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Sebők Zoltán

EXTIM NAPLÓ

(Van intim is)

(A vitát nem könnyű befejezni)

Ha valaki azt mondja, hogy márpedig a vitá-
nak vége, akarva-akaratlanul vitába száll 
mindazokkal, akik azon az állásponton van-
nak, hogy a vitának még nincs vége. (Ha nem 
lennének ilyenek, a kijelentés súlytalan ma-
radna.) Azzal tehát, hogy a vita végét ki-
mondja, épp az ellenkezőjét cselekszi annak, 
amit mond, úgyhogy egyértelműen azok 
malmára hajtja a vizet, akik szerint a vitának 
még nincs vége. S ezáltal immár saját magá-
val polemizál, méghozzá bravúrosan, hiszen 
megsemmisítő csapást mér eredeti megálla-
pítására, miszerint a vitának vége.

(Nem tudni, mit veszünk)

– Kérnék szépen fél kiló csirkemájat! – 
mondom a hentesnek.

– Nem vagyok benne biztos, hogy van any-
nyi – válaszolja szórakozott an –, s átnyúlva a 
tíz kilónyi csirkemáj fölött , próbálja kupacba 
rakni a fonnyadt csirkemell-csíkokat.

– Bocsánat, csirkemájat kértem – fi gyel-
meztetem óvatosan.

– Ó, annak semmi akadálya! – kiáltja vidá-
man, s máris belemélyeszt egy nejlonzacskót 
a csirkemájas bödönbe, s az egészet rutinos 
mozdulatt al a mérlegre dobja. A mérleg 
nyelve némi habozás után két kilón túl állap-
odik meg.

– Bocsánat, fél kilót kértem – mondom neki 
gyorsan, mielőtt  megkérdezné, lehet-e egy 
kicsivel több.

– Ó, annak semmi akadálya! – énekli kacag-
va –, csodálkoztam is, hogy miért kér vala ki 
két kilót ebből a szarból!

Megvan tehát, pontosan fél kiló. A kérdés 
már csak az, mit kezdjek vele.

(A posztmodern vezér dilemmája)

Az egyenlőségért folytatott  harc egyik fő ne-
hézsége, hogy senki sem állhat az élére. Mert 
aki odaáll, aki a többi egyenlősítő fölé emeli 
magát, máris megcsúfolta az áhított  célt.

Logikailag tekintve az egyenlőtlenség nö-
veléséért folytatott  harc élére oda lehetne áll-
ni, hiszen így máris példamutató különbség 
keletkezne a vezér és a többiek között . Ezzel 
a változatt al azonban tartalmi-esztétikai prob-
lémák vannak. Első helyen az, hogy mivel a 
statisztikák világszerte amúgy is az egyen-
lőtlenségek drasztikus növekedését mutat-
ják, az árral úszók vezérének lenni bizony ké-
tes dicsőség, s ilyesmivel jó ízlésű ember nem 
is szokott  hencegni.

Nincs tehát könnyű helyzetben az, aki ma-
napság vezér szeretne lenni. Mivel nem áll-
hat sem az egyenlőségért, sem pedig az 
egyenlőtlenségért harcolók élére, leghelye-
sebb, ha kitalált, fi ktív, nem létező ellensé-
geknek üzen hadat, lehetőleg minden nap 
másiknak. Így tudja a leghatékonyabban meg-
teremteni, fenntartani és megszilárdítani a 
hatalmát, hiszen még a vereség veszélye sem 
fenyegeti, s közben azt csinál, amit akar.

(Nem tudni, hogy mit tud a másik)

– Meggy? – kérdezte a szélsőségesen ápo-
latlan külsejű pénztárosnő a nejlonzacskóba 
gyűjtött , megmérett etésre és fi zetésre váró 
meggyemre mutatva.

Hirtelen nem is igazán értett em, hiszen a 
válasz mindenki számára nyilvánvaló. Hogy 
valamelyest indokoljam a kérdését magam 
és a többi vásárló előtt , ezt találtam mondani:

– Igen, meggy, bár majdnem olyan, mint a 
cseresznye.
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Elégedett  voltam a válaszommal, és ugyan-
ezt a reakciót olvastam le a sorban állók arcá-
ról is. Csakhogy ezzel még nem végeztünk, 
hiszen a pénztárosnő máris az ugyancsak 
hozzám tartozó, ezútt al fi nom hálóba csoma-
golt őszibarackot tapogatt a. Előre féltem a 
kérdésétől, mert hirtelen semmilyen gyü-
mölcs nem jutott  eszembe, amely hasonló 
for májú és felületű lenne, mint az, amelyet 
piszkos kezével éppen simogat.

