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P .  B U Z O G Á N Y  
Á R P Á D

Egy alkalommal idősebb kala-
pos férfi  csöppent bele várako-
zásbeli magányomba. Láttam 

rajta, hogy beszélhetnékje van. Ez 
a kalapos ember aztán igazán jól 
elszórakoztatott engem. Pár mondat 
után egészen jól belemelegedtünk a 
beszélgetésbe. Azt mondja nekem ez 
a kalapos férfi  egyszer, hogy ő nem 
tudja megenni a nyers uborkát. Az 
eltettet, a savanyút igen. Azt szereti 
is. Eszembe jutott, hogy én is éppen 
így állok ezzel a dologgal, csak én 
sohasem mondtam, hogy nem tu-
dom megenni. Mert meg tudom en-
ni, csak éppen nem eszem meg, mert 
nem jó nekem. Meg is kérdezte ez a 
kalapos férfi , miért nem jó nekem. 
Én úgy emlékszem, hogy valami-
kor üzletből vásárolt kígyóuborkát 
ettem, és utána csavarni kezdett 

a gyomrom. Nem engem csavart a 
gyomrom, ugye ezt nem így mond-
juk magyarul. Saját magát kezdte 
csavarni a gyomrom. És attól én 
nem éreztem jól magam. Mert nem 
tudtam függetleníteni magam attól 
a kesernyés uborkától. Ezért nem 
eszem nyers uborkát, ha csak éppen 
nem úgy adódik. 

Hogy mitől adódhat úgy? Például 
vendégségben, ahol tessék-lássék 
módon kóstolgatom, bár akkor is 
tudom, hogy nekem egyáltalán nem 
fog használni. Azt mondja a kalapos 
ember, hogy ő ezzel nem így van. Ő 
nem tudja megenni, nem megy le a 
torkán. Furcsa torka lehet, gondol-
tam, ám azt is elismertem, hogy ez 
sokkal jobb helyzet, mint az enyém. 
És elkezdtem ezen magamban egy 
kicsit gondolkodni. Tehát én tudom, 
hogy a nyers uborka nekem nagy 
hasznomra nem lesz, még akkor 
sem, ha valami más savanyúsággal 
keverik össze. De attól meg tudom 
enni, mert amikor megeszem, még 
semmi bajom nincsen. Legalábbis 

úgy érzem. Később már nem úgy 
érzem, hanem éppen másként: hogy 
nekem nem kellett volna abból a 
nyers uborkából ennem. Ezek sze-
rint ez a kalapos ember tökéletes-
ségre fejlesztette a szervezetéhez 

való alkalmazkodást. Nem terheli 
magát olyannal, amitől később nem 
fogja magát jól érezni. Na ilyen ter-
mészetem kellene legyen nekem is, 
mennyi minden kellemetlenségtől 
megkímélném magam! De hát nem 
így vagyok én ezzel… Azt beszéltem 
ott azzal a kalapos emberrel, hogy 
milyen furcsa is az ember. Inkább 

én, mint ő. Olyat is megteszek, sőt 
megeszek, ami nincs hasznomra. 
Éppenséggel káromra lesz. Ő ezen 
nem sokat gondolkodhatott életé-
ben, de nincs is neki szüksége az 
erről való gondolkodásra, hiszen ő 

egyáltalán nem teszi kockára ma-
gát, még csak a gyomrát sem. Sem-
miféle nyers uborka kedvéért. 

Ekkor ismét elkezdtem gondol-
kodni a dolgon. Hogy nem én járok 
a helyes úton, mert én, talán nevel-
tetésem vagy saját fontosságom fél-
retevése miatt, becsapom saját ma-
gam. Bezzeg a kalapos ember nem! 

Ő nem keveri magát ilyen helyzetbe. 
Ő egyáltalán nem tesz ezek szerint 
semmi olyat az életben, ami előre 
tudva kellemetlenséget vagy éppen 
kárt okozhatna neki. Én viszont 
igen. Na de akkor mit érek én ezzel 
a neveltetéssel, udvariaskodással, 
másokhoz való alkalmazkodásom-
mal? Teljességgel semmit. Éppen-
séggel a magam kárára teszem. 

