-elni a 

Mecsekben. Ugyanis meleg volt. Pontosabban rohadt meleg volt. Nézegettem a tavat, méregettem... 

majd megkérdeztem Nejt. 

- Ugye ez vízből van? 

- Erősen valószínű. 

- Akkor miért nem megyünk bele ilyen melegben? 



- Mert nem úgy van kiépítve. Mert konszolidált emberek sétálgatnak a tó körüli sétányon. Mert a 

récéken kívül nincs senki a vízben. Mert az egészről ordít, hogy nem fürdésre találták ki. 

- Ugyan már. 

Már vettem is fel a fürdőgatyámat. Nem sokkal később Nej is megvonta a vállát és strandoltunk egy 

nagyot. Utána pedig elvonultunk a büféshez és ittunk néhány hosszúlépést. 

 

A legszebb persze a túra volt. Mecsek térképpel felszerelkezve vágtunk neki az egész napos túrának. 

Az elejétől nem féltem, sokáig a kéken kellett menni, az meg általában mindenhol karban volt tartva. 

Nos, az út minőségével nem is volt baj... de Hitchcock-i élményben volt részünk. Az ösvény kiért az 

erdőből, egy nagy, lankás domboldalra. A nap derekasan sütött. Távolabb tehenek legelésztek. 

Mentünk, mendegéltünk az ösvényen, közelítettünk a bocik felé. És ekkor a tehenek közül felemelkedett 

egy fekete felhő és megtámadott minket. Fejenként durván száz apró bögöly vetette magát a friss húsra. 

Csapkodhattunk, hempereghettünk a fűben, futhattunk is... a dögök teljesen ránkszálltak, csíptek, 

haraptak. Végül egészen Abaligetig kellett visszamenekülnünk, ahol a faluban szétoszlott a felhő. 

Sokáig csak remegtünk meg néztük egymást és nem hittük el, hogy túléltük. Aztán a sokktól 

elgyengülve visszasétáltunk a barlangig, ahol nagyon sok hosszúlépést dobtunk be. Olyannyira sikerült 

lehiggadnunk, hogy előkaptam a térképet, kerestem egy utat, mely megkerüli a halálos tehéncsordát és 

újfent nekiindultunk a túrának. 

 

Izgalmas volt. Jártunk szép helyeken. Jártunk vad helyeken. Ekkor derült ki Nejről, hogy felfelé csak-

csak elboldogul, de lejövésileg kihívásokkal küzd. Mindez valami Sólyom-ösvényen jött elő, mely 

gyakorlatilag egy csúszós ferde sziklafal volt. Sólyom már biztos nem lakik arrafelé, azt a visítozást nem 

sok állat élhette túl. 

 

Aztán délutánra megint bejött a parázás. Hülyék voltunk, bepróbálkoztunk alsóbbrendű turistautakon. 

Mittudomén, sárga négyzet, piros sajtreszelő meg ilyen soselátott jelzéseken kellett volna mennünk. A 

gond az volt, hogy nemcsak nekünk voltak soselátottak, hanem az erdészet számára is. Már kezdett 

ránksötétedni, amikor beismertem, hogy fogalmam sincs, merre járunk - és már nagyon régóta 

semmilyen jelzés sem kísérte az egyre vacakabbá váló ösvényt. Végül meredek lépésre szántuk el 

magunkat. Bennem van egy beépített tájoló, elég jó érzékkel meg tudom mondani, mi merre van. 

Toronyiránt nekiindultunk arra, amerre Abaligetet sejtettem. Na, ez volt az élmény. Látni már alig 

láttunk, ösvény a legritkább esetben volt és amikor azt hittük, hogy haladni fogunk, mert találtunk egy 

távvezetéket, mely alatt kinyesték az erdőt, kénytelenek voltunk rádöbbenni, hogy a derékig érő tüskés-

csalános aljnövényzet legalább annyira rossz, mint a sötét erdő. Az útvonalról elég annyit mondani, 

hogy az erdőben váratlanul belefutottunk egy jó húsztagú szarvascsordába. A ‘belefutottunk’-at tessék 

úgy érteni, hogy egyszer csak ott voltunk közöttük. Éppen heverésztek a fák alatt, gondolom az esti 

bulira készülhettek. Nem tudom, ki lepődött meg jobban. 

Aztán, ahogy a mesékben is lenni szokott, épp, mielőtt teljesen besötétedett volna és éppen, mielőtt a 

büfés bezárt volna, kibukkantunk a barlang mellett az erdőből. 

Na, az. Az a hosszúlépés esett legjobban az életemben, melyet akkor, közvetlenül a ‘jaj Istenem, 

elvesztünk’-élmény után döngettem be. 

 

A történethez tartozik, hogy az esti zuhanyzás közben derült ki, hogy alig van olyan bőrfelületem, ahol 

ne kaptam volna be kullancsot. (Egyszerűen vonzom ezeket a dögöket.) Mivel akkoriban még iszonyú 

amatőrök voltunk, fogalmunk sem volt, mit lehet csinálni velük. Végül kunyeráltunk a szomszédoktól 

benzint és Nej bekent bőven vele a sátorban. Mit mondjak, volt szagom rendesen abban a pici lyukban. 

Nem is mertem reggelig rágyújtani. Persze a kullancsokat abszolút nem hatotta meg sem ez, sem a 

testápoló. Másnap kapkodta ki az egész bagázst a helyi védőnő. 

 



APRIL 27, 2006 AT 23:59 

 

Ezt már szeretem. Amikor még sötétben is pontosan tudom, mikor megy el az átlós szomszéd kutyát 

sétáltatni. 

Ugyanis mindig pipázik sétáltatás közben és az a jó pipafüst bejön a nyitott ablakon át a szobába és 

hosszú percekig itt marad. 

Régebben pontosan ugyanígy tudtam, mikor indult el a házban lakó suhanc az ősöreg Trabijával. Az 

nem volt olyan jó. 

 



 

MAY 2, 2006 AT 20:24    

 

Ma reggel a buszon a tömegben volt valahol egy hajléktalan. Olyan irdatlan büdös volt, hogy alig 

mertem levegőt venni. A mellettem utazó hölgy már rutinos volt: elővett a retikülből egy doboz Nivea 

krémet, mutatóujjával kikanyarított belőle egy darabot és felnyomta az orrába. Utána odakínálta a 

barátnőjének a tégelyt... mint egy tubákos szelencét. 

 

Hazafelé a tömött metrón pedig valaki elfingta magát. Olyan csendes, sunyi fajta anyag volt, hallani 

nem hallotta senki - viszont a szaga két megállón keresztül szórakoztatta a tisztelt utazóközönséget. 

Természetesen mindenki fapofával vizsgálta a plafont. 

 

Aki autóval közlekedik ebben a városban, fogalma sincs, milyen közösségi élményekből marad ki. 

 

MAY 3, 2006 AT 19:23    

 

 - Szülői szeretet az, amikor az ember felvág két almát és a szebbiket adja a gyereknek. 

 - A politika az az eszköz, amellyel - egyébként tehetséges - művészek elértékteleníthetik műveiket. 

 

MAY 10, 2006 AT 22:29    

 

Kíváncsi vagyok, létezik-e még egy olyan gyerek, aki énekelve vonult be torokmandula műtétre 

nyolcéves korában? 

 

Nem lehetetlen. 

 

De abban már teljesen biztos vagyok, hogy rajtam kívül nem volt még egy olyan kölyök, aki a német 

ABC-t énekelte, miközben az ápolók a nővérek vonszolták a műtő felé. 

 

Ketten vártunk aznap műtétre. Én és egy velem egykorú kiscsaj. Ott ültünk a műtő előtti 

lépcsőfordulóban és vártuk, hogy szólítsanak. Közben persze beszélgettünk és belöktem a csajozós 

dumát, hogy 'bebe, én németül is tanulok az iskolában'. A leányzó ezt nem volt hajlandó elhinni és 

felszólított, hogy bizonyítsak, de azonnal. Mivel akkor még abszolút az elején jártunk, az ABC-n kívül 

nem tudtam semmit németül. Tanárunk módszerének köszönhetően, azt is csak énekelve. 

Éppen belevágtam, amikor szólítottak. A csajszi szeméből kiolvastam, hogy igen olcsó kifogásnak 

tekintené, ha én most bemennék a műtőbe, ahelyett, hogy végigénekelném a dalt. Ergo megálltam az 

ajtóban és nem törődtem azzal, hogy a nővérek húztak, vontak, taszigáltak, belekapaszkodtam az 

ajtófélfába és hősiesen végigénekeltem az ABC-t. 

 

Sajnos meghajolni már nem bírtam, mert győzött az erőszak. 

 



MAY 11, 2006 AT 23:08    

 

Ez egy érdekes probléma. Tegye magát mindenki gyorsan túl a kötelező öngyalázáson, aztán 

próbáljunk meg objektívek lenni. 

 

Egyfelől szokták azt mondani, hogy a magyar egy birka nép, mindent meg lehet vele csinálni. 

 

De szokták azt is mondani, hogy egy keménynyakú, karakán nép, nem visel el semmilyen szabályt, 

korlátozást maga felett. (Tipikus példa az a viselkedés, hogy "nehogymár egy lámpa mondja meg az 

igazi férfinak, mikor mehet át a kereszteződésen".)  

A magyar mindig megtalálja, hogyan lehet kibújni a szabályok alól. 

 

Akárhogy is nézem, ez bizony ellentmondás. 

 

Próbáljuk meg feloldani. 

 

A magyar ember - az egyén - tényleg nem nagyon tűr meg mást maga felett. Más egyént különösen 

nem. De ez egyben azt is jelenti, hogy az összefogásra is képtelen - hiszen akkor más akaratának kellene 

alávetnie magát. Azt viszont már nem. Ugocsa non coronat. 

 

De azokkal az emberekkel, akik képtelenek összefogni, bármit meg lehet csinálni. Ha Istentől választott 

vezetőik szorítanak rajtuk, akkor maximum a frusztrált szabadharcosok száma növekszik valamelyest. 

Ez az, amikor mindenki belemar egy kicsit mindenkibe. 

 

A legkönyebben azok az ostobák irányíthatók, akik azt hiszik magukról, hogy mindenkitől függetlenek. 

Az a náció, melynek egyedei összefogásra képtelenek, nemzetként birkaként fog viselkedni. 

 

MAY 19, 2006 AT 13:58    

 

Szeretek időnként az abszurditásig elvinni gondolatmeneteket. Érdekes feltételezések jöhetnek ki 

belőle. 

 

Biztos mindenkivel fordultak már elő olyan esetek, melyekről csak utólag derültek ki, mennyire 

sorsfordítóak voltak. 

 

Elmesélek kettőt. 

 

Az általános iskolai biológiatanárom egyike volt a legelviselhetetlenebb szipirtyóknak. Jó ötvenes, 

szikár, affektáló hiszterikát kell elképzelni. Egyik órán elkövettem azt a mókát, hogy pióca helyett 

piócakarikatúrát rajzoltam a munkafüzetbe. Ez egy vigyorgó gilisztaszerűség volt, mely úgy tekeredett, 

hogy leírta a saját nevét. Annyira tetszett, hogy megböktem a padtársamat, nézze meg, mit alkottam. 

Ezt vette észre a tanár és dühösen elindult felém. Gyorsan nekiálltam radírozni, de mire odaért, 

megmaradt még a vigyorgó fej és annyi a szövegből, hogy ‘Pi’. A véncsajnak persze egyből beindult a 

piszkos fantáziája és hatalmas rikácsolást csapott. Fülemnél fogva kirángatott a táblához, kérdezett 

néhány érthetetlen dolgot, majd beirt 3(!) elégtelent a naplóba. Egyet, amiért megszentségtelenítettem a 

munkafüzetet; egyet a feleletért és valami lehetetlen indokkal adott egy fekete pontot is, mellyel megint 

összejött egy karó. Végül közölte, hogy az ilyen söpredékkel nem szokott szórakozni, év végén simán 

meg fog buktatni. 



Beszartam, na. Egész addig nem érdekelt különösebben az iskola. Félgőzzel is sikerült elérnem azt a 

célt, hogy négyesnél rosszabb jegy ne legyen az ellenőrzőmben. Ebből kifolyólag mindegyik átlagom 

4.0-4.2 közé szórt. (Igen, néha túlspiláztam a dolgot és becsúszott egy-két ötös is.) 

A tragédia után ez gyökeresen megváltozott. Mentálisan sebességet váltottam és a fenyegetettség 

valami hihetetlen dolgokat produkált. Magamtól kitaláltam, hogyan lehet hatékonyan tanulni és 

tökéletesen alkalmaztam is a módszert. Év végére 4.8-as átlagot szórtam. (Sajnálom, de a torna és az 

ének soha sem ment igazán.)  

Igen, jól sejted: biológiából is meglett az ötös. 

Aztán persze ha már rájöttem a módszerre, később is ezzel tanultam. A lusta disznóból éltanuló lett. 

 

A másik történet jóval később esett meg. Veszprémben dolgoztam a távfűtésnél. Szilveszteri buli volt, 

1995-ben. Nehéz december volt, akkor próbáltam kiutat találni abból a lehetetlen anyagi helyzetből, 

amelybe belekeveredtünk. Ilyeneken gondolkodtam, hogyan lehetne növelni a másodállású 

vállalkozóként szerzett bevételeket, illetve hogyan tudna Nej Gyes mellett valami pénzt keresni. Szóval 

a probléma adott volt, de a megoldást csak az akkori keretek között kerestem. 

Aztán az - egyébként meglehetősen szolíd - céges szilveszteri buliba beállított a fűtőmű korábbi 

igazgatója és valahogy beszélgetni kezdtünk. Mindketten spiccesek voltunk már valamennyire, emiatt 

jóval őszintébbek is voltunk, mint amennyire az ember felszínesen szokott lenni. Ő mesélt arról, hogy a 

gyerekei itthagyták, Pestre költöztek, mert ott van az élet, én meg panaszkodtam arról, hogy milyen 

hülye helyzetbe kerültünk. Ezzel el is ment az este. Nekem tíz óra körül indult az utolsó buszom, siettem 

haza, mert azért a szilveszter éjszakát csak Nejjel akartam tölteni. 

 

Havas tél volt, sötét is volt, a pezsgők/tömények is megtették a magukét - elbóbiskoltam a buszon. És 

spiccesen, félálomban összekeveredett fejemben a két téma és megszületett a megoldás: nekünk is Pestre 

kell költöznünk. Hazaértem, a hideg szélben a séta kijózanított, éjfél után pedig szóltam Nejnek, hogy 

te, meg kellene valamit beszélnünk. A többi már ismert. 

 

Ilyen sztorikból legalább egy tucatot tudok felsorolni. Mindegyikben közös, hogy látszólag jelentéktelen 

esetek, de szószerint megforditották a sorsomat. 

 

El lehet meditálni: véletlen? Vagy a sors keze? Ha az első, akkor annyi van, hogy szerencsés vagyok és 

kész. 

 

Sokkal érdekesebb végigmenni a második feltételezésen. Ugyanis ez egyben azt is jelenti, hogy létezik 

valamilyen őrangyalszerűség, aki foglalkozik velünk. 

Ha logikusan gondolkodunk, két aleset lehetséges: a gondoskodó szellem kívül van... vagy belül. 

 

És ez a nagyon nem mindegy. 

 

Ha ugyanis külső, akkor ez azt is jelenti egyben, hogy létezik valamilyen felsőbbrendű szellemi szféra, 

mely törődik azokkal, akik a mostani formánkban élnek. Az se kizárt, hogy a halál csak átmenet egyik 

formából a másikba. 

 

Ha viszont belső, akkor teljesen más a helyzet. Azt jelenti, hogy agyunknak vannak olyan 

mechanizmusai, melyekről fogalmunk sincs. Olyan mechanizmusok, melyek vagy nagy vész esetén 

aktiválódnak és "erőltetik meg magukat" (a la Mrozek), vagy bizonyos elernyesztett állapotban képesek 

döntő lökést adni a tudatos énnek. Gyakorlatilag átkattintják: amit korábban elképzelhetetlennek 

tartott, hirtelen magától értetődő lesz. 

Ez viszont tiszta biológia - ekkor a felsőbbrendű szellemi szféra nem létezik, csak az agy rejtett 

képességei szabadulnak fel olykor. 

 



Érdekes szituáció. Persze a válaszra még várnunk kell egy kicsit. 

 

MAY 19, 2006 AT 20:53    

 

Ma hülyén jártam. Megint. 

 

Hét közben vettem észre, hogy kevés gyógyszerem van. (Parietet szedek a gyomorpanaszokra. Napi 

két szemet. Eddig kétszer próbáltam meg átállni napi egyre - mind a kétszer kegyetlenül bosszult a 

szervezetem. Egy héten keresztül szenvedtem, amíg egyenesbe jöttem.) 

 

Gond egy szál sem, az orvos pénteken rendel munkaidő után, elmegyek, felíratom. Ez lett volna ma. 

 

A döbbenet a rendelőben ütött: az orvos elment két és fél hét szabadságra. A helyettese saját rendelési 

idejében helyettesített, ami péntek délelőtt volt. Legközelebb hétfő reggel lesz. Én viszont hétfő reggel 

már tipliznék elfelé, bringával. Megint messzire. Egy hétre. 

 

Hülye kutyaszorító. Telefonáltam Nejnek, hátha az ő orvosa fel tudná írni a gyógyszert. Esélytelen 

húzás volt, a csajszi még dolgozott. 

 

Kínomban besündörögtem egy másik orvoshoz az épületben. (A sündörgés enyhe túlzás, jó 

háromnegyed óráig álltam sorban.) A dokker készséges volt - egészen addig, amíg meg nem mondtam 

a gyógyszer nevét. Ezen ugyanis akkora támogatás van, hogy statáriális főbelövés jár az orvosnak, ha 

felírja. Elméletileg nekem is csak maszek gasztroenterológus írhatná fel (két rongyért szokta), illetve az 

a körzeti orvos, akinek a maszek engedélyt adott. Ez a körzeti orvos ment el most szabira. A maszek 

meg csak hétfőn és szerdán rendel. 

Itt kezdtem el sírni. Végül az orvos megszánt és felírt egy hétszemes kiszerelésű adagot, 50%-os 

térítéssel. Otthon még volt nyolc szemem és ez így már elég a jövő hétre. Könnyes szemmel köszöntem 

meg. Apró zavar volt az erőben, hogy mivel én nem tartoztam hozzá, így csak az előző beteg nevére 

tudta kiállítani a receptet.  

Ő speciel Kovács Józsefné volt, 74 éves. 

 

Tepertem át a gyógyszertárba, a recept aljára odakörmöltem valami miniszterit, amit bárminek lehetett 

olvasni - és vártam a drágaszágomat. De csak egy savanyú képű gyógyszerész jött, hogy sajnos ebből a 

gyógyszerből nincs ilyen kis kiszerelésű adagjuk. 

- És most akkor mit csináljunk? - kérdeztem. 

- Hát, hétfő reggel meg tudnánk rendelni... 

- Ne is folytassa. Ez a gyógyszer sürgős. 

- Akkor megkérdezem az orvost, hogy kiadhatok-e 14 szemes csomagot. 

- Isten áldja meg érte. 

 

Nemsokára jött vissza. 

- Nem, az orvos nem engedte. 

 

Nem is csodálom. Egy főbelövés éppen elég a szerencsétlennek. 

Még ajánlott egy másik gyógyszert, de közöltem vele, hogy sajnálatos módon erre a gyógyszerre vagyok 

beállítva. Itt vettem észre a zavarodottságot a hölgyön, aki a biztonság kedvéért lecsekkolta, hogy ez 

tényleg egy 74 éves mamóka receptje-e. Nem nagyon tetszett neki, hogy egy jó negyvenes, kopaszodó, 

nagydarab, szakállas férfiembert látott maga előtt. 

 

Nem is erőltettem tovább a dolgot, arrébbsasszéztam. 



 

Kimentem a gyógyszertár ajtaján és körbenéztem: itt egy recept, kibe döfjem? 

 

Végül harci jeleket festettem az arcomra és id. Kovács Józsefné belevágott a gyógyszervadászatba. 

Péntek este hétkor. 

 

A harmadik gyógyszertárban ért utól a szerencse, megkaptam végre a gyógyszeremet. 

Melyre egyébként jogosult vagyok, csak éppen aki felírhatja, nem érhető el. 

 

Vazze, ne öregedjetek meg. És ne legyetek kiszolgáltatva egy gyógyszernek. De legfőképpen a magyar 

egészségügynek ne. 

 

MAY 20, 2006 AT 13:33    

 

Miért olyan nehéz ember-gép viszonylatban megvalósítani azt a kommunikációt, mely ember-ember 

között van? 

 

Itt egy illusztráció. 

 

Ebéd közben - különböző apropókból - a Balatonra terelődött a szó. 

- Még mindig olyan nagy a Balaton? - kérdezte lányom. 

 

A következő tizedmásodpercben az alábbi gondolatok söpörtek át a fejemen. 

 

 - A Balaton területe nem igazán változik. 

 - Hogyan lehet már ekkora hülyeséget kérdezni? 

 - Keressünk valami vitriolos választ. 

 - Hoppá, állj. A gyerek egyáltalán nem hülye. 

 - Lehet, hogy értelmes dolgot kérdezett, csak rosszul fejezte ki magát? 

 - Hmm, nemrég volt egy csomó fénykép a neten a kiöntött és befagyott Balatonról. 

 - Csak nem a magasságára gondolt? 

 

- Nem, már valószínűleg engedtek a vízszintből Siófoknál - válaszoltam végül. 

 

És a beszélgetés zakkanómentesen ment tovább. 

 

MAY 24, 2006 AT 12:01    

 

Az ember azt hinné, hogy azért már csak-csak mindent meg lehet venni ebben a városban. Nos, nem 

kizárt... de van, amikor érdekes kanyarokat kell hozzá bevenni. 

 

Fiamnak születésnapja közeleg. Bejelentette, hogy az egyik ajándéka egy rex asztal legyen, melyet már 

a szülinapi partin fel is akar majd avatni. (Valamelyik barátjának van és nagyon tetszik a srácnak. 

Maximálisan megértem, gyerekkorban nekünk is volt, imádtuk.) 

 

No, időben nekiálltam nyomozni. A sportboltokból elhajtottak, hogy ez játék. A játékboltokból 

elküldtek, hogy ez sportszer. Ahol volt valami, ott vagy ezt a nagy, játéktermi változatot tartották, vagy 

csak biliárdasztalban gondolkodtak. Most az egyszer az internetpower is becsődölni látszott, nem 

kaptam normális linket. 



 

Végül találtam egy százhalombattai nagykereskedést, akiknek a katalógusában szerepelt a tétel. 

Felhívtam az ügyintézőt, fogalma sem volt róla, miről beszélek. Végül azt javasolta, adjak fel 

cikkszámos megrendelést. Megtörtént. Egész sokáig nem jött semmi visszajelzés, aztán ma telefonált 

egy zaklatott férfihang, hogy megvan, sikerült beszerezniük. A beszélgetés során kiderült, hogy ők - 

azaz a nagyker - körbejárták az ismerettségi körükbe tartozó - kisker - üzleteket, hogy hátha van még 

valahol. És többnapi nyomozás, mászkálás után sikerült végül találniuk egyet, melyet visszavásároltak 

és így tudják leszállítani nekem. Aki hivatalosan nem is vásárolhatnék nagykerben. 

 

De a gyerekért mindent. 

 

MAY 30, 2006 AT 21:58    

 

Elmesélem, nekem hogyan lett 1985-ben saját C64-em. Floppyval. 

 

Ott kezdődött, hogy már az előző tanév végén megkaptuk a jó hírt: nyáron kidobják Noé egykori ODRA 

számítógépét, helyette áttérünk C64 programolásra. Életemben nem láttam még számítógépet, de 

nyáron már vettem egy általános Basic könyvet és papíron meg is tanultam programozni.  

 

Ebből jópofa dolog sült ki: első órán beírtam első programomat a gépbe, majd azt mondtam neki, hogy 

"run". Nem történt semmi. Hívtam a tanárt - aki kb egy leckével járt előttünk - és felkértem, keresse meg 

a hibát. Neki sem futott a progi - pedig ott volt szépen a képernyőn az ötsoros kis vacak. Érdekes módon 

a list parancsra sem történt semmi. Volt ám nagy izzadás. Végül valaki megkérdezte, hogy nyomtam-e 

return-t a sorok végén? Miért, kellett volna? - kérdeztem vissza. 

 

Eltekintve ettől a kínos esettől, nagyon megtetszett a dolog. Éreztem, hogy ez az, amit nekem találtak 

ki. A kémia nyakát behúzva sunnyogott el balfenéken. Közöltem is a szüleimmel, hogy végre találtam 

valamit, ami leköt. Amikor felvázoltam az anyagiakat, anyámhoz repülősót kellett hozatni. A család 

éppen építkezett, nagyanyám abszolút komfortmentes vályogházában (hidegvíz az udvari csapnál, 

budi a kert végében) nyomorogtunk, én meg előálltam, hogy nekem bizony kellene egy 120e forintos 

cucc, de azonnal. (Apám kb. 10e körül keresett.) Bár esélyem nem sok volt, de végül sikerült 

meggyőznöm a családi tanácsot. A kép ma is előttem van: a felnőttek ültek a tiszta szobában, dohogott 

a cserépkályha és apám, én pedig állva magyaráztam nekik, hogy ez mekkora nagy esély. Egyfelől 

rögtön felére redukáltam a költségeket, mondván, hogy nem Magyarországon kell megvenni, hanem 

Bécsben és becsempészni a határon. Anyám itt nyúlt megint a repülősóhoz. Emlékeztetőül, mindez 

1985-ben volt. Ekkor Bécs még csak háromévente volt elérhető, kék útlevéllel és a maximum kivihető 

valutakeret 15e forint volt. Arra a kérdésre, hogy 'és egyáltalán honnan lesz nekem 60e forintom erre a 

vásárlásra', közöltem, hogy tudtommal van. Úgy hívják, hogy Ifjúsági Takarékbetét. Anyám a 

továbbiakban nem szarozott, fixen rögzítette orrához a repülősót. Nem hagytam nekik időt a 

töprengésre, elővezettem, hogy mekkora előnyöm lesz nekem a szakmában, ha már másodévesként 

saját számítógépem lesz, mellyel annyit foglalkozhatok, amennyit akarok; nem kell sorban állnom, 

gépidőért harcolnom. Mire végzek az egyetemen, akkora előnyöm lesz, hogy simán találhatok 

magamnak kurrens, jól fizetős állást. Olyat, amely mellett nem lesz probléma a lakáshoz jutás sem. 

Megkértem őket, tekintsék úgy, hogy én ezt a pénzt átforgatom szellemi tőkébe. (Cuki naív ember 

lehettem akkoriban. Évekkel később az első fizetésem 7500 forint lett. Lakás. Ja.) Lényeg a lényeg, 

meggyőztem őket, kivették a zsét. 

Már csak az akciót kellett megterveznem. Napokig vámrendeleteket bújtam. Kiderült, hogy az 

alapgéppel nincs semmi baj, be lehet hozni. A floppy viszont pár ezer forinttal, de átlépte a 

magánimport határát. Viszont lehetett méltányosságot kérni. Akkori eszemmel teljesen természetesnek 

tartottam, hogy ha valaki egyáltalán méltányos lehet, hát én tuti az leszek. Tehát ez kipipálva. A pénz 



kivitele sem lehet olyan komoly probléma, egyszerűen keríteni kellett még három embert, aki beáldozza 

a valutakeretét, cserébe a buliért. Írták azt is, hogy a teljes valutakeretet csak akkor lehet elkölteni, ha 

legalább két hetet kint töltünk. Ez már húzósabb volt, mert a többieknek beígértem, hogy minden 

költségüket én állom. Pénzem viszont pont annyi volt, hogy megvegyem a cuccot. Végül is... lehet 

menni stoppal, lehet héderezni pályaudvaron és két hétig nem nagy ügy májkrémet enni. De azért ezt 

nem mondtam meg egyből nekik. Vártam egy kicsit, hogy belelkesedjenek. 

 

A szervezést most hagyjuk. Baromi durva volt, mire mindenki rábólintott, mire mindenkinek meglett 

az útlevele. De meglett. 

 

Aztán a szüleim megszántak valami pénzmaggal (nem sokkal, de jól jött), az egyik srácnak meg volt 

egy kétszemélyes egyrétegű nyári sátra, gondoltuk, remekül elleszünk benne valami kempingben. 

Novemberben. Még szerencse, hogy a vonaton összefutottunk egy ismerőssel, aki túrázni ment az 

Alpokba. Amikor lecsillapodott a röhögőgörcse, hozzánk vágott néhány mentőfóliát, hogy legyen 

valami alattunk, ha már nyári sátorban alszunk. 

 

Kora délután érkeztünk meg vonattal Bécsbe. (Végülis közfelkiáltással odafelé nem stoppoltunk.) 

Rögtön kerestem egy kempingtájékoztató füzetet a Westbahnhof utazási irodájában. Itt esett le először 

az állam: akkor már csak egy, azaz egy darab kemping volt nyitva, az is csak azon a héten, amelyiken 

érkeztünk. Ráadásul kint volt a világ végén, a bécsi erdőben. 

 

Jellemző, hogy azért egyáltalán nem idegeskedtünk különösöbben. Meg voltunk részegülve a nyugat 

szagától. Korábban egyikünk sem járt még a vasfüggönyön túl. Vettem rögtön egy marék Mordillo 

képeslapot. Az egyik srác vett egy nagyobb kontingens csipogós kvarcórát, hogy nyerjen is valamit a 

bóton. Szóval jól elcsesztük az időt és bizony ránksötétedett, mire kiértünk az An der Au kempinghez. 

Naná, hogy zárva volt. Naná, hogy nem jöttünk zavarba, átmásztunk a bejárati ajtón, írtam egy cetlit, 

hogy ‘megjött Miki a hegyről’, rátűztem a reci kilincsére, majd felnyomtuk a sátrat. Hihetetlen 

szerencsénk volt, hogy a picit köpcös, szakállas gondnok egy jókedélyű, nyitott fazon volt. Másnap 

reggel elbeszélgettem vele, elmondtam, mi járatban vagyunk. Jól szidtuk is egy kicsit a rendszert (nem 

az övékét), aztán mondta, hogy semmi gond, a kedvünkért nyitva marad még egy hétig. A sátorhelyet 

is igen kedvezményesen számolta meg. 

 

Első nap becsődültünk a városba. Megtudtuk, hogy bagóért lehet venni háromnapos jegyet, mely 

minden közlekedési viszonylatra érvényes volt. Ilyet mindenki kapott. Megegyeztünk, hogy három nap 

múlva váratlanul el fogok felejteni németül. Alig csináltunk mást, csak fel-alá utazgattunk, nézegettünk 

a várost. Az egyik srác bement egy háztartási boltba és megrészegülve a választéktól, vagy tizenöt 

desodorból fújt az alkarjára mintát. Ennek később lett jelentősége, amikor este a piroslámpás negyed 

környékén csavarogtunk. A férfiemberek feltűnően aktívak voltak a srác körül. Én egy notesszel jártam 

a boltokat, hogy hol, mennyi a C64. Végül megtaláltam a legolcsóbb ajánlatot, a Mariahilferstrasse 

környékén, nem messze a Westbahnhof-tól. Volt nagy öröm, mert jóval olcsóbb volt a cucc, mint 

gondoltuk - így maradt némi pénzünk élni is. Ennek örömére végigjártuk a közérteket és mindenhol 

vásároltunk az akciós sörökből. Este buli lesz a kempingben - volt az arcunkra írva. 

 

A következő napon vettem meg a drágaságomat. Amikor megtudtam, hogy az árban még van valami 

felfoghatatlan mehrwertsteuer is, tényleg azt hittem, hogy a mennyországban vagyok. Hogy ha én ezt 

kiviszem az országból, akkor visszaadják a zsé negyedét? Lelkesen bólogattak, hogy persze, persze, 

küldjem vissza postán a határon lepecsételt blokkot, ők pedig küldik majd a pénzt. Istenem, mennyi 

kedves ember, gondoltam. A cuccot egyből leadtam a recepción, a hapi elzárta egy szekrénybe. Jöhetett 

az élvezet. Tulajdonképpen nem sok mindent csináltunk. Csavarogtunk össze-vissza. Hol megittunk 

egy sört, hol egy forró teát. Azért csak hideg volt. Olyannyira, hogy este ketten fellázadtak, hogy nem 

alszanak a sátorban. Becuccoltak a tusolóba és a padon aludtak. Megtehették, nem volt nagy forgalom. 



Mi speciel nem zuhanyoztunk, mert pénzbe került az érme - anélkül meg csak hideg víz jött. Elismerem, 

ez az én balfékségem volt - a gondnok ugyanis, amikor megtudta, hogy ezért nem megyünk fürdeni, 

adott egy marék érmét. Ingyen. 

 

Aztán ketten hazamentek. Így is volt eltervezve, mert még csak középiskolások voltak és véget ért az 

őszi szünet. A szüleik is csak ezzel a feltétellel engedték ki őket. Ennek ellenére úgy jött le, mintha mi 

zavartuk volna haza a fiúkat. Sértődés lett belőle, a kapcsolat a továbbiakban megszakadt. 

 

Ketten maradtunk kint, nekünk a floppy miatt meg kellett várni a két hetet. Bármennyire hihetetlen, de 

egy idő után kezdtük unni Bécs utcáit. Teljesen lehetetlen helyekre buszoztunk ki, mert a buszon 

legalább jó meleg volt. Kitapasztaltuk, hogy a Südbahnhof-on adják a legolcsóbb, de még iható teát; 

csak ezért tömegközlekedtünk naponta legalább egy órát. Végül kitaláltam, hogy induljunk el gyalog a 

határra. 60 kilométer, három nap alatt lesétáljuk. Pénzünk úgy sincs, Bécset már unjuk, a gyaloglással 

meg jól elmegy az idő. 

 

A gondnok tök rendes volt. A végén még ránk erőszakolt egy autós térképet is, hogy el ne tévedjünk. 

Swechat-ig kibumliztunk tömegközlekedéssel, utána pedig ráültünk az apostolok lovára. Elég pikáns 

volt, két fiatalember, farmer, hátizsák, hón alatt Commodore dobozok. Így gyalogoltunk át pl. egy 

swechati építkezésen, mert arra rövidebb volt. 

 

Mondhatni, jól éreztük magunkat. Ha gyalogoltunk, a hideget fel sem vettük. Időnként le-leültünk a 

pihenőknél, de túl sokáig nem volt szabad, mert fázni kezdtünk. Aztán egyszer csak megállt egy autó - 

pedig nem integettünk. Én voltam kettőnk közül a németes, én ültem előre. Mentünk pár kilométert, 

amikor a hapi elkezdett faggatózni a stoppos igazolványról.  

 

AKKORI KORMÁNYUNK EGYIK GYORSAN FELEDÉSBE MERÜLŐ AGYBAJA VOLT A STOPPOS IGAZOLVÁNY. HA 

VALAKI FELVETT ÉS ELVITT VALAMEDDIG, AKKOR EZT BEÍRTAD, A HAPI SZIGNÓZTA. AZTÁN EZ ALAPJÁN 

VÁLASZTOTTAK - VOLNA - STOPPOSKIRÁLYT, STOPPOSKIRÁLYNŐT, A LEGJÓTÉKONYABB AUTÓSOK MEG 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK VOLNA. 

 

 Nyilván nem volt ilyesmink. Én hirtelen elfelejtettem németül, a hapi meg válaszul kirakott 

mindkettőnket. De ekkor már jó két óra sétára voltunk Bruck-tól, nem volt igazán rossz kedvünk. Úgy 

voltunk, ha ez ilyen jól megy, akkor nincs értelme őrizgetni azt a pár shillinget, melyet vésztartalékként 

tettünk félre. Bementünk egy ABC-be, vettünk egy literes zacskós bort. (Nemröhög. Volt olyan.) 

Túlsétáltunk a városon, kerestünk egy szimpatikus ligetes részt, felnyomtuk a sátrat, összedobtunk egy 

kis tüzet és elkortyolgattuk a bort. Mint két alaszkai hobó. Határozottan kellemes este volt. Lefekvés 

előtt a barátom még figyelmeztetett rá, hogy a cipőmet tegyem kintre, mert nem hajlandó együtt aludni 

vele. Valahol érthető volt. 

 

Hajnalban arra ébredtem, hogy valaki irgalmatlanul veri a sátrat... meg az egész igen meg van rogyva. 

Néztem Imrét, de nem volt a sátorban. Miaf? Kidugtam a fejem... és elállt a szavam. Éjszaka jó fél méter 

hó esett le, szegény nyári sátrunkra. És még csak kimenni sem tudtam, mert a cipőm valahol a hó alatt 

volt. Ébredtem már jobban is. Végül összeszedelőzködtünk, de persze a szakadó hóban lőttek a további 

sétánknak. Visszamentünk Bruck-ba. Volt még durván hatvan forintunk (hazai vonatjegyre tettük 

félre), megpróbáltam schillingre váltani. Mondanom sem kell, száz forint alatt szóba sem állt velem a 

pénzváltó, de addig erősködtem, amíg undorral, de beváltotta az aprót.  

