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egyik elszórt levélen, drámai mozdulattal elhajított 
befizetési felszólításon sincs hasonló név, neki tu-
lajdonítható álnév, persze, attól még ő valahol ott 
bújhat meg időnként. Ami viszont jelenéseinek 
időpontját illeti: leginkább úgy éjfél előtt, tizen-
egy és tizenkettő között szokott feltűnni valame-
lyik kihalt utcán – főleg akkor, amikor a felhők a 
hold elé tolulnak, a város hangulata megváltozik, 
s a harangok kondulni készülnek –, ösztövér teste 
hosszú, sötét, malaclopóra emlékeztető kabátban, 
úgy vágtat felhúzott vállakkal, hóna alatt kerek fej 
káposztával. Előretolt homlokkal, loboncos hajjal 
igyekszik valahová, mint aki se lát, se hall, annyira 
lefoglalják a saját gondolatai. Annyira befelé néz, 
hogy nem egyszer megbotlik, majdnem orra esik, 
de hogy közben rágógumizik-e, vagy csak varázsz-
szavakat mormol rezgő ajakkal, illetve mindkettőt 
egyszerre teszi, azt felettébb nehéz lenne a bármire 
is őszintén megesküvők csodálatra méltó bizony-
ságával állítani, ellenben tény, hogy mozog. Ezzel 
együtt az egész ember lendületben van, ahogy az 
az örök életre kárhozottak esetében szinte kivétel 
nélkül megfigyelhető. 

Ez hát a helyzet manapság a mi híres jó öreg prof. 
dr. Hatvani Istvánunkkal, akiről itt tulajdonképpen 
szó van (nem nehéz kitalálni), s akiről az a kósza 
hír járja, hogy réges-rég lepaktált, szakszerű nem-
zetközi jogi kifejezéssel élve: ratifikálta szerződését 
az ördöggel, ezért képtelen meghalni. Pontosabban 
egyszer már elhunyt, méghozzá súlyos eperoham-
ban 1786. november 16-án délután négykor a saját 
házában, eltemették, de feltámadt, pusmogják, a Sá-
tán segedelmével, és azóta járja homályos útjait. Ha-
józik játszi könnyedséggel a józan ész és az azon túli-
ak felségvizein egyaránt, mint egy jó magyar Bolygó 
Hollandi. Olyan eleganciával, mintha a kettő között 
nem vargabetűzne ijesztő szakadék. Siet, mindig va-
lami megoldatlan kérdésen töprengve, fizikai és szel-
lemi határokra fittyet hányva, tárt karokkal siklik az 
újabbnál újabb tudományos, ugyanakkor misztikus, 
annál kevésbé politikus kalandok, felfedezések felé.  
(Bár a politikum se teljesen kizárt.)  

További szereplők: dr. Johann Faust (az átkozott 
örök ellenfél), továbbá a szintén nagy tudású orvos kol-
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Magyar Fauszt
(az ördögi színjátékból)

Gyakran mesélik emberek, hogy látták. Legsű-
rűbben természetesen Debrecenben tűnik fel, 
de találkoztak már vele Szegeden is, Sopronban, 
Miskolcon, Baján, Békéscsabán, Ózdon, Ondó-
don, Keszthelyen, hovatovább egy ízben Kele-
bián. Budapesten ugyancsak gyakori „kedves” 
vendég. Egyesek tudni vélik, hogy a fővárosban 
a Bimbó utca elején rögtön balra található libazöld 
paneltömbben húzódik meg, de erre nincs szilárd 
bizonyíték. Csak pár csipkés káposztafoszlány a lép-
csőházban, ennyi utalna arra, hogy ott kotyvasz-
taná titkos varázsitalait, gyógyleveseit a maga rej-
tett laborjában. Egyik csengőn, egyik postaládán, 
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légák, ápolók, betegek, látogatók, portások stb. Így pél-
dául a fiatalabb nemzedék szépségét, üdeségét és par-
dont nem ismerő lendületét megtestesítő lélekgyógyász: 
dr. Berkes Beatrix (háta mögött Pszyché), vagy a 
töretlen istenhitű Crescencia főnővér (polgári nevén 
Ágnes). Nem utolsósorban magyar történelmi híressé-
gek egész sora, világsztárok, „históriai celebek” színes 
csokra. Ködből jöttek és égből pottyantak. Mint például 
a Mennyek Országából nagy villanással visszavágott 
Nikola Tesla. (Megj.: a hangeffektus betörte a becsapó-
dáshoz közeli ablakokat.) 

Helyszín: egy kis kórház a város szélén, ahol meg-
állt az idő, s néha csak a vastüdők monoton fújtatása 
hallik, az erdőben pedig tombolnak az énekesmadarak. 

