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Ő rült apák kiáltozása veri fel az utcák csendjét. Ha tetszik, kikerülhetjük vagy átölel
hetjük őket, esetleg megoszthatunk velük néhány mélyenszántó gondolatot; egyre 
megy, m ert úgyis süket fülekre találunk. Ha az apán cérnával felerősített konzervdo
bozok lógnak, és a konzerv oldalán lecsorgó köpet úgy fest, m intha sok kis vörösre 
főtt rák tolatna szélsebesen lefelé, vélhetően a bal félteke károsodott. Ha viszont csahol 
az apa (nincs konzervdoboz, köpet a pofazacskóban), akkor talán csak az együttélés 
útvesztői tették szórakozottá. Menjünk oda hozzá, bal kezünk határozott mozdulatával 
hallgattassuk el kereplőjét, majd kérjünk bocsánatot. Ha megszűnne az ugatás, egy 
percig se gondoljuk, hogy meghallott minket; mindössze annyi történt, hogy fejében 
rajzani kezdtek a szemérmetlenül viliódzó erotikus képek. Ne fosszuk meg azonnal 
ettől az élvezettől: várjunk egy kicsit, mielőtt napbarnított jobb kézfejünk élével erő
teljes ütést m érünk a nyakszirtjére. Ismét kérjünk bocsánatot. Ez nem fog eljutni a 
tudatáig (agya akár a híg pép), de a m ondat kiejtése közben felvett testtartásunk a 
világ bármely országában szomorúságról árulkodna -  ezt a nyelvet az apák is megértik. 
Óvatosan etessük a zsebünkben található, ebédről m aradt húsdarabkákkal. Először 
emeljük szemmagasságba a húsdarabot, hogy szemügyre vehesse, majd mutassunk a 
szájára, hogy tudja, a húst neki szánjuk. Ezen a ponton a legtöbb apa kinyitja a száját. 
Ha nem így történne, a két ugatás közti szünetet kihasználva dobjuk be a húst. Ha a 
hús nem kerülne be a szájba, hanem  m ondjuk a felső ajakhoz tapadna, m érjünk újabb 
ütést a nyakszirtre. Ettől ugyanis gyakran kinyílik a száj, a felső ajakhoz ragadt hús
darab pedig beesik. Elképzelhető, hogy a fentiek közül semmi sem fog beválni. Ez 
esetben nemigen tehetünk mást az őrült apa érdekében, m int hogy egy darabig hall
gatjuk zagyva beszédét. Ha azt kiáltja, hogy „Taposs bele, Vevő!”, meg kell próbálnunk 
megfejteni a kódot. Ha azt kiáltja, hogy „A démonok lovad megölték!”, jegyezzük  fel fü
zetünkbe az „a” és a „meg” szavak gyakoriságát a szóözönben. Ha azt kiáltja, hogy „A 
macska reverendábahan vahan... és annál inkább taposs bele!”, emlékezzünk arra, hogy egy
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szer már kérte, hogy tapossunk bele, és hogy ez nyilván ránk, illetve valamely csele
kedetünkre vonatkozik. Úgyhogy lássunk neki, és tapossunk bele.

*

Az apák az igaz és a hamis tanítói, és egyetlen apa sem tanítana olyat, amiről maga is 
tudja, hogy nem igaz. A nem tudás ködében az apa egyre oktat. A két kő közé helyezett 
kemény húst erőteljes kalapálással puhítjuk, fésűvel fésüljük, hajkefével keféljük, mi
előtt tűzre tennénk. Ha éjszaka szomjas marháinkkal kétes tisztaságú forráshoz ér
nénk, a forrást kimélyítjük, először puskatussal, aztán böllérkéssel, aztán ceruzával, 
aztán puskavesszővel, aztán jégcsákánnyal, végül tűvel és cérnával „bevezetjük a ku
tat”. Ne feledjük el azonnal megtisztítani puskánk tusát. Ha mézet keresnénk, kössünk 
madártollat vagy szalmaszálat a méh lábára, a m éhet eresszük el, és figyeljük merőn, 
amint lassan visszarepül a kasba. Ha a három  órán át forralt szög rozsdás levét ökör- 
uszálylevessel vegyítjük, a tüdőbaj elkerülésére s a bennszülött nők vágyainak felkel
tésére egyaránt alkalmas lángszínű festéket kapunk. De sose feledkezzünk meg arról, 
hogy a bennszülött nőt azonnal át kell ölelnünk. A lábfej felhólyagzását elkerülhetjük, 
ha a harisnya belsejét bedörzsöljük nyers tojás és acélgyapot keverékével, ami a láb 
bőrét nagymértékben megpuhítja. Kényes (például földméréshez használatos) m ód
szereket m indig legyengült, öreg hordárra bízzunk, aki lassan és óvatosan fog velük 
totyogni. A szamár éjszakai ordítását legkönnyebben úgy akadályozhatjuk meg, hogy 
egy nehéz gyermeket kötünk a farkához. Az ordítani készülő szamár ugyanis mindig 
felemeli a farkát, s ha az nem emelkedik, az állatnak elmegy a kedve az ordítástól. A 
vadembereknek a következő színű olcsó üveggyöngyökkel kedveskedhetünk: piszkos
fehér, sötétkék, karmazsinvörös. A drága gyöngyökre a vademberek gyakran ügyet 
sem vetnek. A kevésbé vad embereknek a következő színű könyvekkel kedveskedhe
tünk: hullafehér, barna, hínárzöld. A tengert dicsőítő könyvek általában nagy becsben 
állnak. Sátánista tevékenységhez előzetesen mindig végezzünk kutatást a Bibliotheque 
Nationale-ban. Mikor végül megjelenik nekünk a Sátán, sose áruljuk el, hogy meg 
vagyunk lepve. Fogjunk hozzá a kemény alkudozáshoz. Ha sem az üveggyöngyök, 
sem a könyvek nem érdeklik, ajánljunk hideg sört. Aztán pedig -  

Az apáktól sok hasznos dolgot tanulhatunk. És sok haszontalant.

*

Az apák egyes országokban gyapotbálára hasonlítanak, másokban agyagedényre, 
megint másokban olyanok, mintha az ember az újságban hosszú tartalomismertetőt 
olvasna egy korábban már látott kedves filmjéről, amit semmi kedve újra megnézni, 
a tartalomismertető olvasásáról nem is beszélve. Vannak apák, akiknek háromszögletű 
szemük van. Vannak apák, akik ezüstdollárt köpnek, ha megkérdezzük tőlük, hány 
óra. Vannak apák, akik ócska, koszos kalyibában laknak fenn a hegyek között, hallásuk 
csodálatosan kifinomult, s a völgyben járó  idegen léptének első neszére gyilkos morgás 
tör föl torkuk mélyéről. Vannak apák, akik parfüm öt vagy sebbenzint vizelnek, amit 
a napközben fogyasztott folyadékból párolnak le nem kis erőfeszítések árán. Vannak 
apák, akiknek csak egy karjuk van. Mások harm adik kart rejtegetnek a kabátjuk alatt. 
E kar kezének ujjait míves aranygyűrűk díszítik, melyek titkos rugó segítségével al
kalmasak könyöradományok nyújtására. Vannak apák, akik képesek gyönyörű ten
geri lények alakját felvenni; mások gyerekkoruk utált felnőttjeinek alakját képesek 
felvenni. Vannak apák, akik kecskék, de olyan apa is van, aki tej, kolostorban spanyol
tanár, illetve kivétel, s van, aki képes világgazdasági problémák leterítésére és kivég
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zésére, de még kivár, hiányzik ugyanis az utolsó nélkülözhetetlen adat. Vannak apák, 
akik peckesen sétálnak, de a többség nem, illetve csak képletesen. Vannak apák, akik 
lóháton ülve készíttetik el képmásukat, de a többség nem, kivéve a tizennyolcadik szá
zadiakat; vannak apák, akik leesnek a ló hátáról, de a többség nem; vannak, akik, mi
után leestek a ló hátáról, lelövik a lovat, de a többség nem; vannak, akik félnek a lótól, 
de a többség inkább a nőktől fél; vannak, akik maszturbálnak, mivel félnek a nőktől; 
vannak, akik pénzért kapható nőkkel fekszenek le, mivel félnek a szabad nőktől; van
nak apák, akik le sem fekszenek, hanem  megállás nélkül ébren vannak, és tágra nyílt 
szemmel fürkészik a jövendőt, ami a hátuk mögött van.

