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JÓKAI ANNA

A háromszemû
Kelt: 2900. év 266. napja, Krisztus után.
(Helyesbítés: idő után.)
Egy magát valamire is tartó tudósító ne krisztusozzon. Igazodjon a tudományos szaknyelvhez. A feltűnési viszketegségben elmarasztalható, labilis
idegzetű fantaszták közül egyet időmérésre megkülönböztetve kiválasztani
úgysem volt soha politikailag korrekt. S aki szavakat üt be a gépbe, hogy a hírekről tárgyilagos hírt adjon, köteles fokozottan ügyelni a politikai korrektségre. Ez legalább olyan fontos, mint hogy embert már nem eszünk! A hátrányos vagy éppen kedvező, de mindenképpen szubjektív megkülönböztetést
hagyjuk a nem kívánatos, de szerencsére agonizáló, úgynevezett „művészetekre”. A törvényeink túl engedékenyek: még csak szabálysértés, nem bűncselekmény, ha egy ilyen lumpen1 művészféle elveti a sulykot és rég elavult ordas2
eszméket fölelevenítve a politikai korrektségtől eltér. De ami késik, nem múlik. Egyelőre gyakoroljuk a tolerancia erényét. Még mindig nem elég érett rá
az emberiség, hogy az éretleneket egyszersmindenkorra, radikálisan kirekeszsze. Még mindig akad, aki Shakespeare-től idéz (kétes hírű figura az egykor
még létező Angliában, valamikor a második évezred közepén), aki mai erkölcsi
érzékünk birtokában undortkeltően3 megengedett magának holmi „mórozást”,
sőt, azt a bizonyos darabot is, Shylockról…! S említhetnénk még néhány kirívó fércművet4 a hálaembernek már elsüllyedt, zavaros századokból, akár még
a XXI–XXII. századból is (a fejlődés nehéz és lassú!), de most, a harmadik ezredvégen, már valóban csak elenyésző számú csökött5 egyed hivatkozik ezekre
az avítt, szégyentelen6 szövegekre; néhány mániákus gyűjtő vonja meg csupán
a szájától a létkönnyítő mindennapi javakat, hogy egy-egy gusztustalanul7
elrongyolódott betűkoporsót (ún. „könyvet”) az illegális fehérpiacról harácsoló, individualista módon – szabatosan fogalmazva politikailag nem korrekt
A felülvizsgáló javításai:
1
töröl!
2
töröl!
3
jav: helyteleníthetően
4
jav: dilettánsnak tűnő próbálkozást
5
jav: visszamaradt
6
törölni!
7
törölni!
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módon – hazahurcolhasson. S ami még visszataszítóbb,8 ezek az erkölcsileg
lezüllött alakok nem átallják a tiszta Internetet, a világhálót is bemocskolni;9
fertőzik10 a lelket:11 reménynek nevezik az ámítást, szeretetnek a gyengeséget,
hitnek a hazugságot. Ők (az „alkotók”) az évezred legveszélyesebb vírusgazdái,
a legelszántabb hackerek. Még a számok közé is betörnek, szétzilálják az oszlopokat, kereszt alakúra, belepötyögtetnek a célratörő, praktikus e-mailekbe,
szívecskét rajzolnak a tudományosan nemiszerv-ábrákkal jelölt szex- és üzleti
partnert kínáló és kereső hirdetésekbe… Bizony, még nem vagyunk tökéletesek. A lemaradott konzervatívok – sorainkban megbújva – hullámzó kedélyállapotukkal, siránkozó jóslataikkal, nosztalgiájukkal, ha nem is sokat, de még
mindig ártanak! Nagy felelősség ma tudósítónak lenni. Egy percig sem meginogni. Csak a tények. Nem színezni, nem árnyalni. S főleg: nem viszonyítani.
A viszonyítás a legbrutálisabb12 önkény. Az önteltség csúcsa: a saját vélekedésünket a világról abszolút mérceként hirdetni, amikor kiderült – kiderítettük! –
hogy semmi sem Abszolút, csak a Semmi. Ne keresd, amit érdemes, csak azt,
ami érdekes. De ebben se engedj a kísértésnek:13 az egyedüli stílusbravúr a politikai korrektség, mesterfokon. Például ez a szerencsétlen, torz kölyök, ahogy
kibújt az anyjából… mit is beszélek! Amikor ez az átlag sorstól eltérő, a rendeltetéshez képest szokatlan arcberendezésű egyén14 megjelent, mint a biológia
tévedése… Cifra história. Lehetne. Ha nem vonnánk kontroll alá.
Kovac (Kovács) m. 145777-nek – hiteles tudósítás – három szeme van. Teljesen egzakt közlés. Ellenőrizve. Neme szerint: fiú. Küllemében lányos. Életkora: ma már huszonegy esztendő. Diagnózis: születésekor feltűnő, lüktető
dudor a homloka közepén. Terápia: borogatás, kenegetés. Később a dudor behúzódott, gödörré mélyült, bőrrel bélelt, rugalmas lyukká. Ha a bőrredő öszszeszűkült, tér-észlelés folyt. A normális két szem a pisze15 orrtól jobbra-balra,
szintén funkcionált. De nem párhuzamosan! Fordított mechanizmus: ha a két
szem csukódott, akkor nyílt a harmadik, abnormális módon: miközben ilyenkor szinte eltűnt a külsérelmi nyom, a szerv befelé dolgozott, a sima homlok
mögött. Víziókat közvetített. Valami nyomja az agyközpontot! Egyértelmű
deformáció. Aztán a lyuk újra kitárult, a két valódi szem is, az alany ismét
látta, ami van, a sok zagyvaság pedig eltűnt. A reális észlelés állapotában Kovac
(Kovács) m. 145777 serdülőkoráig nem emlékezett vissza, miket mondat vele
8
9
10
11
12
13
14
15