Szélesebben „helyszín” az egész bolygónk a maga 
ködként gomolygó, sokhelyütt vérgőzös, másutt frivol, 
akár fafej történelmével.

Cselekmény: főleg a két egymásra féltékeny poli-
hisztor időnként kegyetlenségbe hajló (szellemi) pár-
bajozása a többiek előtt. Szó van hitről, hitetlenségről, 
sportról, tudományról, művészetekről, filozófiáról, lot-
tóról, sorsról stb., nem utolsósorban gyógyászatról; Ég 
és Föld állásáról. Szív és Ész kapcsolatáról. Pokolról és 
Paradicsomkertről. Az ezek apropóján történő utazá-
sok kalandos cselekedetei is szórakoztató módon a mű-
velt közönség elé tárva.

Összesítésben: természetesen a Jó győz. És megszó-
lal az Angyalok Kara.

Cigifüst, mákostészta, Köcsön Péter. Elektra

Mindenki az étkezőben, ahonnan evőeszközök csör-
gése, vizespoharak koccanása, tálcák csattogása, vi-
dám diskurálás, tulajdonképpen valódi hangzavar 
szűrődik ki. (Mintha nem is kórházban lennénk, 
bizony.) Ott esznek a már jócskán lábadozó bete-
gek, abban a jó stimungban, ami nem baj, mert úgy 
jön meg az étvágy. Kettesben, többesben… A töb-
biek a szobájukba, netalán az ágyukba kapják, amit 
kapnak. Dr. Hatvani István és Nikola Tesla a kórház 
nyitott bejárati ajtaja előtt áll, kissé oldalt, egy óriási 
fenyő ágai alatt, ahová belülről eljut a zaj, azonban 
nem olyan mértékben, hogy zavarná őket az eszme-
cserében. Tesla dohányzik, egy kovácsoltvas hamu-

tartóba hamuzik, dr. Hatvani csak kibicel. Időnként 
csap egyet a kezével, hogy elterelje a füstöt, de állja.
TESLA: Köszönöm, hogy vett nekem egy dobozzal. 
Mennyivel tartozom?
DR. HATVANI (huncutul): Majd levonjuk a fizetsé-
géből a szúnyogriasztót.
TESLA: Nem bagózott soha?
DR. HATVANI: Egyszer kipróbáltam, de úgy 
döntöttem, nem nekem való. Apám pipázott, én 
azonban valahogy nem kaptam rá sosem. Pedig 
szerettem a pipadohány illatát, szerettem odabújni 
apámhoz, beleszippantani a levegőbe, együtt szívni 
vele a füstöt, miközben a meséjét hallgattam. Azt 
hiszem, ezzel kimerítettem volt a passzív dohány-
zás tényállását.
TESLA: Miket mesélt az apja?
DR. HATVANI: Sok szépet, érdekeset, én ugyanak-
kor annak az ördöngös kocsisnak, Köcsön Péternek 
a hajmeresztő, rémes történeteit szerettem legjob-
ban. Csuda sztorik. Ő meg az ő apjától hallotta őket. 
Népi horror.
TESLA: Nem tudok semmit erről a Köcsön Péter-
ről. Tónikám, az én egyetlen legjobb magyar bará-
tom, kicsi szívem, tubarózsám nem beszélt róla. Le-
het, ő se ismerte.
DR. HATVANI: Nem tudhatom. A magyar nép hi-
edelme szerint egy valaha létezett hús-vér figura ez 
a Péter, aki ma is él a róla szóló történetekben, ame-
lyekből, ha kellő beleéléssel adják elő, ki tud lépni, 
esetleg nagy kurjantással kiugrani, megsuhogtatni 
ostorát, különféle furcsa dolgokat művelni, miután 
átbucskázott a feje fölött. Különben olyan raplis egy 
alak, mint dr. Faust, azzal együtt szeretni is lehet. 
Legalábbis bizonyos pillanatokban, amikor nem 
megy az agyára az embernek.
TESLA: És akkor még szép kifejezést használt. Dr. 
Faust mindig ilyen, vagy csak én váltom ki belőle ezt 
a viselkedést?
DR. HATVANI: Ó, tud ő még amolyanabb is len-
ni! Most maga kicsit átvette az én terhemet. Nehéz 
ember, de jó humora van, amikor úgy akarja. Külön-
ben bosszantóan idétlen. Mint valami vásott suhanc, 
tényleg. Faktum, hogy valamiért nem tud napirend-
re térni az ön személyét illetően a kezdeti lelkesedé-
se után, ám ne aggódjon, nem kell hazavinnie.
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annak – valljuk be – rendhagyó módja. Hogy ott he-
vert eszméletlenül a parki pad alatt…
TESLA: Nem mellett?
DR. HATVANI: Nem mindegy?
TESLA (vállat von): Végül is.
DR. HATVANI: Lényeg, hogy ott találták zúzot-
tan a ligetben, mint aki leesett az égből, vagy a fa 
tetejéről.
TESLA: Csak a gyerekek fennakadt frizbijét akar-
tam leszedni.
DR. HATVANI: Nézze, tréfálkozhatunk, de mire 
jutunk vele?
TESLA: Semmire.
DR. HATVANI: No, ugye, belátja? Sok találgatásra 
ad okot ez, miként az ön, hogy is mondjam, vehe-
mens, illetve markáns jelenléte. Ahogy egyébként 
sok vitát gerjesztett az ön személye és munkássága 
mindig is. Nem így van?