*

A szökellő apa ritkaságnak számít, de fellelhető. Két szökellő apa, amennyiben egy 
szobában tartózkodik, balesetet okozhat. Legjobb, ha odaláncoljuk őket két hatalmas 
teherautógumihoz -  az egyiket elölről, a másikat hátulról rögzítsük - , így aztán leg
feljebb nyomorúságos kis ugrásokra lesznek képesek. Életük amúgy is ennyiből áll, és 
nem árt, ha mintegy tükörbe nézve megtekinthetik életük foglalatát öt percben: az 
isméüődő, felfelé irányuló mozgást, ami, m ondjuk ki, nem visz túl messzire. Az autó
gumik hiányában a szökellő apa csak nyűg és teher, sőt könnyen komoly veszélyfor
rássá is válhat. A probléma gyökere a becsvágy (nem kizárt, hogy ránk vonatkozó becs
vágy, mely esetben a helyzet rosszabb, mint azt sejteni lehetett), és ez a gyökér nyitott 
májműtéttel távolítható el (mint tudjuk, a májban találjuk az alapvető nedveket). Van 
valami végtelenül szomorú a szökellő apában, sőt magában a szökellésben is. Én sze
mély szerint szívesebben állok két lábbal a földön, amennyiben a talajt nem  húzza ki 
a lábam alól a talajfuró apa. Ez utóbbi tarka színéről és főként ostorozhatatlan term é
szetéről ismerszik meg.

Ha az apát meg kívánjuk közelíteni, legjobb, ha ezt hátulról tesszük. Ekkor ugyanis, 
ha netán belénk akarná vágni a kezében tartott gerelyt, valószínűleg nem fog eltalálni. 
Mialatt megpördül, hátrahúzza azt a kezét, amelyikkel hajítani készül, majd irányzé- 
kot vesz, bőven lesz időnk elszaladni és lefoglalni egy helyet valamelyik nemzetközi 
járatra. M ondjuk Rukmaniba, ahol nincsenek apák. Oda, ahol rubintörm elék és gu
miragaszt ó takarója alatt bújnak össze a szűzkukorica-istenek a hosszú, esős rukm án 
tél idején, hogy számunkra ismereüen módon utódokat nemzzenek. Az újonnan ér
kezett polgárokat pedig törpepálmákkal és elismerő oklevelekkel fogadják, majd el
vezetik (esetleg szánon húzzák) a zocalóra, az ország főterére, ahol augenscheinlich le
származásukat hatalmas ezüsttálra vésik. De nézd csak! Az ebédlő falának diófa borí
tásában ott áll egy gerely! A falon legalább száz seb tátong.

*

Ismertem egy Ys nevű apát, akinek rengeteg gyereke volt, és az utolsó szálig eladta 
őket a csontüzemnek. A csontüzem nem vesz át dühös vagy duzzogó gyereket, ezért 
Ys olyan kedves és barátságos volt a gyerekeivel, amilyen egy apa csak lehet. Kalci
umtartalmú édességekkel etette, nerctejjel itatta őket. Érdekes, vicces történeteket 
mesélt nekik, és m indennap ő já r t  elöl jó  példával, amikor eljött a csonterősítő torna 
ideje. „A magasság mindennél többet ér”, mondogatta. Évente egyszer jö tt egy kis 
kék furgon a csontüzemből Ysékhez.
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Az apák nevei. Az apákat így nevezik:

A’albiel Abdia Adoil
Aariel Abel Adossia
Aaron Abiou Aeon
Aba Achsah Aeshma
Ababaloy Adam Af
Abaddon Adeo Afkiel
Aban Adityas Ágason
Abathur Adlai Agwend
Abbott Adnai

*

Albert

Az apának hangja is van, s e hang m inden egyes változatából sugárzik egy sajátos, 
kizárólag rá jellemző terribilitá. Az apa hangjának akusztikai hatása többféle lehet: égő 
film, kőbányából kitépett sikoltó márvány, gemkapocs éjszakai csattanása, mész rotyo- 
gása a mészégető kemencében vagy denevérdal. Az apa hangjától m egrepedhet a 
szemüvegünk. Vannak apák, akiknek kötekedő hangja van, másoknak kötekedő fej
hangja. Köztudomású, hogy az apa, amikor éppen nem ölt magára apaszerepet, lehet 
gazda, hőstenor, bádogos, autóversenyző, bokszoló vagy bolti eladó. Többnyire bolti 
eladó. Számos apa nem akart különösebben apává lenni; a dolog csak úgy jö tt magától, 
elsodorta véledenül vagy épp valaki más gondos terve szerint, talán csak egyszerű 
ügyefogyottságból. Mindazonáltal az apáknak ebből az osztályából -  a szándéktalano- 
kéból -  kerülnek ki gyakorta a legtapintatosabb, legfinomabb kezű és leggyönyörűbb 
apák. Ha egy apa már tizenkét vagy huszonhárom alkalommal vált apává, jogosan 
vetünk rá furcsálló pillantást -  az ilyen apa nem veti meg magát eléggé. Rendszerint 
kék gyapjú tengerészsapkát visel viharos éjszakákon, hogy a férfias múltra, például 
az észak-atlanti csatákra emlékeztesse magát. Sok apa m inden tekintetben kifogásta
lan, ezek az apák vagy szent ereklyék, melyek érintése gyógyíthatatlan betegségeket 
mulaszt el, vagy nemzedékről nemzedékre szálló kötelező olvasmányok, melyekből 
azt kellene megtudni, hogyan is lehetne elterjeszteni ezt a különleges apaesetet. A szö
vegapák kötése általában kék.

Az apai hang a rettenetes konokság kifejezésére kiválóan alkalmas eszköz.

