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 „Ezennel elfogadom a […] párt jelölését az Amerikai Egyesült Államok elnöki székébe”, 
szól a meghatásvadász, önfeláldozónak szánt nyelvi formula négyévente az adott aspiráns-
tól. Akceptálja a felkérést, beadja a derekát, mintha érzelmi zsarolás áldozata volna, mint-
ha nem akarná mindenkinél jobban a nevezett melót. Okay, elvállalja. Leborul a nemzet 
nagysága előtt.

Mifelénk legtöbbször más típusú feladatok akadnak. Például, amikor egy „állással” kap-
csolatban nem előzetesen merül fel, hogy betöltendő [folyamatos melléknévi igenév, akár-
csak az író], hanem közben & lassacskán kiderül, hogy egy ideje be van töltve. „Írtam egy 
könyvet, magam se tudtam, persze, hogy könyvet írok, csak összegyűltek a szövegek…”. 
Pont így, ahogy az Ez nem munka felütésében áll. Mert az, aki egy ideje betölti ezt a bizo-
nyos „állást”, egyszerűen tette, teszi a dolgát. Teszi azt, ami a kedvére való. Amit ezért (ti. és 
elsősorban a kedve miatt) mesterségül választott.

Vagy inkább őt választotta a – nagylevegő – mesterség.

 „[Privát – ez a főhős neve –] zsigeri semmittevő volt, egész életét a semmittevés leplezé-
sének bonyolult algoritmusai szervezték, voltak évek, amikor három állást is elvállalt, ne-
hogy kiderüljön, mennyire lusta. A lustaság a lelke legmélyéig kibélelte, átjárta az egész tes-
tét, egyenletesen és kérlelhetetlenül.” Ez nem munka. Privát nyelve nyelvet ölt. Nyelvet ölt 
a meritokratikusnak hitt törtetésnek, de az alibizésnek is. És írja a magáét, a legjobb tudása 
szerint, az elmúlás fennhatósága alatt, engesztelhetetlenül. A legjobb tudás és az 
engesztelhetetlenség a nyelvöltés maga. Persze a dolgok természetes nehéz-
kedése nem kiszámítható. Viszont elbliccelhetetlen. Az ember (Privát), 
állítólag, ha módjában áll, és kicsit fűlik hozzá egyáltalán a foga, 
akkor tervez. „Úgy volt elgondolva, hogy ki lesznek röhög-
ve ezek ketten mindenestül, a világ meg az élet, da capo 
al fine. Hogy ezzel a permanens röhögéssel győzhető 
le mindenféle capo, és hogy a fine éppen így tolha-
tó a végtelenbe.” Mert először úgy volt tervezve, 
úgy volt elgondolva, hogy az örökkévalóságig 
eltart az ideiglenes állomásozás. Elgondolha-
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tatlan volt másképp. Aztán úgy lett újratervezve, úgy volt elgondolva, hogy hurrá, a Tör-
ténelem véget ért. Hát, másként alakult, mondaná Bambi egy hosszadalmasan és kényel-
mesen, a logikára fittyet hányó poénkésleltetés őrjítő törvénye szerint elmesélt vicc csatta-
nójában, aztán elszökellne a lángoló, XXI. századi erdőszélen. De a csupasz röhögés mint 
proteszt valahogy egyébként is mintha alkatidegen volna Priváttól. Ó, jaj, barátság, és jaj, 
szerelem! Ó, jaj, az út somolytól mosolyig. Szóval, bár Privát tervez, a Korszak, amelyben 
Privátnak a második krisztusi kort adatik leélnie, végez. Hiába tehát, hogy Privát a maga 
részéről például nincs különösképpen elragadtatva a prófétaságtól. Privát is inkább libaólig 
hátrált volna, épp, mint Márton, akit Savariából Tours-ig rángatott a nyugat-európai brain 
drain, de aztán Mártont is ugyanúgy lebuktatták a libák, mint Gazsi cigányt a tisztelendő 
szárnyasai az Ez nem munka százharminckilencedik oldalán.

Tanulság: lehetett volna persze tényleg „csak” röhögni, nyelvet ölteni. Lehetett volna alá-
merülni és bekkelni. Nem így sikerült. Egyrészt visszarohadt a referencia: ezen a szövegen 
is éppen országot rajzol a penész. És ami közben, kedves Privát, részedről és általad íródott 
és kimondatott (gondolattal, szóval ÉS cselekedettel), az szétfeszítette, (tan)köztársasággá 
tágította egyetemi kuckók, vetítőtermek, sötétkamrák, nyitottműhelyek, cethalgyomrok, 
libaólak, presszók és az íróasztalaink privát tereit. Mert egyszer csak, éppen most, mintegy 
mellesleg, jön a magasból, jön földközelbe az ún. hazád. De még sokkal fontosabb, hogy – 
egészen csekély történelmi idővel az ún. hazád előtt – jön a következő generáció, les enfants 
terribles, tehát a te eljövendő hazád, és azt mondja fölocsúdva, a tőled eltanulni próbált sze-
mérmes, ezért mégis megrendítő lelkesültséggel, hogy „ez így most már elég régóta megle-
hetősen rendben látszik lenni, Privát”.

És akkor most együtt, kórusban, allons enfants de la Patrie, a pad tetején állva üzenjük: ez 
így most már elég régóta meglehetősen rendben látszik lenni, Gábor. Jövünk veled. Veled 
jövünk. Nagyon sajnálom. Szmájli.   N
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Fehér Renátó (1989) költő, író, a Hévíz folyóirat szerkesztője. Verseskötetei: Garázsmenet (2014), 
Holtidény (2018).