Talán még egyebet is beszélget-
tem volna azzal a kalapos emberrel, 
ha nem érkezik az autóbusz, amivel 
utazni szerettünk volna. Amint fel-
ültünk, elhallgattunk, és amíg le 
nem szálltunk, egy szót sem szól-
tunk egymáshoz. Azután sem, mert 
soha többé nem találkoztunk.

Ezért nem tudtam elmondani 
annak a kalapos embernek, hogy ő 
aztán igazán helyesen cselekszik, 
hogy nem tudja lenyelni sem a nyers 
uborkát. 

És még arra is rájöttem, hogy ő 
ösztönösen is helyesebben cselek-
szik, mint én a nyers uborkáról való 
gondolkodás után.

Példázat  a nyers uborkáról, ami zöld

O L Á H  I S T V Á N

Már-már azt hiszem, élete 
legrosszabb hete lenne az 
illetőnek, amikor megtud-

ja, hogy a magyar újságokban sen-
ki nem írta le (utálattal vagy vicc-
ként, egyremegy) az ő nevét. Hátha 
pont e mostani hét az, úgyhogy én 
se nevezem nevén. Ott vagyunk 
tehát, ahol minden igyekezetünk 
megrekedt – a nyelvi sorrend, a 
Székelyföldön felállított vagy ki-
függesztett köztáblák álvitájában. 
Hogy hány centis betűkkel kötelező 
a falu- vagy várostáblákra kiírni az 
illető település nevét. Még előtte, 
hogy románul vagy magyarul kell 
megjelennie annak a település- 
vagy közintézménynévnek, végül 
pedig hogy a román közigazgatási 
terminológia szerint helyes avagy 
helytelen a községháza, városháza 
felirat. Ebből az infantilis vitából 
olyan persorozat lett, ami nem a 
román hazafiság bizonyítéka, el-
lenkezőleg, a román nacionaliz-
mus bűnjele. Úgyhogy már csak 
ezért sem csíkmadarasi, korondi 
vagy csicsói egy-egy ilyen ügy, 
hanem uniós. Vagy az is lehetne, 
ha az unió nem olyan, amilyen. 
Egyszóval izé polgártárs megint 
kötekedik, nem mindig, csak egy-
folytában, így szokás ezt monda-
ni nálunkfelé. Egy hetvenöt vagy 
kilencven százalékban magyar 
településen az a természetes, ha 
magyarul beszélnek az utcán, de 
még a közhivatalokban is. Magyar 
tisztviselő a magyar ügyféllel. Ha 

ez nem így van, akkor a legaljasabb 
szervilizmus (részünkről) és elme-
baj tünete annál, aki ezt megkö-
veteli, sőt, törvénybe fogalmazza. 
Csupán ennyi, nem több, amit most 
odapászítok az évtizedek óta dúló 
dumakaratéhoz. A másik hülyeség, 
amiről most lesz szó, minket minő-
sít. A román nemzetvédők szerint 
még a parkolóhelyeken is érvénye-
sülnie kell az állami szigornak, ott 
sem lehet elöl a magyar felirat. És 

itt az illusztráció Csíkszeredából, a 
szöveg illő gonddal kitakarva, de 
mi mást lehet írni egy fizetéses par-
kolóra azon kívül, hogy fizetéses 
parkoló, s hogy hétfőtől péntekig 
héttől délután ötig érvényes a reg-
lama. Csakhogy a szóvégi ó, ő min-
dig hosszú, egynéhány kivételtől 
eltekintve, és ez a szó nem kivétel. 

A magyar feliratozás tehát hibás. 
Volt bosszantóbb hiba is, amikor 
egy-egy település, nagyságától és 
közismertségétől függetlenül ha-
landzsa- vagy madárnyelven tudat-
ta a vándorral, merre jár. S a helyi 
intelligencia morgott-morgott, 
sebaj, münk úgy is tudjuk, mik 
vogymuk… Mint mindenre, erre is 
készen állt a megyei tanács, a ta-
nácselnök válasza: más megyében 
működő román vállalkozás nyerte 

a közbeszerzést, ők pedig mukkot 
sem tudnak magyarul. 