HANGMINTA, A

Kisfiam, rossz hírem  van. Nem fogod egészen felfogni, m ert még csak hatéves vagy, 
és be se nőtt a fejed lágya, meg kicsit ütődött is vagy, a jó  ég tudja, miért. De akkor se 
tudok tovább várni, el kell m ondanom  valamit. Nincsen benne semmi rossz, nekem 
elhiheted, kisfiam. Csak arról van szó, hogy iskolába kell m enned, hogy szocializálód
jál. Na ez az. Jól elsápadtál, fiam, és én nem is hibáztatlak érte. Rettenetes dolog, de 
nincs mit tenni. Mi szocializálnánk téged itthon is, az anyád meg én, csak hát nem 
bírnánk mi azt elnézni, m ert az valami rettenetes. És az anyád meg én, akik szeretünk 
téged, mindig szerettünk és szeretni is fogunk, mi túl érzékenyek vagyunk ehhez. 
Nem akarjuk hallani, ahogy jaj veszékelsz. Nyomorult egy dolog lesz, de neked, fiam, 
meg se fog kottyanni. Biztos vagyok benne, hogy megállód majd a helyed, és nem 
fogsz elszomorítani minket, az anyádat meg engem, akik szeretünk téged. Biztos va-
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gyök benne, hogy megállód a helyed, és nem fogsz elszaladni vagy hisztériázni. Kis
fiam, rémesen nézel ki. Nem hagyhatjuk, hogy úgy kóborolj az utcán, mint valami 
dúvad. Muszáj lesz megnyirbálni a természetes késztetéseidet. A sarkokat le kell ke
rekíteni. Legyél kicsit realista. Jól elkalapálnak majd az iskolában. Szétrúgják a seg
ged. Ott majd megtanítanak arra, hogy kell gondolkodni, megtanulod, fiacskám a 
betűket meg a számokat, az igéket meg mindent. Anyád meg én szocializálhatnánk 
téged itthon is, de túl sok fájdalmat okozna nekünk, m ert szeretünk téged. Összeis
merkedsz a bunkósbottal, fiam, majd szépen odajön hozzád, és azt mondja, hogy jó  
napot. Aztán majd tanulsz az iskolában a hazádról, hogy oh, mily tágas égbolt. Jól 
megpakolnak majd mindenfélével, és nem ajánlom, hogy ellenkezzél, fiam, m ert azt 
nem tudják értékelni. Mindig vedd úgy, ahogy éppen jön. Alid meg a helyed, és legyél 
realista. Lesznek ott más gyerekek is, és mind csak azt nézi majd, hogy vehetné el az 
ebédpénzedet. De te csak ne add oda nekik az ebédpénzedet, hanem  dugd el a ci
pődbe. Ha neked mennek, m ondd azt, hogy a többi gyerek m ár elvette. így majd jól 
átvered őket, érted? H át neked meg mi bajod van? A pedellussal pedig vigyázz, m ert 
az rosszindulatú ember. Nem szereti a munkáját. Bankelnök akart lenni. Hát nem lett 
az, így aztán rosszindulatú. Jó  lesz, ha vigyázol a nádpálcájával is, ott lóg a derekáról. 
Vigyázz a tanárnővel, fiam, m ert meg van keseredve. Vigyázz a nyelvével, m ert éles, 
m int a borotva. Mocskos egy szája van, fiam, úgyhogy ne állj az útjába, ha egy mód 
van rá. Nincs énnekem semmi bajom az iskolával, ők csak teszik a dolgukat. Neked 
meg mi bajod van? És ha ez az iskola nem válik be, majd keresünk másikat. Ránk 
számíthatsz, az anyádra meg rám, akik szeretünk téged. Sportolni is fogsz majd, lab
dajátékokat és vérsportokat, csak az edzővel kell vigyázni, m ert az egy kiábrándult 
ember, van, aki szerint szadista, de ki tudja. M árpedig a testet edzeni kell. Ha meglök 
valaki, lökd vissza. Te csak ne tegyél zsebre semmit. Ha félsz, ne mutasd ki. Húzódj 
vissza, és figyeld, mit csinál melletted a másik, és te is azt csináld. Kivéve, ha idióta. 
Azt onnan fogod tudni, hogy mindenki őt pécézi ki. És mondok még valamit az isko
láról, fiam. Azért csinálják ezt, m ert én mondtam. Azért csinálják. Nem maguktól ta
lálták ki. Mi m ondtuk meg nekik, anyád meg én, akik szeretünk téged. Viselkedj ren
desen. Minden rendben lesz, a legnagyobb rendben. Hát neked meg mi bajod van? 
Ne csináld ezt, kisfiam. Hallom, jön  a fagylaltoskocsi. Nem akarsz kimenni és meg
nézni, hogy itt van-e a fagyialtos? Na, vegyél egy fagyit, és ne felejtsd el a csokidarát 
a tetejére. Na, eredj, add oda a fagyialtosnak a huszonöt centedet. Aztán rögtön gyere 
vissza.

В

Gyere, öcskös. Megyünk, labdázunk egy kicsit. Labdázunk. Hát nem akarsz kijönni 
labdázni? Mér nem akarsz kijönni labdázni? Tudom én azt nagyon jól, hogy m ér nem 
akarsz kijönni labdázni. Azér, m er -  na, hagyjuk. Gondolni se akarok rá. Na jó l van 
akkor, ha nem akarsz labdázni, segíthetsz burkolni. Akarsz segíteni? Naná, hogy 
akarsz. Naná, hogy. Olyan teraszunk lesz, te gyerek. A túlsó szomszédot majd jól meg
üti a guta, ha meglátja. Na gyere, tarthatod a szintezőt. De ne úgy, mint a múltkor, 
hanem  egyenesen. Nem nehéz, még egy barom is meg tudja csinálni. Még egy nigger 
is meg tudja csinálni. Jól megadjuk nekik, nemtom, mire hordják úgy fenn a orrukat. 
Menekülj, m ert eljő a harag, ezt szokták mondani. Láttam egyszer egy ilyen feliratot. 
Ment az utcán valami bolond, és vitte a táblát: MENEKÜLJ, MERT ELJÓ A HARAG. 
Egész megtetszett. Napokig mondogattam, menekülj, m ert eljő a harag, menekülj,
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m ert eljő a harag. Nem bírtam kiverni a fejemből. Mer tudod, ez istenről szól, erről 
szól az egész, bizony, fiam, istenről, semmi másról. Ezzel az istenmaszlaggal akarnak 
etetni, tudod, van egy olyan módszerük, de ne is beszéljünk róla, m er én teljesen ki
készülök. Az anyád beveszi, azér persze rendes asszony, megvan a magához való esze, 
csak hát az egyház egy kicsit az agyára húzódott, úgyhogy erről nem beszélünk. Ő 
megy a maga feje után, én meg az enyim után, és nem beszélünk róla. Az agyára ment, 
hát az agyára ment, de hát végső soron nem az ő hibája, ha azt nézzük, hogy nevelték. 
Az anyjának is az agyára ment. Innen van pénze az egyházaknak, hogy behálózzák a 
nőket. Behálózzák az összes agyalágyult nőt. Egyenesen tartsd. így már jobb. Most húzz 
egy vonalat a ceruzával ott a minta mellett. Neked adtam  oda. Hova raktad azt a ki
baszott ceruzát? Az istenit. Keresd meg azt a ceruzát, fiam. Jól van, menj be, hozz egy 
másikat. Siess, m er nem állhatok itt egész nap. Várj, itt a ceruza. Itt van nálam. Na, 
most fogd egyenesen, és húzz mellette egy vonalat. Ne úgy, te észkombájn, hanem  víz
szintesen. Szerinted istállót építünk? így ni. Most húzd a vonalat. Jó. Most menj oda, 
és hozd ide a derékszögelőt. Az a lapos, olyan L alakú. Ilyen, mutatom. Az az. Jól van. 
Kösz. Most tartsd azt a vacakot oda, ahol meghúztad a vonalat. Hogy megkapjuk a 
négyzet másik oldalát, érted? Na most tartsd a lapot, én meg beütöm  a jelzőrudat. 
TARTSD EGY HELYBEN, AZ ISTENIT! Hogy az istenbe üssem be, ha közben 
összevissza lengeted? Na most tartsd egy helyben. Egy helyben. Jó. Meg is vagyunk. 
Mit remegsz? Csak egy egészen kicsi kétszázszor harmincas lapot kell két percig egy 
helyben tartani, és te jelenetet rendezel itt nekem? Azonnal hagyd abba! Tessék ab
bahagyni! Azt mondtam, abbahagyni! Na ne búsulj. H át szeretsz segíteni a burkolás
ban, nem? Gondolj arra, hogy majd kész lesz, és itt ülünk majd kinn, itt iszogatunk, 
azokat a bunkókat a túloldalon pedig megüti a guta. Sárgák lesznek az irigységtől. 
Menekülj, m ert eljő a harag, fiam, menekülj, m ert eljő a harag. Hehe.