Ez pont arra volt elég, hogy vegyek a határig két jegyet. 

 

Az este így már Nickelsdorfban ért minket. Szerda este volt. Ahhoz, hogy a határon ne lőjenek főbe a 

teljes valutakeretünk elköltéséért, meg kellett várnunk a csütörtököt. A faluszéli vasútállomást nyolckor 

bezárták. Ott álltunk a nagy havas pusztában, egy büdös vas nélkül és valahogy ki kellett húznunk 



éjfélig. Imre bevackolta magát egy szélvédett buszmegállóba, én meg futottam időnként egy kört a 

házak körül. Elvoltunk. Aztán fényt láttam egy Sparkasse-nál - és mivel semmi vesztenivalóm nem volt, 

bementem. Mondtam a kisasszonynak, hogy hadd jöjjünk már be melegedni. Nem értette a dolgot, de 

készségesen elmagyaráztam neki. A szegény lélek elpirult, mikor felfogta, miről van szó. (Ő restellte 

magát. Az államunk helyett.) Mivel éppen zárt, így nem engedhetett be, de a kezembe nyomott egy 

kisebb vagyont (40 schilling), hogy üljünk be a kávéházba és várjuk ki ott az éjfélt. Isten áldja érte. 

Mondjuk, miután beültünk, feltűnt, hogy a kávé pont annyi, mint egy üveg sör - és ez annyira bántotta 

az arányérzékünket, hogy inkább egy sör mellett ücsörögtünk három órát. 

 

Éjfél után 10 perccel már a határállomáson voltunk. Megint megtapasztaltam, milyen újra itthon. 

Amikor mondtam, hogy van nálam egy C64 floppy, rögtön félreállítottak, majd behívtak egy 

alezredeshez. 

- Ezt minek hozta? - bökött rá. 

- Magamnak. Egyetemista vagyok, ez kell a tanulmányaimhoz. 

- Maga nem hozhatja ezt be. El fogjuk kobozni. 

- Kérhetek méltányosságot. 

- Ja - bólintott cinikusan - kérni kérhet. 

 

Ezzel vége volt. Kaptam egy papírt, hogy a floppyt vigyem majd be a veszprémi vámhivatalba. Én még 

kiverekedtem magamnak, hogy pecsételjenek le minden számlát. (Hja, a mehrwehrtsteuer.) 

 

Elcsoszogtunk Hegyeshalomig, felmásztunk a vonatra és egyből el is aludtunk. Hogy volt-e kalauz a 

járaton, a jó ég tudja, minket nem keltett fel senki. Jobb is, mert egy árva fillérünk nem volt. 

 

Így történt, hogy a csütörtök délutáni szerves laborba már beértünk, ismerőseink nagy 

megrökönyödésére. 

 

Később elvittem a floppyt a vámhivatalba, de mivel nem volt raktáruk, kaptam egy engedélyt, hogy a 

méltányosság elbírálásáig én raktározhassam. A végére megint szerencsém lett, mert kiderült, Gábor 

barátom apja valami katonai nagykutya, átszólt a vámhivatalba és egyből méltányossá váltam. 

 

A lepecsételt számlákat visszaküldtem az üzlet címére, de nem kaptam semmit. Gondolom az eladók 

röhögve elitták a pénzt. Később ment ki anyám egyik kollégája Bécsbe, elment az üzletbe, de letagadták 

azt is, hogy forgalmaznak C64-et. Annyiból volt kínos, hogy szüleim meg voltak róla győződve, hogy 

megkaptam ugyan a pénzt, csak megtartottam magamnak. 

 

Az is viszonylag hamar kiderült, hogy miért volt ennyire olcsó a gép. Egy hónapon belül elfüstölt benne 

valami. Anyámnak volt egy román ismerőse, aki éppen Egerben lófrált, ő megszakértette és rendbe is 

tette a gépet. 

 

Szóval így. Még kaptam egy kistévét is és teljessé vált az örömöm. 

 

Megérte-e? Szerintem igen. Viszonylag hamar eljutottam odáig, hogy átláttam a gépet, megértettem a 

gépi logikát és felváltva dolgoztam basic-ben és assembly-ben. Tekintve, hogy ez egy vegyipari 

egyetem, ahol nem igazán folyt számítástechnika oktatás, még a misztikus rendszer ágazaton sem, a 

saját C64 mindenképpen nagy lökés volt ahhoz, hogy első munkahelyemen meg tudjak kapaszkodni. 

 

De ez már egy másik történet. 



 

JUNE 10, 2006 AT 07:53    

 

Ma kukoricaprósza van soron. Ez egy olyan tejbegríz jellegű anyag, csak teljesen sötétbarna. 

Mivel utazunk Egerbe, át kellett lapátolnom valami jól zárható edénybe. 

Rögvest meg is kérdeztem Nejtől, hogy szerinte mibe szedhetném ezt ki. 

- Vödörbe? - kérdezett vissza kedvesen életem társa. 

 



 

JULY 4, 2006 AT 00:05    

 

Sajnos nem lakatlan sziget. Rosszabb. Most éppen a magyar egészségügy bürökratikus mocsara. 

 

Még Horvátországban kaptam sms-t az orvosomtól, hogy az ultrahangos vizsgálatra csak augusztus 

végén lenne időpont, de tudott szerezni helyet egy másik kórházban, július 3-ra.  

 

Oké, betelefonáltam a munkahelyemre, hogy egy kicsit késni fogok. 

 

9.45-kor lejelentkeztem a kórház recepcióján. Beletelt egy kis időbe, mire tisztáztuk, hogy ki vagyok és 

mit keresek ebben a kórházban egy másik kórház beutalójával. De sikerült. 

 

Viszont az éber fiatalember kiszúrta, hogy hiányzik a beutalóról egy körpecsét. 

- Sajnos ezt nem tudom elfogadni - nyújtotta vissza. 

- ? 

- Menjen el az orvosához és tetessen rá pecsétet. 

- Ne csinálja már, ez egy sürgős vizsgálat és 10.00-re vagyok kiírva - méltatlankodtam. 

 

Erre elgondolkodott, majd beírt valamit a számítógépbe. 

- Üljön le, majd szólítják. 

 

És tényleg. 10.15-kor szólítottak, a vizsgálat is megvolt hamar. 

- Üljön le kint, nemsokára megkapja a leletet - küldtek ki. 

 

Leültem, vártam. Befejeztem egy könyvet. Unalomig játszottam egy passziánszt a mobilomon. Lassan 

eltelt egy óra, már minden utánam jövő megkapta a papírját. Aztán végre sikerült elkapnom az 

asszisztenst. 

- Tessék mondani, mikor kapom meg a leletemet? 

- ? 

- Tudja, éhgyomorra kellett jönnöm és egy kicsit már éhes vagyok, de nem merek elmenni az ajtó elől - 

magyarázkodtam. 

- Nem maga az, akinek problémája volt a beutalójával? 

- Ha arra gondol, hogy hiányzott egy körpecsét, akkor igen. 

- Ja, hát maga addig nem fog leletet kapni, amíg be nem szerzi a pecsétet. 

- !?!&@!!! - villant meg a szememben. 

- De hát mondtuk! - háborodott fel. 

- Nem mondtak semmit - jegyeztem meg. 

- Akkor elnézést. 

Gyors telefon a munkahelyre. Beláthatatlan ideig nem megyek dolgozni. Ma már biztosan nem. 

Elvesztem. 

 

Telefon a doktornőnek: Tetszik ma dolgozni? Kéznél van a körpecsét? Remek. 

Átbumliztam a városon, várakoztam egy kicsit, majd megkaptam végre a kritikus pecsétet. 

Visszabumliztam a városon, sorbanálltam egy kicsit és megkaptam végre azt a szájbavágott leletet. 

 

Holnap újból egy hangulatos vérvétel. Igazából ma kellett volna, de nem mertem két ilyen bonyolult 

dolgot berakni egy napra. 



És milyen jól tettem. 

 

JULY 4, 2006 AT 19:53    

 

A sorozat folytatódik. Pedig annyi bőrt nyúztam már le erről a kórházi bürökráciáról, de még mindig 

van rajta épp elég. 

 

Ma, mint írtam, egyszerű vérvétel volt műsoron. Bementem és a jól megtanult rutinnal beálltam 

etikettért a sorba. A hölgy átnézte a beutalómat, majd közölte, hogy sajnos tegnap óta más a beutaló 

formátuma, így legyek kedves, kérjek újat az orvostól. 

Rezignáltan felhívtam a dokit, aki éppen nagyon nem ért rá, mert rendelt. De azért áthívott a másik 

épületbe, hogy majd intézkedik. Itt elég sokat kellett várnom, anélkül, hogy bármi jele lett volna annak, 

hogy nekem itt dolgom van. Illetve, dehogy is nem volt jele, felhívott a főnököm, hogy hol a búbánatos 

cudarvilágba vagyok már. Azt mondtam neki, hogy még én sem tudom. 

 

De pörögtek az események, ahogy lenyomtam a telefont, kijött a váróból egy férfi, hogy ő a Bud Spencer 

klub elnöke és szeretné, ha a mobilom csengőhangját (lalala lalla) most rögtön átinfráznám neki. Kicsit 

megzavart a válaszolásban, hogy pont akkor láttam egy doktornőhöz hasonló alakot végigsietni a 

folyosón, de győzött a szimpatikus őrültek iránti vonzalmam, így kértem egy emailcímet az 

úriembertől. (Az infrát még sosem üzemeltem be a ketyerén.) 

 

Innen már csak idő kérdése (sok) volt, mire megjelent a doktornő. Nem hibáztatom, rengeteg beteg 

várakozott csőledugásra, nyilván ez fontosabb volt mindenkinek. Kaptam egy új beutalót. Aztán eszébe 

jutott még valami az orvosnak: 

- Eddig még nem csináltunk vércsoport meghatározást, ugye? 

- Tudtommal nem. 

- Kellene. 

- Legyen. 

- Csakhogy nem tudom, milyen igénylőlapot kellene benyújtanom. 

- Izé. Kezdem nem érteni. 

- Ráírok egy belső telefonszámot a beutalóra. Az előjegyzőt kérdezze már meg, hogy milyen lap kell 

hozzá, aztán szóljanak vissza. 

- Az etikett igénylés után? 

- Az a rendszer tegnap volt. Most már másik van. Ott áll az a sok ember, oda kell Önnek is beállni. 

- Értem. 

 

Pedig dehogy. Sorbanállás közben esett le, hogy most akkor mi van? A beutalómra megkapom a 

kémcsöveket... de ezek még nem jogosítanak fel vércsoport meghatározásra. Ha meglesz az űrlap 

száma, akkor álljak újra sorba? 

 

Aztán odaértem az asztalhoz. 

- Csókolom, a doktornő ráírt egy telefonszámot. Azt kérte, hogy legyen kedves ezen a számon odaszólni 

neki, hogy milyen űrlapon lehet vércsoport meghatározást igényelni - udvariaskodtam. 

- De akkor maga újból sorba fog állni? - látta át egyből az ügyintéző a rekurziót. 

- Nem tudom - vontam meg a vállam - tessék felhívni a doktornőt. 

- De ennek semmi értelme - dörmögött a nő - meg egyébként is, ez nem változott semmit, a vércsoport 

meghatározáshoz ugyanaz az egyszerű nyomtatvány való. 

 

Ekkor már nem szóltam semmit, csak meredten fixíroztam a telefonkészüléket. 

Végül a nő is fogta a jeleket, felhívta a számot - de nem vette fel senki. 



Hirtelen hárman lettünk az asztalnál; megjelent a tanácstalanság is. 

- Műteni fogják? - kérdezte végül a hölgy. 

- Izé. Nem tudom - válaszoltam. De tényleg. Egy kórházban az ilyesmiket sohasem lehet tudni. 

- Mert akkor lenne ez fontos. 

- Természetesen. 

- Viszont ha műtik, akkor úgyis meghatározzák előtte a vércsoport. 

- Nyilván. 

- Akkor javaslom, csinálják meg a többi vizsgálatot, erre meg majd később térjünk vissza. 

- Rendben. 

Pedig dehogy. De már nagyon mehetnékem volt. 

 

Ekkor még segített a rutin, a bejáratnál ülő jegesbácsitól szó nélkül kértem egy sorszámot - és a többi 

már ment olajozottan. Megpróbáltam mobilon is elérni a doktornőt, de nem sikerült. Mint később 

kiderült, ekkor még több méternyi csövet kellett leküldenie különböző torkokba. 

 

Most itt állunk. De eltekintve az idióta adminisztrációtól, valami azért már kezd körvonalazódni. 

 

És még az is lehet, hogy itthon van valami igazolásom arról, hogy mi a vércsoportom. 

 

JULY 6, 2006 AT 19:23    

 

Holnapra négy beutalót kaptam, egész komoly vizsgálatokra (röntgen, EKG, vércsoport, 

gyomortükrözés). Az eddigiek fényében gigászi küzdelemre számítok - de muszáj lesz mindegyik 

vizsgálatot még pénteken lenyomnom. 

 

Aztán az eddigiekhez képest szolíd volt. Először a csőledugáson estem keresztül, majd jött a szokásos 

adminisztrációs dzsungel: a vérvételről visszaküldtek, hogy nem találják a beutalómat a 

számítógépben. Az orvos viszont rendelt, így elég sokat kellett várnom rá, hogy korrigálni tudjon. 

Aztán később, amikor már bejutottam magára a vérvételre, az asszisztensek ott kuncogtak, hogy miért 

van nekem egy napra két beutaló rögzítve a rendszerben. 

 

JULY 11, 2006 AT 00:34    

 

Anélkül, hogy most túlzottan belemennék a részletekbe, legyen elég annyi, hogy nemsokára kés alá 

fekszek. (Nyugi, hamarosan aprólékosan megírok mindent, ha lesz egy kis időm.) 

 

Ma mentem volna be a kórházba időpontot egyeztetni valamelyik sebésszel. Ha a volna ott nem lett 

volna. 

 

Pedig egészen a portáig remekül ment a dolog. 

 

Fél háromkor indultam el a munkahelyről, mert egyrészt dolgozni is kell, másrészt meg feltételeztem, 

hogy négyig dolgoznak. (Az orvosom is addig szokott.) Annyit tudtam, hogy be kell mennem a 

beutalómmal a sebészetre, az adminisztráción közölni, hogy az orvosom műtétre utalt be és fel kell 

sorolnom négy nevet, hogy mely orvosok jöhetnek szóba. 

 

Sajnálatos módon csak a portásig jutottam. 

- Kit tetszik keresni? - érdeklődött. 

- Az adminisztrációt. 



- Micsoda? 

- Van nálam egy beutaló. Időpontot szeretnék kérni. 

- Akkor sebészeti ambulancia? 

- Nem valószínű. Nincs semmilyen sérülésem. 

- Akkor csak vizsgálat? 

- Az se valószínű. Pusztán adminisztráció. 

- Na várjon. 

 

Azzal tárcsázott, majd beleszólt: - Halló, Ambulancia? 

Majd pár másodperc után ideadta a kagylót: - Most beszéljen! 

- Halló? - szóltam bele. 

- Halló, mit szeretne? - kérdezett vissza egy női hang. 

- Azt sajnos nem tudom. 

- Most szórakozik velem? 

- Nem, attól tartok, nem. Tartsa egy kicsit a vonalat - azzal határozottan visszaadtam a portásnak a 

kagylót. 

- Értse már meg, hogy nekem semmi dolgom az ambulanciával. 

- Elnézést, Ágika, az úr nem Önöket kereste - szólt bele a kagylóba, majd letette. 

- Most akkor mit is akar tulajdonképpen? - nézett rám vádlón. 

- Van egy beutalóm egy helyi orvostól. Meg fognak műteni. Időpontot szeretnék egyeztetni egy 

sebésszel. 

- Esetleg van konkrét neve is? 

- Igen, négy. 

Elővettem a palmtopot, felolvastam a négy nevet. 

- XY. 

- Szabadságon. 

- VZ. 

- Szabadságon. 

- ZSM. 

- Szabadságon. 

- KJ. 

- Na, ő dolgozik egyedül. Most fogják műteni? 

- Nem, előreláthatólag augusztus második felében. 

- Ja, akkor nem tudom ki lesz szabadságon. 

- Gondoltam. Pont ezért akarok bejutni az adminisztrációra. 

- Ja, arra az adminisztrációra? - csapott a fejére - Azok csak háromig dolgoztak. 

 

Három óra húsz volt. 

- És akkor most mit csináljak? - tettem fel a költői kérdést magamnak. 

- Látja, ezért adtam magának az ambulanciát - atyáskodott. 

- Miért, tudtam volna időpontot egyeztetni velük? 

- Azt nem. De már csak ők rendeltek egyedül az épületben. 

- Hát, köszönöm. Viszontlátásra. 

 

JULY 11, 2006 AT 22:06    

 

Elkerülendő a kínos perceket, úgy döntöttem, hogy fontosabb igazolványaim lejártát felviszem az 

Outlookba, 1 hónapos figyelmeztetéssel. 

 

Most írtam be a jogosítványom adatait. Lejárati idő: 2012.03.30. 



 

Nem biztos, hogy ezen a gépen fog csörögni. Nem biztos, hogy lesz akkor még Outlook. Nem biztos, 

hogy lesz akkor még Microsoft. És nem biztos, hogy lesz akkor még élet a Földön. De valahol egy 

palmtop, vagy egy hasonló apró bizbasz csipogni fog. 

 

JULY 13, 2006 AT 21:01    

 

Jó idő van, lassan, óvatosan megint kerékpárral járok dolgozni. 

A négysávos útnál lévő lámpa fogott meg reggel. A bicikliút keresztezi a főutat, szépen fel is van festve 

- ennek ellenére az első autós simán ráállt a kerékpárútra. 

 

Nekiálltam stírölni a hapit - és egyszer csak visszanézett. Szelíden megingattam a fejem, jelezve, hogy 

ejnye-bejnye. Erre leesett neki is, hogy mi van és visszatolatott vagy fél métert, egészen a mögötte lévő 

autóig. Majd rögtön kinézett. Fülig érő vigyorral bólogattam vissza, hogy igen, erről van szó, köszönöm. 

 

Megró, javít, megjutalmaz. 

 

Így is lehet. 

 

JULY 14, 2006 AT 20:21    

 

Olyan jó lett volna valami haladásról beszámolni... de még mindig csak bonyolódik a történet. 

 

Tanulva a keddi esetből, ma korábban mentem. Besiettem, barátságosan intettem a portásnak és 

mentem tovább az adminisztráció felé. 

- Álljon meg, hova megy! - kiabált utánam a hapi. 

- Az adminisztrációra - szóltam vissza. 

- Oda ugyan már hiába megy. 

- Micsoda? 

- Pénteken fél háromkor zárnak. 

- Hogy az a mocskos leborult kurvaélet... - csúszott ki a számon, majd köszönés nélkül kiviharzottam 

az épületből. Még hallottam, hogy az előtérben várakozó foghíjas cigányasszony nekiállt gurgulázva 

röhögni. 

 

Odakint megnéztem a mobilomat: pontban fél három volt. Tehát az előbb még nyitva kellett volna 

lenniük. Gyerünk vissza. 

- Elnézést uram, de pont most van fél három. Még nyitva kellene lenniük - fordultam a portáshoz. 

- Ki van zárva. Pontban fél háromkor kikapcsolják a számítógépet, utána már fizikailag sem lehet 

dolgozniuk. Ezt akartam elmondani magának, amikor kirohant. 

- Elnézést, kicsit ideges lettem. 

- Egyébként milyen vizsgálat lenne? 

 

Na, kezdődik megint. Elővettem a beutalót. 

- Nem vizsgálat, nem kezelés. Műtét lesz, orvossal akarok időpontot egyeztetni. 

- Van konkrét orvos? 

- Persze, itt van négy név. 

(Figyeled, milyen gyorsan értünk el a kritikus pontig.) 

- Nézzük csak... - vett elő egy szabadságos táblázatot(!). Nodehát... a múltkori portás miért nem tudott 

idáig eljutni?? 



 

Innentől felpörögtek az események. Hamar kiderült, hogy a négy orvos közül három szabadságon van, 

velük csak augusztusban tudok beszélgetni. Az az egy, aki jelenleg műt, viszont pont augusztusban lesz 

szabadságon, tehát vele meg nincs értelme most beszélnem. Az adminisztráció meg az orvosok nélkül 

nem egyeztet semmit. 

 

Kész. Vége. 

 

Szerettem volna, ha augusztus második hetében túl lettem volna a műtéten... de a jelek szerint akkor 

még csak arra lesz lehetőségem, hogy elkezdjek beszélgetni az orvossal. 

 

JULY 22, 2006 AT 21:18    

 

Az apa-fiú közös élmény meglehetősen szokatlan formáját választottuk ezen a perzselő napon: kivettem 

Barnát a gyerekvasúttól és lezúztunk Révfülöpre, átúszni a Balatont. 

 

Megmondom őszintén, hajnali négykor, amikor csörgött a vekker, ez az egész valahogy nem tűnt olyan 

jó ötletnek. Gyors és sportos reggelit dobtunk be: pezsgőtabletta (koffein, taurin, l-karnitin, 

magnézium), banán, tejberizs zabpehellyel. Csomagoltam az útra energiaszelet jellegű műzlicsokikat és 

izotóniás porból készült italokat. Szóval kurvára rákészültem. Még vazelines popsikenőcsöt is 

szereztem, mert bár a hideg víz nem fenyegetett, de tartottam egy cseppet a kidörzsöléstől. 

 

Család természetesen átaludta az utat. (Nej jött még, úgy terveztük, ő viszi át a kocsit Boglárra.) 

Sajnálhatják, lemaradtak arról, hogy milyen izmos forgalom is tud lenni szombat hajnali öt óra tájt az 

M7-en: a külső sáv folytonos volt, a belsőben pedig elég sokszor voltak gusztustalan, 120-130-cal 

vánszorgó dugók. De nagyon jó időben érkeztünk, fél nyolckor tettük le a kocsit egy ritka kellemetlen, 

bazi nagy kövekkel tarkított mezőn. A szervezők irányítottak és csak négyszáz forintot kértek a 

parkolásért. Alkalmi vétel volt. Voltam annyira előrelátó, hogy az internetről nyomtattam nevezési 

lapot, így az adminisztráció egy kicsivel fájdalommentesebb volt. Az orvosi vizsgálat mindkettőnket 

meglepett, 140/70 körüli értékek jöttek ki - pedig ezzel soha az életben nem volt bajom. Izgulni sem 

izgultunk. 

 

No, mindegy, Nej bekent mindenkit napolajjal, vártunk egy negyedórát, hogy megkössön a réteg. A 

várakozás pont kapóra jött, hirtelen mindkettőnknek sürgős kék helyiség látogathatnékja támadt. Le is 

maradtunk a rajtról... de azért nem dőltünk a kardunkba. 

Sorbanállás, iszonyú mentolos szag, zuhany, végül mehettünk csobbanni. 

 

A rajt nem sikerült olyan acélosra, mint vártam. A víz... mintha kemény lett volna. Kellemetlenül 

hullámzott, lökdösött vissza, a túlpartot egyszerűen nem is láttam, miközben mellettem mindenki 

megtáltosodott és vízpermetet húzva maga után, kilőtt. Én nem tartom magam rossz úszónak, 

rendszeresen szoktam két kilométereket nyomni uszodában, a gyors sávban... és nem ritka, hogy 

mellben gyorsúszókat is megelőzök. Ehhez képest megdöbbentő volt, hogy öregasszonyok biedermeier 

úszósapkában, kényelmes kávéházi traccsparti közben húztak el mellettem. 

És ez csak a kezdet volt. Barnát szerencsére elengedtem, így nem volt tanúja a szerencsétlenkedéseimek. 

Kezdődött a szemüveggel. Pillanatok alatt bepárásodott. Semmi gond, ilyen volt Horvátországban is, 

megálltam és levettem, hogy kiöblítsem. Abban a pillanatban, hogy nekiálltam taposni a vizet, egyből 

begörcsölt a bal lábfejem. Csuklómra csavartam a szemüveget, úsztam egy kicsit, hogy kiálljon a görcs, 

aztán újabb szemüvegfelvétel. Újabb görcs. Jól elvoltunk. Egyszer valahogy felszenvedtem és a táv felét 

úgy nyomtam le, hogy nem láttam semmit. Érdekes volt, mert a nagy szürke-zöld pacniban, amelyben 

úsztam, csak magam maradtam a fékezhetetlen gondolataimmal. Például elképzeltem, ahogy Barna és 



az én őrangyalom egymást átölelve rágják a körmeiket odafent. Aztán továbbgondoltam és elképzeltem, 

hogy több ezer őrangyal szurkol egy focistadion méretű lelátón, mindenki a saját emberének. 

Ilyesmikkel telt az idő. 

 

Végül nekiálltam gondolkodni és rájöttem, hogy vannak itt hajók is. Kiúsztam egyhez és sikerült 

beállítanom a szemüveget. Felvettem és ekkor már végre láttam. Megláttam, hogy nagyjából félúton 

vagyok, még élek... tehát lehet fokozni a tempót. Ráálltam egy gyorsabb iramra. Őrült nagy 

sikerélményeim ettől sem lettek, de legalább a tereferélő vénasszonyokat utolértem. Viszont 

folyamatosan görcsölt a bal lábam és a gyomrom is bekeményített: egyfolytában jött vissza minden, 

amit aznap ettem, marta a nyelőcsövemet, nem győztem diszkréten böfizgetni. Nagyon fájt. Meg is 

fogadtam, hogy lófaszt fogok máskor vegyianyagokat magamhoz venni úszás előtt. A görcsölés ellen 

nem segítettek semmit, a gyomorsavamat meg felspilázták a plafonig. 

 

De minden jó véget ér egyszer, hirtelen azt vettem észre, hogy előttem pár méterre már emberek 

sétálnak. A partot nem igazán láttam, mert a szemüveg már megint csupa pára volt. Körülbelül 

nullaegésznégytized másodpercig gondolkodtam, hogy az időeredmény miatt inkább a kisvízben is 

úszok - aztán nagyon gyorsan elhessegettem az ötletet. 

 

Nos, mint mondjak... igen furcsa érzés volt kétlábra állni. Mintha az ember újra tanulná a járást. 

(Fiatalabb koromban úsztam már ennél nagyobb távolságot Mártély és a Tisza környékén - 8 km - de az 

egész napos program volt, időnkénti partraszállással.) 

 

Az akklimatizálódás teljesen furcsa volt. A járást újra kellett tanulni, ez oké. Az egyensúlyozás sem volt 

annyira magától értetődő. Ez is oké. De hogy a beszédközpont is ennyire béna legyen... az meglepett. 

Úgy jártam, mint Tarzan azon a bizonyos karikatúrán: percekig csiszoltam egy poént, hogy amikor majd 

a pólót kérem, akkor valami olyat fogok mondani, hogy azt a pólót kérem, amelyikre már nem is fértek 

fel az X betűk. Ehelyett valami iszonyú hebegést vágtam le, meg sem kísérlem írásban visszaadni. Kész 

csoda, hogy a hapsi egyáltalán megértette, mit akarok. 

 

Összefutottam Barnával is, végül csak 18 percet vert rám. Az elején felmérte, hogy úgysem bírja 

gyorsban végignyomni, ezért mellben küzdött. Nekem 3 óra öt perc lett az időm. Egy kicsit 

elszontyolodtam - de csak egy kicsit. Uszodában 59 perc számított erős normálisnak kétezer méteren - 

ez alapján itt a 2 óra 40 perc körül saccoltam azt az időt, amelytől hátraszaltót ugrottam volna. A 3 óra 

még belefért volna. A 3 óra öt egy kicsit csalódás, még ha azzal is vígasztalom magam, hogy öt percnél 

jóval többet elkínlódtam a szemüveggel. 

 

De a legrosszabb a kijövetelben a gyomrom volt. Gyógyszer semmi nem volt nálam és hiába ettem 

műzlicsokikat, nem lett jobb. Már attól aggódtam, hogy megint rohamom lesz. Hazafelé nem is 

mentünk be sehová ebédelni, téptünk haza. (Ember, mi dugók voltak lefelé... hát ki az a szánalmas ökör, 

aki ilyenkor napközben megy a Balatonra?) Otthon begyógyszereztem magam és ledőltem aludni. Pár 

órával később, mint Vénusz a habokból, az ágyunkból is egy másik ember kelt ki. A gyógyszer felszívta 

a savat, József pedig megkívánta a sört. Előtte még visszavittem Barnát a táborba, majd ettem egy tál 

héjában sült krumplit és jöhetett is a nedű. 

 

De azért valami jelzi, hogy volt egy kis megrogyás a mai nap során: órák óta viking balladákat hallgatok 

- márpedig ilyesmiket csak kataton állapotban szoktam. 

 



JULY 27, 2006 AT 17:59    

 

Megint egy olyan szituáció, melyekért különösen szeretjük Pratchett bácsit. 

Amikor az Evolúció Istenének felveti egy kósza varázsló, hogy esetleg lehetséges, hogy létezik egy 

másik Evolúció Istene is, és csak az erősebb fog túlélni... az a váratlanul félbeszakadt mondat az 

istentől... :) 

 



 

AUGUST 11, 2006 AT 11:18    

 

Elég régóta fórumozok, de még mindig nem tudok napirendre jutni afelett, ha olyan nicket látok, mely 

egyébként egy cég vagy egy termék neve. Emberek, ennyire nincs öntudatotok? 

Észre kellene venni, hogy te vagy te. Önálló egyéniség vagy. A munkahelyeddel egyenrangú félként 

kötsz szerződést, a különböző cégek termékeit pedig használod. Felettük állsz. Elhiszem, hogy nagyon 

tud neked tetszeni egy eszköz, elhiszem, hogy szereted a munkahelyedet - de nem azonosulhatsz velük. 

Még egyszer leírom: te te vagy. Összetettebb mindegyik ember által létrehozott dolognál. Ezek lehetnek 

részesei a gondolkodásodnak - de nem érhetik el azt a szintet, hogy te bármelyiknek a nevével 

azonosítsd magad. 

 

AUGUST 16, 2006 AT 21:56    

 

Egy kicsit elmaradtam ezzel a szállal, pedig - bármennyire is furcsa - az élet még mindig nem fogyott ki 

az alattomos fricskákból. 

 

Először a ‘jó’ hír: sikerült végre bejutnom az orvoshoz. Nagyjából így történt: 

 

Berongyoltam az ajtón és odabiccentettem a portásnak. Mint méltó ellenfél a méltó ellenfélnek. Mint 

akik már kitapasztalták egymás erejét és tartózkodnak az újabb összecsapásoktól. 

Gondoltam én. 

- Hová megy? - kezdett bele makacsul. 

- Ide, az adminisztrációra - mutattam a fél méterre mögötte ülő hölgyre. 

- Milyen ügyben? 

- Metélés lesz. 

- Ambulancia? 

- Nem, beutaló. 

- Mutassa. 

 

Itt ugyan elbeszélgethettünk volna arról, hogy mi köze a portásnak egy orvosi beutalóhoz, de akkor 

bezárt volna a hölgyike, mert központilag leállítják ugye a számítógépet. 

- Tessék. 

 

Átolvasta, megfordította, hátha ott is van valami, majd visszaadta. 

- Ezzel tényleg az adminisztrációra kell mennie. 

Mintha egy kicsi sajnálkozást is kivettem volna a hangjából. 

A többi már gyorsan ment. Egyedüli zavart az okozott, hogy nem mondtam meg, melyik orvoshoz 

akarok menni, hanem átadtam a hölgynek egy listát, miszerint ezek közül bármelyik jó. 

- De mégis melyik? - akadékoskodott. 

- Lássuk csak... - gondolkodtam el - ki dolgozik a héten? 

 

Ezzel a computer le is vett két nevet. 

A közönség segítségét már nem vártam meg, ráböktem az egyikre. 

- Őt szeretném! 

 



És igen, végre felmehettem az ambulanciára. Több hétbe tellett, de kitartásomnak köszönhetően 

átverekedtem magam a szélfogón. 

Az orvos ránézett a papírokra, majd közölte, hogy sima eset, műtét. 

- Mikor ér rá? - kérdezte. 

- Amikor Ön - leheltem, nem is tudva, mekkora alapigazság csúszott ki a számon. 

Így alakult, hogy holnapután befekszem a kórházba és hétfőn indul a szeletelés. Csakhogy előtte még 

áldozni kellett az Egészségügyi Adminisztráció Istenének. 

- Ezeket a vizsgálatokat még el kell végeztetnie. Friss adatokra van szükségünk - nyomott a kezembe 

egy beutalót - Menjen el a legközelebbi SzTK-ba és csináltassa meg addig. 

 

Hát, jó. Ugyan tegnap akartam, de hétfő este olyan erős rohamom volt, hogy tényleg azt hittem, nem 

élem meg a reggelt. Kedden nem is nagyon tudtam kimászni az ágyból. 

Ma viszont üdén-frissen pattantam ki, már hatkor. Muszáj volt, ugyanis a kispesti SzTK laborja, az 

csuda egy hely. 

 

Maga az intézet reggel hétkor nyit. Addigra már elég szép sor gyűlik össze. Nyitáskor a tömeg 

beözönlik, megcélozva a betegirányítót. Itt jön az egyik csapda, a laborvizsgálathoz ugyanis nem a 

betegirányító veszi fel az embert, hanem attól nem messze egy fabódéban üldögélő mamus. Így mire 

odakeveredtem, már csak elég magas sorszám jutott. 

 

Ez volt az első fokozat: az előtér. Innen továbbmenni még nem lehet, a lépcsőház kordonnal van ugyanis 

lezárva. Ki is van írva, a lépcsőház negyed nyolckor nyit. Miért? A rossebb tudja. Nyilván azért, hogy 

fokozza az emberben az adrenalintermelést. Szükség is lesz rá a későbbiekben. 

Negyed nyolckor jött egy biztonsági őr külsejű bácsika, leakasztotta a kordont. A tömeg el is indult 

felfelé, némiképp összezavarodva: sokan nem tudták, hogy a sorszám már a lépcsőházban is érvényes 

vagy itt még szabad tolakodni? 

 

Aztán fent jött az újabb akadály. Két bezárt ablak a folyosó végén. Itt lehet vizsgálatra jelentkezni. Fél 

nyolctól - ugyanis akkor nyitnak. A tömeg nekiütközött a falnak majd az emberek tanácstalanul 

próbálták utánozni a Brown-mozgást. Senki nem tudta, hogy ez már az a sor, ahová a sorszám szólt 

vagy itt még az érkezés számít? 

 

Ebből aztán igen izgalmas szituációk sültek ki, különösen fél nyolc táján. Egy csomóan ugyanis leültek. 

Nem mindenki bírja az álldogálást, és ekkor már több, mint félórája ugye állni kellett.  

Aztán jöttek a különböző technikák: 

 

Öreg, sunyi tekintetű motyogós bácsika. Megjelent és a sor elejére ment. 

- Hanyas a sorszáma? - kérdezte az ott állótól. 

Jött valami válasz. A bácsika folytatta a másodiknál. Végül elért hozzám. (Én úgy a tizedik helyen 

álltam.) 

- Tizenhét - mondtam neki. 

- Akkor maga előtt állok - szögezte le vigyorogva és befúrta magát. 

Nem bántottam, hiszen egyfelől én is bizonytalan voltam, másfelől meg öreg bácsikákat nem bántunk. 

Egy ideig toporgott, aztán megveregette az előtte álló vállát: 

- Hanyas a sorszáma? 

- Még mindig ugyanannyi - jött a mogorva válasz egy idős hölgytől. 

- Akkor maga előtt állok - motyogta a hapi. És eléfurakodott. 

 

Túl sok idő nem volt a helyzet elemzésére, feltűnt egy harcias hatvan körüli nő. Ő is elkezdte faggatni 

a sort. Láttam, hogy 13-as a sorszáma. 

- Fiatalember, maga hanyas? - támadt be, sorszámát jól láthatóan mutatva. 



- Tizenhetes. 

- Akkor nekem itt a helyem. 

És elémállt. Az, hogy a sor egyáltalán nem sorszám alapján állt, az, hogy egy csomó alacsony sorszámú 

ember oldalt üldögélt, az nem zavarta. A lényeg, hogy talált valakit, akinél alacsonyabb a sorszáma - 

tehát jogosnak érezte, hogy beálljon elébe. 

Ugyan öreg nénikéket sem bántunk, de az ilyen harcias fajtától azért ki tud nyílni a bicska a zsebemben. 

Mindenesetre vágtam egy utálkozó pofát - nem mintha túlságosan meghatotta volna. 

- Mit mindott, tizenhetes? - fordult hátra pár perc múlva. 

- Igen. 