 Egyetlen közintézmény megne-
vezése körül nem lehet vita, az pedig 
a közvécé. Ha úgy írják fel, WC, ro-
mán is, magyar is elégedetten tér be, 
perccel később még elégedettebben 
távozik, mert ott tényleg nem hivat-
koznak semmiféle törvényre.

MOLNÁR 
MELINDA

Ugye ismerős a mese az öreg 
időkben élt királyról, akinek 
rengeteg felöltője, palást-

ja volt? A hatalmas mégis mindig 
újabbra vágyott. A történet szerint 
messze földről odatódult a palotába 
a sok takács, szabó, szövőasszony. 
Egyszer két csaló állított be. Azt 
mondták magukról, hogy takácsok, 
s olyan kelmét tudnak szőni, hogy 
a kerek világon nincs hozzá fogható. 
Nemcsak hogy páratlanul szép a szí-
ne meg a mintája, de van egy bűvös 
tulajdonsága is: akik méltatlanok 
a tisztségükre, vagy buták, mint a 
föld, azok előtt láthatatlanná válik a 
kelme. A király őfelsége megengedte, 
hogy a világtól elzárva szőjék-varr-
ják az ígéretes különlegességű szö-
vetet. A minden hájjal megkent álta-
kácsok a szövőfán serénykedtek, de 
még szorgalmasabban gyömöszölték 
zsebükbe a legfi nomabb selymeket, 
aranyfonalakat, amelyeket töménte-
len kincstári aranyon vásároltattak a 
csodaruhához, köpenyeghez.

Bár a próbán a király és fényes kí-
sérete nem látott semmit, a világért 
nem ismerték volna be. A mihasz-
nákra hagyták, hogy pompás a ruha. 
A parádéra kitódult a nép a kapukba, 
tenyerüket csapkodva ünnepelték 
a király új ruháját. Csak egyetlen 
gyermek nem dőlt be: elkiáltotta a 
látványról a meztelen igazságot.

Kiskoromban nem értettem, ho-
gyan lehet serény kézzel szőni a leve-
gőt az üres szövőszéken. Miért nem 
saját szemének, hanem inkább a bű-
vös ígéretnek hitt az öreg miniszter, 
a főhopmester vagy a király? Ennyire 
féltek, hogy ostobának vagy tisztsé-
gükre méltatlannak minősülnek? Ma 
már úgy gondolom, Andersen nem 
gyermekeknek írta mondandóját.

Hányszor meresztjük, dörzsöljük 
a szemünket, hogy meglássuk a va-
lóságot, aztán mégis elvakítanak a 
minden hájjal megkentek ígéretei, 
fürgén járó kezei! Lépten-nyomon 
bólogatunk a semminek; magasztal-
juk a léhaságot, hogy nekünk bizony 
tetszik. Amazok meg buzgón szövik 
tovább a légkelmét, mutogatják az 
üres szövőszéket; el is magyaráz-
zák a mintát, ami ott sincs. Fényes 
kísérettel bólogatunk, császári-ki-
rályi-udvari főtakáccsá nevezzük 
ki meztelenre öltöztetőinket. Pók-
háló-könnyűségű pőreségünkben 
irgünk-forgunk a tükör előtt, pecke-
sen lépkedünk, és diadalmenetbe is 
beállunk. 

Meddig? Amíg majd egy gyermek 
kimondja, amit addig is látott min-
denki. A tengernyi tömeg pedig csak 
azután mer rivalgani, ha a csalóknak 
bottal ütheti a nyomát.

Az talán a jobbik eset, ha ádám-
kosztümös királyokként csupán a 
szégyennel maradunk a nép előtt, 
de mi lesz, ha a gyermekek is idő-
nap előtt eltanulják a képmutatást, 
kijárják a bólogatás, az elhallgatás 
magas iskoláját?

WC Meztelenre 
öltöztetve

„ Ebből az infantilis vi-
tából olyan persorozat 
lett, ami nem a román 
hazafi ság bizonyítéka, 
ellenkezőleg, a román 
nacionalizmus bűnjele. 
Úgyhogy már csak ezért 
sem csíkmadarasi, koron-
di vagy csicsói egy-egy 
ilyen ügy, hanem uniós. 

„ Én, talán neveltetésem 
vagy saját fontosságom 
félretevése miatt, be-
csapom saját magam.