C

Gyere csak ide, fiam, egy percre. Beszédem van veled. Hű, de elsápadtál. Miért van 
az, hogy te rögtön elsápadsz, ha beszédem van veled? Mimóza vagy? Szerencsétlen kis 
virágszál? Nem úgy van az, fiam, te férfi vagy, vagy legalábbis az leszel majd egyszer, 
ha a jóisten is úgy akarja. De ahhoz meg keíl állnod a helyed. Erről akarok beszélni 
veled. Rakd le azt a képregényt, és gyere, ülj ide mellém. Ide pont mellém. Helyezkedj 
el kényelmesen. Kényelmesen ülsz? Jól van. Fiam, a szokásaidról akarok beszélni ve
led. Még soha nem beszéltünk a szokásaidról, és éppen itt az ideje. Figyellek egy ideje, 
fiam. Olyan szokásaid vannak, hogy tényleg le a kalappal. Tényleg. Egyszerűen le a 
kalappal. Ahogy te rendet tudsz rakni a szobádban. Rendes a szobád, azt meg kell 
hagyni. Aztán ahogy fogat mosol, az is nagyon tetszik nekem. Jó  irányban mosod, és 
sokat. Jó  ínyed lesz, fiam, jó  egészséges fogínyed. Nem kell kifizetni egy vagyont, hogy 
rendbe hozzák a fogaidat, és anyád meg én tudjuk, micsoda istenáldása ez, hálásak is 
vagyunk érte. Tiszta is vagy, fiam, tiszta a ruhád, a kezed, az arcod, a térded, így is 
kell, fiam, így is kell. De van egy dolog, ami fúrja az oldalam. Figyeltem, figyeltem, de 
csak nem fér a fejembe. Miért van az, hogy annyit mosod a kezed, fiam? Figyellek már 
egy ideje. Reggeli után egy órát mosod a kezed. Aztán fél tizenegy, három negyed ti
zenegy körül újra negyedórát. Aztán ebéd előtt megint mosod vagy félórát. Aztán ebéd 
után néha egy órát, néha kevesebbet, attól függ. Figyeltem. Aztán délután megint ott 
állsz, és mosod a kezed. Aztán vacsora előtt, vacsora után, lefekvés előtt, néha még
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éjjel is felkelsz, és bemész kezet mosni. Azt gondolnám, hogy a pöcsöddel játszol, csak 
hát még egy hangyányit fiatal vagy hozzá, meg aztán az ajtót is nyitva hagyod, és a 
legtöbb gyerek becsukja az ajtót, ha a pöcsével játszik, te viszont nyitva hagyod. Úgy
hogy látom, hogy mit csinálsz odabenn: kezet mosol. Alaposan utánajártam  ennek, 
fiam. Az ébren töltött óráidnak úgy háromnegyedét kézmosással töltőd. És ebben azért 
van valami furcsa, fiam. Nem természetes. Úgyhogy azt szeretném tudni, miért van 
az, hogy ilyen sokat mosol kezet. Meg tudod mondani? He? Tudsz rá adni valami 
ésszerű magyarázatot? Na, tudsz? Na? Van valami mondanivalód? Na mi van? Meg- 
kukultál? Gyerünk, fiam, ki vele! Mi a magyarázat? Azzal nem mész semmire, ha el
kezdesz sírni, nem jó  az az égvilágon semmire. Jól van, fiam, most m ár hagyd abba. 
Azt mondtam, abbahagyni! Te, én elverlek, ha nem hagyod abba a sírást. Tessék befejezni. 
Most rögtön. Nyavalyás bőgőmasina. Na, gyerünk, szedd össze magad! Menj, mosd 
meg az arcod, és gyere vissza, m ert még beszélni akarok veled. Mosd meg az arcod, 
de azt a bizonyosat, azt hagyjad. Na, egyik lábad itt, a másik ott. Mert még arról is 
akarok veled tárgyalni, hogy elalvás előtt odaütögeted a fejed a falhoz. Nem tetszik 
ez nekem. Túl nagy vagy már az ilyesmihez. És zavarsz vele. Hallom a falon át, hogy 
mész lefeküdni, és bumm bumm bum m  bumm bumm bum m  bum m  bumm. Kelle
metlen hang. Monoton. Nagyon kellemetlen. Nem szeretem. Utálom hallgatni. Azt 
akarom, hogy hagyd abba! És szedd össze magad! Nem szívesen hallgatom, miközben 
próbálnék újságot olvasni vagy bármi mást csinálni, nem szeretem, és anyádat is za
varja. Teljesen kikészül tőle, és nekem a te anyád ne készüljön ki miattad. Bumm 
bumm bum m  bum m  bumm bumm bumm, mégis, mi vagy te, fiam, csak nem valami 
állat? Én ezt nem bírom fölfogni ép ésszel. Egyszerűen nem fér a fejembe, bumm 
bumm bumm bum m  bumm bum m  bumm. Hát nem fáj? Nem fájdul meg tőle a fejed? 
Na, hagyjuk. Eridj a fürdőszobába, és mosd meg az arcod, aztán, ha visszajöttél, majd 
még beszélünk. De csak az arcodat. Eszedbe ne jusson azt a bizonyosat. Három  percet 
kapsz.

Az apák olyanok, m int az ember útját álló hatalmas márványtömbök, fénylő hasábok, 
tele erezettel és repedéssel. Elállják az utat. Nem lehet se átmászni rajtuk, se elsom- 
polyogni mellettük. Ők maguk a „mellett”, és m inden valószínűség szerint ők a „som- 
poly”, amennyiben ezen az a manőver értendő, mely megóv minket a ránk irányuló 
figyelemtől és a lehetséges sérülésektől. Ha megpróbáljuk kikerülni az egyiket, rögtön 
kiderül, hogy egy másik valamilyen rejtélyes módon m ár meg is jelent kicsit előrébb 
az ösvényen (s most rákacsint az előbbire). Az is lehet persze, hogy a két apa egy és 
ugyanaz, csak apasebességgel mozog. Alaposan figyeljük meg a színét és állagát. A 
márványtömb emlékeztet-e színében és állagában egy szelet véres marhasültre? Épp 
a mi apánk arcszíne! De ne m enjünk túl messzire, elég a legnyilvánvalóbb következ
tetéseket levonnunk, melyek kétségkívül megalapozottak. Vannak apák, akik szeret
nek fekete reverendát ölteni és eljárni szentséget kiszolgáltatni, s ilyenkor a fekete re
verendához miseruhát, stólát és karinget is vesznek, de épp ellenkező sorrendben. 
Ezekről az „apákról” ne is beszéljünk, legfeljebb csak néhány elismerő szó erejéig, 
minthogy becsvágyuk dicséretesen csekély, s képesek a lemondásra, például könnye
dén lemondanak a „bérmentesítés jogáról”, illetve arról a jogról, hogy az elsőszülött 
fiúgyermek az ő nevüket viselje: ifj. Franklin Edward A’albiel. Az összes létező apa 
közül a legkevésbé kívánatos a méregfogas apa. Ha rá tudjuk dobni a lasszónkat az 
egyik méregfogára, és gyorsan rá tudjuk tekerni a lasszó másik végét nyergünk szar
vára, s ha lovunk jó l betanított lasszózó ló, és tudja, mikor mit kell tennie, hogyan kell
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kitámasztania a mellső lábát, majd gyors, ideges léptekkel visszahátrálnia úgy, hogy a 
lasszó végig feszes maradjon, talán van esélyünk. Soha ne próbáljunk egyszerre két 
méregfogat elkapni a lasszóval. Ha egyenként lasszózzuk a méregfogakat, és egyszerre 
mindig csak eggyel dolgozunk, nem  lesz félnivalónk, vagy legalábbis nem akkora. Lát
tam én m ár régi, megsárgult tizenkét centis méregfogakat is, amiket ezzel a módszer
rel húztak ki, és az egyik tengerparti városka bálnavadász-múzeumában ki volt állítva 
egy huszonöt centis példány, igaz, hogy tévedésből azt írták alá, hogy rozmáragyar. 
Én persze a jellegzetes hatágú gyökeréről egyből felismertem, hogy apaméregfog. 
Még szerencse, hogy nem kellett közelebbi ismeretséget kötnöm azzal az apával...

