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CSISZÁR ANTAL 

 

Pál a szenvedélyes kommentelő 

 
VPál szenvedélyes kommentelő volt. Első látásra nem 
lenne probléma, a bibi az, hogy barátságtalan, 
ledorongoló, sokszor becsmérlő, durva hozzászólásokat 
tett a világhálóra. 
Részéről az elismerés nem létező fogalom, a szitokszórás 
életeleme volt . Kéjes érzés töltötte el, amikor sikerült 
vérig sértő írásokat eleresztenie. Gyakran olyanok 
voltak, mint a fekete holló. Amikor mindenki lelkesedett 
egy egy cikk, zenemű, novella, vers olvasása láttán, 
Pálunk varjúként károgott bele a világhálóba. 
Feri feltett egy írást, melyben az Egri csillagok zanzásított 
változata szerepelt. Úgy gondolta, hogy a mai korosztály 
számára nem érthető sok régies magyar szó elriasztja az 
olvasástól, így akart segíteni. 
Pál – az írást olvasván azonnal szitkozódni kezdett: 
Micsoda dolog silányítani a Gárdonyi Géza által 
létrehozott irodalmi értéket. Az ilyen fércművek 
zagyválói, mint Feri, arra nevelik a fiatalokat, hogy nem 
kell erőfeszítést tenni a régmúlt irodalmi értékek 
befogadására. Irodalmi inkvizíciót – az ilyen és ehhez 
hasonló gazembereknek – annak rendje és módja szerint 
elküldte Feri e-mail-címére, majd elégedetten hátradőlt 
számítógépe előtti karosszékén. Jól beolvastam – 
nyugtázta önelégülten, s már a kezét is megdörzsölte. 
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Feri rákattintott az üzenetre, ahol ez állt: 
 
„Gyönyörűséggel olvastam írását. Minő veretes nyelv, 
megformált gondolatok. Felesleges bonyolítás nélkül 
célratörő a cselekmény vezetése. Bár mindenki ilyen "jó 
tollú" internetező lenne. Gratulálok!” 
 
Válaszlevelében Feri hálásan megköszönte a jóleső 
sorokat. Pál ámult-bámult. Micsoda idióta, megköszöni 
azt, hogy írásáról levettem a keresztvizet. Úgy látszik 
mazochista vagy még rosszabb. 
De már várta a következő feladat: le kellett rámolni egy 
kezdő fiatal költőt, aki volt olyan gondatlan, hogy 
szerzeményét felrakta a világhálóra. 
„Szégyellje magát, fűzfapoéta! A verse olyan üres, mint a 
lelke! A rímek – ha egyáltalán annak lehet nevezni – 
kattognak, mint a vonatkerék, minden jelző egy sikoly 
annak ajkáról, aki olvassa. Egyáltalán nem is értem, 
miképp vetemedett arra, hogy eme szörnyűséggel 
sokkolja a gyanútlan netezőt: költeményt keres és 
macskazenét kap.” 
A fiatal poétajelölt eme sorokat látta visszaköszönni:  
 
„Gratulálok! Csokonai írt ilyen mély, szívet ütő szerelmi 
lírát. Olvasva költeményét úgy éreztem magam, mint az 
a vándor, aki elepedve tiszta vizű forrásra vágyik, s 
teljesül kívánsága. Dalod egyszerű, de megkapó, ezért 
hiteles, miképpen az írója is.” 
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Pál az újabb köszönetnél már nem tudta mitévő legyen. 
„Hát már mindenki megbolondult, avagy én fogok ki 
ilyen félkegyelműeket?! De a következő levelemért nem 
jár köszönet.” Egy professzor tette fel a hálóra a 
környezetvédelemről szóló előadását. 
Pál sem volt rest a válasszal: „Milyen zagyvaságokkal 
tömi a publikum fejét, hol kapta egyetemi tanári 
diplomáját, netán az áltudomány szakágból habilitált. A 
klímaváltozásról szóló hírek egyszerűen nemzetközi 
összeesküvés kitalációi. Tönkre akarják tenni a 
gazdaságot. Ön és a hasonszőrűek ezen klikk zsebében 
vannak, hogy amikor uralomra juttatják őket, megkapja 
a júdáspénzt.” 
A válasz így hangzott:  
„Nagyra becsült Professzor Úr! Gondolatmenete eredeti 
– tényekkel alátámasztott –, sziporkázó gondolatokkal 
teli. Mélyen a probléma gyökeréig ás, látszik, hogy 
önálló kutatásai mellett a szakirodalom teljességére is 
áttekintése van. Remélem, hamarosan vaskos 
monográfia formájában látjuk viszont.” 
 