- Az nem lehet. Megkerestem az összes sorszámot. A tizenhetes számmal az a hölgy ül ott - mutatott rá 

egy jó öt méterre ülő nőre. 

Megnéztem, tényleg. Elővettem a saját sorszámomat (ahogy megkaptam, bedobtam a táskám 

oldalzsebébe), nagy ló számokkal állt rajta, hogy 18. 

- Nohát, tényleg - helyeseltem - Mekkora tragédia. 

 

Büszkén fordult vissza. Most lebuktatott egy csalót. 

 

Végül kinyílt az ablak, megindult a sor. Rohadt lassan. Valamivel nyolc után kerültem sorra. Beadtam 

a beutalót meg a TAJ kártyát. 

Látszott, hogy baj van, a nő egyből szólt a kollégáinak, hogy jöjjenek oda. 

- Ez nem jó beutaló - fordult végül hozzám. 

- Miért? Ott van rajta, mit kell elvégezni, ott van rajta az orvos aláírása és a pecsét. 

- De ez akkor sem jó. Nekünk nem ilyen forma kell és egyébként is két példányban. 

 

Ez annyira reménytelen volt, hogy nem is forszíroztam tovább. 

 

Arrébb oldalogtam, leültem átgondolni a helyzetet. Az értelmes gondolatok helyett először agyam 

furcsaságfigyelője riasztott. Észrevettem ugyanis, hogy senkitől nem vették el a sorszámot 

bejelentkezéskor. Egyáltalán meg se nézték. Tehát kizárásos alapon csak a vizsgálathoz kellhetett. 

Csakhogy pont a vizsgáló ajtaja elé ültem le, azon viszont ott figyelt kirajzszögezve egy cetli, miszerint 

a behívás nem érkezési sorrend hanem vizsgálat típusa szerint történik. Nagyjából ugyanekkor vettem 

észre egy kb. 40*40 centis tökfekete, üzemenkívüli kijelzőt az ablakok felett. Két szám méretű kijelző 

volt, feléírva, hogy ‘hívott sorszám’. 

- Aha - rögzítettem. Sikerült elcsípnem egy behalt kórházinformatikai beruházást. Valaki kitalálta, 

megcsinálta - a kifizetésben már nem vagyok biztos, vannak tapasztalataim - a kórház pedig nem 

használja. Szemmel láthatóan nem illeszkedik a folyamatba. De a sorszámosztást meghagyták - úgy, 

hogy a kiosztott sorszámokat az égegyadta világon semmire sem használják. Maximum arra, hogy a 

várakozó tömeg addig is elfoglalja magát valamivel. 

 

A másik észrevétel merőben földhözragadt volt. Ekkor már elmúlt negyed kilenc, azaz több, mint két 

órája voltam ébren. Na most nekem reggel az első dolgom ébredés után az, hogy kimegyek a klotyira 

pisilni. A vizsgálat miatt ez ma reggel elmaradt - és ekkor már kezdtem egészen hülyén érezni magamat. 

 

A folyosóról felhívtam azt a belgyógyászt, aki beutalt a sebészetre. 

- Ahhoz, hogy befeküdjek a héten, el kellene végezni néhány vizsgálatot. El lettem küldve az SzTK-ba, 

de onnan éppen most rúgtak ki páros lábbal. Tudna segíteni? 

- Persze, jöjjön be. 

 

Remek. Még gyorsan beléptem a vécére masnit kötni a farkamra és már mentem is. Hiszen ott már 

ismerem a járást, a jegespoharas öregurat is sikerült már kiismernem, meglesz ez gyorsan. 

 



Mondjuk volt bennem egy kis kellemetlen érzés, amikor az orvos kézzel(!) töltött ki egy vizsgálati lapot. 

- Engem itt már egyszer majdnem megvertek, mert nem számítógépes beutalót vittem - próbáltam 

óvatosan figyelmeztetni. 

- Jó lesz ez - legyintett. 

 

És tényleg elfogadták. Mi ez a lazaság újabban?? 

 

Végül bejutottam a vérvételre, tíz óra felé. 

- Magának lesz vizeletvizsgálata is? - kérdezte az asszisztens. 

- Öhöm - válaszoltam szerényen, keresztbefont lábakkal. 

- Itt a pohár. 

- Nagyobb nincsen? 

- Tessék? 

- Semmi. 

Kész, ennyi. Öt perc sem volt az egész. Nem is tudom, miért került három órába. Illetve, dehogyisnem. 

Tudnom kellett volna, hogy az a beutaló, amelyet a sebész kiállított, tényleg nem az SzTK-ba szólt. Azt 

annak az orvosnak írta, akinek joga van olyan beutalót írni, amelyet már elfogadnak az SzTK-ban. Meg 

is érdemlem. Aki hülye, haljon meg. 

 

ps: Itthon vettem észre, hogy nálam maradt a sorszám. Ha valaki mostanában járna a kispesti SzTK-ba, 

jutányos áron meg tudok számítani neki egy 18-as sorszámot. Sokmindenre nem jó, de be lehet állni 

vele reggel fél nyolc körül egy baromi hosszú sorba, soronkívül.  

A jókedv garantált. 

 

AUGUST 18, 2006 AT 23:59    

 

Kezd felszállni a füst, oszlik a füstölt heringszag. 

 

Most van egy kis időm, megpróbálom összefoglalni. Nem lesz rövid, cserébe baromi hosszú lesz. 

 

1. 1992 körül jött az első éjszakai fájdalom. Bementem az ajkai ügyeletre, adtak valami gyógyszert, 

nemigen használt, de egyszer csak elmúlt a fájás. Akkor fogfájás kisugárzásra tippeltem, rendbe is 

rakattam a fogaimat. 

2. Évente/kétévente voltak apró jelek, de nagyon sokáig nem volt vészes. 

3. 2002-ben kezdtek komolyabbak lenni a fájások és mivel úgyis munkanélküli voltam, ráértem 

utánajárni a dolognak. SzTK alapon nyombélfekélyt állapítottak meg (röntgennel), arra is kezeltek. 

(Gyógyszer, diéta.) 

4. Nemigen használt. Év vége felé olyan erős rohamom volt, hogy kórházba is utaltak - de 

hasnyomkodás után nem tartottak bent. Gyomortükrözést írtak elő, de csak 2003 tavaszára kaptam 

alkalmat. A gyomortükrözés kimutatta, hogy nincs semmilyen fekély, viszont van nyelőcsőfelmarás. 

Ekkor kezdtek el refluxra (GERD) kezelni.  

5. Ez tessék-lássék használt, de egyre erősebb gyógyszereket kellett szednem, végül itt is előjöttek a 

borzalmas éjszakák. Az év második felében elmentem maszek gasztroenterológushoz - és innen 

számítható igazán a kis magyar groteszk. Az orvos egy meglehetősen nyájas, tenyérbemászó hapi volt, 

akiből időnként kitört a visszafojtott arrogancia. Például amikor el akartam mondani neki, hogy mire 

tippelek, mi bajom lehet. Letorkolt, hogy én csak a tüneteket mondjam, majd ő megállapítja a betegséget. 

Aztán a tüneteket sem hallgatta végig. Nála volt heliobacter vizsgálat, ultrahang, taperolás. Mindenre 

az jött ki, hogy makkegészséges vagyok. Felírt egy elég erős gyógyszert reflux ellen és ebben 

maradtunk. 



6. Ennek ellenére a problémák továbbra is fennálltak. Amikor visszamentem az orvoshoz, és közöltem 

vele, hogy nemcsak az ő gyógyszereit szedem, hanem a korábbiakat is és már szerintem abszolút nincs 

sav a gyomromban, de még mindig megvannak a tüneteim, egyszerűen nem hitt nekem. Nyápic 

gyomorsavas - volt a szemében - és lerázott. Jó pénzért. 

7. Így telt el a 2004-es év, utólag azt mondanám, viszonylag tünetmentesen. Aztán év vége felé jött egy 

nagyon erős roham, de ekkor már nem mentem sehová. Szedtem a gyógyszereket, óvatosan ettem, 

végül 2005 tavaszára nagyjából megint tünetmentes lettem. Májusban viszont bejött egy erős roham, 

melyből év végéig(!) nem is tudtam kimászni. Ekkor sokalltam be, elmentem a maszek orvoshoz és 

kiverekedtem - sok pénzért - hogy csináljanak gyomortükrözést. Megcsinálták, nem találtak semmit. A 

hapi elég ingerülten kezelt - én pedig végképp megszakítottam vele a kapcsolatot. 

8. Szenvedtem, mint a hülye, végül februárban elmentem a Telki kórházba, kerül, amibe kerül. Átnézték 

a korábbi papírjaimat, csináltak egy alapvizsgálatot, majd felírtak 3 gyógyszert. Mindezt 51e pénzért. 

Utánanéztem, az egyik depresszió elleni dilibogyó volt. Azt kivágtam a kukába. Bárcsak a többivel is 

azt tettem volna. Az első nap estéjén, amikor elkezdtem szedni, olyan erős rohamom lett, mint addig 

még soha. Mint kiderült, valami hasnyálmirigyes rendellenességre kezdtek el kezelni, csak úgy saccra. 

Ezzel részemről vége lett a Telki kórháznak is. 

9. Egyik ügyfelünk beszállítójának képviselője véletlenül megtudta, mit kinlódok és ajánlott egy orvost. 

(Neki is hasonló problémája volt, járt orvostól orvosig, végül ez az orvos állapította meg, hogy Crohn 

beteg.) Elmentem, volt vérvétel, székletvizsgálat, tapogatás - kiderült, hogy Crohn szerencsére nincs. 

Természetesen ez az orvos is átnézte a korábbi vizsgálatok leleteit. 

10 Egy kollégám ajánlott egy szellemgyógyászt. (Nemröhög.) Neki kvázi közvetlen tapasztalatai voltak 

vele, egy barátját súlyos rokkant állapotból hozta vissza a lakótelepi táltos. Ez a hapi egy rézdarabot 

antennaként használva rám koncentrált egy ideig, majd közölte, hogy fehérjeérzékeny vagyok és előírt 

egy szigorú tíznapos diétát. (Meg persze sugárzott belém energiát.) Ahogy letelt a 10 nap és óvatosan 

elkezdtem enni, rögtön az első nap bejött egy bazi erős roham. 

11. Miután összeszedtem magam, rájöttem, hogy ezen az eseten tovább lehetne menni - hiszen 11 napra 

megvan, hogy mit ettem és mivel alig ettem valamit, így be lehetne határolni, milyen kajára vagyok 

érzékeny. (Régen tévedtem ekkorát.) Visszamentem a Crohn-os orvoshoz. Ő nem osztotta az 

elképzelésemet, hanem elküldött ultrahangra. 

12. Innentől derült ki az ég. Az ultrahangon megállapították, hogy az epehólyagomban nincs egy 

cseppnyi folyadék sem, tele van apró kövekkel. Mindegyik éjszakai roham - ekkor már ugye lassan 4 

éve - eperoham volt. Ezt sokminden kiválthatja: étel, kő okozta dugulás, de hosszú koplalás(!) is. 

 

Tartozom egy kis magyarázattal a cím miatt. Mi is az a Red Herring? Valamikor írtam már erről a 

szlengkifejezésről. Röviden arról van szó, hogy a füstölt hering a kriminalisztikában sokszor szerepelt 

félrevezető nyomként kutyás üldözéseknél. 

Jelen esetben a félrevezető nyom a maszek orvos ultrahangos vizsgálata volt. A hapi megcsinálta, majd 

közölte, hogy nincs semmi bajom. Meg azt is közölte, hogy minden belső szervem normális. 

Ehhez képest két és fél évvel később egy másik ultrahangos vizsgálat már azt mutatta, hogy 

 - Nem egyforma méretűek a veséim, az egyik éppenhogy az elfogadható alsó határon van, a másik meg 

még kisebb. 

 - Az epehólyagom viszont pukkadásig tele van apró kövekkel. 

Jó, mi? Akkor mit is csinált a maszek orvos? Lehet, hogy nem jó képernyőt nézett? 

Nem, nem erről volt szó. Azóta beleástam magam a témába és találtam egy cikket. Abban leírják, hogy 

az epekövet nagyon nehéz képződés közben elkapni. Gyk. csak akkor van rá esély, ha a pácienst 

éhgyomorra vizsgálják. Csakhogy. A maszek 17-19 között rendel. Rögtön első alkalommal megcsinálta 

az ultrahangos vizsgálatot - és mivel előzetesen nem beszéltünk meg semmit, nyilván ettem aznap. Erre 

mondjuk rákérdezett, meg is mondtam, mikor ettem utoljára - és ennek ellenére végezte el a vizsgálatot. 

(A vese, az más téma: ugyanis a hapi előrenyomtatott(!) leletet adott. Gondolom lusta volt a kicsi, de 

egyébként jól működő vesék miatt gépelni.) 

 



Szóval a főorvos úr - nem hülyéskedek, így szólitatta magát - bevállalt egy kis rizikót, csakhogy ez nem 

lett rögzítve sehol. Innentől kezdve viszont mindenki elfogadta a leletet. Senkinek nem jutott eszébe 

megismételni a vizsgálatot. 

 

Különösen döbbenetes a Telki kórház hozzáállása. Ott ugyanis én fizettem volna minden vizsgálatot - 

tehát a belgyógyásznak kétszeresen is érdeke lett volna, hogy ne csak vérképet, vizeletet és EKG-t, 

hanem egy jó drága ultrahangot is csináljunk. Gyakorlatilag egyből meg is lett volna a bűnös - ehelyett 

az orvos látatlanban, csak úgy saccra nekiállt hasnyálmirigyre kezelni, mellyel olyan fájdalmakat 

okozott, hogy majdnem ottmaradtam. 

 

A golgotajárás egészen addig folytatódott, míg a mostani orvosom - aki nem csinált semmi rendkívülit, 

csak nekiállt módszeresen elvégeztetni minden vizsgálatot újra, függetlenül attól, mikor és miket 

állapítottak meg korábbi orvosok - rá nem jött, mi okozza a bajokat. 

 

Nos tehát epekő, rogyásig. A rosszabb fajtából. A kicsi, sunyi fajtából. 

 

Ha valakit nem érdekelnek az epekövek, innentől nyugodtan szálljon ki. Annyit azért elmondok, hogy 

elméletileg minden ötödik nő és tizenegyedik hapsi érintett a betegségben. Feltéve, hogy felismerik nála. 

 

Szóval, mi is az az epekő, hogyan is keletkezik. Már most felhívom a figyelmet, hogy ha ezt most 

sikerülne precízen leírnom, akkor valószínűleg pályázhatnék az orvosi Nobel-díjra. 

De soha nem voltam kishitű, így megpróbálom. 

 

Az epe egy több komponensből álló folyadék. A máj termeli. A nyombélben lép be az emésztési 

folyamatba, amikor a gyomorsav már megtette a magáét. Főleg a zsírok emésztését könnyíti meg, 

azáltal, hogy emulgeálja, apró foltokra bontja a nagy zsírsav pacnikat. Ebből kifolyólag a zsíros ételek 

váltják ki az erőteljesebb termelését is. Persze az epe nem közvetlenül fut a nyombélbe, útközben van 

egy kis puffertartály, ez az epehólyag, angolul gallbladder. Ő tárolja a májban keletkezett folyadékot és 

ő adagolja az igényeknek megfelelően. Csakhogy. Ha éppen nincs mihez adagolnia, akkor a folyadék 

csak úgy pang. (Vagy ikes?) Pangás közben a folyadék sűrűsödik. Akár tízszeresére is töményedhet. És 

töményedés közben beindulhat a csapadékkiválás is - ez az epekő. (Itt a magyarázat, hogy a hosszú 

éhezések miért okozhatnak eperohamot. És egy életviteli tanács: ne tartsunk túl hosszú szünetet két 

étkezés között.) 

Az epe, mint folyadék tartalmaz többek között koleszterint és pigmentet. Minő csoda, az epekő 

összetétele is alapvetően kétfajta lehet (a kalcium és egyéb sók mellett): 

 

 - Koleszterines 

Nagyok. És ez egy nagyon fontos tulajdonság. Ugyanis a nagy jelen esetben azt jelenti, hogy békés. A 

nagy kő nem tud belemászni az epevezetékbe. Természetesen ha annyira megnő, hogy elzárja a hólyag 

alján az utat, akkor ez is kellemetlen lehet, de addig barátságos. 

 - Pigmentes 

Kicsi, éles szegélyű kövek. Ez a brutális. Gyakorlatilag bármilyen hatás - hirtelen meginduló epefolyam 

vagy valami szerencsétlen mozgás - következtében belecsúszhat egy-egy apró kő az epevezetékbe. A 

hatás frenetikus: az epehólyag és a környező izmok mindent elkövetnek, hogy eltávolítsák onnan. 

Iszonyú görcsök következnek, amíg végül a kő vagy visszakerül a hólyagba vagy átjut a nyombélbe. Ez 

nálam kb. 6-8 óra szokott lenni. Külön egyéni pikantéria, hogy sokáig GERD-re voltam kezelve, azaz 

nem ehettem fájdalomcsillapítót - ezeket a 6-8 órákat minden csillapítás nélkül, szikrázó szemekkel, 

összegörnyedve töltöttem. 

 

Ha nem sikerül a követ eltávolítani, akkor gáz van. Az epe beleragad a májba és onnan a vér távolítja 

el. Ja, nem mondtam még, az epe pigmentjét a bilirubin adja. Normális esetben ez az anyag innen kerül 



a székletbe és adja meg annak szokásos színét. Amennyiben a kő nem mozdul el, az abból is látható, 

hogy a széklet világos színű, agyagos lesz - a vérben és a vizeletben pedig felszökik a bilirubin tartalom; 

magyarul a pisi olyan sörszínű lesz. (Durván a Borostyánra hasonlító.) 

 

Minden remek... most már csak azt kellene tudnunk, miért van az, hogy bizonyos embereknek vannak 

epeköveik, bizonyos embereknek meg nincsenek? Oké, azt láttuk, hogy a táplálkozási szokások fontos 

szerepet játszanak, Aki sokszor eszik keveset, az nem hagyja pangani az epét a hólyagban. De ez csak 

az érem egyik oldala. Sok minden múlik azon is, hogy az egyes emberek epéje mennyire hajlamos a 

kövesedésre. Természetesen ez lehet egyéni hajlam, örökölhető tulajdonság is. Apámat például pont 

idén tavasszal műtötték pont ugyanerre. Az öreg igyekezhetett volna, ha pár évvel korábban jön elő 

nála, akkor én is jobban odafigyelek erre a vonalra. 

 

De nemcsak a táplálkozás időpontja, illetve a kényelmes magyarázat, az örökölhető hajlam játszik - 

nagyon fontos az is, miket eszünk. 

 

Internetes kutakodásaim során találtam olyan írást, amely az epekövesség kiváltójának nevezi a magas 

zsírtartalmat is - melyre a magas vérzsirtartalom utal. Ha jobban belegondolunk, logikus is: ha magas a 

koleszterinszint, az azt jelenti, hogy nemcsak a máj termeli azt, hanem kívülről is sok jut be a szervezetbe 

- ilyenkor nyilván nagyobb a koleszterines epekő képződésének esélye. (A folyamat valójában úgy néz 

ki, hogy a máj önmaga is termel koleszterint. Ezenkívül a kívülről bejött koleszterin - zsíros húsok! - a 

kiválasztás után szintén a májban landol. Ez a közös koleszterin kerül végül bele az epébe.) 

 

És most ingoványos területre tévedtünk. Ez a vérzsír, koleszterin, triglicerid téma nem túl egyszerű 

dolog. Megértéséhez kell egy kis vegyészbeütés is. 

 

Kezdjük a koleszterinnel. Ebből van jó koleszterin(HDL) és van rossz koleszterin(LDL) is. Az LDL az a 

fajta, amelyik szeret beépülni az érfalba, ezáltal keményíti azt. A HDL pont ellenkezőleg, az a fajta, 

amelyik hajlamos kilépni az érfalból és zsírcseppek formájában eltávozni. A koleszterinre 

szervezetünknek szüksége van, tehát hülyeség azt mondani, hogy jajjaj, csökkentsük gyorsan a 

koleszterinszintünket. Egyszerűen csak arra kell törekedni, hogy a HDL/LDL arány jó magas legyen. (A 

lelkes érdeklődők számára pontosítanék: a koleszterin ugyanaz, csak éppen a hordozója más a két forma 

között. Maga a hordozóanyag: HDL: high density lipoprotein / LDL: low density lipoprotein.) 

 

A triglicerid már egy sokkal kutyább valami. Ott kezdődik, hogy ilyen vegyület nincs is. Ez egy 

összefoglaló név, a mindenféle zsírsavak gyűjtőneve. Azért tri, mert alapvetően három frakciót szoktak 

belőle megkülönböztetni: egyszeresen telítetlen, többszörösen telítetlen és telített zsírsavak. (Egy kis 

kémia. A zsír mindig hosszú szénláncot jelent. A telített/telítetlen pedig arra utal, hogy magában a 

szénláncban mennyi a hidrogén. Ahol sok, ott egyes kötések vannak a láncszemek között; ahol kevés, 

ott előfordulnak kettes kötések is - ezek a telítetlen láncok.) A telített zsírsavak főleg állati termékekben 

találhatók, a telítetlenek viszont inkább a növényekben. 

Nagy levegő, süllyedni fogunk: a többszörösen telítetlen zsírsavakat külön is kategorizálni szokták.  

 

Van: 

 - Omega3 frakció 

 - Omega6 frakció 

 - Omega9 frakció 

 

Nem kell megijedni, nem fogok belemenni, melyik frakció mi mindent tartalmaz, melyik mire jó és 

egyáltalán ezek mely növényekben, illetve állatokban találhatóak. Nagy az internet, sok információ 

elérhető rajta. (Oké, annyit azért hozzáfűzök, hogy a szám arra utal, hanyadik szénatomon van a 

telítetlen kötés.) Egy dolgot kell megjegyezni, de azt nagyon: zsírsavak kellenek, de törekedni kell a 



telítetlen zsírsavak arányának növelésére... emellett nagyon nem mindegy, milyen a telítetlen 

zsírsavakon belül az egyes frakciók aránya. Jelenlegi táplálkozásunkban pl. az omega6/omega3 arány 

1:10-hez, márpedig 1:1 lenne az igazi. 

 

Zárójeles megjegyzés: szoktak beszélni még egy negyedik fajta zsírsavról is, az ún transz-zsírsavakról. 

Természetben nem igazán találhatóak meg, a modern élelmiszeripar gyártási folyamatai során 

keletkeznek, úgy, hogy többszörösen telítetlen zsírsavakat hidrogéneznek, hogy telítettebbek, ezáltal 

stabilabbak legyenek. Nagyon illik utálni őket: az LDL koleszterint növelik, a HDL-t csökkentik és 

növelik a rák esélyét. (Bolti sütemények, margarinok, gyorséttermi ételek.) 

 

No, kiveséztük a zsírokat. Miért is? Azért, mert valahol azt írták, hogy elősegítik az epekő kialakulását. 

 

Térjünk vissza egy kicsit az én problémámra. A Telki kórházban csináltak egyedül olyan vérvizsgálatot, 

melynek része volt a vérzsír elemzés is. Igaz, nem nézték külön a jó/rossz koleszterint... de az orvosnak 

szvsz észre kellett volna vennie, hogy minden rendben van, egyedül a triglicerid értékem magas. A 

megengedett maximális érték kétszerese volt. Ennek ellenére nem csinált ultrahangot. 

 

Oké. Most már csak azon kellene elgondolkodni, mitől ilyen magas ez az érték. Hiszen odáig rendben, 

hogy ki fogják dobni az epehólyagot és vele együtt a köveket... 

Rendben? Tényleg, mi fog ekkor történni? Hiszen csak volt valami értelme annak a szervnek ott...? Nos, 

az orvostudomány mai állása szerint nem sok. Szerintük simán kidobható. Igaz, ekkor a májban 

keletkező epe minden különösebb szabályozás nélkül fog belefolyni a nyombélbe, de legalább 

belefolyik. (Nálam ugyanis annyi már a kő, hogy gyakorlatilag az epe alig tud áthatolni rajta.) 

Természetesen a szabályozatlanság zavarokat fog okozni, időnként sok lesz az epe, több, mint 

amennyire szükség lesz. Ilyenkor hányinger, rosszullét várható. Nyilván igyekezni kell az egyensúly 

másik oldalára keveredni, azaz olyan ételeket fogyasztani, melyekhez nem kell sok epe. 

 

Ez azért nem túl biztató... de cserébe megszűnnek az epekő okozta görcsök - és ez mindenképpen egy 

kib... fantasztikus dolog. 

 

Megszűnnek? Itt megint ellentmondó információkra bukkantam. Van, ahol azt írják, hogy egy idő után 

a szervezet félelmetesen képes alkalmazkodni a helyzethez: az a nyomorult epevezeték kidudorodik és 

megtanul szabályozni. Azaz az epehólyag - csökevényesebb módon ugyan - de újra kialakul. 

Tulajdonképpen az ember kap egy új lehetőséget. Ha rajta állt a kő kialakulása, akkor innentől meg kell 

próbálnia minimalizálni azt. 

 

Oké. Akkor most már tényleg nézzük meg, mitől is volt magas az a triglicerid. Mitől volt magas, amikor 

alig ettem húst, zsírt pedig végképp nem. (Ne felejtsük el, az epeköves kínlódásom mellett folyamatosan 

itt volt a GERD is, mely kizárta az étrendemből a savtermelő ételeket: húsok, zsírok, kávé, tea, csoki, 

cigi, bor, tömény, panírozott dolgok.) Ha megnézed, gyakorlatilag csak a szénhidrátok maradtak: 

tészták illetve zöldségek. Mivel a zöldségek beszerzése és elkészítése kissé macerás, nyilván a tészták 

domináltak az étrendemben. És itt jön az alattomos tőrdöfés: a szénhidrátok a szervezetben elsősorban 

trigliceridekké bomlanak le. (Meg az alkohol is.) Szép kis csapda. A GERD miatt csak szénhidrátot 

ehetek, az viszont elősegíti az epekő kialakulását. 

 

Kiút, merre vagy? 

 

Öt betű: sport. 

 



Kettős szerepe is van: 

 

 - Egyfelől a sportolás során a szervezet bedolgozza a szénhidrátfelesleget. Izé, megint merülünk. 

Alaphelyzetben a szervezet nem igazán tud mit kezdeni a szénhidráttal. Képtelen elraktározni. Ezért 

zsírrá alakítja. Úgy tudunk kifogni rajta, hogy nem hagyunk időt erre az átalakításra: amennyi 

szénhidrátot bevittünk, annyit el is dolgozunk. Azaz rendszeresen sportolunk annyit, amennyi a napi 

kalória eldolgozásához kell. 

 - Másfelől ha többet sportolunk, mint amennyi kalóriát bevittünk, akkor a szervezet hozzányúl a 

zsírtartalékhoz. Azaz fogyunk. És ennek van egy nagyon pozitív vonzata: csökken a rekeszizomra 

gyakorolt nyomás. Ezzel együtt csökken a reflux is, azaz bátrabban ehetünk pl. húst. (Habár a GERD 

részletezésére túlzottan nem tértem ki, azt azért tudni kell, hogy a nyelőcsövet a gyomortól a rekeszizom 

zárja el - ez akadályozza meg, hogy a savas gyomortartalom visszakeveredjen a védtelen nyelőcsőbe. 

Reflux akkor van, ha ez a rendszer nem jól működik.) Ez olyannyira így van, hogy amióta ledobtam tíz 

kilót, azóta a reflux elleni gyógyszeremet talán kétszer, ha be kellett vennem - és ebből az egyik a Balaton 

átúszás előtti sportporok miatt volt. 

 

AUGUST 19, 2006 AT 00:26    

 

Ez is eljött. Péntek reggel kilencre kellett mennem, de előtte fel kellett még kapnom a korábbi 

vizsgálatok eredményeit. 

 

A betegfelvételnél át kellett öltöznöm, de a ruhát cinkos kacsintás mellett nem rakták el - ehelyett 

belegyömöszölték egy zacsiba és visszaadták. Majd közölték, hogy menjek el az EKG-re, hátha hiányzik 

még valami vizsgálatom. Nagyon meglepődtem volna. 

 

Mondjuk roppant hangulatos volt, végigsétálni két nagy táskával, nyári - rövidgatyás - pizsamában a 

publikus folyosókon, a normálisan öltözött emberek között. Jó, jó, ezt is el kell kezdeni egyszer... csak 

nehogy a lejtő végén sztriptízbárban kössek ki, fémrúdra csavarodva. 

 

Az EKG után mehettem az osztályra. Megmutatták az ágyamat, engedelmesen bele is heveredtem. Túl 

sokáig nem pihenhettem, mert megjelent a végzet asszonya, Terike. Idős, szőkített rövid hajú nő, kissé 

molett, meglehetősen szögletes vonásokkal. Túláradó lendülettel felvette az adataimat, elmondta, mi a 

dörgés. Gyors vérnyomásmérés: 110/70. 

- Van valami aktuális betegsége? 

- Igen, parlagfűallergia. 

- Óh, parlagfű az itt nincs. 

 

Ekkor már a második rohamon voltam túl a kórteremben. 

 

Aztán nekiállt a mellettem fekvő - tegnap műtött - pacákot vegzálni. 

- Ááááááá! - mondta a fekvő ember - szétdurrannak az ereim! 

- Na ne érzékenykedjen már, ennek be kell mennie. 

- De tegnap nem fájt ennyire. Fáj. 

- Persze, mert nyomom. 

 

Nem sokkal később Terike kiment. Véletlenül betévedt egy másik nővér. A mellettem fekvő kihasználta 

a ziccert. 

- Kedves, nézze már meg ezt a csövet. Valami nem stimmel vele. 

- Úristen - mondta a nővér, majd gyorsan igazított rajta valamit. 

 



Ezzel ő is elment. Természetesen kicsattanó vidámsággal megint jött Terike és egyből észrevette, hogy 

valaki belepiszkált a dolgába. A beteg tiltakozása ellenére visszaállított mindent, leszidva a belepiszkáló 

hozzáértését. 

 

Nem sokkal később az egyik beteg panaszkodott, hogy megint bevérzett a sebe. Terike kezelésbe vette, 

aztán kiderült, hogy az illetőnek vagy felszakadt a sebe vagy az orvos elfelejtette bevarrni. Terike szerint 

az utóbbi. 

 

Hozzám viszont bejött egy fiatal leányka, valahányéves orvostanhallgató. Alaposan kikérdezett, majd 

megkért, menjek át a vizsgálóhelyiségbe. Megvoltak a szokásos körök, gyomornyomkodás, sóhajtás... 

meg ilyenek. Közben bejött az orvos, mondott pár szót, többek között azt is, hogy még lesz nemsokára 

valami vizsgálat, aztán akár haza is mehetek, minek feküdjek bent a hétvégén, ha hétfő reggel lesz a 

műtét. Ennek örültem, bár némi aggódással vettem észre félszemmel, hogy a leányka kesztyűt húzott. 

- A végbelét vizsgálták már? - kérdezte. 

- Ööö... hogy érti? 

- Manuálisan. 

- Még nem volt hozzá szerencsém. 

- Megvizsgálnám. Lehet? 

- Az öné. 

 

A többit nem részletezném. 

Az aktus után még üldögéltünk az ágy szélén. Vártam, mikor kínál meg cigarettával. 

 

- Van még valami kérdése a műtéttel kapcsolatban? - kérdezte meg. 

- Igen. Ha kiveszik az epehólyagot, akkor mi lesz utána? Úgy értem, mi fog történni, ha valami olyasmit 

eszek, amit nem lett volna szabad? 

- Semmi gond. Habár epe ekkor már nem lesz, de a hasnyálmirigy be fog segíteni, meg lesznek ott 

mindenféle anyagok... nem kell aggódni. 

- Izé... én úgy tudtam, hogy attól még a máj termelni fog epét, hogy nincs epehólyag. 

- Ja, lehet. Akkor valószínűleg össze fogják kötni valamivel a májat. 

- ????!!! - ütköztem meg. 

- Elnézést, de még nem vizsgáztam sebészetből - reagált az elsötétülő tekintetemre. 

 

Ezzel verte ki végképp a biztosítékot. Miért kellene ahhoz sebészetből vizsga, hogy valaki tudja, hogyan 

működik az emberi szervezet? Még szerencse, hogy az előzetes kérdőíven nem engedtem, hogy 

gyakornokok is belenyúlkáljanak a műtétbe. 

 

Sétáltam vissza a szobámba és a sokktól csóváltam a fejem. Nem sokat dobott a kedvemen, hogy amikor 

elhaladtam egy nyitott ajtó mellett, a bent fekvő beteg épp azt mondta a telefonjába: 

- Igen, az ügyvédemet keresem! - 

 

Persze, tényleg lehetett bármi is... de elkezdtem félni. 

Jogosan. Ugyanis jött az ebéd. 

- Fiúk, itt az ebéd, lehet menni - vidámkodott be a szobába Terike. 

 

A tegnap operált hapi és én bentmaradtunk. 

 

Jött is nemsokára kedvenc nővérem. 

- Petrényi úr, ez Önnek is szól. Menjen ebédelni! 

- Köszönöm, nem. 

- Debizony, kimegy. 



- Nem megyek. Nézze, kb. 1 óra múlva én elhúzok innen haza. 

- Dehogyis megy. Ha nem eszik, most rögtön, akkor azonnal infúzióra kötöm! - vette szigorúra a figurát. 

- Nyugodjon meg, otthon fogok enni. 

- Nem nyugszom meg. Akinek olyan alacsony a vérnyomása, mint magának, bármikor összeeshet az 

utcán. 

- Ne vicceljen már. Egyébként is, pár nappal ezelőtt volt eperohamon, ilyenkor még csak nagyon kevés 

dolgot ehetek. 

- De akkor igyon. 

- Azt fogok, persze. 

- Most. Fogja a poharát és igyon. 

- Hagyjon már békén! - csattantam fel - majd iszok, ha úgy gondolom. 

- De makacs ember maga! Hát nem érti, hogy a műtét alatt sok folyadékot fog veszíteni, ezért előtte fel 

kell töltenie magát? De ha nem akar, akkor ne igyon. Én hétfőn nem leszek, kínlódjon magával az akkori 

nővér! 

 

Végre. Az volt az első jó hír, amióta befeküdtem a kórházba. 

 

- Most azonnal kijön velem! 

 

Kimentem. Adott egy poharat. Körbenéztem, majd az ágytálöblítő felíratú csapnál töltöttem magamnak 

egy pohár vizet és megittam. 

 

Innentől kezdve már viszonylag sima volt a dolog, Terikén kívül még két nővér kérdezte meg, hogy 

tényleg nem eszek-e? Miután mindenkinek elmagyaráztam, hogy nem, nem eszek, végre békénhagytak. 

Ja, hogy mi volt az az elixír, amit ennyire tukmáltak? Nos, répafőzelék. Még akkor sem tudtam volna 

megenni, ha az összes nővér erőiket egyesítve próbál meg leszorítani az ágykeretre. 

- Amíg itt van, addig legalább egy liter vizet meg fog inni! - fenyegetett meg Terike. 

- Nehogymár. Nem akarok annyi ideig itt lenni. 

- Micsoda? Még fel sincs véve! 

 

Később kihívtak. Felvették újból azokat az adatokat, melyeket aznap már kétszer felvettek, megmérték 

a súlyomat, mely adatot aznap már kétszer elhittek bemondásra. 

Aztán egyszer megint megjelent a szőke démon. 

- Örülhet. Mehet haza. 

- De az orvos azt mondta, hogy még lesz valamiféle vizsgálat. 

- Ja, akkor maradjon. 

 

Eltelt majd egy óra. Gondoltam, utánajárok a dolgaimnak, kimentem a nővérpulthoz. Szerencsére nem 

a Terike volt ott. 

- Van egy kis problémám. Elméletileg már mehetnék haza, de hátra van még valami vizsgálat. Nem tud 

erről valamit? 

- Nem nagyon. Próbált már beszélni a nővérével? 

- Igen. 

- Ki is az? 

- Terike. 

A megértő pillantás, melyet kaptam, mindent megmagyarázott. 

- Pedig vele kell dűlőre jutnia. Mindjárt jön. 

 

Jött is. 

 

- Már megint maga? 



- Igen. Tud valamit erről a hátralévő vizsgálatról? 

- Semmit. Maga mondta, hogy lesz. 

- Nekem az orvos mondta. Akkor meg sem próbált utánaérdeklődni? 

- Én? Miért nem kérdezte meg maga? 

- Nézze, akkor én most elmegyek haza. 

- Várjon, felhívom az orvost. 

 

Telefon, beszélgetés, hallgatás. 

 

- Mehet haza, az orvos azt mondta, nincs semmilyen vizsgálat - vigyorgott rám gúnyosan. 

- Akkor nyilván kitaláltam az egészet, hogy minél tovább maradhassak itt! - csattantam fel. 

- Látja, máris ideges. Ha ebédelt volna, akkor nem lenne ilyen ingerlékeny. 