*

Ha apánk neve Hirám vagy Saul, meneküljünk az erdőbe. E neveket ugyanis királyok 
viselték, és Hirám, illetve Saul nevű apánk, ha nem is király, teste valamelyik titkos 
zugában megőrizte a királyság emlékét. S nincs komorabb, sötétebb lelkű ember a 
trónjavesztett királynál és az olyan embernél, aki testének sötét alagútjaiban valahol 
a királyság emlékét őrizgeti. Az ilyen nevet viselő apák úgy tesznek, m intha Camelot- 
ban laknának, hozzátartozóik pedig udvaroncok volnának, akiket szeszélyük leg
apróbb fuvallata is könnyedén felemel vagy mélybe taszít. S az ember soha nem tud
hatja, hogy éppen hol van, „fent” vagy „lent”, csak libeg, mint a tollpihe, és sose ér 
földet. A király-apa haragjáról még esik szó később, de tudnunk kell, hogy a Hirám, 
Saul, Károly, Ferenc, illetve György nevű apák pontosan úgy dühöngenek (ameny- 
nyiben dühöngenek), m int hajdani nemes névrokonaik. Ilyenkor m eneküljünk az er
dőbe, lehetőleg még azelőtt, hogy lesújtana a hatalmas handzsár vagy jatagán. Az ilyen 
apákkal szemben alkalmazandó viselkedésminták közé tartozik a talpnyalás, tányér
nyalás, ingyenélés, szalonhősködés, hízelgés, hajbókolás. Ha nem tudunk elmenekül
ni az erdőbe, ereszkedjünk fél térdre, és m aradjunk is úgy, lehajtott fővel, összekulcsolt 
kézzel hajnalig. Akkorra m ár feltehetően álomba itta magát, és mi csendben elkúsz
hatunk az ágyunkig (ha időközben el nem foglalta valaki), illetve, ha netán megéhez
tünk volna, az asztalig, ahol megtaláljuk a maradékokat, kivéve, ha a szorgalmas sza
kács m ár elrakta, m iután m indent gondosan becsomagolt átlátszó műanyag fóliába. 
Ez utóbbi esetben szophatjuk az ujjúnkat.

★

Az apák színe: a pej apában többnyire megbízhatunk, tekintet nélkül arra, hogy ren 
des, vérvörös vagy mahagóni pejről van-e szó. Segítségünkre lehet (1) ha ellenséges 
törzsek között kell közvetíteni, (2) izzó szegecseket kell megfogni a hídépítésnél, (3) 
ha a zsinatba küldendő lehetséges püspökjelölteket kell meghallgatni, (4) ha szüksé
günk van egy másodpilótára, (5) ha el kell vinnünk a város túlsó végére egy tizennyolc 
négyzetméteres tükröt, és az egyik sarkára nincs ember. A szürkésbarna apa általában 
megriad az akadálytól, s ezért ilyen apára nincs szükségünk, m ert az élet bizonyos 
értelemben nem  más, m int akadályok sora, és az apa állandó riadozása miatt rongyos
ra kopnának az idegeink. A májszínű gesztenye apa józan eszéről és becsületességéről 
híres; ha ráparancsolna az Isten, hogy vegye csak elő a kést, és vágja el a torkunk, van 
rá esély, hogy azt mondja, köszöni szépen, de nem ér rá. A szürkésgesztenye apa bi
zony elővenné a kését. A világos gesztenye apa valószínűleg konzultálna még valakivel. 
A rendes gesztenye apa elfordítaná a fejét, mondjuk, keletre, ahol valamilyen más ter
mészeti rítus folyik sokkal érdekesebb táncok kíséretében. A vörössárga apa könnyen 
izgalomba jön , és főként olyankor alkalmazzák, például koronázás vagy lincselés ese-
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tén, amikor tömegre, illetve csőcselékre van szükség. A ragyogó aranypej apa kivételt 
képez; elégedett a ragyogásával, a nevével (John) és a Láthatatlan Birodalom Lovagjai 
körében élvezett örökös tagságával. Az elbaltázott merényleteknél rendszerint kide
rül, hogy az orgyilkosban, aki elfelejtette levenni a lencsevédő kupakot a teleszkópos 
irányzékról, barnássárga apát tisztelhetünk. A szürkéssárga apa ismeri a Torvényt s 
annak összes meggyalázott ígéretét, és segíthet különféle sötét ügyekben is, például 
hogy miért van az, hogy a szürkéssárga apának gyakorta fekete csík húzódik a hátán 
a sörénytől egészen a faroktőig; ez azért van, m ert a Szépség után koslat, és azt hiszi, 
szebb azzal a fekete csíkkal, ami gyönyörűen kiemeli mély tónusú szürkéssárga színét, 
m int anélkül volna. A vörösderes, kékderes és vörösesszürke apák híresek a romlott
ságukról, ami dicséretes, minthogy a romlottság olyan áldás, mely ritkán já r  apaság
gal, s így önmagában hordozza jutalm át. A foltos, pettyes, tarka és a foltos tom porú 
Appaloosa apákban van valami szívhezszóló méltóság, ami kisebbrendűségi érzésük
nek és kitűnő szaglásuknak köszönhető. Az apa színe, ha nem is ad csalhataüan irány- 
mutatást az apa jellem ét és viselkedését illetően, általában önmagát beteljesítő jóslat, 
ugyanis az apa, mihelyst megpillantja saját színét, siet a nagyvilágba, ahol aztán annyi 
terméket és szolgáltatást ad el, amennyit csak bír, hogy képes legyen a sorsával lépést 
tartani.

