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„Satöbbi: ez a történelem másik neve. Satöbbi: ez az idő súlya, a mocskos személytelenség.”
(Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása)



Előszó
 

Nyájas Olvasó, aki most ezt a könyvet elkezded olvasni, s rögtön egy előszóba botlasz, hozzád
szólok.  Nem  lesz  értelmetlen  szócséplés  a  következő  néhány  mondat,  mert  ez  a  könyv  nem
megszokott könyv.

Minden valószínűség szerint ez az egyik legfigyelemreméltóbb könyv a világmindenségben. El is
mondom, miért. A Satöbbit elolvasó embereknek legalább 98%-a később elmondhatja magáról, hogy
olvasta a Satöbbit, és ez nem csekélység. A könyv legalább hétszer olvasható úgy, hogy teljesen mást
jelent. (Lásd a 91. lábjegyzetet.) Növeli a szellemi teljesítményt, jókedvet csinál, segít nem elfelejteni
azt  a  bonyolult  technikát,  amelyet  könyvolvasásnak  hívunk,  nevetésre  is  fakaszt,  gyógyítja  az
impotenciát és a hajrákot.

A  Satöbbi  gyógyhatásai  kimeríthetetlenek.  Ha  fáj  a  feje,  tegye  a  könyvet  a  homlokára,  és
egyensúlyozza rajta öt percig, s a fejfájás elmúlik. Ha hasmenése van, vigye magával a könyvét a
mellékhelyiségbe,  s  múlassa  vele  az  időt.  Ezt  a  könyvet  kifejezetten  a  mellékhelyiségben való
olvasásra tervezték.  Emellett  a  könyv lassítja  az öregedést,  és  az izmokat  is  karban tartja,  ha
naponta kétezerszer fölemeljük a kezünkkel. A hölgyeknek is hasznára válhat: a havi fájdalmakat
enyhíti, ha két oldalnyi Satöbbit felolvasunk a szenvedő hölgynek. Vajúdó nőknek a hasára kell tenni,
és a fájások rögtön enyhülnek, valamint a gyermek is okosabb lesz, mint amúgy lett volna. A náthára
alkalmazzunk két kanálnyi Satöbbit forró vízben feloldva, influenzára három kanálnyit.

De a könyv erényei kimeríthetetetlenek. Nemsokára tervezzük kiadni a könyvet, amely arról szól,
mire hogyan alkalmazható a könyv. Egyelőre még csak két ötszáz oldalas kötet készült el belőle, de
tizenkét kötetesre tervezzük. Itt csak annyit, hogy a Satöbbi megszünteti az ország bajait, egyetlen
diktatúra és diktátor se bírja soká, ha a nép Satöbbit olvas, megszünteti a kölcségvetési hiányt, és a
devizahitelt se kell visszafizetni, ha van Satöbbink. Akinek van otthon legalább öt Satöbbije, annak a
fizetése megemelkedik, a felesége jobban fogja szeretni, és arra is többször hajlandó lesz, a Satöbbi
legalább tíz centiméterrel növeli meg a péniszt, ha kell, ha pedig nem, akkor az állóképességet
fokozza.  Több  hölgyolvasó  jelezte,  hogy  a  könyv  hatására  többszörös  orgazmust  élt  át.  Ezek
természetesen csak mellékhatások.

Ha tizenötezer Satöbbit egymásra rakunk, akár a Holdra is elmehetünk, feltéve, hogy nagyot
tudunk nyújtózni. Alacsonyabbaknak tizenötezerhat darab ajánlott. A könyv nagy segítségünkre lehet
az élet nagy problémáiban: ha billeg az asztal lába, rakjunk alá egyet a háztartásban számosan
megtalálható  Satöbbiből;  ha  nincs  a  nyilvános  WC-ben  papír,  a  könyv  lapjait  nyugodtan
használhatjuk, főleg ezt az előszót, ami direkt puhább és bőrkímélőbb papírra lett nyomva, csak ez
nem  látszik  rajta;  ha  gyújtósra  van  szükségünk,  a  könyv  lapjait  szintén  használhatjuk,  mivel
felhasználóbarát okokból olyan anyagra nyomtatták, amely éghető, szemben a régebben használatos
agyagtáblákkal, amelyekkel az ember még a seggét se törölheti ki.