 

Most képzeljétek, ez a nő még él. Egy kicsit gyakorolnom kell még a pillantással ölést. 

 

Indulás előtt még megkerestem. 

- Miket kell majd behoznom? 

- Evőeszközt. Poharat. Törölközőt. Tisztálkodási szereket. 

- Rendben. 

- Meg borotválja le a szakállát. 

- Azt meg miért? - kapta fel a fejét a mellette álló nővér. 

- A múltkor is nekem kellett levágnom egy már elaltatott ember szakállát! - vágta ki az adut Terike. 

- Aha. Semmi gond, levágom - motyogtam - Viszontlátásra. 

 

Pedig milyen kevésen múlott. Ketten érkeztünk a lifttel, pizsamában. A bácsikát magam elé engedtem 

kilépéskor. Őt egy másik nővér kapta el és fektette be a szobájába. Így maradt nekem Terike. 

 

Persze, lehet, hogy ez így leírva mulatságosnak tűnik - de egyáltalán nem az. Az orvostól, a műtéttől 

csak egy kicsit félek. Terikétől nagyon. Iszonyúan nehezen tűröm az erőszakos ostobaságot. Baromira 

nem tudom elviselni azt a fajta erőszakos hozzáállását a hülyéknek, amelyben azt képzelik magukról, 

hogy kurvára okosak és minden helyzetből kidumálják magukat - pedig már két mondat után 

ellentmondásba kerülnek önmagukkal... és még csak rájuk sem lehet pirítani, mert annyira hülyék, hogy 

nem is látják az ellentmondást. És egy ilyentől fogok függeni napokig: ő fog kacsáztatni, ő fogja belém 

döfködni az infúziót, őrajta fog állni, hogy mindig a megfelelő flakon legyen a tű másik végén, hogy 

mindig a megfelelő gyógyszert kapjam a megfelelő időpontban. Aggódom. Nagyon. 

Ha a Telkiről nem lennének olyan negatív tapasztalataim, akkor egy percig sem tétováznék, hanem már 

jelentkeznék is be. De ott meg az orvosi gárdában nem bízom. 

Marad az őrangyal. 

 

ps: Szombaton eltűnök, valami emberektől távoli világba. Rámfér egy kis meditálás, végiggondolni a 

dolgaimat, felkészülni lelkileg a műtétre. Vasárnap pedig már megyek be. Legközelebb majd csak akkor 

jelentkezek, ha kijöttem a kórházból. 

 

 

2006.08.20; VASÁRNAP 

 

No, hála a tegnapi jólsikerült evezésnek, mára testben-lélekben kipihentem magam. Nyilván van 

bennem egy kis félelem, de aggódni ráérek majd hétfő délután. (Harmadiknak műtenek, az gyk. déli 

kezdést jelent.) 

 



Összepakoltam. Együtt volt minden - de pont a legfontosabb fegyver volt hiányos. Nem volt nálam 

elegendő pénz, megfelelő címletekben. (Mint a krimikben.) Abban biztos voltam, hogy az orvosnak 

majd adni kell valamennyit... azt pedig még tegnap elalvás előtt okoskodtam ki, hogy csak megpróbálok 

jó viszonyt kialakítani Terikével. Tudom, hogy sokkal jópofább dolgok sülnének ki, ha itt marnánk 

egymást, de inkább a túlélés mellett döntöttem. Apu opportunista disznója vagyok. 

 

No, szóval pénzt kell szereznem. Semmi gond, majd az Europark, ott van két automata is. Csak azt 

felejtettem el, hogy augusztus 20 örömére be van zárva az épület. Jó. Irány a Kálvin-tér. Ott meg rossz 

az automata. Végül ha nehezen is, de sikerült pénzhez jutnom. A következő lépés a stratégia 

megtervezése volt. Hogyan adom át a pénzt? Hogyan adom át, ha többen is lesznek? Üres borítékot 

szerencsére hoztam magammal bőven. Az egyikbe beraktam egy ötezrest, összehajtottam és betettem 

az ingzsebembe, hogy alkalomadtán spontán előránthassam. Aztán a kórházig menet előkaptam a 

nyitott, jókedvű személyiségemet - így is, úgy is megnyúvasztanak, legalább csináljuk úgy, mintha 

mindannyian élveznénk. 

 

A megérkezés utáni első programpont remekül sikerült. Terike rögtön lecsapott rám, elvitt egy 

vizsgálóba vérnyomást mérni, vért venni. Jókedvűen elbeszélgettünk, majd...  

- Terike, tegye el ezt, a fáradozásaiért! - rántottam elő a borítékot. 

- Ugyan már, ne hülyéskedjen, nem fáradoztam még semmit. 

- De fog! - jósoltam egy merészet - Tegye csak el. 

- Nem is én leszek aznap, amikor műtik. 

- Majd lesz utána. 

Most magyarázzam el, hogy én hosszabb távra játszok? Ha sikerül a laparoszkópia, akkor már 

csütörtökön húzok haza. Ha nem, akkor két hétig fekszem itt bent - és ez a nem mindegy. 

Mindenesetre a borítékot nem vette el. Visszatettem a zsebembe. Gyorsan végigelemeztem a 

beszélgetést: azért csak nem volt ez olyan határozott visszautasítás. Aztán amíg meditáltam, hirtelen 

feltűnt, hogy tkp. elérhető közelségben van egy zseb - a nővér ugyan sürgött-forgott, de a zsebe ott volt 

előttem. Gyorsan beledugtam a borítékot. 

- Ejnye már, nem kellett volna - szólt rám. 

De a borítékot már nem adta vissza. 

 

Innentől sínen voltam. Egész délután úgy bánt velem, mint anya a hülye gyerekével - én pedig 

elővettem a legkedvesebb, legtürelmesebb modoromat. No worries. A lényeg, hogy lazán, de 

fegyelmezetten. 

 

Fog ez menni. 

 

Délután jött még egy altatóorvos, kikérdezni. Megtudtam tőle, hogy időközben előztem egyet, 

másodiknak vagyok kiírva. Ez mindenképpen jó hír... belegondolok, hogy én milyen lelkesen szoktam 

dolgozni hétfőn, ebéd után... jobb is nem belegondolni. 

 

Mindenki nyomatékosan felhívta a figyelmemet, hogy nagyon sok vizet kell innom: ezen fog múlni, 

hogyan fogok ébredni az altatásból... Görcsösen rángatózva vagy angyali mosollyal. Hát... hoztam 

magammal öt liter vizet, csak elég lesz. 

 

De vízből nem csak nekem jutott extra adag. Este kilenckor szépen elkezdték a tűzijátékot, aztán tíz perc 

múlva bejelentkezett a természet is a sajátjával. Egészen félelmetes volt közelről látni a két gigantikus 

műsort. Gondolom a tömegben ronggyá ázóknak elegük lehetett a vízből - de nekik csak 15 perc volt, 

nekem meg hajnali háromig kellett iszogatnom. 

 



2006.08.21; HÉTFŐ 

 

Az éjszaka jól telt, eltekintve a meglehetősen bizarr álmomtól. Azt álmodtam ugyanis, hogy aug20-ra 

való tekintettel a Gyurcsány kormány bejelentette, hogy prezentálni fogják az ország állapotát: az egész 

kormány kisétált a parlament erkélyére, majd Gyurcsány rövid, optimista beszéde után az összes 

miniszter a mélybe vetette magát. 

 

Rögtön a reggeli ébredés után egy jó és egy rossz hírrel fogadtak: a fél nyolcas vizitkor közölte az egyik 

orvos, hogy szerinte a laparoszkópia sikerülni fog, ekkor csak kedden leszek becsövezve és szerdán már 

mehetek is haza. (Tényleg nagyon jó lenne... de szerintem ez az orvos nem tudja, hogy nekem a ritkább 

- és nehezebben műthető kövem van.) 

 

Nem sokkal később berobogott az orvosom is. Ő hozta a rossz hírt: a mai nap során lesz egy ambuláns 

műtéte. Ha délután hozzák a pácienst, akkor szerencsém van... ha délelőtt, akkor műtét elhalasztva. 

Remek. Itt fekszem testileg-lelkileg felkészülve... és reménykedem. 

 

Van még egy pozitívum: nincs reggel lincshangulat. Kicsit tartottam tőle, mert ismerőseim szerint 

brutálisan horkolok, itt meg fekszik bent egy mindenre morgó öregember. 

 

Időközben betoltak még egy ágyat a kórterembe. Eddig sem voltunk valami szellősen - hatan - de most, 

hogy a közlekedőfolyosóba is ágyat tettek, elég zsufi lett. 

 

Aztán fél egykor szóltak, hogy menjek el pisilni. Most. Még gyorsan feltettem töltőre palmtopot, 

levetkőztem pucérra és befeküdtem az ágyikómba. 

Érdekes volt. Először is az hatott újdonság erejével, hogy fekve lifteztem. Sok mindent csináltam már 

bohó egyetemistaként, ez valahogy kimaradt. 

A következő durva élmény a borotválás volt. Igen, jól sejted, jelenleg nincs se hasi, se mellszőrzetem. 

De a legdurvább ezután jött. 

- Eressze el magát! - szólt rám az előkészítő... majd felnyalábolt és átvitt egy másik ágyba. Pucéran, 

ölbevíve... nem mondom. 

- Hallja, betyár erős ember maga! - csúszott ki a számon. 

- Á, nem ügy - villantotta meg a bicepszét - Sokkal rosszabb lett volna, ha maga alacsony. 

 

Masszívan leszíjazott az ágyhoz. Ott feküdtem pucéran, borotváltan, ágyhoz szíjazva a folyosón, elég 

sokáig. Végül korbácsos domina helyett megjelent egy ápoló és betolt a szentélybe. Na, innentől megint 

bedurvultak a dolgok. Egy csomó ember hajolt fölém. Először mindenki bemutatkozott, majd sorra 

elkezdték rámcsatlakoztatni a gépeket.  

Igen, azt a drága gépet is, amelyik azt mondja, hogy pitty. 

 

- Ráér? - vigyorgott az orvos, késsel a kezében. 

- Ha már úgyis erre járok... - vigyorogtam vissza. 

 

Jött egy próbaaltatás, majd nem sokkal később rányomták a kakaót. Pedig a folyosón elgondolkodtam, 

mi legyen a búcsúgondolatom - a ‘goodbye cruel word’ egész szimpatikus volt - de aztán már nem volt 

idő ilyesmire. 

 

Nem tudom, hogyan csinálták, de a műtét után nem sokkal már fel is ébredtem. Egy csomó ember állt 

még körül. 

- Sikerült a laparoszkópia? - kérdeztem. 

- Igen, sikerült. 

 



Ezzel vissza is ájultam. A következő ébredésnél még mindig ott volt az orvos. 

- Doktor úr, fogok tudni ezután táncolni!? 

- Természetesen. 

- Jaj de jó... eddig ugyanis nem tudtam - mosolyodtam el bágyadtan. 

- Ah, látom, már jól van a beteg - vigyorodott el az orvos a szakállas viccen. 

 

Pedig még nem nagyon. Egyik oldalon infúzió lógott ki belőlem, a másikon meg egy cső, amelyik egy 

nylonzacskóban végződött. Elméletileg arra szolgált, hogy az epehólyag helyén keletkező váladékot 

elvezesse. Nálam ilyen váladék nem keletkezett, viszont a cső elég rendesen fájt. Meg persze a seb is. A 

torkomról nem is beszélve - az valami pokolian égett, nyelni se nagyon tudtam. 

 

A délután elég unalmasan telt. Én az infúziót figyeltem, aztán amint kezdett kifogyni a flakkon, 

csengettem a nővérnek. Mindegyikbe kaptam egy adag fájdalomcsillapítót - kellett is. Így legalább 

normálisan le tudtam zongorázni a telefonhívásaimat. A flakkonbambuláshoz felvettem a fülhallgatót. 

Az mp3 lejátszót még otthon feltöltöttem egy csomó angol hangoskönyvvel - de ezekhez nem sok 

kedvem volt. Szerencsére zenét is raktam rá. Sokat gondolkoztam, mi legyen az - melyik az a zene, 

amelyik képes átsegíteni a nehéz órákon... Végül egy olyat választottam, mely egyszer már bizonyított. 

Amikor Pestre jöttem és jó három hónapig egyedül éltem, távol a családtól, akkor Cseh Tamástól 

hallgattam rongyosra a ‘Levél nővéremnek 2' lemezt. Ez most is jó választásnak bizonyult. 

 

Az utolsó flakon még nem folyt le, amikor bejött a nővér. 

- Nem kell pisilnie, Petrényi úr? 

- Tulajdonképpen igen. Most akkor mi lesz, hozza a kacsát? 

- Azt is lehet, de megpróbálhatjuk gyalog is. 

- Hogyan? Mindkét oldalról rám van kötve valami. 

- Az infúziót lekötöm, a zacskót meg majd cipeli magával. 

 

Így is lett. Állandóan kérdezgette, nem szédülök-e... De nem. Én is meglepődtem rajta. Aztán a 

csorgatás... az ijesztő volt. A belső izmaim nem igazán működtek, ha meg szorítani akartam, akkor 

nagyon fájt. A végére meg is szédültem, úgy támogattak el az ágyig. 

 

- Majd holnap kiszedik azt a csövet, akkor jobb lesz - vígasztalt a nővér. 

 

Viszonylag korán, este hétkor elnyomott az álom. Meg is lett a böjtje, hajnal egykor felkeltem, hogy 

pisilni kell. Mindenki bőszen aludt. Belegondoltam, hogy most be kellene riadóztatni a nővért, csak 

azért, hogy készenlétben álljon. Végül legyintettem és nekivágtam egyedül. Sikerült. Aztán ugyanezt 

meg kellett csinálnom fél ötkor is. 

Ettől függetlenül jól aludtam. A fél ötös és a fél hetes ébredés között megtörtént az első csoda: elég 

rendesen csökkentek a fájdalmaim. 

 

2006.08.22; KEDD 

 

Reggeli méricskélések. Utána megkérdezték, láttam-e már a kövemet? 

- Hogyan láttam volna? - kérdeztem vissza - Tudtommal rengeteg apró szemű volt. 

- Hát, lehet - mondta a nővér - De ez nem apró szem. 

Elémrakott egy dobozt. Két kő feküdt benne, egy borsószem méretű, meg egy másfél centi magasságú 

tojás. 

Finoman szólva, nem akartam hinni a szememnek. Az egész korábbi levezetgetésem csődje volt ez a kő. 

A koleszterinszintemmel soha az életben nem volt bajom - erre itt vigyorog egy koleszterinkő. 

 



Még igazából magamhoz sem tértem, amikor jött az újabb infó: állítólag nem volt egyszerű a műtét, 

teljesen be volt gyulladva az epehólyagom - nem sok esélye volt a laparoszkópiának. 

Lassan ért már egy beszélgetés az orvossal. Még a pénzt sem tudtam odaadni neki... Igaz, a 

mozgékonyságom sem a régi. 

 

Aztán megpróbáltak belőlem embert faragni. Terike kiszedte az infúziós kanűrt, jött egy orvos, a 

felügyelete mellett egy tanonc kirángatta a csövet. (Csak egy pillantást vetettem rá, csupa vér volt. Most 

legalább tudom, mitől csuromvér az ágyneműm és a pizsim.) 

 

Innentől elméletileg rohangásznom kellett volna, de valahogy nem ment. Ágyban már jól elvoltam, de 

felállni, leülni katasztrofális volt. Mászkálni szintúgy. Pedig kellett. 

 

A természet okosan megoldotta a problémát, az ebédtől olyan hasmenés tört rám, hogy ihaj. Kicsit 

féltem is, mert vasárnap délben ettem utoljára, a műtét előtt meg nem mosták ki a gyomromat - hogyan 

fogom szárnyaszegetten kinyomni a cuccot? Az aggódás jogos volt, a gyakorlatban a teljesen folyékony 

matyinál is csillagokat láttam. Ráadásul ahogy végeztem és visszamásztam az ágyba, rögtön mordult 

egyet a gyomrom és már mehettem is vissza.  

 

Teljesen tönkrevágta a hangulatomat. 

 

Még az öreg hapi sem tudta feldobni. Egész nap azon morgott, hogy őt itt ki akarják nyírni. Az történt 

vele, hogy szóltak neki, a tegnapi ebéd után már ne egyen, mert ma műtik. Amit ez a hapi rinyált egész 

délelőtt... az mesébe illő. Én akkor már két napja nem ettem semmit és köszöntem szépen, jól elvoltam. 

Aztán megjött az ebéd, az öreg faszi kiment és dühöngve visszajött, hogy rizst adtak neki és azt utálja. 

Tudta, hogy délután látogatója jön (ránézésre behozott egy fél disznót meg a baromfiudvart), mégis 

lement három emeletet szendvicsért. A frissen műtött. Este meg nyikorgott, hogy fáj a gyomra. A 

gyógyszert viszont nem vette be, azt mondta, neki ez a fekete tabletta nem szimpatikus. És csodálkozik, 

hogy a sok hülye orvos május óta nem tudja meggyógyítani. 

 

Végül ami végképp tönkrevágta a kedvemet, az a lázam volt: fölszaladt. De túlzottan senki sem esett 

pánikba. 

 

Aztán az est fénypontja: beszaladt végre az orvos. Egyrészt átadtam neki a zsét, másrészt közöltem, mi 

a helyzet: 37,9 láz és irgalmatlan szapora hasmenés. Erre egyből elkomorult: szerinte nem lehet a 

műtéttől, tutira itt szedtem össze valami gyomorrontást. Hiányzott, baromira. Mindenesetre a holnapi 

hazamenetel bizonytalanná vált. 

 

2006.08.23; SZERDA 

 

Eszméletlen álmok után nagyszerű ébredés. Az történt, hogy kiment a fejemből, hol vagyok - így 

rutinszerű mozdulattal másztam ki az ágyból. És csak menetközben villant be, hogy most valami 

hatalmas fájdalom fog jönni... De elmaradt. Volt egy kicsi, de jóval kisebb a vártnál. A sétálás pedig 

teljesen elviselhető volt, szemben a tegnapival. Nagyon távol vagyok még attól, hogy gyógyultnak 

érezzem magam - de a fájdalom jóval elviselhetőbb lett. Igaz, a kijelölt sétaút végén már elég vacakul 

voltam. 

Lázam nem volt, a hasmenésről meg egyelőre nem tudni semmit. A tegnapi tapasztalatok szerint 

jelentősebb étkezés után várható - azt meg itt nem fogják bevárni. Szerintem megyek haza. 

 

Be is jött. Végre tudtam hosszabban is beszélni az orvossal. Szerinte pont beleműtöttek egy 

gyomorrontásba, ezen próbáljam magam túltenni. Diéta, hasfogók, sok folyadék. Különösen sok 



folyadék, mert a műtét miatt is vesztettem rendesen. Aztán menjek haza, ha van valami gond, akkor 

menjek vissza. 

 

Sokkal-sokkal később visszagondolva, meg is van az ok. Szombaton elmentem ugye evezni a Soroksári-

Dunára - úgy, hogy vittem magammal egy fürt banánt. Hanyagul, csak rádobva a deckre. Akkor még 

nem tudtam, hogy a Dunának ez a szakasza Budapest környékén messze a legszennyezettebb, 

olyannyira, hogy hivatalosan szennyvíznek is számít. Ez csapott át rendszeresen a kajakon, és így a 

banánon is. A banán héja pedig nem zár annyira, mint ahogyan én azt gondoltam. Szennyvizet 

szopogatni műtét előtt... nem a hosszú élet titka. 

 

Beszélt a műtétről is. Amikor megfúrtak, kiderült, hogy az epehólyag csúnyán be van gyulladva. (Két 

nappal korábban volt eperohamom.) Megfogni is alig bírták: ugye tele volt kővel, ráadásul löttyedt, 

nyúlós volt. Nem is bírta ki a műtétet, szétfoszlott - szerencsére csak azután, miután be volt zsákolva. 

Ha korábban esett volna szét, akkor jött volna a hasfelmetszés. Egy kicsi így is volt, mert a sok kő közül 

az egyik - amelyet bemutattak - akkora volt, hogy nem fért ki a laparoszkópiához vágott lyukon - így a 

felső vágást egy kicsit tovább kellett vágni. Szóval... borotvaélen mozgott a műtét, de sikerült. Mondjuk 

volt kurázsija az orvosnak, máshol úgy tudom, begyulladt epehólyagot csak metéléssel műtenek. 

 

És igen, már itthon. 

 

Nem igazán akartam egyből számítógéphez ülni, de csak ide kényszerültem. Az ágyból nagyon 

nehezen tudok kikecmeregni és most ebéd után várom a szokásos hasmenésrohamot. A székemből csak 

egyszerűbb rástartolni a klotyira... 

 

AUGUST 24, 2006 AT 18:29    

 

Megint felemás ébredés. Nagy hír volt, hogy éjszaka már tudtam bal oldalra is fordulni - végre össze is 

jött egy szolíd tízórás alvás. 

 

A rossz hír, hogy egy bizonyos pozícióban - számítógépes székben hátradőlve, ágyban felpolcolt 

testtartásban - erős, nyilalló szúrást éreztem a felső sebnél. Végül bemásztam az ágyba, kerestem valami 

érdekes tévéműsort, hátradőltem és összeszorított foggal vártam, hogy elmúljon a fájás. Én nyertem. 

(Mondjuk érdekes vélemény korunkról, hogy a Discovery Civilization csatornán egész délelőtt háborús 

összeállítások mentek.) 

 

Furcsa apróságok tudják borzolni az idegrendszeremet. Például a köhögés. Hajnalban kapott el egy 

roham - és azt hittem, belehalok. Végül visszafogtam a lélegzetem, ameddig bírtam - és szerencsére 

hamarabb fogyott el a roham, mint a levegő. Olyan nagyon nyugodt azért nem vagyok, a 

tüsszentőrohamok itt lebegnek a fejem felett. (Parlagfű-allergiám van és nyilván most van a szezonja.) 

 

Jelenleg így néz ki egy nap: 

 

 - Ébredés. 

 - Reggeli. 

 - A reggeli túlélése. (Hadd ne részletezzem.) 

 - Mosdás. 

 - Lelki felkészülés ebédre. 

 - Ebédkészítés. 

 - Ebéd. 

 - Az ebéd túlélése. 



 - Olvasgatás a neten. 

 - Lelki felkészülés a vacsorára. 

 - Vacsora elkészítése. 

 - Vacsora. 

 - A vacsora túlélése. 

 - Lelki felkészülés az alvásra. 

 - Alvás. 
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Érdekesen működik az ember. Én például sokkal jobban el tudok felejtkezni a bajaimról, ha nekiállok 

mesélni - míg másoknál ez pont fordítva történik: az emberek nagy része inkább olvasással, filmnézéssel 

tud kikapcsolódni. 

Most betettem két Leningrad Cowboys lemezt a lejátszóba - és elmesélem milyen volt Magyarországon 

az első világszínvonalú rockzenekari koncert. 

 

Iron Maiden, 1984, Budapest 

 

Ez bizony még bőven a pártállami időkben volt. 

Kezdjük egy idézettel: 

 

A MAIDEN AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN FÉL TUCATSZOR JÁRT MAGYARORSZÁGON. KÉT FELLÉPÉSÜK 

KÜLÖNÖSEN EMLÉKEZETES: 1984-BEN CSAK A BUDAPEST SPORTCSARNOK PARKOLÓJÁBAN JÁTSZHATTAK, 

MERT AZ AKKORI SZERVEK FÉLTEK, HOGY A MEGVADULÓ KÖZÖNSÉG ESETLEG KOMOLY KÁRT TESZ AZ ALIG 

KÉT ÉVE ÁTADOTT ÉPÜLETBEN. 

 

Nos, igen. Rögtön itt van két olyan momentum, mely erősen vissza fog köszönni az írásomban is. Az 

egyik, hogy parkolóban rendezték a koncertet, a másik meg a szerv hozzáállása. 

 

Én akkoriban iszonyú csóró egyetemista voltam Veszprémben - és úgy gondoltam, nehogy már egy 

nyitott parkolóban rendezett koncertre ne tudjak valahogy besurranni. Korán felutaztam, a cuccomat 

leraktam unokatestvéreméknél, majd kitekertem a koncert helyszínére. Itt jött az első pofáraesés. A 

parkolót egyik oldalról a Sportcsarnok, a másikról egy többszintes szálloda, a harmadikról a 

metróállomás szegélyezte - ahol egyáltalán meg lehetett közelíteni, ott acélkerítés és hihetetlen 

mennyiségű rendőr volt beverve a földbe. A rendőrökön rettenetesen látszott a feszültség. Végülis az 

első komoly rockkoncert volt nemcsak Magyarországon, hanem a szocialista blokkban is: egy olyan 

botrányhős világsztár rockzenekar jött el Budapestre, mely fölött állandóan ott lebegett a sátánizmus 

vádja. Egy olyan rockzenekar, melynek hírénél csak rajongótábora volt rosszabb. Mindez egy olyan 

helyzetben, mely különösen összezavarta a rendőröket.  

Hivatalosan még proletárdiktatúra volt, de gyakorlatilag már igencsak felpuhult az egész. Én ekkor már 

látványosan nem voltam KISz tag (szüleim őszinte rémületére), az egyetemen is egyre bátrabban 

lehetett iróniával emlegetni jelenlegi berendezkedésünket... de azért még csak a gálya volt az úr. 

 

A magyar rendőrség - finoman szólva - nem igen volt ráhangolódva az estére. Nem szoktak hozzá 

ekkora tömegben deviáns úriemberekhez. Nem szoktak hozzá a finom módszerekhez. A gumibot, az 

igen. Azt ismerték, abban bíztak. De nem lehetett használni. Legalábbis nem egyből. 

 

No, mindegy. Körbejártam többször is a terepet, de nem találtam sehol rést a falon. Magasabbra 

emeltem a fejem, körbenéztem úgy is - és megakadt a szemem egy, a Kerepesi úton lévő épületen. A 

ház majdnem a templomtorony mellett volt, teljesen fel volt állványozva és a tetejéről gyönyörű rálátás 



nyílt a parkolóra. Én akkoriban már túl voltam néhány veszprémi közintézmény külső megmászásán, 

egy felállványozott épület nem okozhatott problémát. Felmentem és láttam, hogy nem én voltam az 

első, aki rátalált erre a remek helyre. Körülbelül harmincan lehettünk. Mivel felújításra készültek, így a 

tető is be volt deszkázva, állványozva - az emberek kényelmesen el tudtak helyezkedni a 

tereptárgyakon. (Egyébként is a tető nagy része sík volt.) 

Szóval békésen üldögéltünk, néztük az előzenekart. (P. Box?) Aztán megtörtént a katasztrófa. A 

műsorvezető (Cintula?) kiszúrta a mozgást a tetőn és úgy gondolta, ez remek alkalom egy jópofa 

megjegyzésre. Valami olyasmit mondhatott, hogy óvatosan ott a tetőn, le ne essen senki. Nem is ez volt 

a lényeg, hanem az, hogy rendőrségünk egyből rástartolt az információra. Perceken belül körbevették 

a házat. 

 

Most egy kicsit elhagyom a szálat, leírom, hogy is nézett ki az épület. Kereszteződésben volt, a kisebb 

utca felőli fronton volt a bejárata, ott is állványozták fel. Volt egy belső udvara, a körfolyosók az udvar 

felé néztek. Maga az udvar annyira azért nem volt belső, a házfalak nem takarták el az egészet: a 

Kerepesi út felől egy jó húsz méteres szakaszon magas kerítésben folytatódott az épület. 

 

A rendőrség fő erőit a kis utcába vonta össze, onnan is kiabáltak fel hangosbeszélővel. Azt mondták, 

menjünk le, senkinek nem esik bántódása. Néhányan elindultak lefelé, a többiek árgus szemekkel 

figyelték, mi lesz. Mi lett volna? Ahogy leértek az első fecskék, a rendőrök őrült módon elkezdték 

gumibottal verni a delikvenseket, majd rendőrautóba tuszkolták őket.  

 

A faszfejek.  

 

Persze odafönt kitört a pánik. Az eddig békésen üldőgélő emberek elkezdtek fel-alá rohangálni, 

keresték a menekülési lehetőségeket. A rendőrök odalent elunták, hogy több ember nem jön, elindultak 

felfelé. Néhányan nekiálltak őket cserepekkel dobálni. Félelmetes látvány volt. Ekkorra már teljesen 

besötétedett, de a rendőrök bevilágították az épületet. Potyogtak a cserepek, porzott a levegő és a tetőig 

felhangzott a rendőrök káromkodással kevert ordítozása. Én már akkor is a csendes, de hatékony 

megoldások kedvelője voltam, két sráccal elindultunk a sötét hátsó régiókba, hátha találunk valami 

kiutat. Akkoriban mondhatni meglehetősen ön- és közveszélyes őrült voltam; de amit az egyik társam 

csinált, az előtt csak a láthatatlan kalapomat bírtam meglengetni. A hapi tök sötétben lecsúszott a ferde 

tetőn, pusztán csak remélve, hogy meg tud majd kapaszkodni valamiben, amikor vége a tetőnek. Az 

őrülteknek őrült védangyala is van, mert bejött az elképzelés. Valami csatornatartó konzolt sikerült 

elkapnia, egy kicsit még traverzált a levegőben, majd amikor a körfolyosó felé ért, akkor elengedte a 

konzolt és pár méter esés után a folyosón volt. Hangsúlyozom, mindezt tök sötétben, olyan 3-4 emelet 

magasságban. Nekünk már sokkal könyebb dolgunk volt, egy részét láttuk a mutatványnak, a többit 

meg elkiabálta a srác. Mindketten utánacsináltuk a kunsztot, majd a világ legegyszerűbb módján 

lesétáltunk a lépcsőházban.  

Persze ezzel még nem oldódott meg a helyzet. Az épület körbe volt véve és a Kerepesi út felőli kerítés 

mellett is rendőrök posztoltak. Ugyan várhattunk volna, bízva abban, hogy a tetőháború után a 

rendőrök már nem néznek be az udvarba... de ez meglehetősen kétesélyes volt. Abban mondjuk 

bízhattunk, hogy fentről senki nem jön utánunk - más nem látott minket ott leugrani, annak meg elég 

kicsi volt a valószínűsége, hogy még egy ekkora őrült legyen fent, aki megtalálja ezt az utat. 

De fiatalok voltunk, akikre nem volt jellemző a várakozás. Ráadásul ekkor még volt előnyünk: a 

rendőrök nem számítottak kitörésre az udvar felől. Mi tök sötétben álltunk bent, minket nem láthattak, 

mi viszont jól láttuk, hogy két rendőr unatkozott a kerítés előtt. Megbeszéltük, hogy megpróbálunk 

egyszerre kitörni. 

Itt jött ki a remek gyerekkori szocializálódás: körülbelül ötven méterre nőttem fel az egri strandtól. 

Nyáron nem volt olyan nap, hogy legalább egyszer ne ugrottam volna át a kerítésen. Volt olyan, hogy 

csak palacsintát enni lógtam be, aztán már jöttem is ki. Na, itt megtanulta az ember, hogyan kell 

nekirohanni a kerítésnek, majd ugyanezzel a lendülettel berohanni a tömegbe. 



 

Hogy a többiek hol tanultak kerítést ugrani, azt nem tudom... de felmértük a kerítést, megvártuk, amíg 

csend lesz és elstartoltunk. A csendre azért volt szükség, mert a túloldalon nem tömegbe kellett 

beszaladnunk, hanem a Kerepesi út forgalmába. Ész nélkül. Nyilván úgy próbáltuk maximalizálni az 

esélyeinket, hogy akkor szaladtunk, amikor lámpa fogta az autókat. 

 

Nos, a kitörés remekül sikerült, dacára, hogy ez azért elég magas kerítés volt, remekül kihegyezett 

karókkal. Ugyan én pont egy ilyen hegybe tenyereltem bele és fordultam át rajta, de akkor nem 

foglalkoztam vele, rohantam mint a hülye, az út túloldalán lévő tömegbe. Elvegyülés után kerestük meg 

egymást, leültünk a gyepre, majd elővettem a végig a zsebemben őrzött fél liter vodkát és levezettük a 

feszültséget, szidva az ökör rendőröket. Ha hagytak volna mindenkit békén elmenni, akkor nem lett 

volna semmi gond. Szépen lemászik mindenki, ők körbeállják az épületet, hogy ne tudjon senki 

visszamászni, oszt jól van. Így meg... sajnos, fogalmam sincs, mekkora károk keletkeztek mind a 

tetőben, mind emberéletben. Kiindulva abból, ahogy a felmászó rendőröket cseréppel hajigálták... nem 

hiszem, hogy odafent kávé mellett beszélték volna meg az ügyet a felek. 

 

Szerencsére a zene kihallatszott, így a fűben üldögélve, vodka mellett végighallgattam a műsort. Majd 

leporoltam magam és elsétáltam unokatesóékhoz, egy érdekes élménnyel gazdagabban. 

 

AUGUST 25, 2006 AT 17:59    

 

Folytatom a ‘minden napra egy mese’ rovatot. 

 

Az idő 1985 és megint egy rendőrségi sztori. A főszereplő nem én voltam, szokás szerint csak 

belecsöppentem az események forgatagába. De gondolom, az érintett nem fog megsértődni, ha leírom, 

mennyivel megelőzte korát. 

 

Szóval. Ültünk a kollégiumi (KOL - Közösen Okosan Lelkesen) klubban és nagyon elégedettek voltunk 

a világ folyásával. Elégedettségünk fő oka az volt, hogy az aznapi pultosok kitettek magukért, délután 

átruccantak Győr-Sopron megyébe és este Ászok sör volt a klubban. Ez akkoriban ritka élmény volt, 

általában be kellett érnünk a helyben palackozott Balatonival. Ég és föld volt a különbség... 

 

No, szóval sörözgettünk, négyen-öten, jól ment az idő. Sajnos. Én ugyanis nagy dilemmában voltam. 

Akkori barátnőm kint lakott a város másik végében, albérletben, én pedig megígértem neki, hogy 

délután kiugrok. A kapcsolat még elég labilis volt, kockázatos lett volna egy sörözés miatt nem kimenni. 

Cimboráim a világ legjobb cimborái voltak, amint értesültek a vívódásomról, egyből felajánlották, hogy 

semmi probléma, kijönnek ők is. Nekem ugyan voltak fentartásaim az ötlet jóságát illetően, de Imre már 

ment is, hogy az összes pénzünkön sört vegyen, Rómeó meg kitalálta, hogy majd kivonulunk a 

lakótelep melletti susnyásba és szalonnát fogunk sütni, milyen remek program lesz. Eltekintve attól, 

hogy március közepe volt, az utcákon foltokban még hó virított, este nyolc körül járt az idő és az egész 

arra épült, hogy a lánynál biztosan lesz szalonna, hagyma és kenyér - a kivonulós ötlet azért már sokkal 

jobbnak tűnt. (Voltak ilyen rohamok. Legközelebb majd azt is elmesélem, milyen volt, amikor egyik 

szobatársam újsághirdetéses randijára tizenhatan mentünk le a szomszédos városba.) 

 

Na, Imre megjött a sörökkel, szétosztottuk a szatyrokat. (Én ilyenekkel nem vacakoltam, mindig is nagy 

hangsúlyt fektettem arra, hogy olyan téli ballonkabátom legyen, amelynek zsebeiben a négy üveg sör 

mellett marad hely a töménynek is.) 

Ahogy kell, ki is csörömpöltünk busszal a Haszkovo lakótelepre. Egy útba eső presszóban vettünk még 

valami töményet is, hátha a lány nem szereti a sört. Éva, ha meg is lepődött a hirtelen beállító négy 



jókedvű, nem is enyhén sörszagú hapsitól, nem nagyon mutatta. Volt nála egy kenyérsarok, vagy öt 

centi kolbász meg egy satnya hagyma. Tökéletes. Magára kapott valami dzsekit és már indultunk is. 

 

Megint elejtem a fonalat. Aki nem ismeri a környéket, annak elmondom, hogy Veszprém észak-keleti 

sarkában két lakótelep található, akkor Haszkovonak és Felszabadulás-úti lakótelepnek hívták őket. A 

kettő a Felszabadulás út vége felé ért össze, az út pedig ment tovább a külső körgyűrű, illetve az állomás 

felé. Mi pont ezt a holt zónát, a körgyűrű környékének elhagyott részét szemeltük ki célul. Őszintén 

mondom, egyikünknek sem volt fogalma arról, hogy a közvetlenül a lakótelep utáni épületek az út 

mindkét oldalán az ideiglenesen nálunk ragadt orosz katonák laktanyái. (Oké, Imre, mint helybéli 

biztosan tudta, csak valószínűleg nem tartotta fontosnak megemlíteni.) 

