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VÁLTOZATOK EGY-EGY TÉMÁRA 
 

ELLENSÉGKÉP 
 

1. Az ellenséged ellensége nem biztos, hogy szövetségesed. 
 

— Nagytata — kérdezte az unoka —, miért megy előre az óramutató? 
— Elmesélem neked, miért: Volt egyszer, hol nem volt, szóval ott, ahol a me-

sében szokás, az üveghegyeken túl, sőt még azon is túl, két kacsalábon forgó vár. 
Az egyik, a Fehér Vár balról jobbra forgott, s benne az órák is így mutatták az 
időt. A másik, a Fekete Vár fordítva keringett, s itt az órák időjelzője is ellenkező 
irányban araszolt. A két várúr igen nagy vetélytárs volt, sokszor csatároztak an-
nak eldöntése végett, melyikük óramutatója jelzi pontosan az időt.  

Élt az üveghegyek tetején egy hétfejű, tűzokádó sárkány, akinek a varázs-
szemüveget viselő jövendőmondó megjósolta, hogy 33 nap múlva el fog pusz-
tulni. Amikor ezt hírül vette, igencsak felpaprikázódott. Dühét a Fekete Vár urá-
ra fecskendezte, akinek az órái — visszafele haladva — egyre csak arra emlékez-
tették, hogy percről percre mind kevesebb és kevesebb ideig áraszthatja magából 
a lángot. Lecsapott rá, felégette a várát, valamennyi órájával együtt, amelyek a 
végítélete dátumának mielőbbi közeledtét jelezték. Hátha így megmenekül a 
megjövendölt végzettől.  

A Fehér Vár ura elégedett volt, lám csak, másvalaki megsemmisítette az ő 
ádáz ellenségét. Voltak a várában olyanok, akik tanácsolták neki: jó volna össze-
fogni ellensége tönkretevőjével, azzal a tűzokádó sárkánnyal. Ő azonban csak in-
gatta a fejét: nem és nem. 

A mindent lángba borító tűzokádó sárkány — mondta a Fehér-várúr — lehet 
bár ellenségem ellensége, de nem biztos, hogy ettől még a barátom. Hiszen en-
gem és az én időjelzőimet, az előre igyekvő óramutatókkal együtt, ugyanúgy 
megsemmisítheti, mint az ellenfelemet. Minthogy ezek a mozgó mutatók — igaz, 
más irányból — ugyancsak jelzik az ő pusztulásának közeledtét.  

A tüzet lövellő sárkány végnapja valóban eljött, a Fehér vár parancsnoka vi-
szont életben maradt a maga óráival.  
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Lám csak, az ellenségem ellenségével kötött szövetség feladása miatt mutatják 
az időmérők ma is megfelelő irányban az órákat és perceket. 
 

2. Ha ellenségedet nem tudod elpusztítani, fogadd 
barátoddá — vélekedik a skrupulus nélküli gazember. 

 
A történészek mindhiába kutakodtak afelől, miként halt meg a Nagy Hadve-

zér, éppen barátja, a Kiváló Hadvezér táborában. Számos feltételezést lejegyez-
tek. Akadt olyan krónikás, aki állította: csakis a saját emberei tehették el láb alól. 
Azok, akiknek nem volt ínyére, hogy éppen egykori ellenlábasának, Kiváló Had-
vezérnek lett a barátja. Jobb szerették volna, ha a két hadúr továbbra is ellensé-
geskedik. E hipotézis szerint a felbujtók csakis a Nagy Hadvezér zsoldos vezérei 
lehettek, akik féltek, nehogy munkakörülmények — vagyis a hadviselésért járó 
zsold — nélkül maradjanak a két egykori szembenálló fél közötti konfliktus fel-
engedése miatt.  

Más történetbúvárok véleménye szerint éppen Kiváló Hadvezér köréből ke-
rülhettek ki a gonosztevők. Olyanok, akik rettegtek: Isten ments, még elveszítik 
haduruk kegyét, s az alázattal kiszolgált parancsnokuk helyettük az egykori rivá-
list, a mostani barátot fogja különleges elbánásban részesíteni. 

Ismét más vélekedés bedobta a köztudatba, miszerint az immár barátságot 
kötött két fővezér ezzel a hadi-friggyel hatalmas katonai erőre tett szert, ez 
veszélyeztette a szomszédos államokat, s ezek valamelyike bérelt fel bérgyilkost, 
legalább az egyikük megsemmisítésére. 

Az igazságot a történészek soha nem derítették ki. 
Történt ugyanis, hogy Kiváló Hadvezér megérezte: ellenségétől csak úgy ké-

pes megszabadulni, ha cimborájává fogadja. Nagy ünnepséget rendezett a kettő-
jük kézfogása alkalmával. Folyt a bor, zabálták az ürücombot, mindenki öröm-
mámorban úszott. Nagy Hadvezér jócskán felöntött a garatra.  