A Satöbbi emellett megváltja a világot is, eltéríti a Föld felé száguldó aszteroidát, befoltozza az
ózonlyukat, megszünteti a háborút és az éhinséget és a hülye embereket. Ha ez nem lenne az utolsó
szóig igaz, ne fejezzenek le kétszer halkéssel.

 

S most, Nyájas Olvasók, kedves hölgyek és urak, átnyújtom nektek e becses művet.



 

Le Előszóíró, 2015. XIII. 32.



Első fejezet
 

Szerintem az egész apám perével kezdődött.

Apám, Ádám Ádám nagyjából  születésem előtt  két  évvel  telepedett  meg Satöbbi  városában.
Satöbbi minden térképről hiányzik, ami sok pénzébe kerül az önkormányzatnak, de megéri. Amúgy
sincs  pénzhiány  a  városban,  amelynek  elhelyezkedését  természetesen  nem  áll  szándékomban
elárulni, de a szomszédos falut ...-nak hívják. Egyszer volt csak pénzhiány Satöbbiben, mikor apám
még nem lakott ott, a pénzhiány pedig a Rotschild nevű koszos koldusnál jelentkezett, akinek két
gyereket  kellett  etetnie,  felesége  tüdőbajban  elhalálozott,  ő  egyedül  maradt,  és  a  kedvenc
focicsapatát is megverték 2-1-re. (A második félidőben kapták be a két gólt, miközben kihagytak
háromszázhuszonkét tizenegyest.) Végső elkeseredésében elment Paraszt grófhoz, akitől ellopott két
vekni  kenyeret  az éléskamrából,  ami akkora volt,  mint  egy bazilika.  A rendőrök természetesen
rögtön elkapták a grófot, és gyorsított eljárásban kötelezték rá, hogy vagyonának felét adja oda
Rotschild koldusnak.

Apám akkor még új ember volt itt, nem ismerte a helybéli szokásokat, és igazából a per végéig
nem  is  sikerült  tökéletesen  megismernie  és  megértenie  Satöbbi  jogrendszerét.  A  fővárosból
ideküldték  Satöbbibe,  ahol  a  Leopold  Bloom Gimnáziumban,  ahol  irodalomtanárból  hiány  volt,
apámat  tudták  alkalmazni,  mint  e  hiány  betöltőjét.  Városunkban  az  irodalmat  egyáltalán  nem
tisztelik,  ugyanis  itt  mindenki  könyvmoly.  Persze  mindenki  más  szinten.  Az  extrém  eseteket
könyvtárosként és egyetemi kutatóként alkalmazzák, ők a legmegvetettebbek a városban, mert még
Satöbbiben is kirívó, hogy valaki napi öt könyvet olvasson el. Általában kettőt szoktak, azokat pedig
éjszakánként. Így természetesen a szaporulat is elég gyér, de hát a gyereknevelés amúgy is elveszi
az időt az olvasástól, így egy átlagos polgár nem engedhet magának meg több gyereket egynél,
hiszen annyi könyv van még a világon.

Apámat nagy szeretettel fogadták Satöbbiben, mindenki rögtön meghívta magához, és mivel a
városban csakis olvasott emberek voltak, komoly témákról szinte soha nem beszéltek. Elsőnek az
iskola igazgatója, Sir John látta vendégül, egy nagypocakú úr, a legszebb igazgatói korban, ötvenes
évei végén, akinek születési rendellenessége volt: a szájában szivarral született (a gyerek fölsírt, a
szülészorvos pedig levágta a szivar elejét, és öngyújtót vett elő: a gyerek rögtön abbahagyta a sírást,
mikor tiszta dohányfüstöt lélegezhetett be), és ha egy napig tiszta levegőt kellett volna szívnia,
bizonyosan megfullad.

- Kedves Ádám, barátom, ugye hívhatlak így? Hiszen kollégák leszünk. Azért hívtalak meg erre a
szerény kis ötfogásos vacsorára, hogy pár dolgot tisztázzak magának iskolánk pedagógiai elveiről.
Legfőbb elvünk az, hogy a gyerekeknek csupa felesleges dolgot kell tanítani. Ez a gimnázium alapja.

- Például?