TESLA: Pedig már meg akartam kérni azt a virsli 
ujjú kis kezét… Melyik virágot szereti? Mindegy, 
annyira nem aggódom. Egyébként értem, nem va-
gyok holmi könnyen átvilágítható eset. Különben 
biztos valami spiont gyanít bennem, mint azt azok 
a beteg fejű dagadt amerikaiak tették, de én az élet-
ben nem voltam szikofanta. 
DR. HATVANI: Nem ismerem a kifejezést.
TESLA: Spicli vagy ilyesmi. 
DR. HATVANI: Persze, persze, a régi Athénban…
TESLA: Úgy, úgy… Apám üvöltve kelt volna fel a sír-
jából szakállát borzolva, hogy helyben megfojtson, 
vagy menten átharapja a torkom. Tulajdonképpen 
én egy eléggé egyenes és tiszta, átvilágítható fickó 
vagyok.
DR. HATVANI: Semmi kétely, nyugodjék meg. Ám 
be kell látnia, szükségszerűen és állandóan újabb 
kérdéseket szül, akár hatosával is az ön idekerülése, 

Remsey Jenő: Mozsár lövés előtt, 1916. MNG.
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TESLA: Nézze, úgy is vehető, hogy a sorsát senki 
emberfia nem kerülheti el. Hiába üldögél a világ-
talan koldusnak álcázott ördög a keresztúton és 
pusmog mindenféléket. Ellenben, ígérem, mindent 
megteszek, hogy rászolgáljak a bizalmukra, amíg az 
én fátumom be nem teljesül újfent, ebben a második 
etapban. Felvonásban, ahogy vesszük. Mindössze 
szemernyi türelmet, morzsányi jó szándékot kérnék 
dr. Fausttól.
DR. HATVANI: Szerintem meglesz. Viszont kis 
türelmet a maga részéről is. És máskor meg kell en-
gednünk – azaz engednem – drága Johannunknak, 
hogy századszor is elmondja a leszbikus trapézlány, 
gyönyörűséges Pussy Galore felettébb tanulságos 
történetét. Akkor szent a béke.

(Bent folyik a nagy evés. Kiabál a szakács, hogy ki 
kér repetát, mielőtt bezárná a boltot. Dr. Faust, aki 
az egyik sarokban egyedül tömi a bendőjét, elvesz 
még két adagot. Egyenes beszéddel élve: dr. Faust 
zabál.)

DR. HATVANI: Nem éhes?
TESLA: Nem.
DR. HATVANI: Azért majd harapunk a végén. 
Tesznek nekünk félre.
TESLA: Kedves tőlük. Pontosabban: kedves öntől. 
Köszönöm.

(Mélyet szív a tüdejére, élvezettel tartja benn, aztán 
lassan kieregeti a dr. Hatvani szemét maró füstöt.)

DR. HATVANI (miközben összevont szemöldök-
kel szemléli a dohányosokra jellemző mutatványt): 
Egyébként a saját elmondása szerint dr. Faust ifjabb 
korában az okkultizmus lelkes híve volt. Később tag-
ja lett annak a harmincvalahány tagú úgynevezett 
Dialektikai Társaságnak, amely vizsgálat alá vetette 
a telekinetikus jelenségeket. Arra a megállapítás-
ra kellett jutniuk dr. Faust szomorúságára, hogy az 
esetek többségében közönséges csalás áll az asztalok 
táncolása és a bútorok röpködése mögött. Láthatat-
lan drótok, zsinegek mozgatják a tárgyakat a min-
dig kötelező gyér világításban. Még a legnagyobb 
mester, Palladino is csalt. Eszköze két kampós végű 