Amikor részegen betámolygott a neki elkészített ünnepi sátorba, kit talált ott, 
mint új keletű barátját, aki tövig mártotta belé a tőrét. 
 

3. Annál, hogy az ellenségedtől függsz, csak az rosszabb, 
ha az ellenséged udvariaskodni kezd veled. 

 
Ketten vonszolták magukat a sivatagban. Katonatársak, de halálos ellenségek 

is voltak. Egyikük már a kimerültség végső stádiumába jutott, napszúrásos delíri-
umában kusza gondolatok kergették egymást az agyában. Tudatalatti bölcs mon-
dások tülekedtek benne, hogy a tudat alagsorából előbújjanak s megvilágosodja-
nak az én-tudat felső emeletein. Emlékezett a figyelmeztetésre: nem jó, ha a siva-
tagban a kulacs az ellenséged hátizsákjában van. Márpedig ez most ott van. Meg 
aztán a rosszakaród gyanús szívélyességéről is eszébe jutott egy s más. Valamikor 
olvasott egy viccet: az arab az egyik felségével bandukol a sivatagban, elől az asz-
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szony, utána ő. Meglátja Allah, s leszól a mennyekből: „Te arab, nem tudod, 
hogy a Koránban az áll, hogy elől megy a férfi, őt követi az asszony?” Mire a 
turbános: „Igen, de amikor a Koránt írták, nem volt aláaknázva a sivatag.” Ezt 
csak gondolatban merte felidézni, s nem kimondani. Nehogy a Koránt meggya-
lázó provokációja miatt ő is, mint nem egy társa, az arab világ eszmevilágát be-
szennyező írásai — vagy, mint ahogyan hallotta: karikatúrái miatt — kiérdemel-
jék az iszlám vérbosszúját. 

Hülyeségekre gondolok, csitította magát. Inkább azon méláznék, miként fér-
hetnék hozzá ahhoz az áhított kulacshoz. Hiszen ez az aljas riválisom akkor sem 
adná ide, ha könyörögnék. 

S akkor megszólalt a kulacsos. Te jó ég, gondolta a másik, csak nem azt ajánlja 
fel előzékenyen, hogy én menjek elől? 

— Biztosan megszomjaztál — szólt nyájas hangon. — Íme, itt egy üveg, húz-
zál belőle. Te nem tudsz franciául, az van ráírva a címkére, hogy üdítő. 

Pedig ő tudott franciául. Legalábbis annyit, hogy a „Poison” nem üdítőt, ha-
nem mást jelent.  
 

4. Ne azoktól tartsunk, akik a barikád túlsó oldalán vannak, 
hiszen őket legyőzhetjük; inkább azoktól, akik a barikádon terpeszállás-

ban várják a harc kimenetelét, 
s győzelmünk esetén a mi oldalunkon szállnak le.  

 
János, Ion és Ádám évfolyamtársak voltak az egyetem hidrológiai karán. 

Mindhárman a folyók szabályozására szakosodtak. János a Marost Ármentesítő 
Vállalat vezetője lett, Ion ugyanezt a tisztséget töltötte be az Oltot Szabályozó 
Vállalatnál. Ádám egyelőre talonban volt, más irányban tapogatózott.  

Történt egyszer, hogy pályázatot kellett beadni folyószabályozásra. A ver-
senykiírást megnyerő vállalatnak tetemes nemzetközi támogatást helyeztek kilá-
tásba. A marosiak és az oltiak egyaránt benyújtottá igényüket. Ádáz harc kezdő-
dött János és Ion között. 

Ádám a vadra leselkedő éber vadász szemével figyelte az események alakulá-
sát. Időközben megszedte magát a Dnyesztert Szabályozó Vállalatnál, most lu-
xusvillát építtetett magának. Éppen ott, ahol a Maros és az Olt ered. Nyaralójá-
nak ajtaja az Olt forrása felé nyílt, az ablaka pedig a Maros kútfője felé. Most 
nem tudta eldönteni, melyik vállalatot támogassa a tekintélyes summa elnyerésé-
ben. Részt vett az Oltot Szabályozó Vállalat közgyűlésein, egyre csak hajtogatta, 
hogy a nyaralójának Oltra nyíló ajtaján beenged mindenkit, aki érdekelt e folyót 
egyengető pályázat elnyerésében. De ott pöffeszkedett a Marost Ármentesítő 
Vállalat plenárisain is, itt azt bizonygatta, hogy a villájának az ablakából a Maros 
forrása látszik, tekintete efelé tárul ki, szívét-lelkét e folyó árvízmentesítése iz-
gatja. 
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Végül a marosmentiek szakították át a célszalagot, megnyerték a pályázatot. 
Ádám, aki zsonglőrösödött a nevével, az „Olt”-nál Adam, a „Maros”-nál Ádám 
volt, most egyértelműen lecsatlakozott a marospártiakhoz. Zamatos demagógiá-
val, fordulatos populista jelszavakkal szónokolt a Maros-rendezési tervek ülésein, 
míg végül — a könyökét is használva — János helyett őt választották meg elnök-
nek. 