– És ez őszibarack? – jött  a kérdés, amelytől 
annyira tartott am.

– Igen, őszibarack – mondtam határozot-
tan, de mivel magam is elégedetlen voltam 
túlságosan is rövid, pökhendinek ható 
válaszommal, gyorsan hozzátett em: – Amaz 
meg ott , kérem szépen – mutatt am a követ-
kező termékre –, joghurt, natúr joghurt!

A pénztárosnő szúrós tekintett el nézett  ki 
zsíros haja mögül, s jó hangosan, hogy mind-
enki hallja, ezt kiáltott a:

– Tudom, nem vagyok hülye!

(Szegény gazdagok)

Még a gazdagok sem tudják megúszni azt 
a sok kellemetlenséget, ami az új ruha felpró-
bálásával jár – mondta egyszer régen Erdély 
Miklós, s most, miután ez minden megfog-
ható ok nélkül eszembe jutott , folyamatosan 
azon gondolkodom, milyen furfanggal lehet-
ne legalább a leggazdagabbakat megkímélni 
a szóban forgó kellemetlenségektől. Biztos 
vagyok benne, hogy az emberiség vezető 
szellemei már kitalálták a megoldást, de ne-
kem sajnos semmi nem jut az eszembe.

(Majdnem mindent érteni)

Niels Bohr, a híres Nobel-díjas dán fi zikus 
a múlt század derekán egyszer elment a mo-
ziba és megnézett  egy szokványosnak mond-
ható kalandfi lmet. A vetítést követően bará-
tai a benyomásairól faggatt ák, mire azt nyi-
latkozta, hogy egyetlen apróság kivételével 
mindent megértett . Érti, mondta, hogy a fő-
hősnek sikerült kimenteni kedvesét a rablók 
karmai közül, hiszen kezdett ől fogva erős és 
talpraesett  fi ckó benyomását keltett e a fi lm-

ben; azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a kri-
tikus időpontban a hegy lábánál épp egy fel-
nyergelt ló sétafi kált, hiszen a lovak néha 
tényleg el szoktak kóborolni a gazdájuktól; 
sőt azt is elfogadja, hogy a szikláról leugró 
pár pontosan a ló hátára esett , s így sikerült 
elmenekülnie. Mindezt nemcsak lehetséges-
nek, hanem egyenesen reálisnak tartja, azt 
viszont már túlontúl fantasztikusnak érzi, 
tett e hozzá, hogy egy operatőr épp arra járt, s 
az egészet sikerült lefi lmeznie.

(Az átlagos ló ereje)

Még fel sem ébredtem rendesen, máris 
meglepetés ért. Egy tudományos cikkben ezt 
olvasom: „a University of Massachusett s ku-
tatóinak mérése szerint egy ló átlagosan 14,9 
lóerős”. A megállapítást a szerző hosszas ér-
veléssel támasztja alá, amit bizonyára soha 
nem fogok megérteni. Mindenesetre gratulá-
lok a kutatóknak, a szerzőnek, de még in-
kább az átlagos lónak.

(Megváltoztatni a stratégiát)

Épp nagy munkában voltam, amikor kora 
délután felhívott  valaki egy ismeretlen szám-
ról és kiváló borotvakészletet ajánlott  a fi -
gyelmembe. Már korábban is volt ilyesmire 
példa. Akkor hebehurgyán azzal próbáltam 
védekezni, hogy szakállas lennék, ha megen-
gedi. Nemhogy nem engedte meg, de el sem 
hitt e (a magáé csak borosta, mondta például, 

Géczi János plakátkollázs-fotográfiája
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amiben van igazság), úgyhogy hosszas huza-
vona után tudtam csak letenni a telefont. Ma 
más stratégiát választott am, s az gyors ered-
ményre vezetett . Rögtön az elején félbeszakí-
tott am és a fi gyelmébe ajánlott am egy pazar 
dél-balatoni wellness-hétvégét, tényleg apró-
pénzért, sőt jelentős árengedményt ígértem a 
családjának arra az esetre, ha fejenként egy-
nél több kutyát és/vagy macskát hoznak ma-
gukkal. Nem nekem kellett  letennem a tele-
font, ő csapta le.