bot volt. A nagy mágus, Copperfield Dávid legalább 
majd nem tagadja, hogy szemfényvesztő, amikor a 
magasba ragadja azt az aligszoknyás, csinoska höl-
gyet, mint valami szerelmes griffmadár. Vagy sár-
kány. Eusapia Palladino viszont megpróbálta átejte-
ni a jónépet. Vagy a tudományos világot. Ezért hát 
ne csodálkozzon azon, hogy dr. Faust szkeptikus.
TESLA: Semmi közöm hozzá. Se a cirkuszi, se a 
vásári szélhámosokhoz. Én egészen más alapon 
dolgozom.
DR. HATVANI: Tudom, nem is akarom egy napon 
említeni velük, csupán dr. Faust viselkedésére pró-
bálok némi, igaz, üveglábakon álló magyarázattal 
szolgálni. Elnézést.
TESLA: Semmi gond. Egyébként csak bámulni tu-
dom dr. Faust széles spektrumú tudását, impozáns 
műveltségét. Hogy az ördögbe férhet ennyi minden 
egy koponyába?
DR. HATVANI: Úgy látszik, az övébe bepréselő-
dött valahogy.
TESLA: Jól működik a tömörítője. Egyébként ah-
hoz képest, hogy német, úgy tűnik, bámulatosan 
jártas a magyar irodalomban is. Honnan ez az érdek-
lődése?
DR. HATVANI: Dr. Faustból úgy kell minden ilyes-
mit harapófogóval kihúzni. De arra határozottan 
emlékszem, egyszer azt mondta, hogy az édesanyja 
erdélyi szász lány volt, aki prímán beszélt magyarul. 
Jolán, ez volt a neve. És szívesen mondott neki ma-
gyar népmeséket, már a bölcsőtől fogva. Csilingelő 
hangon énekelt magyarul. Abszolút hallás. 

(Jolán énekel: a csitári hegyek alatt… Tényleg abszo-
lút hang, abszolút fül.)

DR. HATVANI: Ugye? Nos, Jánosunk aztán átrágta 
magát mindenen, ami a keze ügyébe került. Petőfit-
Adyt fejből tudja, ha a legmélyebb álmából ébresztik 
is. A Kocsiút az éjszakábant visszafelé is hibátlanul 
szavalja el, ráadásul sebesen, döccenés nélkül. Valami 
olyasmit mondott, alig várja, hogy Esterházy Péter 
elkezdje termelni a regényeit, mert így egy kicsit for-
mátlan még az egész, nem látja pontosan a magyar 
irodalom jövőbeli útját. Őszintén szólva, én ehhez 
nem tudtam érdemben hozzátenni semmit. 
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reke sem lett nedves. Olykor gazdájának azt mond-
ta, hogy ne pillantson le, aztán levegőbe emelke-
dett, s eltűnt az emberek szeme elől.
TESLA: Egyre izgalmasabb. Okvetlenül utánanézek.
DR. HATVANI: Éjszaka lidércekkel cimborált, és 
lidérclábas ajtaját engedelme nélkül senki emberfia 
át nem léphette. Sokáig mesélték szerte, hogy egy-
szer – talán a maga elmaradt bérét hajszolva – űző-
be vette Köcsönt Lucifer, szőröstül-bőröstül, azzal 
a koromfekete kocsijával. Egyesek kártyaadósságot 
emlegetnek, mások mást, annál alpáribbat, felme-
rült a szerelemféltés is, mindegy, elég az hozzá, hogy 
lövöldözött rá a géppuskájából, amilyen az oroszok-
nak is van…

(Crescencia megjelenik az ajtóban.)

NŐVÉR: Uraim, látom, jól elbeszélgetnek. Hallom, 
az ördög is forgalomban van, de nem költenék el a 
vacsorájukat mégis? Teljesen kihűl minden. Meg el 
is szeretnénk mosogatni. Mit szólnak hozzá? Persze, 
elnézést…
DR. HATVANI: Nem, nem, mi kérünk elnézést, 
drága Crescencia.
TESLA: Köcsön Péterrel mi lesz?
DR. HATVANI: Hagyjuk elhajtani… Majd egyszer 
folytatjuk. Biztos James Bondot is meséljük még. És 
akkor Mata Hariról még szót sem ejtettünk a lege-
vidensebb titkos ügynök, Berkes doktornő mellett.

(A láncdohányos Tesla nevetve, orrlyukán keresztül 
füstöt fújva elpöcköli többedik cigarettáját.)

TESLA: Mehetünk.
DR. HATVANI: Csak ön után, Tesla úr.
TESLA: Kis szilvapálinkája esetleg? Fél kupica?
DR. HATVANI: Ne cigánykodjék, kérem. Egyéb-
ként van, csak éppen otthon. Ha itt innánk, nővér-
kénk kitérne a hitéből. Egyedül dr. Faustnak van rá 
valami agyafúrt módszere. Nem sikerült még rájön-
nöm, hol a szívócső ravaszul álcázott vége.
TESLA: Nincs olyan. Viszont ott a flaskó a vécétar-
tályban.
DR. HATVANI: Maga mégiscsak gyanúsan remek 
megfigyelő.