jav: ugyancsak helyteleníthető
jav: fellazítani
jav: befolyásolják
jav: tudatot
jav: nyilvánvaló
jav: túlzásnak
jav: egyed
jav: az átlagosnál kisebb
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az a rejtett harmadik szem – inkább hangos álomnak definiálható állapot volt
ez; arra kellett vigyázni, hogy napközben véletlenül se csukódjon le a pillája,
éjjel meg motyoghat16 magában, ki figyel oda?! A homlokára frufrut17 fésültek,
hogy a jelet takarja – így aztán meg is gyanúsították, hogy homoszexuális,18…
Tragikus fordulatot akkor vett a dolog (organikus elmebetegség tüneteit mutatva), amikor a tizennyolcadik születésnapjára Kovac (Kovács) m. 145777 már
nem csak visszaidézte a látomásokat,19 hanem együtt látta, mintegy egységben
a képzelt és a való világot. A torzulás a csúcsára hágott. (Pardon: torzulás helyett: rendellenesség.) A látvány ijesztő: jobbra-balra tágult pupillájú szem, és a
homlok közepén ritmikusan lüktető, foszforeszkáló folt. Alanyunk – akiről
éppen nekem kell központilag tudósítani, most huszonegy éves. Szabályaink
értelmében a hivatalos kötődés már aktuális egy szám sorrendben hozzá közeli
f.-minősítésű egyénnel.20 Kovac (Kovács) m. 145777 azonban nem áll kötélnek,21 magához hasonlót keres. „Párját keresi”, mintha cipőről volna szó. Mit
jelent ez? A tudósító értelmezi: láncreakcióban elszaporodhatna valami atipikus, embernek már alig nevezhető fajta a földön. Persze, ha nincs még egy
ilyen, minden igyekezete handabanda.22 De ha él valahol, primitív, elvadult
környezetben és éppen feminin (f) minősítéssel egy másik háromszemű…? És
hagymázas23 közléseik megrontanák a szisztematikusan megtisztított elme józanságát…?! A harmincadik században?! A tudósító felelőssége egyre nagyobb.
Felhívom a nemzet (bocsánat! közszerveződés) figyelmét a veszélyre. Még
talán nem késő. Kovac (Kovács) m. 145777 még gyógyítható. Fel kell tárni
a homloklebenyt. A beteg ideget elkötni. A forrást elszigetelni.24 Meg kell őt és
az egészséges jövőt menteni. A tudomány mai fejlettsége mellett nincs inoperábilis nyavalya.25 Vagy ha van, hát inkább a természetes, humánus exitus, mint
ez a természetellenes, értelmi kontrollját vesztett élet. Mindannyiunkért emelek szót. Nem babra megy a játék!26 Akadályozza meg a közszerveződés – amíg
lehet – hogy az emberiség elkorcsosulása, degenerációja27 a hatalmas fejlődés
után kezdetét vegye. Itt az idő, nagy szavak helyett nagy tettekre. Kovac (Kovács) m. 145777-et haladéktalanul vessék alá az operációnak. Tudván-tudjuk:
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jav: beszélhet
jav: hajszálakat
törölni, diszkriminatív!
jav: téveszméket! Látomás nincs!!!
jav: egyeddel
jav: pejoratív, kiiktatott szólás!
törölni! Kihalt szó! helyette: hiába
törölni a felesleges jelzőt!
törölni! forrás nem létezik!
jav: rendellenesség a szervezetben
törölni! Felesleges díszítőelem!
a szó kivételesen engedélyezve
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a másság az ember alapvető joga. Nem ítélkezünk, mert nincs mihez képest. Szabad és szép másnak lenni – a variációk szórakoztatnak. De a másságnak is van
határa: ha a másság abban nyilvánul meg, hogy valaki nem tiszteli a másság
mindenekfeletti primátusát. Vagy ha olyan a másság, ami a felvilágosult életelvekben kételkedik.28 Alanyunk pedig ilyen: egy más világról fantáziál, ahol
patikamérlegen mérnek, és a babonák Krisztusa a mérleg nyelve… Ezennel,
az ember 2900.-ik esztendejében a közvélemény döntését kérjük: mi legyen
Kovac (Kovács) m. 145777-el? Mielőtt jóvátehetetlenül egy harmadik, hamis
szem befolyásolja az anyagot eleddig diadalmasan uraló és fejlesztő emberiséget? Szavazzanak, gombnyomással! Kényszerműtét: igen – nem.
Onon kukac mulik pont hu
Cowach (Kovács) f.
145 666
körpecsétes állami
tudósító!*
Zárolt anyag a Központi Bizottsági Szolgálat gyűjteményéből (kézírás, alig
olvasható), a Mentálhigiénés Osztály dokumentációjából kiemelve, Kovac (Kovács) m. 145777 cím alatt
(ex.: 2902)
„…túl sokan vannak. Borzasztó érzés lehet. Ilyen fokú csökkentett látással
vegetálni. Annyira szánom őket. Dús és gyönyörű a világom. Úgy szabad,
hogy mégis igazodik. A rózsának több alakja van. Tartja a formát benne az
erő. Körbecsókolja szivárványos remegés. A kőből egészen vékony fénysugarak jutnak felfelé, nem párhuzamosan, hanem találkozásra törve. Hol találkoznak és kiben… miben…? Nem látok odáig. Még. A kutyám ugrál. Hullámos körülötte a kontúr… Apadó-áradó hullámzás. Emberek jönnek. Emberek
mennek. A hullámzás körülöttük is majdnem ugyanaz. De a kutyát a hullámzás határozza meg. Kordába szorítja. Az ember maga bocsátja ki, ami sugárzik.
Fojtogató felhő. Ha bordó, májszínű és sötétbarna. De ha halványzöld,
azurkék, napsárga: fürdet és melegít.
…és akik szeretnek. A Lények. Méghogy szárnyak! Nem ábrázolható. Nem
ábrázolható. A Fénypont pulzál, nem tapintható. Beköltözik-kilép-beköltözikkilép-tágul-szűkül – Minden másképpen van, ez a realitás, nevet adni, megnevezni…
(elmaszatolódott sorok)