- Például fizikát,  kémiát,  biológiát,  történelemtudományt, és természetesen irodalmat. Nézze,
nálunk a gyerekek tizennégy éves korukra már elolvasták a világirodalom minden klasszikus művét,
és mindegyiküknek van róla saját véleményük. A legtöbben például utálják Proustot. A gimnáziumi
irodalomoktatás  alapja  nálunk,  hogy  azokról  a  könyvekről,  amiket  már  olvastak,  hülyeségeket
halljanak, és azokon jót nevessenek. Ne aggódjon, nem kell magától kitalálnia a hülyeségeket, ezek
mind benne van a könyvekben, amelyeket a fővárosból rendelünk, de természetesen a jó tanárok
maguktól  találnak ki  hülyeségeket,  minden évben van továbbképzés hülyeségből  a Tudományos
Akadémián és az egyetemeken. A gimnáziumi nevelés alapja a nevetés.  Kötelező olvasmánynak



ponyvákat  ajánlok,  főleg  krimit,  mert  gyilkosság  a  városban  ritkán  fordul  elő,  ezeket  főleg  a
lányoknak, a fiúknak pedig szakácskönyvet. Mert nálunk a főzés általában férfimunka, ahogy rendes
helyeken  szokás.  Az  érettségin  azt  vizsgáljuk,  a  fiatalemberekben  sikerült-e  humorérzéket
kifejleszteni,  aki  írásban  és  szóban  is  meg  tudja  nevettetni  a  bizottságot,  az  átmegy.

Alig fejezte be Sir John a beszédet, belépett a nappaliba egy cigarettázó fiatal lány. Az öreg
ránevetett.

- Ádám úr, hadd mutassam be neked a lányomat, Imogent. Az apjára ütött, cigarettával a szájában
született,  a szülészorvos tálcáján a különböző fogók és orvosi műszerek mellett ott volt már az
öngyújtó is. A szépségét az anyjától örökölte, aki már elköltözött tőlünk a Nekropoliszba, a helyi
temetőbe. Azóta csak vasárnaponként látogat meg minket.

Imogen vékony kezét nyújtotta apámnak. Szerelem volt első látásra. Imogen kék szemei folyton
nevettek.

 

Apám tehát  tanítani  kezdett,  és  jól  végezte a munkáját,  Dosztojevszkijről  azt  hazudta,  hogy
szocialista, a Faustról, hogy az emberi vágyak természetes tragédiája, Shakespeare-ről pedig azt,
hogy humortalan és tehetségtelen szerző. Szombatonként Sir Johnnál vacsorázott, és nemsokára
megkérte Imogen kezét, aki örömest mondott igent. Sir John beleegyezésére nem volt szükség,
hiszen nem ő akart feleségül menni Ádámhoz.

 

Mikor  összeházasodtak,  tél  volt,  nem  mintha  ennek  valami  jelentőséget  lenne  érdemes
tulajdonítani,  csak a  karakterszám növelése  miatt.  A  karácsonyt  már házaspárként  ünnepelték.
Beköltöztek  a  város  egyik  előkelő  utcájába  (Satöbbiben  minden  utca  előkelő),  és  vendégeket
fogadtak. Mire elolvadt a hó, Imogen bejelentette, hogy gyereket vár. Ez annak volt köszönhető,
hogy apám és Imogen lefeküdtek egymással. Többször is. Nagy öröm volt, a barátok hordták a
jobbnál  jobb cigarettákat  Imogennek,  hogy  a  baba egészséges  legyen,  éjjelre  pedig  dohányból
készült füstölőt raktak a szobájába.

 

Őszre meg is születtem. Mert természetesen Imogen az anyám. Fiú lettem, a számban nyelvvel
születtem, anyám kék szemét örököltem, apámnak meg a hímvesszőjét (jó nagy). Mint mindenki,
földi pályafutásomat én is csecsemőként kezdtem, nem tudtam még beszélni és járni, de később,
mivel tehetséges csecsemő voltam, sikerült  mindkettőt megtanulnom. Névnek azt kaptam, hogy
Ádám Orlando.

 

Olyan egy éves lehettem, mikor rendőrök kopogtak az ajtón, és apámat megbilincselve elvitték.
Letartóztatták. A vád szerint nem szerette anyámat.

 

A  kihallgatást  Humphrey  Bogart  őrmester  vezette,  aki  mellékállásban  magándetektívként  is
működött.  Elsőnek a kocsmárost,  Jézust hallgatták ki.  -  Nos, uraim, bizony mondom néktek, az
utóbbi időben Ádám úr gyakorta eljárt hozzám a Három Királyokba.



- Mit ivott?

- Általában whiskeyt.