*

Az apák és a cirógatás. Nagy könnyebbség, ha az apának lánya születik. A lányokat 
cirógatni kell, és gyakran tizenhét-tizennyolc éves korukig is cirógatják őket. Szembe 
kell nézzünk azonban azzal a veszéllyel, hogy az apa esetleg le akar feküdni gyönyörű 
lányával, aki végső soron úgy az övé, ahogy még a felesége sem, sőt még a legédesebb 
szeretője sem. Vannak apák, akik „Utánam a kritika és az özönvíz!” felkiáltással fogják 
magukat, és lefekszenek új és megdöbbentően érzéki lányukkal, s a lelkiismeret-íur- 
dalást későbbre halasztják, de a többség nem ilyen. A legtöbb apát e tekintetben 
annyira kordában tartják különféle fegyelmező lelki kötőfékek, hogy a kérdés föl sem 
merül. Amikor az apák egészségügyi felvilágosítást tartanak lányuknak, azaz a szapo
rodásról beszélnek velük (habár tapasztalataim szerint ez általában az anyákra marad), 
kétségtelen, hogy a helyzetet belengheti a vágy legfinomabb fuvallata (mikor az ölünk
ben ülő kislányt ölelgetjük-csókolgatjuk, nem könnyű érzékelni, hol a határ, s főleg 
nem úgy viselkedni, mintha egy nagyobb lány ülne ott, aki ráadásul nem is vérroko
nunk). A legtöbb esetben azonban a tabu tartja magát, sőt további tilalomfák is állít
tatnak, miszerint: „Mary, sose engedd meg annak a mocskos John  Wilkes Boothnak, 
hogy rátegye a mancsát a fedetlen, hófehér, vadonatúj melledre.” Másfelől, m odern 
korunkban egyes apák szélsebesen haladnak épp az ellenkező irányba, a szebb jövő 
felé: „Tessék, Mary, itt van ez a kéthektós kék hordó tele gyerekölő habbal, és ott van 
rajta sötétkékkel a monogramod, látod, ott a tetején?” De a legfontosabb a lányos 
apákkal kapcsolatban, hogy mint apák nem számítanak. Mármint nem a lányaiknak 
-  elvégre olyan lányos történeteket hall az ember, hogy leég a haja szála hanem  
önmaguknak. A lányos apák úgy látják, hogy hors concours szerepelnek a nagy kiállí
táson, és ez mérhetetlen megkönnyebbülés. Soha senkit nem kell m egtanítaniuk a skót 
fatörzslökés tudományára, épp ezért hajlamosabbak a gyengédségre és kedvességre 
(miközben azért vasmarokkal szorítják az általános apasággal já ró  olyan durva előjo
gokat, m int például a pofonos kézi vezérlés). Ennél többet nem áll módomban elmon
dani a lányos apákról, noha magam is lánygyermek apja vagyok.
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Nyelvostor. „Ha pedig valakiben a gonoszságnak m inden csalárdsága vagyon, és gyö
nyörködik az igazságtalanságban, rendetlenül él, eltévelyedvén hiábavaló beszédre 
hajlik, emberrabló, hazug és hamisan esküvő, átadja magát a haragnak és versengés
nek, és háládatlan, magát szerető ember, és örömét leli a botor és gyermekes vitatko
zásban, betolakszik a házakba, és foglyul ejti az ostoba és sokféle kívánságtól űzött 
asszonykákat, rosszban mesterkedik, összeférhetetlen, rágalmazó, és szája telve átko- 
zódással és keserűséggel, nyitott sír az ő torka, áspiskígyó mérge van ajka alatt, dicse
kedő, reménység ellenére reménykedik, hitében gyenge, megfertőzted a földet pa- 
ráznaságaival, megszentségteleníü, ami szent, megcsúfolja, ami nékem szenteltetett, 
utálatosságot cselekszik, és mázzal mázolja magát, s ha pedig valamely asszony útra 
kel az assiriabeliekhez, kik kék bíborba öltözöttek, helytartók és fejedelmek, kívánatos 
i§ak, lovagok, lovakon ülők, akik vele hálnak ifjúságában, nyomogatják szűzi keblét, 
és kiöntik őreá paráznaságukat, és ő Assiria fiaihoz fölgerjed, helytartókhoz és feje
delmekhez, teljes szépségben öltözőkhöz, lovagokhoz, lovakon ülőkhöz, kik övét vi
selnek derekukon, és megsokasítja paráznaságait szeretőivel, kiknek teste olyan, mint 
a szamár teste, és folyásuk, m int a lovak folyása; bizony mondom néktek, az a férfiú 
és asszony részegséggel és bánattal megtelik, m int a fazék, amelynek rozsdája benne 
van, és rozsdája nem m ent le róla, s mely alatt bőven rakják a fát a máglyára, szítják 
a tüzet, hogy a lé forrjon, és a csontok szétfőjenek, és üresen állítják a fazekat az ő 
szenére, hogy meghevüljön s megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalan- 
sága, megemésztessék rozsdája, m ert fáradozásokat kifárasztottad, és nem m ent le ró
lad a sok rozsda, tűzbe hát rozsdáddal, ímé, én elveszem tőled szemeidnek gyönyö
rűségét. Nem emlékeztek-e arra, hogy ezeket beszéltem nektek, amíg veletek valék?”

*

Huszonkétfajta apát ismerünk, melyek közül csupán tízenkilenc fontos. Az elkábított 
apa nem fontos. Az oroszlánszerű apa (ritka) nem fontos. A szentatya nem fontos, már 
ami jelen szempontjainkat illeti. Van azonban olyan apa, aki szabadesésben zuhan, ott 
a feje, ahol a lábának kellene lennie és fordítva. A zuhanó apa m indnyájunk számára 
rendkívül komoly jelentőséggel bír. A haja lobog a szélben. Pofazacskói a fülét verde
sik. Ruhája cafatokban, mintha egy alagút magasságátjelző libegő szalagsort húzna 
maga után. Ez az apa, ha kedve tartja, veszett kutyák harapásának gyógyítója és a ka
matlábak táncának koreográfusa. Vajon mire gondol zuhanás közben? Az érzelmi szél
sőségekre. Hogy a romantika mennyire kiaknázta mindazt, ami hihetetlen, morbid, 
okkult és erotikus! A zuhanó apa több fiában is észlelt romantikus hajlamot. Fiai vé
kony szalonnaszeleteket tűztek kalapjuk mellé, és bátran felemelték hangjukat a ka
matlábak ellen. Azok után, amit értük tett! A sok bébiszitter! A sok bicikli! Ki tudja, 
hány elektromos gitár! Zuhanás közben a zuhanó apa vasszigorral végrehajtott bün
tetést tervezget, és elhatározza, hogy nem fog ismét a felelőtlen megbocsátás hibájába 
esni. Ezenkívül gondol még a felemelkedésre is, ami m omentán nem jellemző. Csak 
egyet tehet a felemelkedés érdekében: még keményebben dolgozik. Úgy dönt, hogy 
ha valaha is képes lesz megállítani ezt a hanyatlást, meghatványozza erőfeszítéseit, és 
ezúttal tényleg m indent belead. A zuhanó apa azért fontos, m ert benne testesül meg 
a „munkaetika”, ami elég ostoba kifejezés. Helyettesítsük lehetőleg m ár a mai naptól 
a „félelemetika” kifejezéssel. Miközben hunyorogva kémleljük, hogyan zuhan vége- 
érhetetlenül, vonjunk vállat, a tram bulint pedig, amit odakészítettünk a számára, hajt
suk össze, és rakjuk vissza a garázsba a felső polcra.
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Hogyan találjuk meg az elveszett apát: az elveszett apa megtalálásával kapcsolatos első 
probléma az, hogy az apát a leghatározottabban el kell veszítenünk. Gyakran előfor
dul, hogy magától elkóborol és elvész. Gyakran pedig otthon marad, de a szó lényegi 
értelmében „elveszett”: bezárkózott az emeleti szobába, a műhelybe, netán a szépsé
gen vagy egy másik, titkos életen való merengésbe. Elképzelhető, hogy m inden este 
megfogja aranyfejű botját, magára kanyarítja köpenyét és távozik, miután a kisaszta
lon elhelyezett egy lezárt tasakot, melyben háború esetére hátrahagyott címe található. 
A háború, m int ismeretes, olyan hely, ahol sok apa vész el, egyesek átmenetileg, mások 
végleg. Apák gyakran vesznek el különféle expedíciók során (utazás a feltáratlan belső 
területekre). Az ilyen típusú elveszett apa feltalálására legalkalmasabb öt hely Nepál, 
a Rupert-terület, az Elbrusz, Párizs és az agora. Az öt leggyakoribb növényzetfajta, 
amelyben az apák hajlamosak elveszni: a tűlevelű erdő, a túlnyomóan örökzöld lom
bos erdő, a túlnyomóan lombhullató lombos erdő, a vegyes-lombos erdő és a tundra. 
Az apák eltűnésük előtt a következő öt ruhadarabot viselik: kaftán, sokzsebes kenguru, 
dzseki, déli államszövetségi egyenruha és öltöny. Ezeknek a nyomoknak a birtokában 
m ár feladhatunk egy újsághirdetést: Elveszett Párizsban február 24-e körül egy 188 cm-es 
lombszerető apa. Kék kaftánt visel, lehet, hogy fegyver van nála, de nem biztos. A válaszokat 
Old Hickory névre a hirdetőbe. A becsületes megtaláló jutalomban részesül. Miután lefutottuk 
ezt a hiábavaló kört, elkezdhetünk gondolkozni azon, ami valóban lényeges. Tényleg 
meg akarjuk találni a kérdéses apát? Mi van akkor, ha megtalálása után ugyanolyan 
hangon fog velünk beszélni, m int annak előtte? Nem fog megint szöget ütni anyánkba 
(a könyökébe és térdhajlatába)? Ne feledkezzünk meg a gerelyről. Nem fog megint 
megvillanni a levegőben este hét körül? Nagyon egyszerű dolgot próbálunk eldönte
ni: milyen körülmények között kívánunk élni? Jó, „idegesen pörgeti a kezében a bo
rospoharát”. De szeretnénk-e ezt bámulni, amíg a század utolsó évtizede is lassan véget 
nem ér? H ajó i sejtem, nem. Vigye csak a modorosságait és mindazt, amire e modo
rosságokból következtetni lehet, m ondjuk Borneóra. Ott újdonságszámba m ennek 
majd. Lehet, hogy ott is pörgeti satöbbi, de legalább nem fogja végrehajtani azt a rob
bantást, aminek a pörgetés csak az előjele. Nem fogja belevágni az egybesült húst tá
nyérostul a tükörbe. Es nem fog akkorát beleböfögni a más szavába, m int egy kinyíló 
automata esernyő. És nem fog megverni sem bevizezett csomózott korbáccsal, sem 
közönséges derékszíjjal. Ne gondoljunk az asztalfőnél álló üres székre. Adjunk hálát.