jav: egyszerűsítés: aki másként más, az a fajta ellensége!
* „Nihil obstat”
fm. – – – –
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Ha majd ketten, utána majd hárman. S ha egyszer már hárman, akkor mi is
sokasodva… Hol vagy Háromszemű-Nőnemű?
…Csupa csíra a Föld. Mint a búza cserépben, karácsony után. Fölfelé tör
minden. Teljes az élet. Ragyog a porcukor. Ropog a tűz. Csobban a víz. Dagad
a levegő a tüdőmben.
…ha hallanám is…
…a fekete foltok bezzeg kiáltanak… az ördög nem olyan fekete… a feketénél
feketébb…
Aki nem látja, nem hiszi. De előbb hinni kell, hogy láthassunk. Szegények.
Nem vagyok magányos. Csak egyedülvaló. Még nagyon messze vagyunk.
De van hova menni. Van választás. Mert még van választék.
Ne hajtsatok kés alá. Ne csonkoljatok. Én az az Én vagyok, akik Ti vagytok, és aki Ő.
…bolondok háza. Egymást kúrálják a bolondok.
Nem félek.
Már nincs halál.
De féljetek.
Mert újra lesz.
Rajtatok múlik
(Szakmai jegyzet:
A gondolkodás alakilag megtartott, tartalmilag szétesett. Hisztériás tünetképzésre
utaló hajlam, előrehaladott skizofrénia.
Az exitus – sikeres resectio után –
a súlyos szervi rendellenesség következtében beállt.
Dr. Kovacskij (Kovács) transzv.
titkosított egyedszám)*

*

Régi kedves szerzőnket szeretettel köszöntjük születésnapján!