TESLA: Aha… Egyébként nem hallottam, tényleg, 
erről a Péterről. A Köcsön Péterről. Nagyon lema-
radtam valamiről? Mit illene tudnom?
DR. HATVANI: Például azt, hogy dr. Faust egyik 
kedvenc figurája a magyar folklór világából ez a de-
rék ember, csak Köcsön alakját és tetteit nem szabad 
előtte Freuddal meg Junggal magyarázni, mert attól 
falra mászik. Rögtön elkezd kocsisok módjára be-
szélni… Érdekes, valamiért tagadja ezen erős von-
zalmát, elmondja mindennek Köcsön Pétert, köz-
ben nem tud szabadulni tőle.
TESLA: Mélyen egyetértek vele, ami említett lélek-
búvár urakat illeti.
DR. HATVANI: Köcsönre speciel én hívtam fel a 
figyelmét, de ez mellékes. Szóval, Köcsön Péter ál-
lítólag a Szamosháton született, még a régi hol-volt-
hol-nem-volt időkben. Úgy, ahogy kell: táltos ujjal 
és farkasfoggal. Szamoshát megvan?
TESLA: Szatmári szilvapálinka. Nincs fejfájás.
DR. HATVANI: Kitűnő! Egy olyan ördöngös tu-
dású kocsis volt, akinek a cselekedeteit ország-világ 
emlegette. Ebben a könyvben is szerepel valahol hát-
rébb. Amint tulajdonképpen – átmenetileg, ugyan, 
de – megmenti a magyar koronát. 
TESLA: Majd megnézem.
DR. HATVANI: Nem muszáj, csak ha jut rá kis ideje.
TESLA: Egyelőre tehetem a bokros teendőim 
mellett.
DR. HATVANI: Csodálatos képességeinek birtoká-
ban kocsisunk, aki maga is jó cifrán tudott károm-
kodni – csak természetes, hogy tudott –, az égen 
hajtotta szekerét, istállójában az ördögöt dolgoztat-
ta, az ganézott neki. Éjszaka pedig patkóval világított 
Köcsön Péter.
TESLA: Nem semmi. Nálunk olyan molnárlegény 
volt, akinek malmában a Sátán forgatta a malomkere-
ket nagy nyögések közepette, míg sérvet nem kapott.
DR. HATVANI: No, látja… Ha valamelyik lova 
megdöglött Köcsönnek, azt hegyeset sercintve vagy 
az ostorával pattintva életre keltette. Olyan gémes-
kútja volt, amely önmaga húzta a vizet. 
TESLA: Ez az örökmozgó egyik típusa lehet…
DR. HATVANI: Fogatával pillanatok alatt órányi, 
sőt napnyi utakat tett meg. Nem réveken ment át, 
hanem a folyókon, de úgy, hogy a kocsijának a ke-
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TESLA: Semmiség. Majd még igyekszem megeny-
híteni dr. Faustot.
DR: HATVANI: Kívánok is sok sikert a szélmalom-
harchoz.
TESLA: Nézze, nem reménytelen. Megpróbálom 
megtalálni benne a kíváncsi gyermeket.
DR. HATVANI: Arról az oldalról van sansz. Múlt-
kor, amikor véletlenül rányitottam, mert valami 
munkások kopácsoltak, és nem hallotta a kopogá-
som, képzelje, mit csinált!
TESLA: Eléggé széles a lehetőségek skálája. Segít-
sen, kérem.
DR. HATVANI: Úgy képzelje el, hogy ott ült a szé-
ken, és az ölében ülő játékmacijának olvasott fel 
Kantnak az Ítélőerő kritikája című, asztalt beszakajtó 
művéből. Ha jól hallottam, már a célnélküli célsze-
rűség fogalmánál tartottak. Illetve annak a jelentősé-
génél a teológiai ítélőerő kritikájában. Az a magyar 
kiadásnak kábé hatvan valahányadik oldala. Bár igaz, 
hogy még csak a bevezető.
TESLA: Kissé furcsa, ám ahogy elnézem, önök ket-
ten valahol jól kijönnek egymással.
DR. HATVANI: Szétválaszthatatlanul összekapcso-
lódtunk már, mint a jó meg a rossz. A másik híján 
lekonyulnánk, vagy a földön tekerednénk, mint a pa-
radicsom karó nélkül. 
TESLA: Vagy a tök.
DR. HATVANI: Rengeteget vitázunk, de legalább 
nem unatkozunk. És szórakozásból néha kicseréljük 
egymás közt a nézőpontokat, mint ikrek a ruhát.
TESLA: Ügyes dolog.
DR. HATVANI: Az. Néha matematikai feladvá-
nyokkal bíbelődünk. Mindkettőnket érdekli a való-
ságszámítás. Azaz engem inkább csak érdekelt.
TESLA: Ezzel, talán említettem is, meg tán volt is 
valami kurta válasz… mindegy… már többször ta-
lálkoztam önnel kapcsolatban. Tényleg, végérvénye-
sen letett arról, hogy az Úr létét a számok törvényé-
vel támassza alá?
DR. HATVANI: Le.
TESLA: Miért? 
DR. HATVANI: Mert rájöttem, hogy ostoba barom 
vagyok. Márpedig az ostobaság és a hiúság szerelme-
tes mátkapár.
TESLA: Ugyanis?