*

Az apák megmentéséről: hú de összevagdalták, ütötték fejszével, vágták fűrésszel, de 
én gyorsan odaértem  az embereimmel, és nem is volt olyan vészes a helyzet, először 
füstbombákat dobtunk rájuk, sárgát, kéket, zöldet, amitől jól beszartak, de azért nem 
hagyták abba, hanem  tüzet nyitottak ránk 81 mm-es aknavetővel, és közben csak ütöt- 
ték-vágták tovább. Elküldtem pár embert balra, hogy kerítsék be őket, de ők is elhe
lyeztek ott néhányat épp azért, hogy ezt megakadályozzák, így az embereim tűzharcba 
keveredtek a segédcsapatukkal, úgyhogy mit volt mit tenni, frontális támadást indí
tottunk, ami legalább az ő helyzetén könnyített, mivel védekezés közben kénytelenek 
voltak abbahagyni az 6 vagdalását. Mondhatom, jól elláttuk a bajukat, gyorsan mene
külőre is fogták, és próbáltak csatlakozni a balszárnyukhoz. Az átkaroló hadműveletet 
végző csapataim a tőlem kapott parancs értelmében ham ar felhagytak az üldözésük
kel. Igazán nem volt okunk panaszra: csak néhány emberünk sebesült meg. Azonnal 
hozzáfogtunk, hogy bekötözzük, ahol összevagdalták, baszomnagy sebei voltak, de 
m inden felcserünk nagyon értette a dolgát, csak úgy égett a kezük alatt a m unka, az
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ő száját pedig egy panaszos hang vagy nyögés, annyi sem hagyta el. Mindez a bal kar
nál történt valamivel könyök felett. Hátrahagytunk egy néhány fős őrséget addig is, 
amíg a karon láthatók lesznek a gyógyulás első jelei. Azt hiszem, sikeres volt ez a m en
tőakció. Utána mindnyájan hazamentünk, és kezdtük várni a következő akciót. Igen, 
azt hiszem, sikeres volt. Minden tekintetben megfelelő volt.

Aztán sumo birkózókkal támadtak rá, hatalmas, hájas, ágyékkötős emberekkel. Mi 
viszont ágyékkötőtolvajokat vetettünk be -  mégpedig a legjobb ágyékkötőtolvajainkat. 
Sikerrel jártunk. A száz meztelen hájpacni menekült, am erre látott. Már megint meg
mentettem. Ekkor elénekeltük a „Genevieve, Oh Genevieve” kezdetű dalt. Énekeltek 
az őrnagyok, akik felsorakoztak a veranda előtt, és velük énekelt néhány sorkatona is 
-  azok, akik m ár régen az egységhez tartoztak. Énekeltek a lágy alkonyi fényben, míg 
balra bőszen lángolt az ágyékkötőmáglya. Amikor az ember épp megm entett egy apát 
a rá leselkedő szörnyű veszélytől, egy pillanatra úgy érzi, hogy nem a megm entett az 
apa, hanem  ő maga. Egy pillanatra, egyszer az életben.

*

Az apák nemi szerve: az apai hímvessző hagyományosan rejtve m arad azok elől, akik 
úgymond nem érdemesek a „klubtagságra”. E hímvessző olykor varázserejű, de több
nyire csak „pihen”. Pihenő helyzetben kicsi, szinte töpörödött, és könnyen megbújik 
az ácsmester köténye mögött, a cowboybőrnadrágban, a fürdőnadrágban vagy éppen 
a közönséges nadrágban. Voltaképpen nem is olyan a külleme, hogy nagyon m uto
gatni akarná az ember, m árm int ebben az állapotában, amikor gombára vagy nagyob
bacska csigára emlékeztet. A varázserő ilyenkor nem a hímvesszőben, hanem  az apa 
más részeiben (ujjbegy, jobb kar) lakozik. Időről időre előfordul, hogy egy gyerek -  
rendszerint vakmerő hatéves lányról van szó -  engedélyt kér, hogy megtekinthesse. 
Az engedélyt adjuk meg, de csak egyetlen alkalommal. Legyünk tárgyszerűek, ked
vesek, és nélkülözzük a melodrámát. Átmenetileg tegyünk úgy, m intha valami érdek
telen, hétköznapi dologról volna szó, mint m ondjuk a nagylábujj. A fiúgyerekek ese
tében döntsünk belátásunk szerint. Nincs különösebb értelme (azonkívül felesleges 
is) halálra rémíteni őket, amire különben is számos más módszer áll rendelkezésünkre. 
A lágyfekély például jó  ok arra, hogy ezt az egész procedúrát, úgy, ahogy van, kerüljük. 
Amikor az apai hímvessző félig merev állapotban van, m ondjuk egy papucsától meg
fosztott vonzó női lábfej hatására, a jelen lévő többi apával váltsunk értő mosolyt (sőt 
félmosolyt) és amint lehet, témát. A félig merev állapot félmegoldás, ahogy azt már 
Arisztotelész is jól tudta; ezért van az is, hogy a múzeumokban a legtöbb hímvesszőt 
lecsapták nagykalapáccsal. Az alkotók nem tudták elviselni a gondolatot, hogy Arisz
totelész bármi kivetnivalót találhat művükben, és inkább megcsonkították m unkáju
kat, mint hogy kivívják a nagy peripatetikus megvetését. Teljesen téves, m ondhatnánk 
színtiszta legenda az a nézet, miszerint a csonkítást későbbi (keresztény) „tisztogatók” 
hajtották volna végre. A helyzet pontosan úgy áll, ahogy azt az imént leírtam. Az apai 
hímvesszővel még sok mást is lehet csinálni, amint az ismeretes az előttem járók szín
vonalas leírásaiból. Az apai hímvessző m inden tekintetben különb a nem apai hím
vesszőnél, mégpedig nem mérete, súlya vagy más hasonló tulajdonsága okán, hanem  
a ránehezedő metafizikai „felelősség” miatt. Ez még a szegény, rossz vagy hibbant apák 
esetében is így van. Különböző afrikai készítésű tárgyak jól tükrözik ezt a speciális hely
zetet, ugyanez nem  m ondható el viszont a prekolumbiánus tárgyak többségéről.
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Ismertem egy Yamos nevű apát, aki a southwarki medvetelep főnöke volt. Yamosról köz
tudott volt, hogy az elvek embere, és hogy soha, de soha nem ette meg egyetlen gyerekét 
sem, bármennyire össze kellett is húznia időnként a nadrágszíjat. A gyerekek mégis sorra 
eltűntek, egyik a másik után.

