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Mindenekelôtt
hadd invitáljuk bizalmas közelségbe Önt, kedves Olvasó, mi, a 

Szerzôk. Tesszük mindezt, hogy megbeszéljük e könyv üzene tét. 

Szeretnénk elkerülni a szakmai méltatók sajátos értelme zé seit és 

szándékos félremagyarázásait, hisz nincs is szebb az egyet ér tés nél.

Arra gondoltunk, hogy ha már szófestôként és képíróként 

keveredünk bizalmas eszmecserébe az Olvasóval, legyen világos, 

mit is ajánlunk fel az olvasásra szánt idôért, fi gyelemért és fi zet-

ségért cserébe. Hiszen mennyi elônnyel jár, ha minden egyéb 

elôtt tisztázzuk mondandónkat – egyetlen, de annál üdítôbb, 

iskolateremtô példaként – itt és most, ezzel is jelezve szándéka-

ink nemességét és mindenféle ködösítéstôl való elzárkózásun-

kat. Annyira meghatódtunk saját jó szándékunktól, hogy kissé 

elakadt a szavunk és rajztollunk, azóta is keressük a megfelelô 

gesztust, amelyik kivezetne az akaratlan tétovázásból, fôként 

azért, mert érezzük a kedves Olvasó várakozó, de érdeklôdô 

türelmét… Annyit kérünk csupán, hogy hadd legyen egy kis 

pauzánk (a könyv létrehozásának emberpróbáló fáradozását is 

fi gyelembe véve) addig, amíg megjön a szavunk… Az Olvasó-

nak erre az idôre fi gyelmébe ajánljuk a sorban következô olda-

lakat, egészen a legutolsóig. Csak szakemberhez ne forduljon… 

Mi sem tettünk ilyesféle meggondolatlanságot.

A Szerzôk, vagyis Ördögh Ottó és Kertész N László

Szôny-Szárliget-Budapest, 2002.
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Kulcskérdések

M EG TU DU N K-E LENNI KU LCS N ÉLKÜ L?

Kizárt dolog.
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HOL A KU LCS H ELY E?

Állandó gond, hogy hova 

dugjuk a lakás pótkulcsát, 

amikor nyaralni megyünk.

Vannak, akik a lábtörlô 

alá rejtik…

mások a postaláda 

mélyére ejtik.

Vannak, akik elássák 

a kertben, s vannak, 

akik kikaparják…

Az egyetlen igazán 

megnyugtató megoldás 

az, ha beadjuk a szomszéd 

öreg néninek.

Aztán egész nyaralás alatt 

izgulhatunk, nehogy ô is 

beadja a kulcsot.
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MIR E JÓ A KU LCS?

 Pörgethetjük, hogy fi gyeljenek ránk.

 Csöröghetünk is vele, ha a pörgetés már nem elegendô.

 Elhagyhatjuk, hogy mindenki keresse a kedvünkért.

 Elhagyhatjuk direkt is, hogy ne veszítsük el véletlenül.

 Kifogásokat emelhetünk vele.

Mióta világ a világ, a nagy halak megeszik a kis halakat. 

Változás csupán annyi, hogy a módszer más. 

Manapság nem direkte falják, hanem indirekt fogják. 

Semmi kifogásunk nem lehet, amennyiben mi is nagy halak vagyunk.

 Gyerek nyakába akaszthatjuk új szociológiai kategória végett.

 Kis ráfordítás, nagy biztonság.
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Idô n incs .
(Ahhoz, hogy erre rájöjjünk, egy kis idôre volt szükségünk.)

Van ellenben a közöttünk lévô megegyezés, 

amely szerint úgy teszünk, mintha mégis volna.

Az emberek réges-rég kitalálták, és önként 

bevonultak a börtönébe.

Az idô pénz.
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Ha n incs  idô,  m i  szükség akkor órára?
Az óra mérôeszköz. Idônk nagy része azzal telik, hogy 

egymást méregetjük. A mérések alapján elmondható, hogy 

alapjában véve kétféle ember van: a pontatlan és a pontos. 

Pontatlan az, aki egyszer öt percet késik, máskor huszonötöt. 

Innen a mondás: „Megmérettetett, és pontatlannak találtatott.” 

A pontos ember ezzel szemben másodpercre pontosan 

harminc percet késik. És nem csak egyszer. Rá mindig 

számíthatunk.

Vagy csigaházunkba visszabújva 

várjuk, hogy ránk lépjen.

Mi más választásunk lehet? 

Húzzuk az idôt.
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Hány óra van?
Nekünk 8 !

 HOMOKÓR A

Mûködési elve: a homokórát a 

porból lett kollektív munkavégzés 

mûködteti. A homokszemek közül 

egyetlen kiváló egyéniség is meg-

állíthatja. Ezt követôen az idô már 

neki dolgozik (lásd: poritika).

Mielôtt végképp felfalna minket is 

az idô, érdemes feltenni a kérdést: 

hasznosan töltjük-e, vagy csak 

muszájból ürítjük? 

Az idô majd ezt is eldönti.

 PÁSZTORÓR A

Nemcsak a találkozások idejét 

és gyakoriságát, hanem azok 

minôségét is mutatja. Ilyenkor 

nemcsak kiesünk az idôbôl, 

hanem be is.
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 BÚ VÁ RÓR A

 INGAÓR A

Ingóságaink közé tartozik. 

Mutatja, hogy mindig attól 

függünk, amin sokat lógunk.

Használható tengeri betegség 

mérésére vízen, valamint 

teniszmérkôzés nézôközönségének 

alapozó edzéséhez szárazföldön. 

Fogaskereke, ingája, lánca és muta-

tói szabvány szerint engedélyezett 

alkatrészek, a gravitációt viszont 

engedély nélkül használja. De hát a 

gravitáció ugyanúgy engedély nél-

kül mozgatja a világegyetemet.

„Innen nézve 

tengernyi idônk van.”

cuccaink.indd   25 5/9/11   12:06:37 PM