DR. HATVANI (merengőn): Néha észre kell ven-
ned, amikor nem látsz a saját temérdek agyadtól. 
Hiszen Isten nem ráció kérdése, hanem érzelemé, 
és mint olyan, aligha közelíthető meg szorzással, 
osztással, egyebekkel. Isten ellenáll a logaritmus-
nak, algoritmusnak, mindenféle axiómarendszer-
nek, amely erről a területről származik. Legyint a kvan-
torokra, függvényekre és a többire. A számok temp-
loma nem visz közelebb az Úrhoz. Miként a körzők-vo-
nalzók iskolája sem. Ahogy a logika se a maga szigo-
rú higgadtságával. Ugyanis Isten szívkérdés. Nem 
annak a sportos értelmében, ezért hiába minden 
méterekben, kilométerekben kifejezhető zarán-
dokút példának okáért, az Úr nem annak a végén 
lakik. Az önsanyargatással egyébként is csak a saját 
hiúságunkat legyezgetjük, hogy micsoda akaraterő 
rejlik bennünk, hű meg há, ezt is kibírtuk! Nem, 
nem…, de jól van, beszéljünk most könnyebb, ke-
vésbé megrázó, pontosabban kevésbé megterhelő 
dolgokról.
TESLA: Ha úgy óhajtja. Azzal az aprócska megjegy-
zéssel, hogy én is valami ilyesmire gondoltam. 
DR. HATVANI (mintegy fellélegezve): Jut eszem-
be szórakoztató feladványként, hogy például hány 
mákszem lehet egy adag mákos tésztán?
TESLA: Majd vacsora közben kiszámítom. Aztán 
a következőn leellenőrzöm. Mert remélem, nem az 
utolsó vacsorám itt.
DR. HATVANI: Eléggé esetleges, nem? 
TESLA: Mi? Az utolsó vacsora?
DR. HATVANI: Hát a mákszem. Például szakácsa 
válogatja.
TESLA: Akkor számítsuk ki a sót. Hány szem só 
nyomorog az adott sótartóban, amikor az csurig van.
DR. HATVANI: Rendben, tegyük azt.
TESLA: Egyébiránt arról is tudok, hogy ön sokat 
foglalkozott a sóval mint olyannal. 
DR. HATVANI (nevet): Hát igen, eléggé be vol-
tam sózva. Annak is van már jó ideje. Begyűj-
töttem mindenféle sókristályt a gyakori termé-
szetjárásaim során, miután egy külföldre távozó 
szenvedélyes sógyűjtő barátom úgymond rám sózta 
a maga sókollekcióját. Megpróbáltam klasszifikálni 
őket, akár az ízük szerint is. Külön felcsigázta az 
érdeklődésem, hogy létezik édes só. Meg savanyú is. 
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TESLA: Szellemes. Csak a mesének szomorú vége 
van a gömböcre nézve. Ha emlékezetem nem csal.
DR. HATVANI: Nem csal.
TESLA: Tanulság?
DR. HATVANI: Nincs. Próbálok keríteni pár szend-
vicset.

Így is lett. Minden tekintélyét bevetve a záró 
konyhán, dr. Hatvani Istvánunk szerzett egy kis 
hidegsültet, majonézt, salátát, fetát és kenyeret, 
úgyhogy nekiülhettek falatozni. Jobbat ettek, mint 
bármelyik lakodalomban. És akkor, miután végül 
megtörölte a száját, bajszáról lepöckölte a morzsát, 
ahogy Nikola Tesla is – mintegy megtörölgették, 
összekattintották és eltették virtuális bicskájukat –, 
dr. Hatvani azt mondta Teslának, hogy csukja be a 
szemét.
TESLA (meglepetten): Meg akar csókolni?
DR. HATVANI: Ugyan már, maga kis bohó! Csuk-
ja csak!