Láthattuk, hogy az apaság szempontjából különös jelentőséggel bír a „felelősség” gon
dolata: hogy ne zúzzon minket halálra a kék vagy szürke égbolt egy-egy lezuhanó da
rabja, és hogy ne nyíljon meg lábunk alatt feneketlen veremként a szilárdnak hitt föld 
(amiért egyébként gyakran a talajfuró apát illeti a felelősség a szó negatív értelmében). 
Az apa első számú felelőssége, hogy a gyereke megmaradjon, elég ételt nyomjanak a 
képébe a túléléshez, és vastag takaró védje a metsző, hideg széltől. Az apa szinte m in
dig bátran és állhatatosan vállalja m indezért a felelősséget (kivéve a gyerekeket bán
talmazó, elrabló, dolgoztató, illetve beteges, istentől elrugaszkodott szexrémként te
vékenykedő apákat). A gyerek többnyire megmarad, és egészséges, normális felnőtt 
lesz belőle. Nagyszerű! Az apa sikerrel végrehajtotta terhes és gyakran hálátlan fel
adatát, a gyermek folyamatos légzésének biztosítását. Szép m unka volt, Sam, a gyere
ked m ár teljes jogú tagja a törzsnek, van egy jó  kis állása, termoelemet árul, elvett egy 
rendes lányt, akit te is kedvelsz, és teherbe ejtette, úgyhogy m indjárt jö n  is a gyerek. 
Na meg nincs is börtönben. De észrevetted m ár azt a kis ráncot, ami akkor jelenik 
meg ifjabb Sam szája sarkában, amikor rád néz? Az a ránc azt jelenti, hogy először is 
nem akarta, hogy ifjabb Samnek hívd, másodszor és harmadszor pedig lefűrészelt csö
vű vadászpuska van a bal nadrágszárában, bálázóhorog a jobb nadrágszárában, és alig 
várja, hogy valamelyikkel kinyírjon végre. Az apa ilyenkor megdöbben. H a effajta 
összeütközésre kerül sor, általában azt mondja, hogy „Én cseréltem ki a szaros pelen
kád, te kis szarházi”. Ez nem a megfelelő reakció. Egyrészt nem igaz (minden tíz pe
lenkából kilencet az anyák cserélnek ki), másrészt azonnal emlékezteti ifjabb Samet 
éppen arra, amiért olyan dühös. Azért dühös, m ert kicsi volt, amikor nagy voltál, na 
jó , nem pont azért, hanem  m ert teheteüen volt, amikor te erős voltál, na jó , nem is 
azért, hanem  m ert feltételes volt, amikor te szükséges voltál, de talán nem  is pontosan 
ezért, hanem  azért őrjöng, m ert szeretett, és te észre sem vetted.

*

Az apák halála: amikor egy apa meghal, apasága visszakerül az Osszatyához, aki a ha
lott apák összessége. (Ez nem definíciója a halott apának, csupán létének egyik vetü- 
lete.) Az apaság nemcsak azért kerül vissza az Osszatyához, m ert ott a helye, hanem  
azért is, hogy így mi megfosztassunk tőle. Az ilyen hatalomátvételnek kívánatos meg
adni a megfelelő ünnepélyes formát, például cilinderégetéssel. így apátlanná válva, 
meg kell birkózzunk az apa emlékével. Ami hatóerejét illeti, ez az emlék gyakran fe
lülmúlja az élő apa jelenlétét. Belső hang, ami utasít, leckéztet, igent és nem et mond 
-  igen nem igen nem igen nem, ezzel a bináris kóddal vezérli a legkisebb moccaná
sunkat is, legyen az a testé vagy a léleké. S hogy mikor leszünk végre önmagunk? Tel
jesen soha; részben mindig is ő leszünk. Ez a kiváltságos hely a belső fülünkben, ez az 
ő utolsó különjuttatása, és erről még soha egyetlen apa sem m ondott le.

A féltékenység haszontalan szenvedély, m ert általában kortársainkra irányul, ami 
teljesen téves irány. Csupán egyetlen hasznos és fontos féltékenység van, ez pedig az 
eredendő féltékenység.
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Apagyilkosság: az apagyilkosság rossz ötlet, először is, m ert ellenkezik a törvénnyel és 
az általános gyakorlattal, másodszor is m ert m inden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy 
az apa m inden egyes finoman cizellált vádja megalapozott volt. Mélységesen rossz em 
ber vagy, apagyilkos! -  vagyis egy közutálatnak örvendő csoport tagja. Teljesen rend
jén  való, ha átérezzük ezt a forró pillanatot, de érzésünket ne kövesse tett. Nincs is 
arra szükség. Nem kell legyilkolni apánkat, megteszi ezt helyettünk az idő, ezt szinte 
biztosra vehetjük. Valódi feladatunk másutt vár ránk.

Valódi feladatunk, amennyiben fiúgyermekek vagyunk, nem más, m int hogy a je 
len kézikönyvben található m inden egyes rémséget reprodukáljuk, némileg felhígított 
formában. Apánkká kell válnunk, de csak vérszegényebb, gyengébb kiadásban. Kellő 
figyelemmel és szorgalommal képessé válhatunk arra, hogy a korábbinál rosszabbul 
lássuk el ezt a feladatot, mellyel a rémségek óhatatlanul együtt járnak, s így kis lépést 
tegyünk a jó  érzés, nyugalom és higgadtság aranykora felé. Bár hozzájárulásunk e 
nemes célhoz nem lesz csekély, mégis a csekélység gondolata vezéreljen minket. Ha 
apánk százados volt a D ütegnél, igyekezzünk ugyanott tizedesi rangot szerezni. Ne 
menjünk el évfolyamtalálkozókra. Ha elmegyünk, ne igyunk sört, és ne kezdjünk nó- 
tázni. Kezdetben próbáljunk napi félórát suttogni a tükör előtt. Aztán napi félórát áll
ju n k  hátrakötött kézzel; ha magunk nem tudjuk összekötni, kérjünk meg erre valaki 
mást. Ezután válasszuk ki egyik fontos meggyőződésünket -  mondjuk azt, hogy ered
ményeinket és elnyert jutalm ainkat m agunknak köszönhetjük -  és tagadjuk meg. Ba
rátaink majd segítenek, s ha úgy érezzük, visszaesés fenyeget, bátran hívjuk fel őket 
telefonon. Hát ez volna a dolog logikája, ezt kell átültetni a gyakorlatba. Ez a nemzedék, 
ha le nem is győzheti az apaságot, talán tompíthat rajta valamit, de csak ha mindnyájan ezen 
fáradozunk. Örvendjetek.

Mesterházi Mónika

A SZAMÁRRÓL

D ra g o m á n  G y u rin a k

Elkáposzta egyszer a SZÁMÁR magában: 
„Retek egy kis grépfrút, talán torma, hagyma, 
ha kedvem van krumpli, ott répa elcitrom, 
ha ribizli vágyom, nem lesz olyan gomba.”