 

Fonal vissza. Nagyon jó hangulatban vonultunk célunk felé. Én elől mentem Évával, a többiek pár 

méterrel lemaradva, idétlenül viccelődve jöttek utánunk. Az épületek fel voltak lobogózva és Rómeó 

hirtelen ötletből leemelt egy magyar zászlót. Hogy majd ezt kitűzzük a tűz mellé, milyen hangulatos 

lesz. Vonultunk, beszélgettünk, az üvegek csörögtek... aztán nem sokkal a lakótelep után egy szirénázó 

rendőrautó vágott be elénk a járdára, csikorgó gumikkal. A rendőrök kipattantak belőle, fegyverrel 

megállásra szólítottak fel minket, majd a vezető beszólt a központba, hogy erősítést kér. Mi meg csak 

néztünk, mint Rozi a moziban. 

 

Az erősítés pár perc múlva ott is volt, ők meg mögénk álltak. Aztán mindenkit betessékeltek a kocsikba 

és beszállítottak a kapitányságra. Itt derült ki, mi volt a bűnünk. Aznap történetesen március 15-e volt. 

(Szégyen, de fogalmunk sem volt róla.) Természetesen ilyenkor a veszprémi helyőrség is fokozott 

készültségben volt. Így szűrték ki, hogy egy népes csapat, magyar zászlóval felfegyverkezve vonul az 

orosz laktanya felé. Rendőreink lélekjelenlétén múlott, hogy pár méterrel a laktanya főkapuja előtt 

sikerült lekapcsolni a veszélyes társaságot. Mit mondjak, nem lettek sokkal kedvesebbek, amikor 

elmondtuk a mi verziónkat: öt enyhén becsiccsentett ember vonult a téliesen hideg márciusi éjszakában, 

hogy szalonnát süssön az ipartelepen. Amikor meglengettük az ötcentis kolbászt meg a satnya hagymát, 

azt már egyenesen sértésnek vették. 

Elég hamar szétszedtek minket egymástól, majd elszeparáltan folyt tovább a kihallgatás. Én csak arra 

emlékszem, igyekeztem úgy mozogni, hogy ne csörögjön a zsebemben lapuló kisebb méretű szeszipari 

lerakat. Valahogy éreztem, hogy jegyzőkönyvbe vétele nem sokat dobna a helyzetünkön. Kérdezgettek, 

válaszolgattam. Éreztem, hogy milyen hülye helyzetbe kerültünk, de azonkívül, hogy ragaszkodtam az 

igazsághoz, mást nem tudtam tenni. 

 

Négyen viszonylag hamar a rendőrség épülete előtt találtuk magunkat. Rómeót, a zászlóvivőt, még 

benntartották. Leültünk a parkban egy padra, a nagy ijedtségre kiürítettük a zsebemet. Az italtól kezdett 

visszatérni a bátorságunk. Egész biztosan ennek volt köszönhető, hogy akárhányszor kinyílt a 

rendőrség ajtaja, három érces férfihang kiabálta, hogy "Rómeó, te vagy?". És amikor kiderült, hogy nem, 

akkor meg jött az, hogy "Engedjétek ki Rómeót!". A rendőrök valami hajnali háromig bírták, aztán kijött 

egy fegyveres kapuőr és elzavart mindenkit a halál faszára. 

 

Reggelre meglett Rómeó és jöttek a dolgos hétköznapok. Aztán egyszer értesítést kaptunk az 

egyetemtől. Rómeót vádlottként idézték a rektori vizsgálóbizottság elé, engem tanúnak. A tanácsnak 

volt egy KISz-es tagja, meg is keresett minket. Közölte, hogy nem kell beszarni, a bizottság nem akar 

vért látni, ha nem bosszantjuk fel őket, akkor nem lesz nyakazás. 

 

Leültünk megbeszélni a stratégiát. Én azt javasoltam, hogy meg se próbálkozzunk közös mese 

kitalálásával. Külön fognak kihallgatni és ha belekérdeznek valami lényegtelennek látszó részletbe, 

akkor simán megbukhatunk. Önző dolognak tűnt, de azt javasoltam, mindenki védje magát, ahogy 

tudja. Próbáljuk meg függetleníteni magunkat egymástól - persze úgy, hogy a másikat se keverjük azért 

szarba. Ennek kulcspontja volt, hogy azt hazudjuk, utáljuk egymást és egyikünket sem érdekelte, mit 



csinált a másik. Hogy nem is igen tudunk emiatt semmit egymásról, mert egyikünket sem érdekelte a 

másik. Hogy Rómeó csak véletlenül csapódott aznap délután az asztaltársasághoz. Így tudom a 

legjobban elkerülni, hogy bármi terhelőt mondjak rá - ő meg megpróbálhatja magát olyan mesével 

kihúzni a szarból, amilyennel akarja. 

 

Bizarr, de a társaságban egy ideig tényleg volt egy olyan cukkolás, hogy én utálom Rómeót. Az egésznek 

az volt az alapja, hogy amikor éppen a szekrényem feletti tárolóban szögeltem valamit, leejtettem a 

kalapácsot és az pont az alattam pakolászó Rómeó fejére esett. A kis buták, ebből a jelbeszédből azt a 

következtetést vonták le, hogy nem csípem a fiút. 

Még bizarabb, hogy tényleg volt egy olyan időszak, amikor se őt, se Imrét nem kedveltem túlságosan, 

sőt. Együtt katonáskodtunk és ott elég nagyképű alakoknak tűntek. Aztán az egyetemen jobban 

megismertük egymást... de ez már egy másik történet. 

 

No, eljött a tárgyalás napja. Az asztal mögött ültek: Rektorhelyettes (RH) László, Tanulmányi 

Osztályvezető (TO) Béla, a kiszes hapi, meg egy-két lényegtelen alak. 

 

Tudom, az írásnak most, a csúcsponton kellene a legerősebbnek lennie, de itt már nem sok minden 

történt. Elmondtam a történetet. TO Béla vette a lapot, a nagydarab alamuszi bikára hajazó RH László 

meg szemmel láthatóan nem. 

RH László: - Ittak előtte? 

Én: - Nem igazán. 

RH László: - Igen vagy nem? 

Én: - Nem nagyon. Talán ha három sört. 

RH László: - Micsoda?!! Az magának alig?? 

TO Béla: - De Lacikám, az tényleg nem sok... 

 

És így ment végig. Valószínűleg a bűnözés történetének leghasználhatatlanabb tanúja voltam, a 

vádlottról - azon kívül, hogy utálom, mint a szart - semmit nem voltam hajlandó mondani. 

 

Végül pár nappal később megkaptuk a verdiktet. Engem felmentettek, Rómeó kapott egy 

rektorhelyettesi ejnyebejnyét. (Azért figyeled a kor szellemét: írásba kaptam, hogy mint tanút, 

felmentettek.)  

Külön érdekesség volt, hogy az én jegyzőkönyvemben az szerepelt, hogy "tettüket józan állapotban 

követték el", míg Rómeó példányában az, hogy "tettüket ittas állapotban követték el". 

 

Végül az utójáték. Nem tudom, hogy ez az eset mennyire játszott bele, de Rómeó már nem csinálta meg 

az év végi vizsgáit. Kiugrott az egyetemről és átigazolt a színházba, díszletcipelőnek. Innen küzdötte 

fel magát színpadmesternek, majd nem sokkal azután, hogy felköltöztünk Pestre, ő is feljött a 

családjával. Most itt színpadmesterkedik valamelyik színháznál. 

Furcsa kanyarai ezek a sorsnak. Lehet, hogy ha akkor hirtelen ötletből vezérelve nem akasztja le azt a 

zászlót a tartójából, akkor most vegyészmérnök valahol Tiszaújvárosban. Mi pedig szegényebbek 

lennénk egy profi színpadmesterrel. 

 

AUGUST 27, 2006 AT 17:50    

 

Az utóbbi időben tapasztaltam néha, hogy amikor benyögöm, mivel kínlódok, a témában egy kicsit 

jártasabbak, amint meghallják a laparoszkópia szót, csak legyintenek. Az nem is műtét. 

Valahol igazuk van. Ennél a műtétnél tényleg nem hasítják fel keresztben a delikvens hasát. Sőt, 

igazából nem is vágnak, inkább csak fúrnak - igaz, azt négy helyen. 

De valahogy mégis, a következmények így se lebecsülendők. 



 

Gyors leltár: 

 - Ez a négy fúrás (illetve spec nálam az egyik már vágás) azért csak kellemetlen. Fáj és útban van. 

 - A műtét előtt 97.8 kg voltam - most 95,6 vagyok. Nem, a különbözet nem az epekő. Az első 

zuhanyzásnál borzadtam el, végignézve magamon: ez a két kiló, ez bizony izomból ment el. A combjaim 

pl. teljesen elvékonyodtak. Lesz mit visszadolgoznom. 

 - Hasizom - elfelejthetem. Minden apró kísérlet a használatára komoly fájdalmakat okoz. Tüsszentés, 

köhögés, kakilás, ágyból felülés, nevetés... meg ilyenek. 

 - Az emésztőrendszerem romokban. Bármi apróságot eszek - pl egy szem szezámos goldfischlit - olyan 

hatást érek el, mint amikor az ember szórakozásból kockacukrot dob a kólásüvegbe. Elkezd pezsegni a 

gyomrom, aztán alul-felül megindul az áldás. 

 - A lázon és a hasmenésen sikeresen túltettem magam. Lázcsillapítóval és hasfogókkal. 

 - A hangom... remélem, visszatér egyszer. Most olyan fátyolos, öreges lett. 

 - A vérnyomásom - melyhez korábban órát lehetett állítani - rendesen leesett. Időnként teljesen 

váratlanul meg-megszédülök. 

 - Lassan egy hete nem ittam sört. Igaz, a szakállam kezd visszanőni. 

 

Nos, ennyi. Látható, nem az a négy seb okozza a legtöbb galibát. 

Ki lett lendítve a szervezet egy egyensúlyból és meg kell várni, hogy visszaálljon egy újabbra. 

 

Ennek része a napi egészségügyi séta. Az orvos kifejezetten a lelkemre kötötte, nehogy belerohadjak 

otthon az ágyba. Tény, hogy nagyon kényelmes heverészni, olvasgatni... de csalóka csapda is egyben. 

Mozogni kell, mégha fáj is. 

 

AUGUST 28, 2006 AT 19:06    

 

Szörnyen távol áll tőlem, hogy úgy komolyan beszóljak valakinek. Heccelődés haverok között, az 

elmegy - de úgy komolyan beszólni valakinek, miközben az ember asztal alatt már gyűri fel az ingujjat, 

készülve a verekedésre... az nem az én műfajom. 

 

Ennek ellenére kétszer már sikerült. 

Nagyjából 1984 körül voltunk. (Jó év volt, szó se róla.) Cimborákkal üldögéltünk a Zánka borozóban. 

Ez egy olyan kocsma volt, amilyen már elég kevés helyen található manapság. Horganyzott lemezzel 

borított pultot képzelj el, a belesüllyesztett üstökből mérte merőkanállal a csapos bádogmérőbe a 

kocsisbort, aztán unottan spriccelte jelig szódavízzel a poharat. Csapolt sör... az nem volt.  

Maga a kocsma Veszprém úgynevezett Dózsaváros részének határán volt, a Hosszú utcában, nem 

messze attól a résztől, ahol a rokonság szokott felordítozni a börtönbe. Ennek ellenére csak látszólag 

volt veszélyes hely. Sokszor jártunk oda, soha nem ért minket inzultus. 

 

Eltekintve egy alkalomtól. 

 

Négyen-öten mentünk le. Hétköznap kora délutánra járt az idő, alig volt forgalom. Egyedül egy másik 

asztalnál ült egy nagyobb roma társaság. A mi társaságunkban jelen volt Péter, aki külsőre, mondjuk 

úgy, hogy meglehetősen cigányos képű gyerek volt. Szoktuk is ezzel heccelni, különösen azért, mert 

egyből be tudott gurulni rá. 

 

Szóval üldögéltünk, fröccsözgettünk. Jókat vigyorogtunk azon, hogy a másik asztaltól néha átintegettek 

Péternek. 

 



Ahol input van, ott output is lesz. A klotyi elég lepusztult volt, de hát ettől a helytől nem is lehetett 

jobbat várni. Két piszoár volt egy nagyon szűk folyosón, a közelebbinél egy nagydarab öreg cigány 

csavargatta az uborkát. Próbáltam elmenni mögötte úgy, hogy ne lökjem meg, de nem sikerült. 

- Bocs - szóltam oda neki. 

- Hogy a faszba mersz tegezni! - ordított fel. 

- Elnézést. Hátulról nem látszik a kora. 

- Akkor is! 

- Jaj, ne legyen már annyira sértődős. Nem akartam megbántani és elnézést is kértem. 

 

Erre már csak morgott valamit. A párbeszédnek diszkrét bájt sugárzott, hogy közben mindketten 

kézben fogtuk a farkunkat. Mindenki a sajátját. 

 

A folyó ügyek végeztével mindenki visszament a helyére. 

 

A jó ég tudja, mi volt abban a fröccsben, de nem sokkal később megint ki kellett mennem. Mit ád az ég, 

megint ott volt az öreg faszi a közelebbi piszoárnál. És megint meglöktem hátulról. 

- Bocs - vetettem oda, mert a rövidtávú memóriám akkor éppen nem működött. 

- Áááá!! Már megint letegeztél!! - ordított egy nagyot. 

- És akkor összedőlt a Föld? - kérdeztem vissza, miközben próbáltam kihámozni az eszközt. 

 

Csak a szeme villogott. 

 

- Nézze, elnézést kérek. Nem figyeltem. A továbbiakban egyszerűsítsünk: tekintsük úgy, hogy ez az 

elnézéskérés az összes későbbi alkalomra is vonatkozik, oké? - ajánlottam fel végül. 

Továbbra is villogott a szeme, aztán váratlanul felnevetett. 

- Van vér a pucádban, ezt szeretem! Aztán vagy-é bátrabb? 

- Mire gondol? 

- Kimegyünk innét és úgy csinálunk, mintha összevesztünk volna idebe. Aztán megnézzük, mit 

csinálnak a többiek. 

- Felőlem. De semmi verekedés, oké? Előtte leállunk - igyekeztem pontosítani. 

- Háde, persze. 

 

Pisiltünk, megigazítottuk a felszerelést, majd kimentünk a söntésbe. 

Én mentem hátul. 

 

Ahogy kiértünk, elég hangosan rászóltam. 

- Na, bazdmeg, most ismételd meg, amit odabenn mondtál! 

- A kurva fajtád! Már megint letegeztél! - ordított hatalmasat. 

 

Szemei szószerint vérben forogtak. Basszus, ez most vagy komolyan vette vagy csak nagyon jó színész. 

De visszatáncolni már nem lehetett. 

- Bazdmeg, le is kurvázlak! - ordítottam én is. 

- Mit mondtál anyámra? - meredt ki a tekintete. 

- Arra a sárgalábúra? - kérdeztem vissza. Ez egy olyan patikamérlegen kimért sértés volt. Éreztem, hogy 

nagyon vékony jégen járunk, valami olyasmit akartam mondani, ami azért nem akkora sértés. Nem 

sikerült. 

- Ááááá!!! Megöllek, te mocsok!! - hörögte, miközben elkezdett keresgélni valamit a gatyájában. 

 

Ekkor már feje tetején állt a kocsma. A hapi asztaltársasága az első szóra felpattant, rohantak megvédeni 

őt. Néhányan beálltak, hogy elzárják az én haverjaimtól, néhányan melléálltak, hogy ne tudjak támadni. 

Az én haverjaim sokkal lassabban kapcsoltak. Egyfelől senkinek nem volt kocsmai verekedős rutinja - 



minden látszat ellenére ez egy értelmiségi bagázs volt. Másfelől pedig egyszerűen nem hittek a 

szemüknek. Fogalmuk sem volt, mi történt azzal a jámbor sráccal, aki én voltam. De végül halványan 

érezték, hogy az se túl jó, ha tovább üldögélnek, így bizonytalanul ugyan, de kezdtek felállni és 

felsorakozni a védvonalban álló cigányokkal szemben.  

A kocsmáros szedegette lefelé a töményes üvegeket a polcról. 

 

Mi ketten támadó pozícióban, félig meggörnyedve álltunk egymással szemben, szemeink szikráztak. 

Aztán kiegyenesedtem és elvigyorodtam. 

- Köszönjük, uraim, az előadásnak vége - hajoltam meg színpadiasan jobbra is, balra is. 

- Hogyan?? - értetlenkedett a bevadult roma velem szemben. 

- Nem emlékszel? A budin megegyeztünk, hogy megtréfáljuk a kocsmát. 

- Már megint letegeztél! - ordított fel. 

- Jaj, ne csináld már. Emlékszel vagy sem? 

 

Hatalmas szerencsém volt. A ködön keresztül kezdett neki derengeni a megállapodás. 

Lassan kiegyenesedett. Vigyor öntötte el a képét. 

- Fasza gádzsó vagy - nyújtotta a kezét. 

 

Ekkor viszont nagyon közel álltunk ahhoz, hogy egyesített asztaltársaságaink rontanak ránk és vernek 

minket laposra. Szerencsére a roma valami tekintély lehetett a brancsban, pillanatok alatt lecsillapította 

a társaságot. Aztán intett nekünk, hogy üljünk hozzájuk. Kellemesen el is fröccsözgettünk velük egy 

ideig. 

 

Nekünk legalábbis kellemes volt. Péter nem biztos, hogy így emlékszik rá: az összes cigány kapacitálta, 

hogy nincs abban semmi szégyen, ha valaki roma, vállalja csak be nyugodtan a fajtáját. 

 

August 29, 2006 at 21:17    

 

Akkor jöjjön a második eset. 

 

Itt egy kicsit hosszabban kell írnom az előzményekről. 

Középsuliba Kazincbarcikára jártam. Mintha ez nem lett volna éppen elég istencsapása, a mi 

évfolyamunk, pontosabban a két vegyész osztály volt az első a vegyipari szakközépiskolában, 

amelyiknél kitalálták, hogy a hét hat napjából kettőt üzemben kell töltenünk. (A két üzemi nap később, 

az ötnapos iskolahét bevezetésekor is megmaradt.) A mi osztályunknak Sajóbábony, az Egyesült 

Vegyiművek (EVM) jutott. 

 

Mit mondjak, imádtuk. Reggel ötkor keltünk, zsúfolt buszozás a durván 20 kilométerre lévő gyárba, 

utána egész nap vagy kókadtan ültünk egy kinti tanteremben vagy a melósok között tanultuk, mi is a 

dörgés egy vegyigyárban. (A TNT részleg akkori felrobbanásáért _nem_ mi voltunk a felelősek.) 

 

Teltek a napok, hónapok, évek... végül a gyár is észrevette, hogy ott vagyunk. 1981-ben felajánlották, 

hogy az általuk szervezett nemzetközi szakmai gyakorlatra 1 fő férfiember jelentkezhet tőlünk is. Heten 

voltunk fiúk, akiknek a tanulmányi eredménye megütötte az általuk kért szintet. Hosszú történet lenne 

most elmondani, de végül rám esett a választás. 

 

A selejtező után ketten maradtunk a döntőben. Mindketten elmondtuk, hogy miért a másikat javasoljuk 

menni, végül én voltam a meggyőzőbb és a haverom nyert. Aztán a szerencsétlen elfelejtett időben 

útlevelet csináltatni magának, nekem meg volt - így végül mégis én utaztam. 

 



Ez egy kéthetes turné volt, 1 hét Merseburgban, 1 hét Waldenburgban - míg a többiek a gyárban 

szenvedtek szakmai gyakorlaton. Jó bulinak nézett ki - és az is lett. 

 

Vonattal mentünk ki. Amikor felszálltam, rögtön dilemmába ütköztem. Hová üljek? Nem ismertem 

senkit, de abszolút. A társaság eleve két rétegből állt össze: voltak egyfelől a cég saját 

szakmunkásképzőjének 14-15 éves diákjai, illetve voltak másfelől melósok, persze a fiatalabb 

korosztályból. Végül döntöttem: nekem, 17 éves fejjel már snassz volt beülni a 15 éves taknyosok közé, 

így kihasználtam, hogy termetem miatt (már általános iskolásként 180 centi magas és 82 kiló voltam) 

úgyis idősebbnek néztem ki a koromnál - és beültem a felnőttekhez, egy harsány ’sziasztok’ köszönés 

mellett. Nem is volt gond, semmi. Olvasgattam. Egy ideig. Aztán bejött cuccostól a kupéba egy 

nagydarab, üres tekintetű, lakatarcú harmincas hapi. Látszott rajta, hogy nem a szavak embere... és 

érződött rajta valami vadállati mentalitás. Egyből csend lett a kupéban, az ultizók is elhalkultak. Üres 

hely már csak mellettem volt. A hapi megpróbálta felrakni a cuccát a poggyásztartóra, de az enyémtől 

nem tudta. 

 

- Wkjgngkl werhgrh - vakkantott oda nekem valamit. 

- Természetesen, azonnal - morogtam vissza. 

 

És itt történt valami érdekes. A kupéban ugyanis mindenki, beleértve a durva hapit is, azt értette, hogy 

"fogd be a pofád, hülye köcsög". Szó bennakadt, hang fennakadt, lehelet megszegődött. A kártyázók 

sápadtan tették le lapjaikat. A hapi szótlanul rakta le a földre a táskáját, miközben folyamatosan 

méregetett. Én érdeklődve néztem vissza rá. Így néztük egymást majdnem egy percig, majd felálltam 

és megigazítottam a sporttáskámat. Erre ő is felrakta a táskáját és mellémült. 

 

Így kezdődött az aranyélet számomra. 

 

Később sokmindent megtudtam. A hapi tényleg nem volt egy nagy lumen, és akkor még igen finom 

voltam. Ezzel szemben iszonyú erős volt és vad, mint a pampák bikája. Az egész gyárban rettegték a 

nevét. Senki nem mert még csak csúnyán ránézni sem. 

Mi történhetett? (Hangsúlyozom, ez csak feltételezés.) A hapi nem szokhatta meg, hogy ilyen 

aggresszíven beszólnak neki és utána még állják is vele a szempárbajt. A magabiztosság 

elgondolkodtatta - és nem mert támadni. Utána a részemről jött barátságos reakció pedig lenyugtatta. 

Olyan volt, mint egy nagy gyerek. 

 

Akkora respektem lett az eset után, hogy ihaj. Természetesen a körbejáratott pálinkásüveg nálam is 

töltött pár értékes másodpercet, illetve a vége felé már a két kísérő tanárral ultiztunk egy csomót, filléres 

alapon. 

 

Aztán megérkeztünk. Én természetesen a kupéban utazókkal kerültem egy szobába. A lecuccolás után 

jött az újabb probléma: néhányan ki akartak menni a városba sört venni, de senki nem tudott németül. 

No, itt biztosítottam be véglegesen a pozíciómat, amikor közöltem velük, hogy én tulajdonképpen egész 

jól beszélek németül. Nem foghatta senki ránk, hogy vesztegettük volna az időt - ebédkor, azaz a 

megérkezés után két órával, a szoba egyik fele már tisztában volt a hely geofizikai adottságaival, 

konkrétabban, hogy hol vannak a boltok, hol vannak a kocsmák, és milyen söröket mérnek - míg a szoba 

másik fele már azt vitatta, hogy Heidi vagy Ramona melyik pozíciót szereti jobban. Ja, elfelejtettem 

mondani, hogy lánykollégiumba szállásoltak el minket. A német lányok pedig már akkor sem voltak 

túlzottan szégyenlősek. Kopogás, ’schnaps ist?’ majd fűrészelés - ez volt a menetrend.  

A mázlistáknak. Engem itt elhagyott a jószerencse - ugyanis egy Petra nevű roppant dagadt 

nőstényördög szemelt ki magának. Ronda volt, erőszakos és iszonyú sötét. Egyik kedves tréfája volt, 

hogy cigijét a hapsik póló alól kivillanó pucér hasán nyomta el. Na, ez a nőstény egyszerűen minden 

próbálkozást gyökerében blokkolt irányomban. Az alatt az egy hét alatt iszonyú orgiáktól volt hangos 



a lánykolesz. A magyar hapik legendásan állták a sarat. Egy, csak egy hapsi dühöngött magányosan - 

ez én voltam. (Most nem számítva a külön szobában lévő tacskókat.) Azóta a Petra enyhén szólva sem 

tartozik a kedvenc neveim közé. 

 

Letelt az egy hét. Mondanom sem kell, hogy vegyigyárat csak a helyijárati buszról láttunk. Ott volt 

mellettünk a Leuna vegyikombinát, de a németek nem merték megkockáztatni, hogy ellesünk valami 

technológiai fogást tőlük. Elláttak mindennel (gondolok itt a kajára, a sörre meg a lánykoleszre), oszt jól 

van. 

 

A következő szálláshelynél már álcázás sem volt. Waldenburg egy apró kisváros a déli hegyekben. 

Vegyiüzem közel-távol sehol, ellentétben végeláthatatlan erdők, hegyek mindenfelé. Ráadásul éppen 

akkor volt a városkában Waldfest. Mindemellett a fesztiválhoz legközelebb fekvő erdőmenti fogadóban 

szállásoltak el minket. Volt, akinek a szobaajtaja egyből a söntésbe nyílt. 

Újabb egy hét aranyélet. Petra hálistennek lekopott - viszont a hely jellegéből kifolyólag itt már nem a 

nőzés ment. Sör. Meg tojáslikőr. Tudom, így egymás mellett borzasztóan hangzik, de nagyon 

gusztusosan szervírozták: ostyapohár, belülről csokival bevonva és ebbe mérték bele a féldeci 

tojáslikőrt. Egy korsó sör egy ilyen édességgel nem volt két márka. (1.10 volt a likőr, 80 pfenning a sör. 

A márka olyan 4-5 forint körül lehetett.) 

Itt kerültem váratlanul közel a vad muksóhoz. Addig sem volt probléma, a hapi beilleszkedett, 

igyekezett mindenkihez kedves lenni... de itt szerelmes lett. A lánykoliban annyira összejött egy csajjal, 

hogy az vállalta a kirúgatást is, eljött velünk együtt. És a fazon szeretett volna beszélgetni is vele. Mivel 

a szomszéd szobában laktak, így nem egyszer előfordult, hogy hármasban kiültünk a padra (a szobák 

kertkapcsolatosak voltak), ők enyelegtek, én meg fordítottam. Roppant hangulatos volt. 

 

A nőkkel kapcsolatos balszerencsém azért ide is elkísért. Napközben konstans program volt a 

szobatársammal, Lajossal, hogy kimentünk a forgatagba, nézegettük a műsort és próbáltunk csajokkal 

ismerkedni. Az egyik ilyen alkalommal hozzánkcsapódott Tádé is. A figura valamivel idősebb volt 

nálam, jóindulatú, barátságos lélek, a végtelenségig naív - és enyhén szellemi fogyatékos. Ő 

gyakorlatilag a fiatalokhoz csapódott, egyfajta óvóbácsi szerepet vett fel. 

Azt hiszem, írtam már ezen a blogon, hogy én általában jóban vagyok az ilyen extrém emberekkel. 

Sajnálom őket és átkozottul tisztességtelennek tartom, hogy bárkik - kihasználva az illetők mentális 

gyengeségét - mindenféle hülyeséggel szívassák őket.  

Tádéval is így volt, a többiekkel ellentétben időnként leültem vele beszélgetni, játszani ezt-azt. (Például 

vett magának egy játékíjat; a fogadó csűrje mellett volt egy nagy placc, oda mentünk ki nyilazgatni.) 

 

No, szóval sétáltunk hármasban, amikor az egyik sátornál megláttam egy iszonyúan gyönyörű lányt. 

Valami hülyeséget osztogattak, valami felhívást valami játékra. Messziről kiszúrtam - és jobbra-balra 

lökdösve az embereket, megbabonázva mentem felé. Lajos udvariasan lemaradt, de Tádé ott csörtetett 

mögöttem. A csajszi is kiszúrt, mert már messziről vigyorgott rám. Beszéltünk pár szót - és az ilyet az 

ember megérzi - a vonzódás kölcsönös volt. Gyorsan meg is beszéltünk másnapra egy randit. Közben 

Tádé böködött hátulról, én meg automatikusan fordítottam neki. Amikor kapcsoltam, már csak annyit 

tudtam tenni, hogy egy órával korábbi időpontot fordítottam neki.  

Meg se fordult a fejemben, hogy Tádé úgy érzi, hogy a csaj _mindkettőnkkel_ akar találkozni - márpedig 

ez történt. 

 

Az időpont előtt 10 perccel jött is a fiú, hogy akkor menjünk. Baromi szarul éreztem magam. Most 

hogyan mondjam el neki, hogy a csajszi velem beszélt, őrá nem kíváncsi? Mindezt úgy, hogy azért ne 

bántsam meg. Végül egy kockázatos módszert választottam: közöltem vele, hogy engem nem érdekel a 

nő, menjen egyedül. Ki is robogott, majd félóra múlva visszajött, hogy a csaj nem jött el. Naná. Az igazi 

időpont ugye egy órával később volt. Amikor eljött az ideje, én is kimentem. Előrelátóan egy terepszínű 

anorák volt rajtam - és jól döntöttem. Tádé ugyanis a randi helye környékén csavargott fel-alá. Most 



már bántam, hogy nem az egyenes utat választottam, de nem vitt rá a szívem, hogy megbántsam. Végül 

az lett, hogy odamentem hozzá, elcsavarogtunk az erdőbe, jó messzire elvezettem, majd közöltem vele, 

hogy szeretnék egy kicsit egyedül maradni. Szerencsére nem ugyanazon az úton ment vissza - én pedig 

fától-fáig osonva mentem nem messze tőle, hogy ellenőrizzem. Majd percre pontosan értem a randi 

helyére, a lánnyal épp egyidőben. Gyorsan el is mentünk csavarogni vissza az erdőbe, biztos, ami biztos. 

Sétáltunk, beszélgettünk, megcsókoltam... és úgy éreztem, én vagyok a legszerencsésebb hapsi a 

világon. Elvitt a kedvenc lovához, bemutatkoztunk egymásnak. Estefelé visszaértünk a városba. Itt 

derült ki, hogy gáz van - nincs kéró.  

Ez az utolsó napon történt, a fogadóban hatalmas ünnepséggel búcsúztattak minket. Ha ott meglátnak, 

akkor biztos nem tudunk félrevonulni. Hozzájuk nem mehettünk, ugye szülők. Elmentünk egy 

barátnőhöz, de az valami ordenáré veszekedés után kidobott minket. Végül megkaptam a mattot: az 

egyik szűk utcában egy Trabant hangos ordítással falhoz szorított, kipattant belőle egy hapsi és 

irtózatosan elkezdett ordítozni. Engem egyből a falnak lökött, majd nekiugrott a csajnak. Ekkor 

megfogtam a kezét, hogy ezt ne csinálja. Egy ideig dulakodtunk, végül lehiggadt annyira, hogy maradt 

az ordibálás. Ebből sajnálatosan egy büdös kukkot sem értettem. Nyilván a helyzet nem volt bonyolult, 

azt értettem - de fogalmam sem volt, most mit csináljak. Bántott, hogy a csajszi ilyen szituációba kevert, 

de féltem is: ha itt tettlegességig fajul a helyzet, akkor jól nézek ki. Már láttam a helyi lap első oldalán, 

hogy a magyar delegáció egyik tagja 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott. Az meg aztán 

különösen hiányzott, hogy a visszaindulás előtti este berángassanak a rendőrségre. Végül megvártam, 

amíg a veszekedés ereje lecsitul, ekkor búcsút intettem mindkettőnek és elsétáltam. 

A krónikához tartozik, hogy ezzel még nem lett vége az estének. Visszaértem a fogadóba, ahol vagy tíz 

ember esett nekem ordítva. Hogy hogyan merészeltem nem megjelenni a búcsúesten. Én azzal 

kalkuláltam, hogy úgysem veszi észre senki, hogy nem vagyok ott. Azzal viszont nem számoltam, hogy 

ezen az estén adják át a különböző díjakat. Én meg megnyertem egy csomó sportversenyt (asztalitenisz, 

foci), néhány másban dobogós lettem, így összesítésben is nyertem, enyém lett a legjobb Németország 

teszt, meg én lettem a legnépszerűbb ember. Gyakorlatilag hatszor kellett volna a díjátadáson 

megjelennem. Nem kis égés volt. A magyar kísérő tanárok nem győztek mentegetőzni a német kísérő 

tanároknak. 

 

Végül beestem, meglehetősen zavarodottan - és rögtön nekemugrott Achim, a durvább német kísérő. 

Volt már rendesen a fejében. Na, ott aztán voltam minden, csak jó ember nem. 

- Te büdös magyar disznó, te mocskos huligán! Az ilyeneket utálom a legjobban! Megkap mindent és 

semmi hála! - ordította közelről a képembe németül. 

- Áchim neheztel, amiért nem voltál itt - fordította Peter, a hivatalos tolmács. 

 

Ha nem lett volna ilyen hülye a helyzet, istenbizony élveztem volna a duettet.  

Végül Áchim eldűlöngélt, én pedig rákacsintottam Peterre. 

- Kösz, haver. A jószándék legalább megvolt... csak sajnos értettem én is, amit mondott. 

- Nem tesz semmit - vigyorodott el ő is. 

 

Ja, nem is mondtam, két nappal a vége előtt is buktam egyet. Berlinben kirándultunk, csavargás fel-alá. 

Két szimpatikus őrült minden tereptárgynál lefényképeztette magát, mintha védenék a várost az 

oroszok ellen. Jókat röhögtünk. 

 

Ebéd a tévétoronyban. Fantasztikus hely, oda érdemes egyszer felmenni.  

Éppen kanalaztuk a levest, amikor Günter, a másik kísérőtanár felállt, csendet kért, majd elkezdett 

beszélni. Peter fordított. 

Pillanatokon belül fülig pirultam. Valamelyik német őrült kinyomozta az útlevelek alapján, hogy nekem 

pont aznap volt a születésnapom. A tizenhetedik. 

Méltatták az érdemeimet, majd átadtak egy pingpongszettet. (Előttevaló nap nyomtam le mindenkit.) 

Nem is ez volt a baj, kedves gesztus a részükről, igazán. A botrány akkor következett be, amikor a teljes 



csoport előtt kitudódott az életkorom. A felnőttek egy pillanatra elsápadtak, élükön a magyar kísérő 

tanárokkal. Az összes buliban benne voltam. Hajnalokig tartó durva kocsmázások. A beszólás a vad 

muksónak. Az orgiák, melyek kezdetén még én is a szobában tartózkodtam, legalábbis amíg Petra 

akcióba nem lépett. Minden vad dologból kivettem a részem... aztán nesze, még kiskorú vagyok. 

Határozottan mákom volt, hogy a túra vége felé esett a szülinapom. 

 

No, még egy sztori a végére. Gond nélkül visszaérkeztünk Magyarországra, én pedig csatlakoztam az 

osztálytársaimhoz a szakmai gyakorlat maradék részére. Továbbra is a koleszben laktunk. A koli mellett 

volt egy munkásszálló. Egészen különös véletlen folytán ide szállásolták el az ellencsapatot - azokat a 

németeket, akik a mi cseréink voltak. Mit ád az ég, ők főleg nők voltak. A német nőknek pedig a 

szocialista táborban különleges hírük volt. (A kinti tapasztalatok alapján nem is alaptalanul.) Csakhogy 

Magyarországon az erkölcsök azért sokkal szigorúbbak voltak, mint odakint. A munkásszálló lezárt 

részére ember be nem mehetett. 

És basszus, szemtanúja voltam, éjszaka... ahogy Cseh Tamás is megénekelte..., a fiúk bizony "néhány 

lepedőt összekötve" rohamozták meg a munkásszállót. Ott álltunk az ablakban és vigyorogva néztük, 

ahogy a hapik ostromolnak, odafent a nők segítenek rögzíteni a lepedőket, a portás meg odalent óbégat, 

majd segítséget hív. Ezután a többiek el se hitték nekem, hogy mi viszont egy működő lánykoleszban 

laktunk egy hétig, mindenféle mozgáskorlátozás nélkül. 

Igaz, Petrával. 

 

AUGUST 29, 2006 AT 21:55    

 

Ma délelőtt kiszedték a varratokat. 

Mindenki lelkendezett, hogy szépen gyógyulnak a sebek. 

Ennek örömére 17.35 és 18.30 között megittam egy korsó sört. 

 

Még élek. 

Van remény. 

 

AUGUST 30, 2006 AT 19:22    

 

A következő cédulát találtam a kocsim ablaktörlője alá beszúrva. 

 

MINDEN TÍPUSÚ RONCS AUTÓJÁT 

MEGVÁSÁROLJUK, 

ELSZÁLLÍTJUK. 

 

UNIÓS KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN 

A FORGALOMBÓL VALÓ KIVONÁST VÁLLALJUK! 

 

VASHULLADÉK FELVÁSÁRLÁS, 

ELSZÁLLÍTÁS! 

 

Nos, emberek. 

Értem a célzást. 

De egyelőre a kocsi még marad. 

Akármilyen is. 

Majd a lakás után. 

Valamikor. 