(Tesla engedelmeskedik. Fél perc se múlik…)

DR. HATVANI: Most kinyithatja.
TESLA: Mit látnak szemeim? Hisz’ ez egy üveg bor!
DR. HATVANI: Úgy ám, görög Retsina.
TESLA: Hamisítatlan aleppói fenyőhordóból. Hát, 
ez csoda!
DR. HATVANI: Nem akkora, a főszakácsunk gö-
rög, és a minap ünnepelte a születésnapját. Még 
olyan boldog, hogy a buzukiját is ide akarta adni.
TESLA: Be kell vallanom, ami engem illet, nem sok-
ra mentünk volna vele.
DR. HATVANI: A dugóhúzót viszont elfogadtam. 
Nem kell szenvedni a dugóval, mint diákkoromban 
éjszaka, amikor picit bulizni akartunk a debreceni 
kollégiumban. 
TESLA: Nőket is vittek fel?
DR. HATVANI: Olyan is volt. 
TESLA: Felhúztuk Icát az ötödikre, negyedikre, 
hányra is?
DR. HATVANI: Csak a másodikra… Hovatovább, 
íme, két pohár.
TESLA: Tökéletes. Vajon tudja-e, hogyan került 
bele a fenyő íze a görögök borába?

Aztán egyszer nagyon rosszul lettem, ezért abba-
hagytam.  
NŐVÉR: Na, jöjjenek már, az isten áldja meg önöket!
TESLA: Megfordult a fejében, hogy elmegy meg-
vizsgálni Vízaknát, ahol előkerültek – külszínre szin-
te sértetlenül – azok a halott honvédek. Ugye? Írt is 
róla valaki valamit Katona, sóban címmel, úgy rém-
lik. Vagy ír majd? 
DR. HATVANI: Honnan veszi?
TESLA: Azt, hogy ír majd? Hát, tudja, hogy…
DR. HATVANI: Nem, nem arra gondoltam. Az 
egy érdekes, nem túl jelentős kis írás, viszont színes, 
ezért lehoztuk a mi kis kórházi újságunkban, a Lá-
badozók lapjában. Hanem arra kaptam fel a fejem, 
honnan szedi, hogy meg akartam nézni magamnak 
Vízaknát.
TESLA: Egyik interjújában jelentette ki ön, szemé-
lyesen. Mintha vonatjegyet is lobogtatott volna mel-
lé a fényképen.
DR. HATVANI: Tényleg? Nem emlékszem.
TESLA: Én viszont igen. Mérget vehet rá.
DR. HATVANI: Jó, nem szállok vitába, a ciánkap-
szulát is félre, csak…
NŐVÉR: Szűz Máriám… jaj, miket mondok… jöj-
jenek, jöjjenek! Nem lehet kivárni magukat.
DR. HATVANI: Igaza van, Krisztus urunk gyorsab-
ban ért fel a Golgotára. Meg Ábrahám is Izsákkal 
a hegyre.
TESLA: Rémes történet.
DR. HATVANI: Miért lenne az? Nagyon is tanul-
ságos. Fia helyett Ábrahám végül a kost áldozta fel.
TESLA: Épp ott lógott egy a fáról kampós szarvával, 
csak le kellett emelni.
DR. HATVANI: Ez meg mi?
TESLA: Ah, semmi, semmi! Lényeg, hogy mire 
odajutunk, lepereg a mák a tésztáról. Ja, az már nem 
is érdekel bennünket. Mindegy. Evésre fel hát, társa-
im, siessünk! Így, ugye?
DR. FAUST (az ajtóban): Hiába az iparkodás, ura-
im. Ami volt, mind megettem. Hamm, bekaptam, 
mint a mesebeli kisgömböc. Ismerik, nem? Ameny-
nyiben nem, szíves figyelmükbe ajánlom.

(Böffent nagyot, komótosan el. /Egy sikeresen benntar-
tott sátáni kacajjal, csakis./)
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DR. HATVANI: Feltételezem, úgy esett, hogy 
fenyőből kalapáltak hordót. Az aleppói fenyő 
mindenfele megtalálható a mediterrán térségben. 
A kabócák a lombjai közt tartják a leghangosabb 
koncertjeiket.
TESLA: A kabócákat illetően kétségtelenül igaza 
van, a hordót illetően csak részben. Ugyanis úgy tör-
tént, a görögök korán rájöttek, hogy amforáik poró-
zusak, és hogy a behatoló levegő rontja a bort, ezért 
bekenték gyantával. Belülről, hogy ne ragadjon hoz-
zá a kezük, vagy a sógoré. Na, így történt, a hordó 
csak jóval később gördült be a színre.
DR. HATVANI: Érdekes dolog. Egészségünkre!
TESLA: Kedves megegészségesedésünkre!