Az újabb fiaskó Pált már ledöntötte a lábáról. Kezdett 
magába szállni, nem tudhatta, hogy egy különleges vírus 
módosította rosszindulatú megjegyzéseit, s váltotta jóra. 
Amikor ez kiderült, elgondolkodott. „Úgy látszik, rossz 
úton járok. A sors igyekszik engem arra sarkallni, hogy 
emberileg a helyes ösvényre térjek.” 
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CSISZÁR ANTAL 

Csak előzékenyen 

 
Gyuri tizennégy éves kora táján érezte, hogy "valami 
van". Hormonjai tudtára adták, hogy lezárult a 
gyermekkor világa, s a felnőtté érés útjára lépett, mely a 
serdülő kor változásain keresztül vezet. Valami kemény 
nyomta a slicce táján, ez leginkább a másik nem látványa 
idején érződött. Egyáltalán, más szemüvegen keresztül 
kezdte nézni a gyengébb és szebbik nem éppen 
aktuális képviselőit. Nem is olyan régen kis pisiseknek 
tartotta őket, akiket komolyabb ember – értsd fiú, nem 
is méltat figyelemre, eltelve hímnemű egójukkal. És 
most azt vette észre, hogy lányokkal álmodik, s amikor 
magához tér, holmi melegség önti el. Arcán pattanások 
sorjáznak, hangja vastagodott, valljuk meg ezek a 
változások érdeklődéssel vegyes félelem érzettel 
töltötték el.  
 
Édesanyja vette először észre a változást (a jó anyák 
együtt lélegzenek gyermekükkel, ők ne vennék észre az 
ilyet? – Fiam, érsz. – mondta mosollyal az arcán, 
megsimogatva szülöttje szőke haját, s elégedettség ült 
az arcán. "Az én fiam. Meglátjátok, milyen nagyszerű ifjú 
válik belőle." Lelkét büszkeség töltötte el. 
 
A lányok foglalkoztatta fiú igyekezett minél mélyebben 
behatolni a női lélek titkaiba. Mert a másik nem a szeme 
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láttára változott igazi nővé. Míg ötödikes korukban az 
iskolapadban ülve semmi különöset nem vett észre, nem 
így két évvel később. A lapos lánymellek domborodtak, a 
divatos blúzokban, mint két csúcs meredeztek, a 
csípőjük szélesedett, olyanok voltak, mint az a fa, 
mely tavasz közeledtével rügyeket fakaszt, majd virágba 
borul: a gyereklány csoportból bimbózó szépségű 
hölgykoszorú lett. Egyre másra jelentek meg – négy öt 
évvel idősebb – udvarlókkal a karjukon, 
iskolabálkor, a Gyurihoz hasonló korú fiúknak 
esélyük sem volt. Táncra való felkérésüket rideg 
elutasítás követte, bezzeg az idősebb lovagok egyre-
másra henceghettek baráti körben hódításaikkal. Amikor 
még alacsonyabb évfolyamok padjait koptatták, még 
nem találtak a fiúban kivetnivalót, most azonban mintha 
egy világ választotta volna el őket egymástól. Kisebb 
korban még azt is megengedték, hogy jelmezbálokon a 
térdük egymáshoz érhessen, de ennek a világnak úgy 
látszott, vége szakadt. Egyvalami töltötte el 
fiúnkat reménységgel. "Leszek én is olyan idős, mint 
azok a lovagok, akik a hasonló korú lányok kegyeit 
elnyerik. De ameddig az az idő eljön, ne töltsük 
haszontalanul az időt. Készüljünk fel a jövendő 
kalandokra és trófeákra!” 
 
Bújta a nőkkel foglalkozó könyveket. Még azt a 
furcsaságot is elkövette, hogy nem a fiúk, hanem a 
Lányok évkönyvét olvasta. Igaz, hogy megbámulták, 
sajnálkozva csóválták fiú kortársai a fejüket, de ez 
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cseppet sem zavarta. "Nem értetek hozzá." – hárította el 
a feléje irányuló gúnyos mosolyokat. 
 