(Idióta intelligencia)

A mesterséges intelligencia óriási előnye az 
emberivel szemben abban áll, hogy nem kell 
gondoskodnia a saját testről (hardware). 
Ugyanakkor ebből ered a vele szemben táp-
lált legfőbb gyanú is: mivel az intelligencia 
döntően a túlélés támogatójaként alakult ki, a 
saját magával törődni képtelen embert nem 
intelligensnek, hanem idiótának szokás tekin-
teni. A mesterséges intelligencia eleve ilyen.

(A macska ajándéka)

Vett em a macskának az állatkereskedésben 
egy szép kis labdát. Miután kifi zett em, meg-
kértem az egyébként rendkívül kedves és se-
gítőkész eladónőt, hogy ha tudja, tüntesse el ró-
la az árat, elvégre ajándékba viszem. A hölgy 
súrolgatt a és dörzsölgett e egy darabig, de mi-
vel a tinta igen mélyen beivódott  a diónyi lab-
da szivacsos testébe, kénytelen volt feladni a 
harcot. Kesernyés arccal nyújtott a át a termé-
ket, de hirtelen felvillant a szeme, mert zseni-
álisnak gondolt ötlete támadt. Mondja azt a 
macskának – hadarta önfeledten –, hogy ez a 
szám nem a labda ára, hanem csupán a kód-
ja. Noha rögtön tudtam, hogy én aztán nem 
fogok ilyen ócska trükkel a macska szí ne elé 
járulni, mosolyogva köszöntem meg a jóin-
dulatú tanácsot. És tényleg nem is volt rá 
szükség: a macska a patt ogó labdát azonnal 
bekapta, így aztán képtelen elolvasni, mi van 
rajta. És már csak azért sem fi rtatja, hogy az a 
200-as szám most az ára vagy a kódja a lab-
dának, mert ugyanazon labdával van be töm ve 
az ő szája.

(Jézus és az internet)

Szól a közszolgálati rádió, pünkösdista is-
tentiszteletet közvetítenek Kalocsáról. Arra 
leszek fi gyelmes, hogy Bálint Miklós lelkész 
kifejti, Jézus segít nekünk megszabadulni ká-
ros szenvedélyeinktől, egyebek mellett  az in-
ternett ől. Mivel kíváncsi lett em az okfejtés 
egészére, a teljes adást utólag az internetről 
voltam kénytelen meghallgatni.

(Növényeket ápolni)

Három hét kellett  hozzá, hogy rájöjjek, pe-
dig berlini lakásunk öt percre van tőle, hogy 
a falat befutó pompásan dús növényzet egy 
tágas kocsmát rejteget. A tulaj elmondta, 
hogy laknak a környéken olyanok, akik csak 
harminc év után fedezték fel. Kérdésemre, 
hogy szabad-e a teraszon dohányozni, elrö-
högte magát. Ebben a kocsmában száz éve 
dohányoznak, mondta, a növények bele-
pusztulnának, ha nem kapnának füstöt. S 
tényleg, a kocsmát övező szép zöld növény-
zet mintha az ajtón kiáradó füstöt ábrázolná.

Azóta oda járok, ápolni a növényeket.

(A tapintat filozófiája)

Ismerősöm húga élete első filozófiavizsgá-
jára készült, s mivel kevés sejtelme volt e disz-
ciplína mibenlétéről, megkérte tapasztaltabb 
testvérét, hogy segítsen neki a felkészülésben. 
A gyorstalpalót kiegészítendő ismerősöm 
szük ségesnek érezte, hogy újdonsült tanítvá-
nya valamely konkrét bölcseleti szöveggel is 
szembesüljön. Kezébe adta hát Ludwig Witt-
genstein Filozófiai vizsgálódások című művét, 
mondván, hogy olvasson el belőle néhány 
passzust. A fiatal lány bő fél órára félrevonult 
a könyvvel, unottan lapozgatta azt, s miután 
visszatette a polcra, ismerősöm a véleménye 
iránt érdeklődött. Azt nyilatkozta, hogy néha 
bizony ő is szokott hasonlókat gondolni, de a 
szerzővel ellentétben inkább nem fecseg ró-
luk, az írásról már nem is szólva. Mert, tette 
hozzá, nem akarja ő ilyesmivel macerálni az 
embereket.
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