(Fennakadt szemekkel, mintha az éghez intézne fo-
hászt, sokáig lögyböli a szájában az első kortyot, aztán 
hirtelen lenyeli.)

TESLA (az elismerés áhítatával): Ejha, ez igazi! 
DR. HATVANI: Úgy ám, vén, mint a nagyapám...
TESLA: …és tüzes, mint a fiatal babám.
DR. HATVANI: Ifjú.
TESLA: Legyen. Viszont úgy tűnik, hogy 1966-os 
évjárat, egyenest Attikából. Remek! Nincs benne a 
drámában, de állítólag ilyen fenyőborral koccintott 
Oresztész és Elektra, hogy összeszedjék a bátorságot 
bűnös anyjuk meggyilkolásához, aki ország-világ 
előtt paráználkodott a bűnrészes szeretőjével, azzal 
a mocsok…
DR. HATVANI: Remélem, nem akarja ön is elme-
sélni töviről-hegyire az egészet, mint dr. Faust a Ja-
mes Bondot. Ő ráadásul századszor.
TESLA: Bocsánat. Csak a kedvenc antik drámám 
Szophoklész Elektrája, annyi. Azaz: ennyi. Köszö-
nöm.

Azon a pogány istenek révén kegyes éjjelen Tesla 
azt álmodta, ő a fiatal, vállas, hormonoktól duzza-
dó Oresztész, akinek a fülén buzog ki a lenn visz-
szatartott, elképesztően bő spermatermés, amilyen 
csak a legtehetségesebb pornósztárok sajátja, még-
hozzá olyannyira, hogy alig mehetünk el mellette 
megjegyzés nélkül. Szépséges nővére Elektra pe-
dig a Berkes doktornő legfalatnyibb szoknyájánál 

is falatnyibb szoknyácskában ül deres ménjén; fe-
detlen kebellel, nyújtott karral, kezében csillogó, 
éles kard, amellyel dühödten az irányt mutatja, 
miközben aligha gondol arra, hogy aki öl, meg-
érik a büntetésre. Külön pikantériát kölcsönzött az 
egésznek, hogy a likvidált dicső hős, Tróját meghó-
dító Agamemnon szálkás izomzatú lánya ebben az 
álombeli „lovas” változatban (talán Köcsön Péter 
hatására jelenik meg benne a ló!) nyúlánk, párduc 
testű, fekete bőrű leányzó, ami nyilvánvaló csavart 
visz a történetbe. (Elszánt mimikája kiköpötten az 
egykor hosszú előzetes letartóztatásba került, az-
tán felmentett amerikai szabadságharcosé, az ifjú 
Angela Davisé.) Oresztész arcának magasságában 
reszket az izgalomtól „begyulladt”, erre a nagy pil-
lanatra hosszú időkön át epedve vágyakozó nőnek, 
a bosszú angyalának meztelen combja, combok 
közt a gyilkos hév forrósága, már majdnem csú-
cson járó kéje az evidens vértolulásban. És hős 
Oresztész nem tud ellenállni, hirtelen átöleli, majd 
hosszan csókolja, aztán annál is nagyobb vesze-
delemmel nyalni kezdi a magához rántott, a lóról 
majdnem leeső Elektra „testvéri” húsát. Közben 
a kibillentett Elektra véletlenül nyakon szúrja… 
Az erre a jeles eseményre a pillanat töredékében 
bekövetkező, magától jött, de cseppet sem filléres 
öröme Nikola Teslának valószínűleg nem cseké-
lyebb szellemi/testi gyönyörrel járt, mint az a dr. 
Hatvanit elsőre zavarba ejtő, utóbb gondolkodásra 
késztető eset, amikor ő még távoli kamaszkorában 
a Szent Szűzről álmodott, és amire talán már nem is 
emlékszünk rendesen. (Pedig emlékezetes. Szabá-
lyos éjszakai spontán emisszió, mintapélda, szebbet 
nehéz is találni. Orvosi lexikonba való: mindkettő. 
És e „duett” is megfellebbezhetetlenül arról vall, 
hogy agyunk – túl azon, hogy központi szerepet 
játszik a gondolkodásban, illetve azzal együtt – a 
legkitűnőbben működő erotikus szervünk. Ahogy 
dr. Faust is hangsúlyozni szokta volt ezt a mára 
már köztudottá vált dolgot, amiről a Nők lapjában 
is gyakran olvasni lehet felettébb tanulságos, ese-
tenként ezért-azért inkább mulatságos cikkeket. 
/A férfimagazinok mélységeit itt nagy ívben kike-
rüljük./)