Megkedvelte a szerelmes verseket. Petrarca felgyújtotta 
képzeletét, de Vörösmarty, Petőfi, sőt Balassi 
szerelmi lírája is mély hatást keltett benne. „Mi lenne, ha 
magam is megpróbálnám költői sorokkal tolmácsolni 
érzéseimet? De amikor csak hasonló 
zöngeményekre futotta, hogy "a méretes hajadon 
ajka csügg az ajkamon”, vagy „Csípője ringa, mint a 
hajóshinta", jutott annak tudomásul vételéig, hogy 
ezekkel a sorokkal nem fog felhágni a Parnasszusra. 
Maradtak hát a klasszikusok versei. Egyre-másra tanulta 
meg őket, hogy a szó fegyverével "győzze le" az 
imádottat. 
 
A költemények mellett a szerelmes filmek is vonzották: 
amikor az egyes erotikus jelenetekre került a sor, arra 
törekedett, hogy jelképesen átélje a hősök szerepébe 
képzelve magát. 
Hát még a lovagregények! Drukkolt azért, hogy az 
„Ivanhoe” című könyvben lady Rowena és Ivanhoe (a 
kitagadott lovag) közti szerelem beteljesüljön, leküzdje a 
lány nevelőapjának, a szász Cedricnek ellenkezését. 
Mélyen elkeseredett Rómeó és Júlia tragikus románca 
miatt, megsiratta „Az utolsó mohikánban” Cora 
meggyilkolását. Így teltek napjai. Álmában elnyerte – 
miként Khallaf herceg – Turandot kezét, sőt arra is kész 
volt, hogy kedvesének megsértett becsületéért kiálljon, 
riválisával karddal mérje össze magát, s megsebesülve 
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átélje, amint szerelme virraszt mellette, gyógyírt hoz 
sebeire, s láztól verejtékező homlokán érezze gyengéd 
hűvös kezét. 
Egy dörzsölt, vagány fiú nem is titkolt lesajnálkozás 
közepette néhány mezítelen női fényképet testált rá. 
„Nézd meg azokat, akikről még csak nem is 
álmodhatsz!”  – tette hozzá gonoszkodva. Barátunk 
zsebre vágta a képeket, majd otthon, mikor 
nyugovóra tértek ősei, még sokáig égette a villanyt, nem 
törődve tiltakozó szempilláival, melyek lanyhulása 
figyelmeztette, hogy ideje eltenni magát másnapra. A 
képeket bámulva, idomról idomra haladt a 
tekintete, elképzelte, mi történne, ha valamely csoda 
folytán randevúra kerülne közöttük sor. 
 
Másnap a zsebébe süllyesztett képekkel szállt fel a 
buszra, s ekkor esett meg az a malőr, hogy a Volán 
robotosának a bérlet helyett az egyik női képet mutatta 
fel, s annak értetlenkedő pillantásától kísérve jött rá a 
tévedésre, s ezt követően, sűrű elnézés 
közepette köszörülte ki a csorbát. Szemét lesütve, arcán 
kivörösödve ült le egy – a vezetői fülkétől távoli – ülésre, 
mélyen az ülésre süppedve, mint aki zavarában el akar 
bújni a busz utasainak fürkésző tekintete elől. Egy Óév 
búcsúztatása kapcsán került lehetetlen helyzetbe. 
Barátjával pezsgő beszerző körútra indultak, hogy a 
nemes nedűvel köszöntsék az új esztendőt. Egy 
benzinkutat szemeltek ki, ahol úgy gondolták, kapható 
pezsgő. Már az ajtónál álltak, mikor egy feltűnően csinos 
tünemény tükörképét látták meg az üvegajtón. A 
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hölgyemény kisvártatva szintén az ajtóhoz ért. 
Barátunkban megszólalt a lovag. 
 
„Tessék!” – mondta előzékenyen, s aztán talán a 
sors iróniája vagy kegyetlensége szólt közbe, saját 
maga lépett be először. A döbbenete hamar szégyenre 
váltott, s ekkor jött a kellemes meglepetés. A lány – 
átlátva a szitut – jó pszichológiai érzékkel elmosolyodott. 
(Akad még empatikus teremtmény glóbuszunkon.) 
„Semmi baj.” – jóindulatúan simogatta meg a 
megszeppent fiú fejét. 
 
Így találtak egymásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