Közbejött azonban valami. Mégpedig egy szélviharos, zivataros éjszaka, ami-
kor is a két folyó forrásánál terpeszkedő nyári luxuslakba becsapott a villám. 
Ádám — vagy talán Adam — éppen ott tartózkodott, s mint macska üldözte 
egér szaladgált az ajtó és az ablak között. Nem tudta eldönteni, vajon az ajtón 
keresztül vagy az ablakot át meneküljön-e. Végül kiugrott az ablakon — s ez lett 
a veszte. Odaveszett, az egykor — valahol keleten — dácsának nevezett fényűző 
víkendházával együtt. A villámsújtotta fejedelmi nyári lak porait szétszórta a 
szélvihar, egy része a Maroson, a másik az Olton csörgedezett lefele a tenger felé. 

Jánost újból megválasztották a Marost egyengető vállalat igazgatójának. A 
posztjára visszakerült főnök otthon, a feleségének mondta ki az eseményalakulás 
erkölcsi tanulságát: 

— Sajnos, a természet elemi erői most igen, de máskor nemigen tesznek igazságot. 
Nem büntetik nonstop azokat, akik az ajtó és az ablak között ingadoznak, míg 
végül — amikor onnan jobbnak tűnik a kilátás — az ablakot választják. E visel-
kedés ránk nézve sokkal veszélyesebb, mint azoké, akik az ajtóban állva nyíltan 
ellenünk szónokolnak. 
 

5. Aki ócsárolja az őt legyőző ellenfele képességeit, 
többszörösen saját magát becsüli le. 

 
A Szacsvaújvárosi Sport Klub csapata sorsdöntő futballmérkőzést játszott a 

Szacsvaóvárosi Sport Klub gárdájával. A második félidő végéig még tartották 
magukat, góltalan döntetlen jelzett az eredményhirdető tábla, akkor viszont az 
Óvárosiak egyik csatára csukafejessel bevette a kapujukat. Egy mullára kikaptak. 

Megindult a sajtókommentár az újvárosi újságokban. Az egyik sportriporter 
így vélekedett: egy pancser csapattól kaptunk ki, olyantól, amelynek játékosai 
még azt sem tudják, melyik a jobb, s melyik bal lábuk. Nem is tudhatják, hiszen 
kétballábasak. A taktikájuk olyan, mint a Napóleoné, aki Moszkva alatt elvesz-
tette a csatát. A jobbszélsőjük minden bizonnyal pékmester. Mert csak kiflit tud 
rúgni. A bal hátvédjük pedig talán a gyertyagyárban dolgozik. Hiszen valahány-
szor hozzáér a labdához, gyertyát rúg. Hadd lássák otthon is! A centercsatárjuk 
úgy veszi le a labdát, hogy az átpattan a schengeni határon. Márpedig mi még 
nem rúgjuk a lasztit az ottani futballpályákon A kapusuk? Úgy kapkod a labda 
után, mintha legyeket akarna fogni. Ilyenkor, késő ősszel? Amikor azok már hal-
dokolnak? Azt mondják: a kapus hálóőr. Ő jó volna, ha elmenne halászni. Őrizni 
a kivetett hálót, vajon nem akadt-e benne legalább egy csuka. Arra ugyanis nem 
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való, hogy egy tisztességes portási állást betöltsön a Halászok Klubjában. Egy-
szóval: a nullánál is lennebb kvalifikálható együttestől voltunk kénytelenek el-
szenvedni az egy nullás vereséget. Pusztán azért, mert egyszer véletlenül kockára 
esett a labda. Mármint annak az ikszlábú, vízfejű csatárnak a kockafejére, ahon-
nan a széljárás miatt a kapunkba sodródott a pettyes.  

Az óvárosi újságok nem hagyhatták szó nélkül ezt a kifakadást. Filozófus haj-
lamú riporterük megteoretizálta az esetet.  

„Aki legyőz valakit — jobb annál. Minél nagyobb súlyú ellenfél felett aratunk 
győzelmet, annál értékesebb a trófea. Amikor a nálunknál értéktelenebb arat dia-
dalt felettünk, akkor mi még ennél is gyengébbek vagyunk. Ha igaz volna, amit 
az újvárosiak a mi csapatunkról írnak, akkor az ő együttesük még miénknél is si-
lányabb. Jobb lett volna feldicsérni minket, nemcsak azért, mert ez nekünk is jól 
esne, hanem azért is, mert így az ő vereségük sokkal indokoltabb lenne. Végül is 
nem nagy szégyen kikapni egy jobbtól. Annál inkább attól, akit nálunknál alacso-
nyabb rendűnek tartunk.” 
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