 

SEPTEMBER 1, 2006 AT 14:22    

 

Egészen boldog vagyok. Ma jutottam el odáig, hogy kerékpárra ültem és mentem egy jó nagy kört. Igaz, 

nem olyan gyorsan, mint szoktam (20-22 káemhá 25-30 helyett), egy kicsit fáradtabb is vagyok, mint 

szoktam és van egy enyhe hányingerem is. De bringáztam húsz kilométert és ez jóval több, mint amit 

egy héttel ezelőtt elképzeltem magamról. 

A jövő héten megpróbálom rászoktatni magam a normális ételekre, úszással, kerékpározással 

remélhetőleg helyre fogom tudni állítani az erőnlétemet - és utána már mehetek dolgozni, normális 

életet élni. (Mégha ez a kettő néha üti is egymást.) 

 

Jókedvemhez hozzájárult az is, hogy kedvenc évszakom, az ősz egy gyönyörű őszi nappal köszöntött 

be. Szépen süt a nap, nem olyan hevesen, hogy leégesse a húst a csontokról. A fák nemsokára felveszik 

ünneplő ruháikat, valósággal kiabálva az embereknek, hogy ‘jertek, látogassatok meg’. A lombokon 

átszűrődő napfény, a bágyadt, langyos levegő, a fáradt szellők által felkavart illatok... alig várom, hogy 

mehessek végre a hegyekbe csavarogni. 

 

SEPTEMBER 3, 2006 AT 01:30    

 

Elolvastam egy cikket és megvilágosodtam. Kiderült, hogy ezek a lelkes emberek nem ártó szándékkal 

firkálják össze a házfalakat, hanem művészetük kifejezéseképpen. Így viszont már mindjárt más. 

 

A helyzet az, hogy én is művész vagyok valahol. Érzékeny lelkemet baromira tudja bántani pl. ez a 

nyavalyás kispolgári szimmetria. Azt találtam ki, hogy művészetemen keresztül úgy próbálom meg 

rádöbbenteni az emberiséget erre a természeti torzóra, hogy elkapok az utcán egyes embereket és 

néhánynak a jobb fülét, bal kezét és jobb lábát rövidebbre metszem, míg másoknak pedig a bal fülét, 

jobb kezét és bal lábát faragom tele székely motívumokkal. 

Úgy érzem, vagyok akkora művész, hogy bátran leszarhatom ezeknek a nyavalygó senkiknek azon 

nevetséges érveit, hogy satnya szerveiket más célokra szeretnék használni. Ellenséges kispolgárok 

mindig is voltak, de az igazi művész nem hátrálhat meg soha - hogyan is haladhatna enélkül előbbre a 

világ? 

 

Holnap indulok a baltámmal sétálni. 

 

SEPTEMBER 13, 2006 AT 19:24    

 

Most megint sztorizhatnékom van. 

 

Egyetem, első félév végefelé. Gépelemek vizsga. Megírtuk délelőtt a beugrót, ebéd után szállingóztunk 

vissza a tanszékre. Ekkor kaptuk a rossz hírt. Valaki elkefélte az időegyeztetést és a vizsgáztató tanár - 

a tanszékvezető - éppen Szegeden volt valami konferencián. Délelőtt csörögtek rá, hogy azonnal jöjjön 

vissza vizsgáztatni. A hapiról tudni kellett, hogy ha feldühítették, baromi durva tudott lenni. Azt is 

tudni kell, hogy a gépész bagázs a veszprémi egyetemen kifejezetten undorító banda volt. Szívattak 

mindenkit, ahol lehetett - ahol nem, ott is. Ők szórták a legjobban az embereket; ha valaki túlment rajtuk, 

akkor már az isten sem mentette meg attól, hogy diplomát kapjon. Mindezt ráadásul határozottan 

bicskanyitogató, arrogáns stílusban tették. 



Ezzel csak az volt a gond, hogy ez egy _vegyipari_ egyetem volt. Mindenesetre a fiúk tettek érte, hogy 

folyamatosan csúcsponton izzon a parázs a vegyész-gépész fronton. Beszélhetnék most például a 

skoda-kloridról... de hagyjuk, nem ez a cikk fő vonulata. 

 

Ott álldogáltunk a folyosón, amikor megtudtuk, hogy mindjárt jön a tanár. Már messziről lehetett 

hallani az ordibálását. Végiggondoltuk: a legvaddisznóbb tanszék egyik híresen vaddisznó oktatója, 

emberfelettien bevadulva. Jó esélyek. 

 

Mindenkit behívtak a tanterembe. A hapi leült az asztalhoz, undorral felemelt egy köteg papírt. 

- Na, ez itt a hármas tanköré - fintorgott - nézzük, kié a legjobb. 

 

Szemüvegigazítás. 

 

- Aha, Petrényi József. 

 

Kihúztam magam. Igazából még lebegtem is pár centit a levegőben. 

Újabb szemüvegigazítás. 

- Majdnem kettes - nézett fel - Jöjjön ki. 

 

Fogalmam sincs, hogyan értem ki a táblához. Tudtam, hogy jól sikerült a beugró, én a négyesre 

pályáztam. 

Egyik legdurvább vizsgám volt. Mondhattam bármit, egyből rámordított. 

 

- Rajzoljon fel egy szögvas profilt! 

 

Felrajzoltam. 

 

- Mi ez a barbapapa?!!! 

 

Most mondtam volna neki, hogy én csak karikatúrákat tudok rajzolni? 

Elvoltunk egy ideig. Ő ordítozott, én próbáltam tartani magam. Végül legyintett, megadta a kettest. 

 

A többi tankörtársamat ki sem hívta, bevéste nekik az elégtelent. 

 

Aztán jött szobatársam és jóbarátom, László. Nála nagyobb motorbuzit azóta sem láttam. Középiskolás 

kora óta maga szerelte az MZ-jét. Rendszeresen szétszedte az utolsó csavarig, egyenként megcsókolta 

azokat és visszaszerelte. Emellett jó esze volt és kedvenc hobbitémája volt minden, mi gép. Amit ő nem 

tudott a gépelemekről, azzal már nem volt érdemes foglalkozni. 

Természetesen hibátlan beugrót írt és mindenre tudott válaszolni. A tanár meg is enyhült egy kicsit. 

- Jól van, fiam - tette le a szemüvegét - megadom magának a négyest. 

- Elnézést, tanár úr - húzta ki magát László - nem fogadom el. Én az ötösért jöttem. 

 

Akkora ordítást sem minden nap hallottak az egyetemi falak. A vakolat szó nélkül hullott le a falról, 

némi vörösizzást követően. 

 

Végül összecsaptak. A tanár az összes szopatós kérdéssel bepróbálkozott. Olyan dolgokról vitatkoztak, 

amelyekről a többiek életükben nem is hallottak. Olyan szavak pattogtak, amelyekről még csak azt sem 

lehetett eldönteni, milyen nyelvhez tartoznak. 

Szumma szummárum, László kiharcolta magának az ötöst. Az addigi vaddisznó módra durva tanár 

érzelmeihez innentől hozzáadódott a nyíltszíni vereség okozta frusztráció is. 

Aznap nem sokan mentek át. Az ötvenből talán négy. 



 

László egyébként félelmetes alak volt. Télidőben összejött egy leánnyal. Mi, szobatársak, rendesek 

voltunk, elmentünk csavarogni a városba. Pénzünk nem nagyon volt, kocsmázni sem igen tudtunk 

beülni, így tényleg csak csavarogtunk. Amikor kezdett keményre fagyni a bajszunk, visszasétáltunk a 

koliba. Nem akartunk ajtóstól rontani a szobába, előtte megálltunk és hallgatóztunk egy kicsit. Iszonyú 

hangok jöttek a szobából. A frekvenciával nem is volt gond, tipikus ritmikus gyorsuló-lassuló hangok 

voltak... de a hangszín valahogy baromira nem stimmelt. Egy ideig ücsörögtünk az előtérben, de aztán 

gyanús lett a dolog - ennyi ideig nincs ember, aki bírná. Bátran benyitottunk. 

László és Viktória az ágy szélére kuporogva polírozták László ETZ-jének motorblokkját. 

 

Én egyszer faragtam rá László hobbijára. Az egyetem végefelé Németországban voltunk szakmai 

gyakorlaton. Természetesen vegyigyárba megint nem nagyon vittek, de jó csavargásokat szerveztek, 

nem volt semmi gond. Illetve mégis: jött egy távírat, hogy az addig csoportvezetőként és tolmácsként 

funkcionáló doktorandusz azonnal utazzon haza, katonai behívót kapott. A helyére kinevezik Petrényi 

Józsefet. Azaz engem. (Az egyetemen a nagy többség angolos volt. Elvétve volt olyan ember, aki angol 

helyett németből záróvizsgázott volna.) Mindenesetre kurvára nem hiányzott, de szerencsére ekkor már 

csak egy tengeri hajózás, a rostocki hajógyár megtekintése és hazautazás volt hátra. Reménykedtem, 

hogy megúszom. 

Majdnem sikerült is, de a hajógyárban beütött a krach. 

 

Szerintem László akkor már hetek óta készült erre az alkalomra. 

 

Bementünk. Egy nagyon lelkes kalauzt kaptunk, aki tűzzel a szemében kezdte magyarázni az egyes 

munkafázisokat, az eszközöket és a technológiákat. Nem tudom, a kedves olvasó mennyire van otthon 

a német szaknyelvben. Eszméletlen. Olyan összetett szavaik vannak, melyeket felügyelet nélkül utcára 

sem lehetne engedni, nemhogy a köznyelvbe. És egy olyan helyen, ahol tízemeletes épület méretű 

tengeri hajókat gyártottak, ott voltak csak igazából elemükben ezek a szavak. 

 

Én meg szinkrontolmácskodhattam. 

Megállt a hapi egy teremben, mondott valamit. A felét értettem, a felét nem. Ez az angolban még 

elmegy, a németben viszont esélytelen vagy. Körbenéztem, a józan paraszti eszemet igénybevéve 

próbáltam valami értelmet adni a szövegtöredéknek. 

- Azt mondja Günter, hogy ez a megmunkálófelület nagyon precízen van kidolgozva. Úgy képzeljük el, 

hogy teljesen síkba van reszelve - közöltem a többiekkel, határozottságot erőltetve magamra. 

- Micsoda? - kapta fel a vizet László - Pepe, te teljesen meghülyültél? Ez akkora felület, mint egy 

teniszpálya! Ezt nem lehet síkba reszelni. 

- Ne velem vitatkozz - vontam meg a vállam - Günter mondta. 

- Akkor fordítsd le neki, hogy nem hiszem el! - hőbörgött László. 

- Entschuldigung, Sie sachte dass diese Flache absolut gleich ist? 

- Ja - válaszolta, miután hosszasan gondolkodva sikerült dekódolnia a kérdést. 

- Látod - fordultam Lászlóhoz - megmondtam. 

 

És ez ment végig. Izzadtam, mint a ló, mert László, vérszemet kapva, minden faszságot végigkérdezett 

az összes helyiségben. A többiek udvariasan bólogattak mindenhol, szerintem simán elhitték volna, ha 

azt fordítom, hogy a tengerjáró hajókat szappanból faragják ki. De nem, László csak a német alaposságú 

választ fogadta el. Abban viszont volt egy gyenge láncszem.  

 



SEPTEMBER 14, 2006 AT 21:45    

 

"Ez... semmiség. Víznél nehezebb tárgy úszik a vízen - az ám a valami!" 

 

Időnként szokták használni az emberek ezt a fenti szólást. Ha eltekintünk a humoros értelmezéstől... 

igaz ez az állítás? Konkrétan: tud-e úszni víznél nehezebb tárgy vízen? 

 

Aki erre mást mond, mint egy dörgő NEM... az kérje vissza a középiskolás iskolapénzt. 

 

Persze jöhet olyan gyenge ellenvetés, hogy dehát a hajók, meg azok a bazi nagy tengerjárók... azok 

mégis csak úsznak... és csak vasból vannak. Az meg azért elég nehéz. 

 

Rossz, nagyon rossz válasz. A hajók nem vasból vannak. 

 

De előtte gondolkodjunk el, mi is az, hogy ‘nehéz’? Mi a nehezebb: egy kiló vas vagy egy kiló víz? Oké, 

ez vicc volt. Akkor mi a nehezebb: egy tengerjáró hajó vagy a víz? Mennyi víz? A Földközi-tenger? 

Ekkor bizony már a víz. És ha beletesszük a nagy hajót egy kisebb vízbe? Akkor már a hajó lesz 

nehezebb, mégsem süllyed el... 

 

No, kicsit szégyenlem magam, mert szerintem már túlmagyaráztam a dolgot. Amikor arról van szó, 

hogy két általános dolog közül melyik a nehezebb, nem tudsz rá máshogy válaszolni, minthogy a 

sűrűségüket hasonlítod össze. Azaz a tömeg/térfogat hányadost. 

 

És ha így nézzük, akkor a hajó már nem nehezebb. A hajó ugyanis nemcsak vasból van, hanem 

levegőből is. Ha túlpakolják, azaz kiszorítják belőle a levegőt valami súllyal, akkor a hajó elsüllyed. Mert 

akkor már nehezebb lesz. 

 

Pontosabban, sűrűbb. 

 

SEPTEMBER 17, 2006 AT 09:53    

 

Az iszlám az egész világra kiterjedő fegyveres mozgósítással válaszolt arra a vádra, hogy vallásként 

talán túl militáns lenne. 

 

SEPTEMBER 17, 2006 AT 19:14    

 

Pár héttel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy idén még evezek, nem is keveset. Megcsináltam. 

Ugyanúgy nem gondoltam volna, hogy idén még lenyomok egy Kispest-Visegrád-Kispest távot 

bringával. 110 km. Megcsináltam. 

 

De állat jó újra egészségesnek lenni...! 

 

SEPTEMBER 18, 2006 AT 18:43    

 

Középiskola, történelem, XIX század vége, XX. század első fele - hogy én mennyire utáltam ezt az 

anyagot. Egyik kormány a másik után, ez ilyen rendeletet, az olyan törvényt, ez így bukott meg, arra 



amúgy szavaztak, kormánypárt, ellenzék, mamelukok, Tisza párt, Bethlen párt - istenem de nem 

értettem, miről van szó, mennyire untam is az egészet. 

 

Utódaink bezzeg szerencsésebbek. 

 

Elképzelem a történelemkönyvben ezt a Gyurcsány beszédet... elképzelem, hogy az órán az iruló-piruló 

történelemtanárnő és a nem is túl visszafojtottan röhögő kamaszok kielemezik a rejtett mondanivalót... 

rögtön izgalmasabb az anyag. 

 

Érettségi tétel: 

A Gyurcsány-féle "Elkúrtuk..." beszéd hatása az ország gazdasági konszolidációjára. 

 

És ahogy elnézem a fejleményeket, még csak elhallgatni sem lehet, mint Ady betegségét. 

 

SEPTEMBER 19, 2006 AT 09:39    

 

Fél négyig követtem az eseményeket, aztán kiírtam a hűtőajtóra, hogy Barna ma nem megy iskolába. 

(Ekkor még egyáltalán nem látszott a vége és kora reggel nem mertem egyedül beengedni a gyereket a 

belvárosba.) 

 

Már majdnem elindultam, amikor felkelt a lányom is. Kérdezte, hogy a testvére miért nem megy suliba. 

Nagyjából elmondtam neki, mi történt. Még be sem fejezhettem, az utcáról éktelen ordítozás, 

káromkodás hallatszott fel. 

- Látod - mutattam ki - diliház van. 

 

Aztán elindultam dolgomra. Odakint futottam össze egy lakótárssal, aki elmesélte, mi történt. Éjszakai 

műszakból jött hazafelé kocsival. A környékünkön minden utca jobbkezes, ezért lelassított és benézett 

jobbra - ahogy kell. Majd ment volna tovább, mely tovább jelen esetben egy járdafelújítás miatti 

földkupac kikerülését jelentette. Csakhogy egy mögötte érkező autó, jóval a megengedett 30-as korlát 

felett, leszarva a jobbkezes kereszteződést, leszarva, hogy kereszteződésben tilos előzni, bepróbálkozott. 

Csattanás nem lett, de ordibálás igen. És már a harmadik mondatnál előkerült az agresszor részéről, 

hogy az ilyen alakok miatt áll úgy az ország, ahogy. 

 

Nos, tényleg helyzet van. Méghozzá elkeserítő. És közel-távol esély sincs a megbékélésre. Én jó eséllyel 

már nem fogom megérni, hogy az országban megszűnjön az ellenségeskedés. 

 

A picsába ezzel a túlpolitizált országgal. Mi a faszért nem lehet végre békén hagyni az embereket, hogy 

csak és kizárólag a dolgukkal, munkájukkal foglalkozzanak? A végén olyanok leszünk, mint az ....ok, 

munka helyett csak hőbörgünk, háborúzunk. (Szándékosan nem írtam népcsoportot, nem hiányzik, 

hogy rám is kimondják a fatvát.) 

 

No, mindegy, szombat reggel utazom Moszkvába, figyelni fogom az eseményeket, aztán ha kitör a 

jobboldal által annyira vágyott Csőcselék Forradalma, akkor legfeljebb menedékjogot kérek az 

elvtársaktól. 

Ennél még ott kint is jobb lehet. 

 



SEPTEMBER 19, 2006 AT 20:36    

 

Megy az interjú az MTV1-en. A miniszterelnök beszél, nagyjából 32 perce. 

Aztán egyszer csak megjelenik a képen a felirat: Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök. 

Hátha valaki esetleg nem ismerné. 

 

SEPTEMBER 20, 2006 AT 03:12    

 

TUDJA-E HOGY ÉJSZAKA 

EGY ÁRKÁD MÉLYE MILY SÖTÉT ? 

MIT TUD PESTRŐL 

AKI MINDEZT NEM PRÓBÁLTA MÉG. 

 

KÓBOROLJON VÉLEM ÁT EGY ÉJSZAKÁT, 

PEST MEGÉR EGY ESTET! 

RÁNK KACSINTJA MINDEN HÁZ AZ ABLAKÁT, 

PEST MEGÉR EGY ESTET! 

 

Dögöljek meg, ha értem. Kezdődött úgy, hogy a Köztársaság téren szembenálltak egymással: a kemény 

mag (50-100 ember) meg a rohamrendőrök. Aztán az utóbbi elkezdte terelgetni az előbbit. Tettek egy 

kört a Népszinház utca felé, majd visszakanyarodtak az Erkel szinházhoz, bementek egy kis utcába, 

végül kiértek a Rákóczi útra. Ugyan elindultak a Keleti felé, de aztán jobbnak látták, ha a Blaha felé 

mennek. A téren megpihentek egy kicsit, majd a rendőrök tovább terelték őket a Rákóczi tér felé. Itt a 

tömeg kettévált, egy részük az Üllői úton indult el kifelé, a másik részük inkább az Oktogonon keresztül 

célozta be a Nyugati pályaudvart - mindkét esetben rohamrendőrök taszigálták őket maguk előtt. 

 

Most mi az isten van itt? Városnézés? 

Annak egy kicsit drága mulatság, tekintve, hogy ezek mindenfelé törnek-zúznak. 

 

Bár igazából azt sem értem, hogy ha tényleg 50-100 ember(?) csinálja a balhét, akkor miért nem lehet 

kiküldeni ezer rendőrt, beszorítani őket egy térre, minden irányból összezárni, aztán már csak rá kell 

tolatni a rabszállítóval és bezsuppolni ezeket az alakokat oda, ahová valók. 

 

Mindenesetre remek lesz, a gyerek pont ezen a környéken keresztül megy reggel iskolába. Most 

agyalhatok megint, hogy elengedjem-e. 

 

Viszont egyvalami biztosnak tűnik: ennek az egésznek immár semmi köze ahhoz, hogy mit mondott 

Gyurcsány tavasszal. Itt perifériára jutott szélsőjobboldaliak részegültek meg attól, hogy úgy tűnik, 

hatalmuk van. Hogy úgy tűnik, kormányválságot idézhetnek elő a balhéikkal. Végre visszavághatnak 

minden megaláztatásért, minden 0.1-2.0%-os választási értékért. Végre úgy érzik, rá tudják 

kényszeríteni akaratukat a szótlan többségre. 

 

Kurvára remélem, hogy nem. 

 



SEPTEMBER 20, 2006 AT 22:38    

 

Épp nemrég írtam egy privát emailben, hogy én már nem lepődöm meg semmin. 

Aztán mégis. 

 

Olvastam, hogy olyannyira tömegesen vásárolták fel Budapesten a baseball ütőket, hogy a sportboltok 

teljesen kifogytak ebből a sporteszközből. Harsányan felkacagtam, fiam megkérdezte, min nevetek, 

felolvastam neki a hírt... mire megjegyezte, hogy nem is gondolta volna, hogy ennyire népszerű nálunk 

a méta. Aha - bólogattam. 

 

Erre nemrég látom, hogy Petrétei elgondolkodott a kijárási tilalmon. Tudom, azóta próbálták mosdatni, 

hogy csak elméleti lehetőség, meg ilyenek... de emberek... ilyen szituációban ekkora marhaságot 

mégcsak megemlíteni sem szabad. 

 

Habár... ha hozzáveszem, hogy a parlament előtt ma délután a Judeai Nemzeti Front az Aranybullára 

hivatkozva tartotta legálisnak ezt az össznemzeti tiltakozást... akkor még egy szavam sem lehet. 

Érdeklődve várom, milyen anakronizmust rángatnak még elő a résztvevők igazuk bizonygatására. 

Hátha előkeveredik valahogy az első éjszaka joga is. 

 

SEPTEMBER 20, 2006 AT 23:46    

 

Most olvasom, hogy Toroczkai szerint a jövőben fejezzük ki úgy Gyurcsány iránti megvetésünket, hogy 

nem veszünk jegyet a BKV járatokon. 

A kis hamis... mekkora tömegbázist akar már egyből maga alá. 

 

És még nincs vége a napnak. A rendzavarók - két rombolással áttombolt éjszaka után - végre megkapták 

méltó büntetésüket: Waszlavik Gazi elénekelte nekik direkt erre a célra írt nótáját. 

 

SEPTEMBER 21, 2006 AT 01:06    

 

A legmerészebb becslés szerint körülbelül 20 huligán oszlik meg egy fél kerületnyi körzetben. 

Mindenesetre a kamera, bármennyire is erőlködik, nem tud elkapni egyet sem. Az utcák, terek 

riporterekkel, fotósokkal vannak tele. A sajtó embereit vagy száz rendőr terelgeti előre-hátra. 

Itt most vagy egy átkozottul hatékony proaktív tömegoszlatást láthattunk vagy egy orbitális 

rendőrszívatást. 

 

Én mindenesetre elmegyek végre aludni. 

 

SEPTEMBER 21, 2006 AT 14:51    

 

Azért még olvasgatok. 

 

Szlovák politikusok - megelőzendő a bajt - bejelentették, hogy náluk senki sem hazudik. 

Aztán valami román politikus bejelentette, hogy Magyarországon a napokban szervezett románellenes 

rendbontások folynak. 

 



SEPTEMBER 21, 2006 AT 21:43    

 

Élmény manapság sajtót tallózni. 

 

Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége közleményt adott ki, mely szerint Gyurcsány 

elmebeteg. 

Na, basszus. Pedig nem akartam belekeveredni. De mostantól a parlagfűallergiám kötelez. 

 

Forradalmi Intézőbizottság alakult Egerben. A forradalom tömegbázisa durván 100 fő. 

Majd megkérdezem az öcsémet, tud-e róla, hogy egy kemény forradalom közepén él. 

 

Ezt a kazah-kun petíciót már nem vagyok hajlandó kommentálni sem. Túlságosan magas labda. 

Vagy hogy középiskolai technológiatanáromat idézzem: "Mi a franc van itt? Kimenő a diliházból?" 

 

SEPTEMBER 23, 2006 AT 01:15    

 

Kezdődött azzal, hogy a buszon ellopták az irattárcámat, benne az összes iratommal. Jól ki is zökkentett 

a normális menetből, még a munkahelyem környékén is ezen agyaltam. Jópofa: tekintve, hogy egyedül 

útlevelem maradt, így csak külföldön tartózkodhatok legálisan. Kész szerencse, hogy most pár napig 

ott is leszek. (Ez a ‘legális tartózkodás’ dolog régi beidegződés nálam. Én még olyan légkörben nőttem 

fel, melyben a cimborámat meg akarta büntetni a motorcsónakos vízirendőr a Balaton közepén, amiért 

úszáshoz nem vitt magával személyi igazolványt.) 

De hamar más vágányra terelődtek a gondolataim: nem sokkal kilenc előtt értem be és meglepődve 

láttam, hogy mindenki kint piknikezik az udvaron. Mivel nekem 9.30-kor megbeszélésem volt, 

bementem az épületbe. 

 

A bazi erős rothadthagyma szagról először a konyhára asszociáltam, de aztán beugrott, hogy ez bizony 

etil-merkaptán, a javából. (Ez az az anyag, amelyből iszonyú keveset kevernek a pb gázhoz, hogy jelezze 

a szivárgást. Elméletileg a világ legbüdösebb anyaga. Én anno sajóbábonyi vegyészinas koromban 

futottam bele merkaptán lefújásba, úgy, hogy elcsavarogtam és nem tudták, hogy ember van a 

környéken. Addig soha nem hittem, hogy van olyan szag, amelytől az ember képes elájulni. 

Hangsúlyozom, az anyag nem mérgező - csak büdös. Megváltás volt a hányás, attól jöttem rendbe.) 

 

No, mindegy, kiderült, hogy a konyhában elpukkant egy gázpalack és az terítette be az épületet. Persze 

a megbeszélést megtartottuk. 

 

Csakhogy nélkülem. Ugyanis 9.29-kor ránéztem a privát postafiókomra és láttam, hogy Gaba azt 

kérdezi, mikor megyek a konzulátusra a vízumomért. Basszus. Ez olyannyira kiment a fejemből, hogy 

még a bülétát is otthon felejtettem. Gyors fejszámolás: ha fél tízkor elindulok, akkor háromnegyed 

tizenkettő körül érek a konzulátusra. Délig vannak nyitva. A repülőgép holnap reggel indul. 

 

Már rohantam is, búcsút intve a biztosan roppant érdekfeszítő megbeszélésnek. 

 

Menetközben kiszámoltam, hány jegyre lesz szükségem. (A bérletem ugye már a zsebesnél.) 11 jegy - 

az egy tízes gyűjtő és egy potyázás. Majdnem meg is vettem, amikor visszakérdezett a pénztáros, hogy 

ez mára lesz? Naná, háborodtam fel. Mi köze hozzá? Aztán elmagyarázta, hogy ma autómentes nap 

van, egész nap ingyen lehet utazni a BKV-n. Hirtelen fülig szaladt a szám. Jó érzés időnként rendes 

emberrel is találkozni. 

 



A konzulátusra úgy értem, ahogy terveztem. Az utolsó percekben estem be, szerencsére nem kellett 

sorbaállnom, egyből megkaptam mindent. Ekkor már csak a pénzváltás maradt hátra. Habár 

megkérdeztem Oleget, hogy mit vigyünk, de nem válaszolt. Végülis nem gond, váltok rubelt, abból baj 

nem lehet. 

 

Aha. Gondoltam én. A Westendben próbálkoztam, de nem sok sikerrel. A pénzváltók elhajtottak. Végül 

egy bankban világosítottak fel, hogy rubelre még csak átváltási arány sincs náluk, így ha lenne pénzük, 

akkor sem tudná, mennyit adjon. 

Oké, akkor legyen euró. (Azért az, mert nyaralásból maradt vagy 30 eurónk, és nem akartam kétféle 

valutával menni.) 

 

Váltás után hívtam Gabát, hogy figyelmeztessem. Tőle tudtam meg, hogy írt Oleg és azt javasolta, 

dollárt vigyünk. 

 

Ja. A szokásos tempó. Az egész utazásszervezés ilyen volt, miért pont ez a momentum lett volna más? 

 

Irány vissza a munkahelyre, mert egykor már egy másik megbeszélésem volt. Meg egyébként dolgozni 

is kellett, mivel utazás előtt volt még némi sürgősen letudandó munka. El is vacakoltam vele este hétig. 

Alig dühöngtem... ma délutánra ugyanis nem ez volt betervezve. Dehát minden nem jöhet össze. 

 

Délután Jani még megvigasztalt, hogy ha nem teszek feljelentést ismeretlen tettes ellen, akkor simán 

megtehetik, hogy a személyimmel felvesznek egy valag kezdőrészlet nélküli kölcsönt. Mivel 

legközelebb csütörtök reggel leszek olyan állapotban, hogy ügyet intézhessek, lehet, hogy addigra már 

én fogom jegyezni a magyar államadósságot. 

 

Ebéd közben jött egy telefon Budai Petitől, hogy valamelyik októberi számítástechnikai lapban meg fog 

jelenni egy írásom. Amennyire összeszedett akkor voltam, arra is lelkesen bólogattam volna, hogyha 

valamelyik balatoni topless szépségversenyen indítottak volna. 

 

Szerencsére az utolsó pillanatban megjött Olegtől a részletes menetrend. Átolvastam, láttam, hogy 

holnapra semmi program sincs estig. Azaz szabad csavargás. Internet, Google, aztán gyorsan 

kinyomtattam némi térképet, meg egyéb hasznos anyagot. 

 

Apropó, ki tudja, mit érdemes hozni Moszkvából? Úgy értem, kedves ajándékként az ittmaradóknak. 

Csokoládé? Annyira azért nem bízok az orosz ízlésben. Vodka? Gyereknek...? Egy pici darab Lenin? 

Úgy tudom, már elfogyott; legalábbis a mauzóleum zárva. 

Nehéz ügy... 

 

Na ja, a hazaút sem volt sima. A buszt Újpesten elterelték, forgalmi akadály miatt. Igen érdekes akadály 

lehetett, mert a sofőr folyamatosan mondta a mikrofonba, hogy milyen útvonalakon fogunk menni. 

Hátha valaki le akar szállni valahol. Elég kicsi volt a sansz, mert az útvonalterv folyamatosan változott. 

Végül becsavarogtuk a környéket és valahogy kilyukadtunk a metrónál. 

 

A szerelvényen viszont rosszul lett valaki, így a Klinikáknál meg kellett várni, mire a vészjelzőt 

megnyomó ember és a sofőr ki tudták építeni a kommunikációs kapcsolatot, majd kicipelték az ájult 

embert a peronra. 

 

És eljött az este tíz és már más dolgom nem is volt, mint végiggondolni mi kell (a vödör.jahó.kom szerint 

eleinte nyár lesz, a végén meg tél), összepakolni a cuccot és megpróbálni ellazítani. Kellemest a 

hasznossal... gondoltam, letesztelem, emésztőrendszerem hogyan birkózik meg a tömény itallal. 

Moszkvába mennénk, vagy mifene? Nos, az unicumot simán vettem.  



Gondoltam, jó lenne kipróbálni valami keményebb anyaggal is, de mit... és honnan? Aztán eszembe 

jutott. Jó négy évvel ezelőtt spájztakarítás közben lemondó sóhajjal bedobozoltam egy csomó 

reménytelen anyagot: whiskey-k, likőrök, pálinkák... ezeket berekkentettem egy faládába, majd azt 

berúgtam a legalsó polc alá. Az a doboz négy éve nem volt bántva. Kihúztam. Bevallom, kicsit párás 

volt a szemem. Eszembe jutott, hogy ezt a ládát úgy raktam össze, hogy valószínűleg ebben az életben 

én már egyik üveghez sem nyúlok hozzá... de talán... hátha. Nos, ez a hátha megtörtént. Letakarítottam 

a pókhálót, előástam egy üveg vilmoskörtét, megbontottam... és most nagyon jól érzem magam. Az élet 

szép. 

 

SEPTEMBER 24, 2006 AT 12:40    

 

Marha jó... most meg Zsirinovszkij gondolja azt, hogy az oroszok miatt vannak a magyar zavargások. 

Esetleg újabb jelentkező, aki úgy gondolja, hogy érte szól a harang? 

 

Viszont a Fradi tábor tetszett... amikor egy öngólnál kórusban kiabálták, hogy "elkúrtad!"... 

 

SEPTEMBER 27, 2006 AT 22:45    

 

No, megérkeztünk. Szép volt, jó volt, de erről úgyis írok majd sokkal többet, ahogy felérnek az orosz 

fényképek a netre.  

 

Nos, amíg a képek vánszorognak, átfutottam, mi változott kis országunkban az utóbbi napokban. Szinte 

semmi. Továbbra is kint acsarkodik pár tucat reménytelen agyhalott és ontják magukból a hülyeséget... 

az emberek meg kijárkálnak, hátha lesz valami balhé... a sajtó is csak írogat valamit, mert jó a téma, az 

emberek veszik, mint a cukrot, mert ők is kíváncsiak, mit csinálnak debilék a téren... és még én is róluk 

blogolok, ahelyett, hogy valami értelmes dologgal foglalkoznék. 

 

Csak szólok, hogy azért ez nem teljesen veszélytelen dolog: ezek a múltból előmászó, többször leírt 

alakok most sokkal nagyobb médiahírverést kapnak, mint amekkora a valós súlyuk a közéletben. És azt 

jó tudni, hogy a média - pusztán az eladási példányszám vonzásának engedelmeskedve - képes az ilyen 

macskajancsikból sztárokat csinálni, elhitetni az emberekkel, hogy ezek a baromságok, melyeket itt 

szajkóznak, valós igények. 

 

Ja, emberek: Moszkvában mosolyognak a lányok. Nyoma sincs annak a nyomott hangulatnak, mint 

amilyet ebben a városban érzek. 

 



 

OCTOBER 1, 2006 AT 18:41    

 

Joe Richards megint MVP lett. 2001 óta folyamatosan tartja magát. 

Ennek örömére köszönetet mondott a blogjában: 

 - Első körben az MVP program kitalálóinak, üzemeltetőinek, magáért a programért. 

 - Második körben azoknak, akik 2001-ben kirúgták a munkahelyéről - mivel így lett elég ideje 

elmélyedni olyan dolgokban, melyek érdekelték. 

 

Ezen jót vigyorogtam. Tulajdonképpen nem is hülyeség ez a fajta köszönetnyilvánítás. 

Akkor így utólag én is hadd köszönjem meg mindazoknak, akiknek közük volt ahhoz, hogy 2002-ben 

kirúgjanak a munkahelyemről, és mindazoknak, akik az utána következő bő fél évben nem láttak 

bennem annyi fantáziát, hogy alkalmazzanak... tehát köszönöm minden érintettnek, hogy kellő 

motivációval láttak el ahhoz, hogy soha ne érezzem úgy, hogy már épp eleget tanultam, épp eleget 

tudok. 

 

OCTOBER 2, 2006 AT 21:08    

 

Kathy Sierra már megint dobott egy tizest. Írt egy cikket arról, hogy miért rossz megközelítés valakinek 

úgy ajánlani valamit, hogy ‘azért csinálja meg, mert ettől jó lesz neki’. Ez racionális ugyan, de nem 

mindig működik. 

 

Bizony nem. 

 

Nekem egyből az a többéves kampány jutott eszembe, melyet a család azért folytatott, hogy Nej 

leszokjon a cigarettáról. 

 

Hozzá lehetett volna állni úgy, hogy leülök vele, elbeszélgetünk, hogy tüdőrák, gyomorfekély, rosszabb 

öregkori kondíciók - de hát Nej sem hülye, tudta ő ezt magától is. A dohányzás nem racionális alapon 

működik. 

 

A gyerekek azt találták ki, hogy rendszeresen eldugdosták a cigarettáját, nem kicsit bosszantva ezzel 

páromat. Emellett a kölykök időnként hangosan fejezték ki nemtetszésüket, vitákat generálva. Én a 

magam részéről biztos voltam benne, hogy ez a megközelítés nem megfelelő - de mégsem léptem fel 

erélyesen ellenük, mert ezek az apró balhék remek lehetőséget adtak arra, hogy jó hangosan 

elmagyarázzam a gyerekeknek, miért tévednek. Hogy kívülről, erőszakkal nem lehet leszoktatni senkit. 

Hogy meg kell várni, amíg az illetőben belülről érik meg, hogy milyen szánalmas lilaseggű tehénrépa 

is vagyok én, hogy ennyi energiát ölök abba, hogy ártsak magamnak. Természetesen súlyt helyeztem 

arra, hogy ezek a magyarázatok mindig úgy hangozzanak el, hogy Nej is hallja. Így tudtam elérni, hogy 

bár látszólag nem szóltam bele az életvitelébe, de érezhette, hogy van bennem egy elvárás - egy olyan 

elvárás, melyet pusztán csak azért nem erőltetek, mert józan ésszel tudom, hogy erőltetni értelmetlen. 