- Áhá – mondta Bogart őrmester fapofával. - Folytassa.

- Mint tudja, a kocsma leglényege a panaszkodás. Az ember iszik, és közben számára idegen
embereknek elmondja,  ami  a  szívét  nyomja,  a  mások és  a  saját  bűneit.  A gyóntatószék ennek
elrontott változata.

- Beszélt-e a feleségéről Mr. Ádám, mikor a kocsmában gyónt?

- Természetesen beszélt. A férjek a kocsmába azért járnak, hogy a feleségükről a háta mögött
beszéljenek.

- Miket mondott róla?

-  A  szokásos  dolgokat.  Hogy  a  felesége  a  gyerekre  jobban  figyel,  mint  rá.  Nézze,  az  én
véleményem az, hogy az alkohol a legfontosabb bizonyítéka Isten létezésének. Ezért a vallásnak
egyetlen igazi szentélye van, és azt kocsmának hívják. Mint mondtam, az ember itt megnyílik, az
alkohol hatására őszinte lesz, olyan dolgokat is kimond, amikről maga se tudott addig. Tudósok
kimutatták, hogy az alkohol bizonyos mennyiségben fogyasztva részegséget okoz. Én ezzel nem értek
egyet.  Az alkohol szerintem józanságot okoz.  Ebben Enigmus is egyetért velem. Természetesen
jelentősége van annak is,  milyen italt  fogyaszt  az ember.  A bor,  ahogy a szólás is  mondja,  az
igazságot tartalmazza. Az ember akkor iszik bort, ha az élet nagy dolgain elmélkedik, és azokra
választ  keres.  A  bor  bizonyos  mennyiségben képes  ezekre  választ  adni.  Megfigyelheti,  hogy  a
borozók általában a nagy dolgokról beszélgetnek, és bölcsek, mint a próféták. Érdemes odafigyelni
rájuk. Sajnos, mint minden, a részegség is elmúlik, és a borral együtt a válaszok is eltűnnek, de a bor
sosem fogy el, hála az Istennek. A sör földhözragadtabb ital, keserű, mint az élet. Kevesebb benne az
alkohol, így a nagy kérdések megválaszolására alkalmatlan. Szénsavas, üdítő ital. Elsősorban a lélek
isteni derűvel való felüdítésére alkalmas. A barna sör komolyabb ital, nemeslelkű emberek itala. A
pezsgő és a fröccs elsősorban azoknak való,  akik a bor igazságtartalmát nem bírják el  akkora
töménységben, valamivel fel  kell  oldaniuk. A pálinka elsősorban politikai  kérdések megoldására
alkalmas, a pálinka-ivók általában az emberek közötti egyenlőség és a jog problémáit igyekeznek
megoldani, természetesen reménytelenül, így aztán folyton részegek. A gin a pénzügyi gondok itala,
sikeres  vállalkozás  gin-ivás  nélkül  elképzelhetetlen.  A  gin-tonic  már  azoknak  való,  akiknek  a
vállalkozásuk már sikeres.

- És a whiskey?

-  Nos,  a  whiskey  a  magány  itala.  Azok  isszák,  akiket  vagy  nem szeretnek,  vagy  akik  nem
szeretnek maguk.

- Áhá – mosolyodott el Bogart őrmester. - Hajlandó ezt bíróság előtt is elmondani?

 

Kihallgatták Máriót is, az iskola lázadó tinédzserét. Lázadása abból állt, hogy az órákon komolyan
ült, és soha senki nem hallotta nevetni. Többször behívta őt az igazgató, kapott intőt is túlzott
komolyság miatt. Öltözéke elegáns ingből, nyakkendőből, és élére vasalt nadrágból állt, haja pedig a
helyi szokásokkal ellentétben középen volt elválasztva. Úgy nézett ki, mint egy miniszter, annak is
készült. - A tanár úr – kezdte – az órákon szívesen foglalkozott a szerelem témakörével.



- Sok könyv szól a szerelemről – mondta Bogart őrmester, és egyszerre két cigarettára gyújtott
rá. Egyiket a hamutartó szélére helyezte, biztonsági okokból.

- Igen, de a tanár úr még a szerelmet is nevetség tárgya tette. Pedig láttam rajta, hogy szerelmes.

- Kibe?

- A feleségébe.

Bogart nagyott szívott a cigarettából. - Ugye tudod, hogy ez nagyon komoly vád?


