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Dr. Friderikusz Sándor
Hű, de sokan utálják Friderikuszt, és hű, de sokan

imádják. Vagy „a" Friderikuszt? Ebben a kérdésben bizony-
talan c rövidke szerzője. Nem tudja eldönteni, hogy Frideri-
kuszunk eljutott-c már a létrának ama felhők közé vesző
fokaira, ahol a név elé kijár a határozott névelő, porcukorból
készül a ködsziiálás, rózsaolajat pisikéi a lurkó, a producer
maga a Jóisten, aki a hat plusz egy napot kizárólag azért
teremtüvé, hogy műsoridőt lehessen választani.

Már maga a név is! Megnéztem a telefonkönyvet,
egyetlen egy van benne, minden valószínűség szerint ő
maga. Megnéztem az 1943 januárjában kiadott „A buda-
pesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora"
című „hivatalos kiadást" is. Abban még egy Friderikusz
sincs. Megállapíthatjuk tehát, hogy az elmúlt fél évszá-
zadban a Friderikuszok elterjedése száz százalékos. Érde-
mes elmerengeni azon, hogy a jóhangzású, rendkívül
ritka, mondhatjuk egyedi névnek a sikerben mi szerepe?
Hogy például dr. Szabó Sanyiként is \ehQine-z friderikusz
valaki? És itt már kis betűvel írom a nevet, mert a
friderikusz, az foglalkozás. Sőt különös hivatás. Mindig
van. Nem lehet letenni, mint kovácsnak a kalapácsot,
postásnak a táskát, szakácsnak a fakanalat. Hogy másnap

újra felvegyék, és akkor megint, újra kovács, postás, sza-
kács lesz belőlük.

Aki csütörtökön este egy órát, másfelet friderikusz, az
nem teheti meg, hogy kedden hajnali háromkor, édesen
aludva is ne friderikusz legyen. Hát igen, Friderikusz
álmában is friderikusz. A köz-Friderikusz azonos a magán-
Friderikuszszal. (így kell ezt írni? Vagy inkább úgy, hogy
Friderikusszal? Megnéztem a Helyesírási kéziszótárt. Sán-
dor, nem vagy benne!) A magán-Friderikusz pedig teljesen
a köz-Friderikusz. Vagyis egyik sincs. Ami van, az a
produkció. Valószínűleg ennyi a titok. És ha netalán téved-
nék, akkor ez a megállapítás annál inkább igaz. (Miért? A
helyes megfejtők megnézhetik Friderikusz következő mű-
sorát.)

Nagy dolog: Friderikusz tudja, hogy kikkel van dolga
nézőterén. Épp ezért bánik úgy velük, ahogy. Tudja, hogy
meddig mehet el.

Meddig is? Bármeddig. Ilyen helyzetben persze nagyon
könnyű hibázni. Ha azonban hibázik majd, még jobban
fogják imádni. Akik pedig utálják, azok nem számítanak.
Nekik, az utalóknak sokkal nagyobb szükségük van rá, mint
imádóinak. Úgyhogy Friderikusz momentán megbukhatat-
lan. Ez most tényleg az ő ideje.

Pályázati felhívás
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma pályázatot

hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti,
néprajzi, kulturális, oktatási és közművelődési értékeit
gyarapítók támogatása.

Pályázhatnak azok a magán- és jogi személyek, akik
és amelyek a fenti célokat szolgáló törekvéseikhez,
kezdeményezéseikhez anyagi támogatást várnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, törek-

vésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályázó az
anyagi támogatást kéri;

- a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét,
ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fedezetet, to-
vábbá a kért támogatás felhasználásának részletes terve-
zetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, továb-
bá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet megnevezésé-
vel), ahová a megítélt összeget kéri, a számlatulajdonos
nevének feltüntetésével;

- két ajánló véleményét a pályázatról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 1993. július

31.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1536 Budapesti 14 Pf. 367
Egyúttal „A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma köz-

zéteszi az általa alapított
„Jászságért" Díj
második alkalommal történő kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismerése-

ként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj összege: 75 000
Ft.

A díjazandó személyére részletes indoklással javasla-
tot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi
személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 1993. július
31.