Márpedig egy jó házasságban egy ilyen érzés ugyanolyan kognitív disszonanciát okoz a házastársban, 

mint maga a dohányzás. Azonos felek harcolnak, magában az érintett alany gondolkodásában. Érzelem 

és értelem ellenkező előjelű érzelemmel és értelemmel. Innentől kezdve nem volt más dolgom, csak 

várni - meg persze fenntartani ezt a nagyon enyhe feszültséget. Szerencsére a kölykök kérés nélkül is 

partnereim voltak a saját egyszerű, de harcos megközelítésükkel. 

 



Habár lehetőségem lett volna a blogon - látszólag a közönség felé beszélve - üzeneteket küldeni, nem 

tettem. Pontosabban egyszer tettem meg, aztán soha többet. Tudtam, hogy Nej okos gyerek, elég 

egyszer is üzenni, hogy megértse. 

 

Aztán decemberben Nej közölte, hogy már néhány hete nem gyújtott rá. És azóta sem. 

 

Nem kérdeztem meg, hogy mi motiválta a leszokásban, hiszen ez a nekibuzdulás legalább annyira nem 

racionális, mint maga a dohányzás. De azért szeretek abban hinni, hogy lassú aknamunkánk jelentősen 

hozzájárult a sikerhez. 

 

Ez egy példa. Emellett tömérdek olyan esetet lehetne sorolni, amikor gyerekkel szemben hasonló 

technikákat kénytelen alkalmazni a szülő. Őszintén szólva, melyik tizenéves nem szarja le, hogy 

negyvenévesen fogat kell csináltatnia magának, ha most nem mos rendesen fogat; hogy ötven évesen 

ritkák és törékenyek lesznek a csontjai, ha nem iszik elég tejet, illetve túl sok kólát iszik; hogy miért 

válasszon inkább aktív időtöltést, ahelyett, hogy kényelmesen tévét bámulna? Ha ezt a szülő akarattal 

próbálja meg elérni, akkor a gyerek úgyis kicselezi. Ha a józan eszére akarunk hatni, akkor nem fogunk 

tudni áttörni a védelmén: nem fog beengedni minket az agyáig, mert ott mélyen nem szeretné, ha 

igazunk lenne. Ez megint nem egy racionális harc - és nem is észérvekkel kell megvívni. Például meg 

kell mutatni nekik azokat a gipszmintákat, melyeket negyven éves korunkban fogsorunk teljes 

felújításakor készített a fogorvos. Aki már látott ilyen mintát, tudja, hogy ijesztő és gusztustalan. Aztán 

amikor éppen a csiszolás van, alaposan és plasztikusan elmesélni, hogyan csiszolták le egy centi 

átmérőjű korongokkal a fogakat, megmutatni a nyiszlett csonkokat a szájban meg a vérző ínyt, hogy ez 

bizony egy ilyen sport. Amikor csak lehet, sóhajtozni, hogy hetekig nem tudunk enni, csak főzeléket... 

hogy milyen, amikor belenyomják a rácsmintát az ínybe, újra meg újra felszakítva a sebeket. 

Nem árt, ha szégyenkezés nélkül alaposan tájékoztatjuk őket idősebb rokonaink egészségügyi 

állapotáról. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy xy azért van olyan sokat kórházban, mert öregkorára 

papírkönnyűvé gyengült a csontja, és a legkisebb erőhatásra is eltörik - márpedig öreg korban a csont 

nagyon nehezen és lassan forr össze. Nem szabad szégyenlősködni, jobb, ha látják - méghozzá 

plasztikusan látják - hogy milyen hatásai lehetnek annak, ha most puszta lustaságból, kényelemből nem 

figyelnek oda. 

Ha bennük magukban sikerült feléleszteni a motivációt, akkor célhoz értünk. 

 

Most nézzük meg, mit is ír Kathy? 

 

WE ALL KNOW WE CAN’T SIMPLY SLAP MOTIVATION ON ANOTHER PERSON. ALL WE CAN DO IS DESIGN AN 

EXPERIENCE TO HELP THEM MOTIVATE THEMSELVES. 

 

Ahogy a szólás mondja: nem az a jó vitázó, aki elküld a picsába, hanem az, aki úgy küld el, hogy alig 

várod, hogy indulhass. 

 

OCTOBER 3, 2006 AT 20:30    

 

Amikor a gépészekről szóló írást ellenőriztem, megnéztem az indexemet, tkp mikor is volt az a bizonyos 

vizsga. Aztán lapoztam egyet, aztán még egyet - és feltűnt, milyen sok a kettes jegy. És sorra be is 

ugrottak, hogyan születtek ezek. 

 

Nem voltam egy nagyon bejárogatós diák, de általában egy hét alatt meg tudtam tanulni a tananyagot 

közepes szintre, sőt, ahol jó alapokkal bírtam, ott jobbra is. Ahol kettes került be a füzetbe, ott bizony 

mindig volt egy kis kaland. 

 



Nézzük például ezt a bejegyzést: szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat; kettes. 

 

Ez bizony tényleg nagy kaland volt. 

 

Akkoriban elég lazán álltam a dolgokhoz, finoman szólva sem rítt le rólam a tudomány iránti 

elhivatottság. Öltözködésem is hagyott maga után némi kívánnivalót - leginkább a kazincbarcikai 

rongyos-csöves stílus dominált a megjelenésemben, időnként barbirózsaszín ruhadarabokkal 

felturbózva. Meglátni és kölcsönösen megutálni egymást a laborvezető tanárnővel, egy pillanat műve 

volt. A meggyőződést szerencsétlen véletlenek mélyítették közel végtelenné. 

 

Például valamit ökörködni akartam csínos padtársnőmmel. 

- Gina, ehhez mit szólsz? - próbáltam egyensúlyozni valami üvegberendezéssel. 

Amikor a csajszi odanézett, megbillentem, az üvegbigyó majdnem leesett, szerencsére elkaptam, de 

ugyanazzal a mozdulattal levertem az asztalról egy petri csészét, benne jó adag fehér porral. 

- Ügyes - bólintott a csajszi - mi volt ez? 

- Izé, a beadandó preparátumom - vakartam meg a fejem. 

Aztán elvigyorodtam: - Nem baj, több is veszett Mohácsnál. 

Gyanús volt, hogy nem jön válaszvigyor. Lassan hátrafordultam... a laborvezetőnő állt mögöttem 

karbafont kezekkel. 

 

A válaszlépés nem sokat váratott magára. Az egyik laborról két percet késtem. Mikor benyitottam, a 

többiek már bőszen körmölték a digert. (Ez egyfajta röpdolgozat volt.) Gyorsan odasurrantam az 

asztalomhoz és előkaptam egy papírt. 

- Megkaphatnám a kérdéseket, tanárnő? 

- Hogyan gondolja? Kérdés csak azoknak jár, akik pontosak. 

 

Újabb egyes a könyvben. 

 

Aztán megint buktam egyet az üvegeszközökkel. Akkor egy haveromnak szóltam oda. 

- Te, Attila, figyelj már ide egy picit! 

- Igen? 

- Szerinted ilyenkor mi van? - fordultam az asztalomhoz, hogy felkapjam a preparátumomat... amikoris 

a könyökömmel levertem egy lombikot és amikor utánakaptam, a prepi is földre hullott. 

- Katasztrófa - összegezte Attila, némi szemrevételezés után. 

- Á, majdcsak kitalálok valamit - vakartam a fejem, amikor feltűnt, hogy hidegebb lett körülöttem a 

légkör. Természetesen a laborvezetőnő megint ott állt mögöttem - és megint meg volt győződve, hogy 

a show neki szólt. 

 

A bosszú gyors volt és nemtelen. A következő preparátumom egy irgalmatlan cifra kobaltkomplex 

vegyület lett. Állítólag láttak már olyan embert, aki szobahőmérsékleten pár másodpercig stabil 

állapotban tudott tartani egy ilyen anyagot. Eleinte egyedül vágtam neki, de amikor már igen itt volt az 

év vége és egy mikrogramm anyagom sem volt, megkértem az egyik rendes laboráns profot, hogy 

segítsen már. Ketten addig eljutottunk, hogy a rózsaszín anyag helyett volt egy nagy főzőpohár zöld 

trutymónk, benne egy nagyon halvány rózsaszín csíkkal. A tanár nagyon boldog volt, szerinte ezt már 

beadhatom, ennél jobban még neki sem sikerült ez az anyag. Mondanom sem kell, a termelési 

százalékom nem verdeste az eget - de a lényeg az volt, hogy beadjam a prepit. Anélkül ugyanis nem 

kaphattam gyakorlati jegyet. 

 

Ez a jegy egyrészt az évközi dolgozatokból állt össze, másrészt a preparátumokra adott jegyekből 

(minőség, termelési százalék) - és természetesen az ún. nagydigerből. Ez teljesen olyan volt, mint egy 

vizsga, csakhogy itt a laborvezetőhöz kellett bevonulni, aki felváltva kérdezett elméletet és gyakorlatot. 



Velem nem sokat lacafacázott. 

- Maga a legocsmányabb gazember, akihez valaha is szerencsém volt. Az ilyen mocsok emberekkel nem 

szoktam sokáig szórakozni, véleményem szerint nem érdemlik meg, hogy egyetemre járjanak - szögezte 

le rögtön az elején. 

- Hát, én sem örülök túlságosan ennek az egyetemnek - értettem vele egyet - de a szüleim nagyon 

erőszakosak ezen a téren. Nem tartom kizártnak, hogy valamikor nem fogok váltani - de egyelőre ez az 

egyetem van. 

 

Néztük egymást egy ideig. Aztán feltette az első kérdést. 

 

Már itt elveszette a játszmát. Ezer helyen meg tudott volna fogni. De nem akarta a véletlenre bízni, 

agyon akart vágni, márpedig azonnal. Egyből belekérdezett a félév legerősebb anyagába, a redoxi 

reakciókba és azok levezetéseibe. Márpedig olyan reakcióegyenletek redoxi viszonyait kellett 

levezetnem, mely vegyületek bonyolultságukat tekintve igencsak illegálisan tartózkodtak a szervetlen 

kémia területén. 

Csakhogy nekem középiskolában volt egy zseniális tanárom. Bár nem ő tanította a kémiát, de 

mellékesen ezt a tudományt is úgy beleverte a fejembe, hogy ha most még emlékszem valamire, az 

miatta van, nem az egyetem miatt. Redoxi egyenleteket hajnalig tartó vadállati buli okozta ordenáré 

másnapos ébredés után is egyből tudnunk kellett rendezni. 

Ehhez még a laborvezetőnő is kispályás volt. Nem is bírt megfogni sehol. Buta módon valamiért 

ragaszkodott ehhez a témához és csak arra koncentrált, hátha elhibázom valahol. Ezt a szívességet 

viszont nem kapta meg. 

Jó egy óráig nyüstöltük egymást. 

- Továbbra is az a véleményem, hogy maga egy senkiházi gazember - szögezte le végül még egyszer - 

de most megadom a kettest. Takarodjon! 

Mit csinálhattam volna, takarodtam. Nem voltam akkoriban gazdag, de aznap este tokaji aszút 

bontottam a szobámban. 

Nagyot léptem akkor a diploma felé vezető úton. 

 

Egy előnye volt ennek liazonnak. A tantárgyhoz tartozó elméletet egy apró termetű, de annál nagyobb 

természetű professzor oktatta, akiről közismert volt, hogy nagyon nem szívlelte a laborvezetőnőt. 

Amikor meglátta a kettesemet az indexben, rögtön felvirult a képe. Elkezdett kérdezgetni, én meg 

válaszolgattam. Mondtam már, hogy jó tanárom volt? A prof egyre jobban bevadult én meg - bár egyre 

lassabban, de továbbra is válaszolgattam. Végül a hapi annyira extázisba jött, hogy minden jó válasz 

után "És tudja! Csak tudja és tudja!..." felkiáltásokkal fordult a közönség felé. Természetesen nem volt 

kérdéses a jegy - sem itt, sem a félévvel későbbi szigorlaton. 

 

Most kellene valami tanulságot írnom, de csak olyanok jutnak az eszembe, hogy például elképzelem, 

hogyan érezhetett, hogyan élhetett az a laborvezetőnő. Amiben biztos vagyok, hogy meg volt győződve 

arról, hogy ő magas erkölcsi előírások szerint élt - és a konfliktusai abból erednek, hogy az emberek 

nem bírják elviselni az ő tisztaságát, igényességét és gyémánt keménységét. 

És ez az igazán szomorú. Humor és empátia nélkül keménynek lenni. 

 

OCTOBER 5, 2006 AT 19:47    

 

Filló Pál, az MSZP munkástagozatának elnöke közleményében azt írta: az elhúzódó utcai 

demonstrációk, tüntetések miatt a tőke elbizonytalanodhat. 

 



OCTOBER 5, 2006 AT 19:47    

 

- Szoríts meg, Feri! 

- B+, elkúrtam. 

 

OCTOBER 5, 2006 AT 21:20    

 

Gondolom, nem jelent nagy újságot senkinek, hogy az utóbbi időkben félelmetes élmény kerékpárral 

(is) közlekedni a városban. Útfelmarások, javítások, munkagépek mindenfelé. 

 

Egy hosszabb szakaszon kellett átrágnom magamat. Az úton különösebben lázas tevékenység nem 

folyt, de nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán rá lehetett-e hajtani a terepre, tekintettel, hogy itt-

ott még csak felmart út volt, máshol meg már le volt fektetve valami trutyi. Autóval biztos nem lehetett 

behajtani, de én bringával megpróbáltam. Gondoltam, majd szólnak az árnyékban ácsingózó melósok, 

ha mégsem lehet. 

Szép lassan csorogtam az úton, amikor éles fütty jött a fák alól. Egyből megálltam. 

- Mi a probléma? - kiáltottam oda a melósoknak. 

- Nem magának füttyöltem! - háborodott fel az egyik. 

- Annak a nőnek fütyültünk, e - mutatott egy csajszira a másik. 

- Ja, már azt hittem, hogy nekem szóltak, hogy nem lehet behajtani. 

- Ugyan, dehogy - tiltakozott az egyik. 

- Csak vigyázzon, mert ez a szar kimarja a gumikat - jószívűsködött a másik. 

- Köszönöm - vigyorodtam el. 

 

Aztán mivel olyan kedvesek voltak, nem sértettem meg őket a ‘jó munkát!’ elköszönéssel. 

 

OCTOBER 12, 2006 AT 07:13    

 

Fej, tor, potroh. Napi ismétlés biológiából Barnával. 

- No, szóval van ez a tagozódás. Tanultátok, a fejen vannak a rágók, a csápok és az összetett szem. A 

torból nőnek ki a lábak, míg a potroh tartalmazza a belső szerveket és a légzőnyílásokat. Figyeltél? Vedd 

észre, milyen furcsa állat a rovar - hiába próbálnád megfojtani, úgy, hogy a fejét nyomod a víz alá... 

röhögve kibírja, ugyanis a potrohán keresztül lélegzik. Magyarul szólva, pont fordítva, mint az ember 

- a bogár a seggén keresztül veszi a levegőt. 

Kis hatásszünetet tartottam. 

- Mint nagyanyád, amikor úgy igazából belelendül a beszédbe. 

 

Utána megkaptam a kémia füzetet. Átfutottam a mai adagot. (Fontos. A gyerekkel nem úgy kell tanulni, 

hogy milyen órád lesz holnap... akkor már késő. Úgy kell tanulni, hogy milyen órád volt ma. Akkor 

még friss a fejében az anyag, jobban el lehet mélyíteni a tudását egy beszélgetéssel.) 

Tehát ott jártam, hogy kémia füzet. Kinyitottam - és egyből kigúvadt a szemem. Gyors átfutás az 

atommagon, a proton/neutron/elektron szentháromságon, majd rögtön a Heisenberg-féle 

bizonytalansági reláció, illetve Schrödinger. Asztabetyár. Tizenhárom évesek. Nem arról van szó, el 

lehet ezt magyarázni úgy is, hogy egy gyerek is megértse... remélem, sikerült is... de azért onnét indítani, 

mi is az a valószínűség és kilyukadni a mindenféle hibrid pályáknál... mindez hetedikes korban... kicsit 

durva. 

 



OCTOBER 13, 2006 AT 18:18    

 

"ABBAN A MÉRTÉKBEN, AHOGYAN AZ EMBEREK SZOLGAI ALÁZATTAL FELADTÁK EGYÉNI ÖNÉRZETÜKET, 

MEGNÖVEKEDETT SZAKMAI ÖNÉRZETÜK. KOROMBAN AZ EMBEREK NAGY TÖBBSÉGE MUKKANÁS NÉLKÜL 

TŰRTE EL, HOGY AZ ÁLLAM, A HIVATAL, AZ INTÉZMÉNY RENDSZERESEN MEGFOSSZA ŐKET EGYÉNISÉGÜK 

ISTENTŐL ELRENDELT ELŐJOGAITÓL. ELTŰRTÉK, HOGY EGY CIVILIZÁCIÓ LÉLEKTELEN, KOMISZ ÉS MEREV 

RENDTARTÁSA MEGPARANCSOLJA NEKIK, HOGYAN LAKJANAK, ÖLTÖZKÖDJENEK, SZÓRAKOZZANAK ÉS 

ÉLVEZZENEK, IGEN, MÉG AZT IS ELŐÍRTÁK E KORBAN SZÁMUKRA, HOGYAN ÉS MIKOR LÉPDELJENEK AZ 

UTCÁN. ELTŰRTÉK, HOGY PARANCSSZÓRA GONDOLKOZZANAK ÉS BESZÉLJENEK. ELTŰRTÉK, HOGY EGY 

MESTERSÉGESEN FELDUZZADT HATALMI ÉRDEKKÖR, MELYET PÁRTNAK, HIVATALNAK VAGY ELVNEK 

NEVEZTEK, BEAVATKOZZÉK MAGÁNÉLETÜK MINDEN VONATKOZÁSÁBA, NYESSE ÉS ALAKÍTSA 

JELLEMÜKET ÉS GONDOLKOZÁSUKAT. MINDEZT SZÓ NÉLKÜL, ELLENTMONDÁS NÉLKÜL TŰRTÉK EL. AZ 

EGYÉNT MINDENKI IDOMÍTHATTA; NÉMÁN ENGEDELMESKEDETT. DE UGYANEZ A SZELÍDÍTETT, 

IDOMÍTOTT, EGYÉNISÉGE MINDEN EMBERI ELŐJOGÁTÓL MEGFOSZTOTT EMBER HÖRÖGNI KEZDETT, HA 

VALAKI BÍRÁLNI MERTE A SZAKMÁT, MELYHEZ TARTOZOTT. A RÉZMŰVESRŐL NYUGODTAN 

MONDHATTÁL BÁRMILYEN VÉLEMÉNYT, TUNYÁN ÉS PISLOGÓ TÜRELEMMEL VISELTE EL; DE HA A 

RÉZMŰVESEK SZAKMÁJÁRÓL MERTÉL BESZÉLNI, RÖGTÖN KIABÁLNI ÉS TILTAKOZNI KEZDETTEK, MIND, A 

VILÁG ÖSSZES RÉZMŰVESEI. HASONLÓ VOLT A HELYZET A HIVATALNOKOKKAL, ÍRÓKKAL, ORVOSOKKAL. 

EGY FOGORVOS NÉMÁN ELTŰRTE, HOGY NÉGYSZEMKÖZT OSTOBÁNAK NEVEZZED, DE AZONNAL 

FELLEBEZETT A FOGORVOSOK VILÁGEGYESÜLETÉHEZ, HA VALAKI NYÍLVÁNOSAN BIZONYÍTANI MERTE, 

HOGY A FOGORVOSOK NEM A LEGTÖKÉLETESEBB, FEDDHETETLEN EMBEREK A FÖLDÖN. AZ EGYÉN 

MINDENT ZSEBRETETT, A SZAKMA FOGÁT VICSORÍTOTTA." 

 

MÁRAI SÁNDOR: FÜVESKÖNYV. (A SZAKMAI ÖNÉRZETRŐL) 

 

Tudom, egyszer már hivatkoztam erre a töredékre. Most azért került megint elő, mert elgondolkodtam, 

vajon manapság igaz-e? Mennyire nyílna ki a bicska a zsebemben, ha valahol azt olvasnám, hogy a 

rendszergazdák pornómániás szemüveges szerencsétlenek? Van-e olyan szakma, melynek képviselője 

ne legyintene unottan, ha valaki a szakmáját ócsárolja? 

 

Úgy érzem, ma már nem állnak meg annyira Márai szavai. Az emberek nem érzékenyek annyira a 

szakmájukra. Meg úgy általában nem annyira érzékenyek. Pedig általánosítások vannak, bőven. 

 

Például, ha elgondolkodom, hogyan is fog kinézni az a jelenet, amikor lányom szemérmetes pírral az 

orcáján hazaállít egy krapekkel, hogy immáron ő lesz a jövendőbelije. 

- Jó napot kívánok - biccentek felé. 

- Jó napot kívánok - válaszol majd udvariasan. 

- Hát, akkor menjünk beljebb, üljünk le. Mivel kínálhatom meg? 

- Nem is tudom... 

- Ásványvíz, kávé, sör illetve nagyon kellemes vörösbor van a hűtőben. 

- Köszönöm, a kávé az teljesen jó lesz. 

 

Amíg várjuk, hogy feleségem behozza a kávét, szórakozottan megkérdezem: 

 

- És egyébként mivel tetszik foglalkozni? 

- Szakmám szerint autószerelő lennék, de jelenleg újságíróként dolgozom. A jövőben tervezem, hogy 

átnyergelek a politikusi pályára. 

Én pedig ordítok egy nagyot, az orrát kétszer körbetekerem a nyakán majd hirtelen megrántom, hogy 

a pörgés kilendítse az emeleti ablakon. Ugyanis véleményem szerint ez az a három szakma, ahol 

egyenesen szakmai követelmény az erkölcsi érzék hiánya. 



 

Nyilván vannak egyéb szakmák is, melyek szintén sokat elárulnak az illetőről. Például, ha valaki azt 

mondja, hogy ő postás/rendőr/vasutas, akkor arra azt mondom, hogy jól van fiam, hülye vagy, de attól 

még lehetsz jó ember. Ha azt mondja, hogy BKV ellenőr, akkor legfeljebb annyit mondok a lánynak, 

hogy next. 

 

Szóval vannak helyzetek, amikor tényleg van átfedés az ember habitusa és a szakmája között. De a nagy 

többségnél nem. 

És komoly baj az, ha az ember mégis úgy érzi, hogy igen. 

Ahogy Márai is leírta. 

 

OCTOBER 16, 2006 AT 19:16    

 

Többek között ez vagyok én. Nagyon fontos szerepkör egy cég életében. 

 

Képzeld el, hogy egy level1 mérnök elakad a napi feladatában. Úgy érzi, megpróbált mindent a saját 

ismeretei szerint, nem jutott előre - ideje egy level2 szakértőhöz fordulnia. Nem vacakol, meg is teszi. 

(Elvégre időre oldunk meg problémákat.) 

A szakértő természetesen szakért. Megvizsgálja a problémát, foglalkozik az esettel, utánaolvas, esetleg 

mozgósítja szakmabéli kapcsolatait... egészen addig rángatja fogaival a problémát, amíg az meg nem 

adja magát. 

 

De nagyon rossz stratéga az, aki minden esettel ugyanígy foglalkozik. Előbb-utóbb a level1 mérnök 

leszokik a saját fejével való gondolkodásról. Beleszorul a rutinmunkába, bármi, ami abból kilóg, rögtön 

eszkalálásra fogja késztetni. 

 

A szakértőnek időnként mérlegelnie kell: el kell tudnia dönteni, hogy az adott probléma megoldható-e 

a mérnök tudáskörén belül, pontosabban annak minimális tágításán belül? Ha igen, akkor nemes 

egyszerűséggel vissza kell dobnia néha az ilyen problémát, hogy ‘bocs fiúk, nem tudom’. 

Első körben a mérnök bepánikol: hogyan oldja meg ő, ha a szakértő sem tudja? Másfelől meg a 

problémát meg kell oldani, hiszen nemsokára jön az ügyfél a nagy konyhakéssel... 

Nagyon hasznos pánik ez, olyan energiákat szabadít fel az emberben, melyekre nem is gondolt 

korábban. Megpróbál kifordulni magából - hiszen legtöbbször az ilyen megoldás nem szokványos 

gondolkodást igényel. Ha sikerül úrrá lennie a problémán, akkor azzal az illető sokat nyert: 

sikerélményt, önbizalmat és nem utolsósorban szakmai sémák újszerű elrendezését a fejében. Ha 

valamiért mégsem jön össze a megoldás - általában a mérnökök meglehetősen leterheltek a 

rutinmunkákkal - akkor sincs tragédia, az utolsó pillanatban még előállhat a szakértő a jó megoldással. 

 

No, szóval erről van szó. 

 

Nej éppen most volt egyetemi évfolyamtalálkozón, illetve középiskolai osztálytalálkozón. Mesélte, 

hogy nem is egy olyan emberrel találkozott, aki húsz éve ugyanott dolgozik, ugyanazt csinálja. 

- Szegény - csúszott ki a számon. És komolyan is gondoltam. Ha az ember soha nincs rákényszerítve, 

hogy átlépje az árnyékát, hogy lehetetlen feladatot oldjon meg szűk határidőn belül, hogy olyan 

területen alkosson valami hatalmasat, melyről jelenleg halványlila fogalma sincs... akkor az az ember 

megáll a szellemi fejlődésben. 

Nem ugorja meg azokat a szellemi szinteket, melyek összetettebb személyiséggé teszik. 

 



OCTOBER 17, 2006 AT 18:24    

 

Könyvismertetőnk következik. A cselekményt egy kicsit összesűrítettem. 

 

Robert Merle: A sziget 

 

A vitorláshajó legénysége fellázad kegyetlen kapitányuk ellen. Egy matróz halálra korbácsolása akkora 

indulatokat vált ki, hogy az egyik tiszt megöli a kapitányt. 

A lázadó hajó Hawai-ra megy, ahol bennszülött nőket és férfiakat vesznek fel, majd elhajóznak egy 

lakatlan szigetre. Kolóniát alakítanak. Az államrend demokrácia lesz - mi is lehetne más? 

A demokráciát a következő emberekkel kell megvalósítaniuk: 

 

 - Demokráciáról addig sohasem halló bennszülöttek, 

 - Szavazástól eltiltott nők, 

 - Egy ravasz és mániákus fedélzetmester, 

 - Egy ostoba, de nagyon erős matróz, 

 - Egy velejéig gonosz, rosszindulatú matróz, 

 - Egy vezető (a korábbi tiszt), aki nagy ívben tojik a körülötte lévő világra, nem érdeklik az események, 

 - Végül egy hallgatag, fehér emberekből álló csoport. 

 

A kisérlet csúfosan elbukik. A fedélzetmester nem veszi figyelembe, hogy ez egy születőfélben lévő 

demokrácia és folyamatosan a határait feszegeti. A felhevült és elszabadult indulatok végül elsodornak 

mindenkit, beleértve őt is. Néhány bennszülöttön kívül pusztán egy fehér ember éli túl, az is csak a 

váratlan köd miatt. 

 

Aludjatok jól, a mai mesének vége. 

 

OCTOBER 18, 2006 AT 19:53    

 

Középiskolában zseniális vegyipari technológia tanárom volt. Nem csak az anyagot tanította meg, 

hanem olyan általános alapelveket is beültetett a gondolkodásunkba, melyek nagyon sok helyzetben 

segítettek megtalálni a helyes szemléletmódot. 

 

Egyik órán ugyanannak az anyagnak kétféle előállítási módját is átvettük. 

- Tanár úr, melyik módszer a jobb? - kérdezte valamelyikünk. 

- Ha az egyik egyértelműen jobb lenne, akkor most csak azt tanulnánk - csapott le rögtön az öreg. 

Maximálisan igaza volt. Bizonyos szempontokból az egyik eljárás volt jobb, más szempontokból a 

másik. 

 

Ez a rövid, kétmondatos társalgás mégis hozzáadott egy fontos dolgot a gondolkodásunkhoz: nincs 

olyan, hogy ‘egyértelműen jobb’. 

 

Konkrétan egy akkori példa. Franciaországban van egy olyan olajkút, ahol a bányászott kőolaj 40%-a(!) 

kén. Az olajiparban sehol máshol nem használnak olyan eljárásokat, mint amilyeneket itt. Ugyanazt a 

végterméket megcélozva, ezeknek a technológiáknak semmilyen esélyük nem lenne a világ bármelyik 

más finomítói technológiájával szemben egy átlagos olajkútnál. De van olyan speciális helyzet, amikor 

mégis ők a nyerők. 

Akkor végülis mi a helyes válasz a ‘melyik a jobb’ kérdésre? 

Kizárólag az ‘attól függ’. 



 

OCTOBER 20, 2006 AT 13:05    

 

- Az eladó lakással kapcsolatban szeretnék érdeklődni. 

- Tessék. 

- Mikor lehet megtekinteni? 

- Általában délután. Mondjuk öt óra után. 

- Ma? 

- Huh, ma speciel hat óra után érek haza - de lehet, hogy később. 

- Nekem jó a fél hét is. 

- De akkor már sötét van. 

- És? Nincs világítás? 

- De, persze, hogy van. Viszont Önök nem látják a környéket. 

- Értem. Ezek szerint a lakás szép környéken van? 

- Nem, nem igazán. Pontosabban... olyan átlagos. De, gondolom, Önöknek nem mindegy, hogy mennyi 

információt szereznek az ingatlanról. 

- Ebben igaza van. Akkor oda megyünk háromnegyed hatra, körbejárjuk a környéket, de csak fél hétkor 

megyünk fel. 

- Rendben. Akkor várom Önöket. Viszonthallásra. 

- Viszonthallásra. 

 

Letettem a telefont és csak néztem bambán magam elé. Én és a nagy hülye pofám. Éppen pár nappal 

ezelőtt mondja egy ingatlan értékbecslő, hogy az épület valahogy nyomasztólag hat a vevőkre, én meg 

elintézem, hogy a páciensnek bő félórája legyen alaposan áttanulmányoznia, miért is ellenszenves az 

összhang. 

 

~(ooOoo)~ 

 

Újabb érdeklődő telefonál pénteken, hogy neki nagyon sürgős lenne megtekinteni a lakást. Habár 

szombaton egész nap a természetben szerettem volna csavarogni, de a lakás fontosabb. 

- Jó, végülis lehet szó szombatról is. Arra szeretném kérni, hogy amennyiben megoldható, próbáljuk 

meg minél korábbra tenni a látogatást. 

- Értem. 11 óra jó lesz? 

 

Nénikéd. Mióta korai időpont a délelőtt 11? 

 

- Persze, jó lesz. Akkor várom. Viszonthallásra. 

- Viszonthallásra. 

 

Természetesen nem jött el. Én viszont délután már nem indultam el kirándulni. 

 

~(ooOoo)~ 

 

Kedden kerékpárral jöttem be. Tekerés közben hallom, csörög a telefon. Bicajról le, kapnám elő a telcsit 

az övtáskából, de olyan szerencsétlenül nyúltam hozzá, hogy a tekerőgombbal elutasítottam a hívást. 

Nézem a számot, letiltva. Hát, így jártam. Vártam még két percet, hátha ismét hív. És bejött - újabb 

csengés, újabb béna előkapás, megint elutasítottam a hívást. Újabb két perc ácsingózás, immár kézben 

tartott telefonnal - de több hívás nem jött. 

 

Beértem a munkahelyre, éppen zuhanyoztam, amikor megint csörgött a telefon. 



 

Vizesen kirongyoltam a fülkéből, előkaptam a telefont. Megbeszéltünk mindent, éppen arról volt szó, 

hol is van a lakás - amikor hirtelen elment a térerő. Pár másodperccel később visszajött, de a hapi már 

nem hívott vissza. 

 

Felmentem dolgozni. Déltájban jött újra a hívás. Elnézést kértem a szakadásért, immár gyorsan 

lekevertük a fontos dolgokat. Sajnos nem volt jó neki a 17.00 utáni időpont, megegyeztünk péntek 

délutánban. Később visszahívott, hogy a felesége 17.30-ra mégiscsak oda tud érni. 

Necces volt, mert ehhez nekem 16.00-kor el kell indulnom bringával - és egyáltalán nem biztos, hogy ez 

sikerül. A gyerekeket riadóztattam, rakják rendbe a lakást. (Hogy utálhatják már ezeket a telefonokat.) 

 

Természetesen az indulás nem jött össze, 17.25-kor értem haza és még rohannom kellett volna 

zuhanyozni. Közben, amikor még csak elraktam a kerékpárt, a szemben lakó srác úgy döntött, 

erősítőpróbát tart - benyomott valami idióta technozenét teljes hangerőn. 

 

Nos, éppen rohantam volna tusolni, amikor csörgött a telefon. Az érdeklődő az utcáról telefonált - 

lehetett hallani a készülékbe beszűrődő zenét - hogy tárgytalan, fel sem jön. 

Pár perc múlva a srác kikapcsolta a hifit. Tényleg csak tesztelt rajta valamit - de ez pont elég volt, hogy 

elriassza az érdeklődőt. 

 

Nos, jelenleg így állunk. 

Ha így megy tovább, ebben a lakásban fogunk megrohadni. 

 

OCTOBER 23, 2006 AT 18:05    

 

Most olvasom, hogy a Fidesz népszavazást akar arról, hogy legyenek-e megszorítások. 

Maximálisan egyetértek velük. Ha már hirtelen ennyire egyszerű lett a világ, kiegészíteném a 

kívánságlistát néhány régi óhajommal: 

 - Legyen mindenki hirtelen gazdag, elégedett és boldog. 

 - Legyen a nőknek hátul is melle. 

 

Aki magyar, megszavazza. 

 

OCTOBER 25, 2006 AT 23:44    

 

És teljesen rosszul lett tőle. 

Egy idézet, mely megmutatja, mennyire maga alá került: 

 

THEY SAY THAT DOGS LICK THEIR OWN GENITALIA BECAUSE THEY CAN. BUT I THINK IT’S AT LEAST 

PARTIALLY BECAUSE THEY DON’T HAVE THE INTERNET. 

 



OCTOBER 27, 2006 AT 17:36    

 

VIGYÉL EL, 

AZ A JÓ, HA MEG SE KÉRDEZEL 

 

A halálosan tömött, enyhén büdös és fülledt buszon álldogálltam hazafelé utaztamban. Az előttem ülő 

középkorú nő meredten figyelte az újságját, próbálta elolvasni a magazin egészoldalas cikkét. Nem volt 

könnyű dolga, a busz zsúfolásig tömve volt, a város éppen a péntek délutáni dugulásban szenvedett, a 

busz hol megállt, hol meglódult. A következő megálló valami iszonyú messzi, elérhetetlen célpontnak 

tűnt. 

Beleolvastam, mi köti le annyira a nő figyelmét, hogy szinte betűről betűre, kínos aprólékossággal 

olvassa a cikket. ‘Tibet felett lefényképezték minden idők legfélelmetesebb szörnyetegét, egy hatalmas 

sárkányt’ kiáltotta világgá a cikk címsora. Lopva ránéztem a nő arcára. "Vigyél el" - sugározta 

reménytelenül a jó ötvenes családanya arca az újságnak - "mindegy hová, Tibetbe vagy a mesébe, csak 

vigyél innen el." 

 



 

NOVEMBER 7, 2006    

 

 - Kávét szaharinnal inni cukor helyett, az kábé olyan hatásos diétázási szempontból, mint szalonnát 

Abonettel enni. 

 - Hagyjuk a nagy embereket udvariasnak lenni. Érdekes módon, ez az ő lelküket nyugtatja meg inkább. 

 

NOVEMBER 7, 2006 AT 21:11    

 

Ma kaptam az értesítést az ingatlanközvetítőtől, hogy gáz van, az ingatlanunk nem jelzálogmentes. Ez 

persze nonszensz, 1997-ben vásároltuk a lakást, öt évre vettem fel vállalati kölcsönt, melyet rendben 

vissza is fizettem. 

Mintha enélkül is nem lett volna épp elég ügyintéznivalóm, most mehetek a Földhivatalba asztalt 

borogatni. 

- Hogyhogy eddig senki nem szólt? - háborodott fel Nej. 

- Kicsim, olyan ez, mint Schroedinger legendás macskája. Amíg senki nem kíváncsi arra a rühes dögre, 

addig minden rendben van: vagy jók a bejegyzések vagy rosszak. Mi most kérdeztünk: felbontottuk a 

dobozt és azt láttuk, hogy a macska már megdöglött. Vagy az ügyintéző. Vagy csak fog. 

 

NOVEMBER 8, 2006 AT 22:59    

 

Ha már rémtörténetekről esik szó, az sem volt kispálya, ahogy ezt a mostanit megvettük. Ez valamikor 

önkormányzati lakás volt, megvette Jenő, tőle pedig megvette Ödön, akitől megvettük mi. Igenám, de 

az önkormányzat rossz helyrajzi számot jegyeztetett be rögtön az első adásvételnél - így hivatalosan 

nem az a hapi lett a tulajdonos, aki benne lakott, hanem egy pár lakással arrébb lakó öregember. Úgy 

mentünk át hozzá, hogy ‘Pista bácsi, lenne itt egy önkormányzati papír, amit alá kellene írni...’ az öreg 

meg - szerencsére - olvasatlanul aláírta. Ha tudta volna, hogy ezzel a mozdulattal megszabadult egy 

lakás tulajdonjogától... 

 

Utána már csak a Földhivatalnál kellett átverekedni, hogy végigmódosítsák a láncot. (A hiba azért csak 

nálunk ugrott ki, mert mi hitelt is akartunk felvenni az ügylethez.) 

 

Első körben nem akarták kijavítani. (Ez még abban az időben volt, amikor hálózsákkal kellett menni a 

Földhivatal elé, ha aznap be akartál jutni.) Akkor átmentünk a szemben lévő ‘ügyvédi irodába’, jó 

vastagon megkentük az egyik ügyvédet. Két óra múlva visszajött, majd zavartan visszaadta a 

kenőpénzt - még úgy sem vállalták a fiúk a hivatalban. 

 

Ekkor bementünk az önkormányzathoz és nekiálltunk verni az asztalt, hogy ha elbaszták, akkor javítsák 

is ki. Végül elég magas szintig felhallatszott az ordítozás és létrejött egy hármas csúcstalálkozó: mi mint 

adásvételben érdekelt felek, egy ember az önkormányzattól és egy ember a földhivataltól. Ítt sikerült 

végre mindent tisztázni és rávenni a két hivatalt, hogy tegyék rendbe, amit elbénáztak. 

 

Két hónap ügyintézés... meg néhány ősz hajszál. 

 

És most megint ilyesmi előtt állok. Normáális? 

 



NOVEMBER 9, 2006 AT 19:14    

 

Mostanában elszaporodtak a munkahelyi környezetemben a számítógépek - ennek következtében 

elfogytak a 220-as aljzatok. Szar ügy. 

 

Ahhoz például, hogy teát tudjak főzni, kénytelen vagyok kihúzni egy közelemben lévő HUB-ot a 

konnektorból. Szerencsére nagy teljesítményű a vízforraló, 1 perc alatt legyártja a teavizet. 

 

NOVEMBER 12, 2006 AT 09:41    

 

Szeretek az álmaimmal foglalkozni. Nagyon pontosan képesek visszajelezni - egyfajta képes beszéddel 

-, hogy milyen állapotban vagyok, mik foglalkoztatnak igazán. Nem ritkán megoldást is adnak egy-egy 

szituációra. 

 

De ilyet, mint tegnap este, még nem tapasztaltam. Álmodtam valamit - a történet most mindegy - olyan 

formában, mintha egy ügynök mutatná be az egészet: 

 

"Tessék kedves Hölgyem, látja, ez itt a sziklafal. Olyan meredek, mint ahogy a hirdetésben is jeleztem. 

Külön felhívom figyelmét az egyes szirteken kitüremkedő fűcsomókra, bokrokra. Hát nem csodálatos 

az összhang a kemény határozott szikla és a lágy, de makacsul túlélő növényzet között? Vegyük észre 

a színek harmóniáját, a belőlük áradó nyugtató hatást. A szikla tájolása dél-délnyugati, ez azt jelenti, 

hogy ebéd után a napsugarak csodálatos fényben világítják meg a bokrokat, egyfajta szűrt fénnyel 

vonva be a köveket. 

Így, most haladjunk tovább. Ennél a szirtnél fogunk leesni... tessék nyugodtan előrefáradni, a cipőket 

nem kell levenni." 

 

NOVEMBER 21, 2006 AT 22:04    

 

Még egy gondolat erejéig térjünk vissza ehhez a színházi estéhez. 

Volt egy olyan jelenet a darabban, amikor az oktató és az asszisztense a tapsolást gyakoroltatták a 

közönséggel. Kiálltak a színpadra és először csak óvatosan, később egyre lelkesebben nekiálltak 

tapsolni. A tapsot - fura kényszerből - átvette a közönség és eleinte ők is óvatosan, később egyre jobban 

belemelegedve tapsoltak, pontosan olyan ritmusban, mint ahogy a színészek előírták. Hangsúlyozom, 

a színpadon semmilyen előadás nem folyt, csak két színész tapssal diktálta a tapsolás ritmusát. 

Óvatosan körbenéztem: Nejen és rajtam kívül mindenki lelkesen tapsolt a közvetlen környezetünkben. 

A hangerőből ítélve nagyjából ez lehetett az arány a teljes teremben is. 

 

Marhára kíváncsi vagyok, hogy a darab végén hányan értették meg a mondanivalót... hányan éreztek 

legalább röstellkedést, hogy menetközben parancsra tapsoltak, anélkül, hogy bármi okuk is lett volna a 

tetszésnyilvánításra? 

 

NOVEMBER 23, 2006 AT 20:57    

 

Mostanában egyik ügyfelünknél szorgoskodom, éppen címtárat fogunk frissíteni 2000-ről 2003-ra. 

(Micsoda véletlen, Jani is pont ezzel szórakozik egy másik ügyfélnél. Úgy látszik a késő ősz jó a 

címtárfrissítésnek.) 



Szorgoskodunk a tesztszobában egy kollégával - és eszembe jutott a három évvel ezelőtti címtárfrissítés, 

ugyanennél az ügyfélnél. Maradandó élmény volt. 

 

A Windows NT4 PDC/BDC világból kellett áttérnünk Windows2000 Active Directory-ra. A 

körülmények nem feltétlenül voltak ideálisak. A projektet nem önállóan nyertük el: külön - 

ellenérdekelt - cég írta a terveket, mi pedig az ő terveik alapján végeztük az implementációt. A projekt 

vezetését külső projekt manager végezte, természetesen egy harmadik külső cégtől. Helyismeretünk 

egyedül nekünk volt (helyi telepített mérnökeink voltak kihelyezve az ügyfélhez) - alig volt megalázó, 

hogy nem szólhattunk bele a tervezésbe, sőt, buta biorobotként csak azt tehettük, betűről-betűre, amit 

a külső cég mérnökei leírtak. Nem ez az életre szóló barátságok receptje. 

 

A tesztelést is nekünk kellett elvégeznünk, természetesen ezt sem a saját fejünk után haladva. A tervező 

cég különösen erősen írta elő, hogy minden lépésről screenshoot-ot kell nyomni, mert azok alapján 

fogják elkészíteni az implementációs tervet. 

 

Kollégámról tudni kell, hogy remek, magasan képzett szakember, aki nem ismer megoldhatatlan 

problémát - de kurvára utál dokumentálni. Úgy érzi - és valahol jogosan - hogy az ő tehetségét vétek 

ilyen alantas feladatokra pazarolni. Számára a képernyőfotózási kényszer kellemetlenebb élmény volt, 

mint egy tökönrúgás vasalt Martens bakanccsal. De csináltuk, bár néha nehezen hallottuk egymás 

hangját a folyamatos fogcsikorgatástól. 

 

Lementek a tesztek, született többszáz mega képernyőfotó, átadtunk mindent a tervező cégnek, akik 

ezek alapján méltóztattak megírni az implementációs tervet. Most tekintsünk el az olyan barátságos 

megjegyzéseinktől, hogy "egyik ujjamat a seggembe dugva, picsa részegen is különb terveket írtam 

volna, mint ez a szar", képzeljük el, hogy ez hogyan finomodott tervmódosítási javaslattá... a lényeg, 

hogy elkészültek végül a tervek. 

 

Melyeket rögtön az implementáció első lépésében dobhattunk is ki, ugyanis amikor beraktunk egy 

ideiglenes PDC-t, majd megpróbáltuk lábon upgradelni, a folyamat végtelen ciklusba került. Az első 5 

órát még viszonylag jó hangulatban töltöttük el, jó heten körbeállva azt az egyszem PC kategóriájú 

gépet. Ugyan kollégám erősködött, hogy nyomjuk ki a szemét a faszba, de senki nem merte meglépni. 

Az ügyfél négy napot adott az átállásra (hosszú hétvége), így őriztük a gépet még pár óráig. Aztán a 

külső cég felhívta a Microsoftot. (Nekünk meg volt tiltva. Mondtam már, hogy biorobot?) A Microsoft 

gondolkodott egy kicsit a problémán, majd azt javasolta, hogy nyomjuk ki a gép szemét a faszba. Az ő 

kontójukra kikapcsoltuk, elkezdtük az egészet újra - és most már sikerült. Na persze nem egyik óráról 

a másikra, az ügyfélnek igen cifra tartományi rendszere volt, megspékelve egy barokkos Exchange 

organizációval, szóval azt is csak egy nap késéssel vettük észre, hogy odakint közben leesett a hó. Nem 

kicsit rongálta a munkamorált, hogy azt is előírták nekünk, hogy az implementáció egyes fázisait is 

fényképeznünk kellett. 

 

Aztán eljött az utolsó éjszaka, vasárnap. Látszólag minden rendben muzsikált. Kollégám a külső cég 

emberével a finombeállításokat reszelgette, amikor kiderült, hogy nem működik a címtárreplikáció a 

vidéki telephelyekre. Azt hiszem, nem követek el súlyos indiszkréciót, ha elárulom, hogy akkor sem mi, 

sem a külső cég emberei nem álltak olyan szinten a címtárban, hogy izomból le tudtunk volna kezelni 

egy ilyen szituációt. Beszartunk, na. Alig volt időnk és nem tudtuk megmagyarázni, miért nem megy a 

replikáció - a hibajavítási módszerekben meg nem voltunk még járatosak. Rollback-re már nem volt idő, 

ennek a cuccnak pár órán belül működnie kellett. 

 

A külső cég embere remegő ujjakkal tárcsázta a Microsoftot. Természetesen a ‘follow-the-sun’-elv miatt 

egy jóképességű kansasi legény vette fel a telefont. Röpke félóra alatt sikerült tisztázni a helyzetet. Az 

amerikai hapi lekérdezett mindent, kért hozzáférést, hümmögött, végül közölte, hogy dobjuk ki az 



összes automatikusan létrejött IP site-link konnektort és hozzuk őket létre újra manuálisan. Ma már fel 

sem veszem az ilyesmit, de akkor ez kb. olyan volt, mintha egy papnak azt mondanák, hogy dobja ki a 

francba a feszületet és tegyen a helyére egy akváriumot. A külső cég embere izzadságtól csöpögő vörös 

fejjel kattogtatott a képernyőn, mereven betartva mindent, amit a telefonos szakértő súgott a fülébe. 

Na, kollégám ezt a pillanatot választotta ki, hogy megbosszulja mindazt a megaláztatást, melyet az 

utóbbi hetekben kellett lenyelnünk. Odahúzódott a hapi mögé, majd félhangosan, de mindenki számára 

hallhatóan rászólt: 

- Aztán fényképezzél, bazdmeg! 

 

Kis híján az a pizzaszelet - melyet akkor majszoltam a háttérben - volt életem utolsó pizzája. Végül a 

folyosóra rohantam ki, hogy méltóságomat valamennyire megőrizve próbáljak az elkövetkezendő öt 

percben levegőhöz jutni. 

Ezért a beszólásért érdemes volt végigszívni azt a három hetet. 

 

NOVEMBER 26, 2006 AT 21:43    

 

Váratlan élményként középiskolás kémiatanárom bejelölt az iWIW-ben ismerősnek. Váltottunk is pár 

szót és elő is mászott pár emlékkép. 

 

Középiskola. Első évfolyam. Legeslegelső óra. Idegen megyében, idegen városban, távol mindentől, a 

szülőktől, a barátoktól - egy 14 éves gyereknek kell egyedül megállnia, ismeretlen környezetben. Bejött 

a kémiatanár, bemutatkozott... majd közölte, hogy feleltetés lesz. Ahol a napló kinyílik. 

 

A levegő megfagyott a teremben. A szekrények sarkairól jégcsapok lógtak. 

 

Napló felcsapva: Petrényi, Polányi. 

 

Kemény lecke volt ez, mindkettőnknek. Megtudtuk, hogy a napló mindig nálunk nyílik ki. Innentől 

bármelyik tanárnak jutott eszébe az a zseniális ötlet, hogy feldobja a naplót, Tecával már kezdtünk 

csomagolni. Megadóan, mondhatni kézenfogva vonultunk ki a táblához. 

 

A legelső alkalommal sem volt másképpen. Iszonyú zavarban kóvályogtunk ki a táblához, ha ott ránk 

kérdezett volna valaki, melyikőtök a fiú és melyikőtök a lány, komolyan zavarba jöttünk volna. Végül 

lement a felelés, a franc sem emlékszik már, milyen szintű kérdések voltak, milyen szintű válaszok 

érkeztek rájuk... a vége az lett, hogy mindketten négyest kaptunk. 

 

És mennyivel másabb volt visszamenni a padba. Átestünk a tűzkeresztségen. Megvívtuk első csatánkat 

a félelmetes idegenben - és győztünk. Meg kellett felelnünk egy csomó elvárásnak - és sikerült. Ha nem 

is lehetett mérhető mennyiségben kimutatni, de kaptunk egy kis respektet a többiek részéről is. Sőt, 

magamban a tanárnak is megbocsátottam - pedig már lelki szemeimmel láttam nyárson forogni a 

pokolban. Végül is... a sokkoló oktatásnak is megvan a létjogosultsága... csak a szenvedő alanynak kell 

idő ahhoz, hogy felfogja, ez az egész az ő érdekében történt. 

 

Megjegyzés: 

Csak úgy eszembe jutott a sokkolásról. 

Jó egy évvel ezelőtt összeállítottam azon személyek listáját, akik valamilyen módon hatalmasat 

taszítottak rajtam - akiknek köszönhetem, hogy ma az vagyok, aki... hogy úgy gondolkodom, ahogy 

éppen. (És ez most pozitív kitétel akart lenni.:) Megdöbbentő lista alakult ki: a személyek negyven 

százaléka egyáltalán nem pozitív szereplőként volt jelen az életemben. Egy csomó fontos váltás 

egyáltalán nem meggyőzésből, józan észből származott, sokkal inkább félelemből, megalázásból. 



Nem tudhatod, hogy valaki szeretetből vágott pofon vagy szórakozásból. 

 

Mint Joe, a mutáns, aki azért rúgta fel a hangyák kezdetleges szekerét, hogy még zártabb, de 

hatékonyabb társadalmat építsenek és végül átvegyék a hatalmat a Föld felett. 

 

NOVEMBER 30, 2006 AT 16:01    

 

Sokadjára ugrok neki a Babó/Gyűrűk ura párosnak, most a változatosság kedvéért angolul. 

Ez a tény az apropója egy régóta bennem lappangó kérdésnek: hogyan is működik a regény bioszférája? 

Eszméletlen helyeken - Mória bányáiban, Mordor kietlen sziklarengetegében - élnek milliószámra az 

orkok. Növényzetnek nyoma sincs. Állatoknak szintúgy. Mi a francot eszik ez a ragadozókból álló 

hatalmas massza? Ha egymást... akkor nem kell matematikusnak lennünk, hogy megsejtsük, hová tart 

a sorozat. Ha követ, sarat vagy földet ennének, akkor rendben lennénk, de ilyesmiről szó sincs - sőt. A 

főhősöket többször is el akarják fogyasztani, legyenek akármilyen fajtához tartozók is. (Az, hogy az 

orkok sárból származnának, az csak a filmes adaptációban jelenik meg. Könyvben ilyesmiről szó sincs. 

Igaz, orknőkről sem.) 

No, mindegy, törődjünk bele, hogy orkok milliószámra hemzsegnek olyan környezetben, ahol egy 

normál halandó egy hét alatt éhenhalna. 

 

De itt van a következő kínzó kérdés: mi a biznisz ebben az egészben Szauronnak? Úgy értem, 

háborúzáson kívül semmi másra sem alkalmas lényekkel lerohanni a világot, kiirtani minden növényt 

és egyáltalán minden élőlényt, üres kősivataggá változtatni a világot... mi ebben a jó neki? 

Mi a motivációja? 

 



 

DECEMBER 5, 2006 AT 19:49    

 

Nem tudom, miért van, de rendszeresen amikor a legnagyobb nyomás alatt vagyok, akkor támadnak 

be ezeréves elmaradásokkal, bírságokkal fenyegetőző intézmények. 

Most nem elég, hogy kettős ingatlan-adásvétel van a nyakamon, meg a munkahelyen is besűrűsödtek a 

dolgaim, szinte egyszerre jelent meg az adóhivatal a regisztrálással és a havi elektromos bevallási 

kényszerrel, meg a Nyugdíjhivatal azzal, hogy "Kedves József, hogyan gondolta, hogy éveken keresztül 

ignorál minket?". 

 

Nos, úgy gondoltam, hogy amikor 2001-ben kiváltottam a vállalkozói igazolványomat, akkor azt 

mondták az Okmányirodában, hogy beszólok én a TB-hez vagy rájuk hagyom? Habár nem kifejezetten 

dagadt ruha volt, de azért rájuk hagytam és vártam, hogy egyszer majd értesítenek. 

Értesítés nem jött és egy idő után úgy éreztem, hogy ezt innentől talán már jobb lesz nem bolygatni. 

Általában szabálykövető vagyok, de jelen esetben nem sok értelmét láttam beleveszni az 

adminisztrációs dzsungelbe, pusztán azért, hogy minden év végén közöljem minden érintettel, hogy 

"Hölgyeim és Uraim, nulla". Az egész – mellékállásban végzett – vállalkozás tulajdonképpen azért 

született, hogy a hobbiként űzött rajzolgatás valamennyire legális legyen, ha esetleg valaki rajzot rendel 

és számlát kér. Ez látszik is a viszonyokon: öt év alatt olyan 300e forint jött be és 700e ment ki. Nagyjából 

ilyen üzletmenetet is terveztem, valószínűleg ez a tendencia a későbbiekben sem fog változni. A 

főállásom után fizetek rendesen TB-t, nyugdíjjárulékot (hajjaj) – akkor meg minek kinlódjak, hogy a 

mellékvállalkozás nulláit bevalljam? 

 

Ráadásul volt is az ignorálásra némi alapom: amikor utánanéztem, azt találtam, hogy kiegészítő 

tevékenységet végző vállalkozónak nem kell nyugdíjjárulékot fizetnie. No, ez pont én vagyok – 

gondoltam és onnantól az összes irományra, amit ez ügyben kaptam, vetettem egy pillantást, majd 

iktattam. Nem, nem a kukába... van egy kiselejtezett középiskolás diplomatatáskám, abba szórok 

minden tentatív vállalkozási papírt. (Közben azért jót vigyorogtam a NYENYI néven. Ma már nem 

vigyorgok.) 

 

Aztán most, amikor sikerült végre beszélnem az adóhivatalban egy illetővel, kiderült, hogy a 

’mellékállású’ és a ’kiegészítő tevékenységet végző’ vállalkozó az bizony nem ugyanaz. Én az előző 

vagyok, az utóbbiak meg a nyugdíj mellett vállalkozók. Azaz öt évre visszamenőleg rendeznem kell a 

dolgaimat mind a TB-vel, mind a Nyugdíjbiztosítóval. És mivel ezek közül most az utóbbi kattant rám, 

így őket vettem sorra. Kiástam a táskából a legutóbb küldött paksamétát, átnéztem... és nem értettem. 

Hová kell írni ezen a papíron a nullát? 

Jobb lesz bemenni, megkérdezni. 

 

Ez történt meg ma délelőtt. 

Fiumei út, szép nagy épület. Az első hátast akkor dobtam, amikor a bejáratnál fémdetektoros kapu 

fogadott. Mint a repülőtéren: minden fémtárgyat a táskámba kellett pakolnom, az külön futószalagon 

haladt át, nekem pedig az érzékelők között kellett átsétálnom. Eszméletlen. A szakmámból kifolyólag 

meg-megfordulok kényes intézmények, minisztériumok meglehetősen kényes pontjain, hozzászoktam 

már sok mindenhez. De ehhez hasonló szigorúsággal egyedül a Dataplexben szoktak fogadni – 

csakhogy az egy katonai szinten őrzött kiemelt biztonsági szintű épület – a Nyugdíjbiztosító meg csak 

egy átlagos állami hivatal. 

 



No, mindegy, bementem, kerestem az ügyfélösszezavaró automatát. Ez az a tábla, ahol 4-5 

menüpontból kell kiválasztani, hogy tulajdonképpen milyen ügyben is alkalmatlankodom. Itt már a 

legújabb trendhez igazodtak, nem csak úgy kirakták ezt a táblát, hanem berakták az információs pult 

mögé. Azaz elmondom miről van szó, a humanoid megnyomja a megfelelő gombot és az ügyfél 

megkapja az ügyfélhívó papírosát. 

 

Ez persze csak az elmélet. Nekem harcolnom is kellett a hölggyel. 

 

- Kaptam egy paksamétát. Ezzel kapcsolatban lenne szükségem kitöltési segítségre. 

- Mutassa. Aha, hát, ezt ki kell tölteni. 

- Igen, azért jöttem. Szeretném tudni, hová kell írni a nullát. 

- Ide kell majd. De nem nullát, hanem egyest. 

- Az lesz a nulla? 

- Nem, az az egyes. 

- Hogyan? 

- Kap egy sorszámot, ott majd elmagyarázzák. 

- Köszönöm. 

- De ez így nem lesz jó. Az ablakhoz már csak akkor mehet oda, ha ezt a papírt kitöltötte. 

- Dehát pont az a bajom, hogy nem tudom hogyan kell kitölteni! 

- Tessék, itt a sorszám. 

 

Félgyőzelem. Legalább sorszámom már volt. 

Leültem – és úgy döntöttem, nem bonyolítom túl a dolgot, csak a 2005-ös bevallást mutatom meg, a 

többi úgyis hasonló. Igazából egy dologra vagyok csak kíváncsi, hová kerül a nulla. Aztán csókolom, 

végeztünk. 

A 3014-es sorszámot kaptam. Elég sokáig vacakoltak a 3013-assal, mire feladták végre és hívták a 

következőt. Odaballagtam az ablakhoz – és nem volt ott senki. Jó öt percig üldögéltem ott. Nem volt 

elvesztegetett idő, lehunytam a szemem, relaxáltam. Aztán egyszer csak megjelent egy nő és lecseszett, 

hogy hol voltam eddig. 

- Én? Egyből jöttem, ahogy kiírták a számomat. 

- Nem igaz. Egy csomószor hívtam magát. 

- Az a 3013-as volt. Én a 3014-es vagyok. 

- Ja. Az lehet. 

 

Igen, aki figyelt, annak feltűnhetett, hogy egyszer sem hangzott el az ’elnézést’ hangalak. 

 

- Milyen ügyben tetszett jönni? 

- Kaptam Önöktől egy felszólítást meg egy űrlapot, melyet ki kellene töltenem. Ebben szeretnék 

segítséget kérni, ugyanis nem tudom, hová kell írnom a nullát. 

- Milyen nullát? Egyelőre szó sincs nulláról. Kérem az összes papírt. 

 

Odaadtam. Lelkileg felkészültem, hogy most fogják leordítani a hajat a fejemről. Azt a pár szálat. 

Mindenesetre semmi ilyesmi nem történt. A hölgy szétválogatott minden papírt. Ott volt köztük az 

összes felszólítás 2001-től. 

 

- Nos, úgy látszik, megvan minden szükséges papír. Akkor már csak ki kell ezeket töltögetni. 

- Nagyon szívesen kitöltögetem, csak azt árulja el, hová írjam ezen a papíron a nullát. 

- Milyen nullát akar maga ide írni? 

- Mellékállásban vállalkozom, semmilyen kimutatható nyereségem nincs. Nem kell fizetnem Önöknek 

semmit. Azt a nullát szeretném beírni valahová. 

- De kérem, ez még csak a regisztráció. A bevallás csak utána jön! 



- Na ne. Minden évben regisztrálnom kell? 

- Természetesen. Most elmegy, kitölti az összes lapot értelemszerűen. Aztán visszajön, én elveszem 

Öntől és kap egy floppylemezt. 

- NEM. 

- Tessék? 

- Nem kapok floppylemezt. Szó sem lehet róla. 

- Nézze, kell. Anélkül nem adhat be bevallást. 

- De, beadhatok. Papíron. 

- De most ezzel mi a baj? 

- Például az, hogy az otthoni gépemben nincs floppym. 

 

Ez egy apró csúsztatás volt. Vanni éppen van, csak rossz, megjavítatni meg már nem akarom. 

 

- Ez nem lehet probléma. Kap egy DOS programot és azzal be tud vallani. 

- Nem. Már azt se tudom, mi az a DOS. 

- Nem tudja? Pedig minden Windows arra épül. 

- Ne mondjon már ilyeneket, mert körberöhögöm. Nekem ez a szakmám, pontosan tudom, mekkora 

marhaságot tetszett most mondani. 

- Ha ez a szakmája, akkor nem igaz, hogy nem tudja megoldani, hogy floppyn adja be a bevallást. 

- Nem. Floppyról szó sem lehet. Papírt kérek. 

- De a papír pénzbe kerül. Bevallásonként kétezer forint. 

 

Gyors fejszámolás. A jövő évet is beszámítva az hat év, annyi mint tizenkétezer forint. 

 

- Nem érdekel. Papírt kérek. 

- Hát, aztán ne lepődjön meg, ha nem akarásnak nyögés lesz a vége. 

 

Az a helyzet, hogy véletlenül tudom, hogy az akarásnak is mekkora nyögés a vége. 

 

- Papír. No floppy. 

- Jó, ahogy akarja. Most akkor töltse ki ezeket a papírokat. 

 

Félrevonultam, kitöltöttem, visszamentem. Itt-ott korrigálni kellett rajtuk, de végül le lett pecsételve 

minden, öt évre visszamenőleg, egy évre előremenőleg beregisztráltattam. 

Aztán megindult a papírdömping. 

 

- No, 2006 a legegyszerűbb, ahhoz egyből van minden. Itt van egy jegyzék, ebből minden évben bead 

kettő darabot. Most csak egyet kap, majd fénymásoljon belőle, hogy legyen. Itt van egy kitöltési 

útmutató, meg a papír. Kap egyet 2003-ra is, ebben az a jó, hogy teljesen úgy kell kitölteni, mint a 2006-

ost, csak átírom itt felül az évszámot. Aztán most jön a 2001/2002-es, ezekhez másik kitöltési útmutató 

kell és másfajta űrlap. És ugyanez vonatkozik 2004-re és 2005-re is, ezekhez más az űrlap, más az 

útmutató.... mindjárt, talán lesz ezekből is. Igen, itt van mindegyik. Ugye nem felejtette el, 

mindegyikhez két példányban jegyzéket is kell beadni. Felhívom a figyelmét, hogy itt van egy TEÁOR 

rubrika, ezt szokták a legtöbbször elrontani. Ide a vállakozási igazolványában lévő főtevékenységét 

azonosító kódsorozat első négy karakterét kell beírnia. Nem az összes karaktert és a 

melléktevékenységek sem érdekelnek. Rendben minden? 

- Iigen, azt hiszem – jegyzeteltem bőszen. 

- Jó. 

- Beküldhetem postán is? 

- Természetesen. Csak készüljön fel rá, hogy ha valami nem stimmel, akkor visszaküldjük. 

- Nyilván. 



- Tudja, az első kitöltések 90%-a hibás szokott lenni. Ezért erőltetjük a floppylemezes megoldást. 

- Tudja, hogy mennyire elszállt efölött az idő? A Microsoft körülbelül tíz évvel ezelőtt adott ki olyan 

operációs rendszert, mely tényleg DOS-ra épült. 

- A maga ideje lehet, hogy elrepült. De hatalmas munkánkba került, hogy az összes könyvelő, akivel 

kapcsolatban állunk, alkalmassá tudja tenni a rendszerét – és ők a mai napig is hibátlanul tudják 

használni. 

- De ez akkor is elmaradott. 

- Ha ennyire ellenséges, meg tudtuk volna azt is oldani, hogy az informatikusunk rátesz mindent egy 

floppyra és Önnek csak telepítenie kellett volna. 

- De hová? Nincs DOS a számítógépemen. 

- Ez nem igaz. Minden gépen van msdos konfigurációs fájl. 

 

Itt láttam jobbnak, ha elköszönök. Végülis elértem, amit akartam, nem harapták le a fejemet, megúsztam 

a floppylemezes őrületet – és még csak az űrlaponkénti kétezer forint is elfelejtődött valahol. 

 

De azért, kedves Nyugdíjbiztosító Intézet, ha esetleg olvassa valaki Önök közül ezt az írást, higyje el, 

hogy ez valami hihetetlenül tré megoldás. 

Informatikával fekszem, informatikával kelek, rengeteg ügyfelünk van, akikkel foglalkoznunk kell – és 

legalább öt éve nem volt már a kezemben floppylemez. Ez a technológia gyakorlatilag kihalt. 

Még azt sem tartom kizártnak, hogy egyedül az Önök nagy tételben történő floppylemez rendelése 

tartja életben Magyarországon a floppykereskedést. 

Nem is beszélve a másik kihalt technológiáról, a DOS-ról. Utoljára a Windows98-ban volt teljesértékű 

DOS, a Windows2000-től kezdve úgynevezett DOS kompatibilitási futtatási módok vannak – de senki 

nem állítja, hogy ezeken tényleg minden program fut. Nem tartom kizártnak, hogy sikerült volna 

beállítanom az Önök programját – de azt sem, hogy nem. Elég sok történetet ismerek, amikor ez már 

lehetetlen. (Nem mellesleg otthon semmilyen nyomtatóm sincs, a munkahelyi gépemre meg 

felbuherálni egy DOS-os programot – lenne meglepetés a cégnél, mondhatom. Nem biztos, hogy 

örülnék neki.) 

 

A végére engedjenek meg egy jótanácsot. Tényleg jó szívvel mondom: nyomjanak egy csókot az 

informatikai vezetőjük homlokára, hátha felébred százéves álmából, elmegy egy számítógépes 

kereskedésbe és feltűnik neki, hogy ma már egyáltalán nem természetes, hogy floppy egységgel árulják 

az új gépeket – ha jobban kinyitja a szemét, azt is észreveheti, hogy az utóbbi években kialakult itt egy 

olyasmi, hogy internet, sőt, nemcsak kialakult, hanem széleskörűen el is terjedt. Ráadásul tud olyat, 

amit úgy hívnak, hogy HTTPS. 

Még talán nem késő elgondolkodni rajta. Már így is közröhej, amit művelnek - pár év múlva pedig 

egyenesen elfogadhatatlan lesz. 

 

DECEMBER 6, 2006 AT 19:15 

 

A kertvárosi buszmegállóban anyuka, két pici gyerekkel. Az egyik még babakocsiban, a másik már 

éppenhogy tud járni. Az utóbbi úgy érzi, itt az idő, hogy rosszalkodjon. Az anyuka egyszerre próbálja 

a babakocsist csitítani, a másik, elmászkálósat meg fegyelmezni. Időközben megjelenik a közelben lakó 

após: éppen kutyát sétáltat. Rögvest ki is használja az alkalmat, hogy nyomatékosan néhány praktikus 

tanáccsal lássa el enyhén ideges menyét arról, hogyan kell tömegközlekedni babakocsival. 

Aztán egyszer csak megérkezik a busz. Ketten megpróbáljuk felkinlódni rá a babakocsit, én fentről, az 

anyuka lentről. Közben Após is nyomakodik lentről, hátha ő is hozzáfér még a kocsihoz. 

Majd a kutyája farkát becsukja a harmónikaajtó. 

 



DECEMBER 14, 2006 AT 21:57    

 

LASSAN JÁRJ, LASSAN JÁRJ 

ÜLJ LE MÉG, INKÁBB VÁRJ 

 

Két évvel ezelőtt volt ilyenem. Időre kellett mennem estefelé a Ferenc-körút tájára - én viszont túl hamar 

érkeztem meg a Margit-hídhoz. Ugyan villamosra is szállhattam volna - de mit nyertem volna vele? 

 

Elindultam gyalog - de feltételként kikötöttem, hogy pontosan két óra múlva kell megérkeznem, dacára, 

hogy az út normál tempóban maximum félóra lehetett. 

Nagyjából ilyentájt járt az idő, a körút mindenesetre gyönyörűen ki volt világítva. 

Nem volt egyszerű. A sima lassulás igen kevés lett volna - annál sokkal jobban vissza kellett fognom 

magam. Mindezt úgy, hogy körülöttem mindenfelé emberek siettek. 

Úgy mozogtam, mint egy lassított felvétel. Megnéztem minden, kicsit is érdeklő kirakatot. Vizslattam 

az embereket. Megpróbáltam történeteket kitalálni mögéjük. Bármikor megállhattam bambulni, időm 

aztán volt, bőven. 

Fokozatosan éreztem, hogy elárad bennem a nyugalom - annyira, hogy végül már csak nyugalom volt 

bennem. Hiába nyüzsögtek körülöttem az emberek, hiába volt tele a levegő vibrációval, idegességgel, 

én kihúztam magam a körükből. Annyira kívülálló voltam, mint egy marslakó. 

 

Nagyon hasznos két óra volt. Megmutatta, hogy van más fajta hozzáállás is. Nem csak szoros határidők 

léteznek, ideges kapkodások, utolsó pillanatra halasztott veszélyes akciók. Vannak apró lépések, ráérős 

fény/árnyék szemlélődések, vigyorgás autós fejeken. Fel lehet fedezni a város apró részleteit, azokat a 

részleteket, melyek felett korábban csak úgy elsiklott az ember figyelme. 

És ez nem csak egyszeri élmény volt, az emléke megmaradt. Azóta tudom, hogy létezik ilyen mérvű 

lassulás és ez bármikor előállítható. 

Csak akarnia kell időnként az embernek. 

 

DECEMBER 19, 2006 AT 14:28    

 

- 500 mg-os C vitamint szeretnék. 

- Szopogatósat vagy lenyelőset? 

- ? 

Valószínűleg velem lehet a baj, mert hirtelen ledermedtem. Csak néztem a fiatal gyógyszerész csajszit. 

Még csak el sem pirult. 

- Izé, szopogatósat kérnék, ha lehetne - nyögtem ki végül. 

Egész biztosan tudta, hogy tudom. Ciki. 

 

DECEMBER 30, 2006 AT 15:48    

 

Támasztom a Nagyvárad-tér metrólejáratán a korlátot, várom a nagylányt, hogy menjünk CT-re. 

Közben természetesen blogolok a palmtopba. Ősz hajú férfi, sapkában, konzervatív fekete szövet 

télikabátban. 

Megérzem, hogy valami történik. Boldog mosollyal felém szaladó fiatal nőt látok, ahogy felnézek. 

Meglátja az arcom, meglepődik, majd megfordul és erőltetett nyugalommal elsétál. 

 

Mibe keveredtem? 



 

DECEMBER 31, 2006 AT 12:11    

 

Most pedig leírom, miért _nem_ láttál itt semmilyen újévi üdvözletet sem. 

 

A jókívánság - az én olvasatomban - mindenképpen személyes dolog. Gondolok rád, mármint 

konkrétan rád, a személyre, nem pedig egy névtelen arcra a sok olvasó közül, és szeretném, ha neked 

jó éved lenne. Ez így oké - de ilyen szöveget kitenni meglehetősen képmutatás, hiszen dehogyis tudok 

gondolni minden olvasóra külön-külön - maximum 5%, akit tényleg ismerek valamilyen módon. 

A gépies jókívánság-automatától viszont feláll a szőr a hátamon. Lehet, hogy ez egyéni szociális 

probléma, de én nagyon kényelmetlenül érzem magam, ha azért kell valami jót kívánnom, mert éppen 

jót _kell_ kívánnom. Közeli rokon, barát felköszöntése, interneten névreszóló jókívánság - ezek mögött 

érzem, hogy tényleg jót akarnak. Ott van mögötte, hogy tényleg rám gondolt, felrémlett előtte az arcom, 

ha csak egy pillanatra is, de valószínűleg megfordult a fejében, hogyan is élhetek most... ennek van 

értelme. De amikor kapok egy levelet és látom, hogy a to/cc mezőben fel van sorolva a fél internet... az 

ilyen levélre udvariasan nem válaszolok. Kuka. És ugyanígy visszás érzéseket kelt bennem az is, ha egy 

általam látogatott weblap azzal fogad bármilyen alkalomból, hogy sok boldogságot kíván. Most miért? 

Azért, mert éppen ekkor azt illik? És akkor meg ráadásul pont azért, mert éppen az oldalán jártam? 

Azért köszönöm, inkább nem kell. Ez olyan, mintha a Vörösmarty-térre kitennének egy robotot, amely 

mindenkinek sok boldogságot kívánna, aki megáll előtte. Érzed ugye, hogy ennek mennyire nincs köze 

a tényleges jót kívánáshoz. 

 

Hogy azért mégse nézzen már ki úgy ez a bejegyzés, mint egy elkeseredett zsörtölődés, beírom a végére 

az általam egyedül elfogadható automatikus jókívánságot: 

 

Minden embernek minden napra békét, egészséget és illő mennyiségű boldogságot kívánok - 

alkalomtól függetlenül. 

 


